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ELŐSZÓ. 

Pázmány kétségkívül legkiválóbb irodalmi nagyságaink 

egyike. Nemcsak a vele egy véleményen levő kortársak, hanem még 

ellenfelei, sőt irodalmunk legjelesebb műbírái :s magasztalják. 

Valóban, arra a helyre való, a melyen Kazinczy, Kölcsey, 

Széchenyi, Kossuth, Deák, Eötvös, Vörösmarty, Petőfi, Arany, 

Jókai, szóval legékesszólóbb nagy embereink, prózai s költői 

. nyelvünk legnagyobb mesterei fénylenek. 

Még ha nem volnának is Pázmánynak oly jeles írói tulajdon- 

ságai, mint a milyenekkel valóban bírt, akkor sem illenék teljesen 

elhanyagolni, vagy — úgy szólván — kiveszni engedni műveit. 

Mert Pázmány műveire is illik, a mit Montesguieu mondott a 

maga művéről, a melyben a törvények lelkéről ír : inkább helyeslik 

majd, mintsem olvassák; a mit Lessing, Klopstock Messiásáról : 

sokan dicsérik, de kevesen olvassák, bár dicsérnék kevesebben és 

olvasnák többen ; és a mit Greguss Kölcsey munkáiról : ama köny- 

vekből valók, a melyeket mindenki dicsér, de kevesen olvasnak. 

Pázmány műveinek eredeti, azaz első kiadásai igen ritkán 

találhatók valahol; és habár a nagy embert követő nemzedékek 

kegyelete egymásután többször kiadta egyes műveit, a Kalauzt, 

a Beszédeket és Kempis Tamás fordítását, mindazáltal ezek 

is annyira elfogytak, hogy ma csak elvétve, leginkább régi 

könyvtárakban, akadhatni rá e művek egyik vagy másik, de 

többnyire megrongált és hiányos példányára. 

Éppen azért, mert nehéz műveihez férni, csodálhatni-e, ha 

ama nagy írónk és szólónk szellemi hagyatékát nem ismerjük 
eléggé ? 

Irodalomtörténeti művekben és iskolai olvasókönyvekben ta- 

lálhatni ugyan műveiből egyes, egybe nem függő, gyakran önké- 

nyesen megrövidített, sőt megcsonkított részleteket, de-korántsem 



VI 

a legszebbek és legjellemzőbbek közül, a miért is azokból lehetet- 

len kellőképpen megismerni személyét és irodalmi jelentőségét. 

Bizony, Pázmány prózája, valamint sok más régi írónké is, 

az evangélium nyelvén szólva, rejtett kincs és véka alá rejtett 

világosság, melynek pedig világítania kellene mindnyájunknak. 

Más művelt nemzetek nagyrabecsülik régi íróikat, és nem- 

csak kiadják műveiket, hanem olvassák és - tanulmányozzák is. 

Francziaországban a művelt emberek, de különösen az 

írók, jól ismerik Rabelais, Bossuet, Bourdaloue, Fénelon és más 

régi írók munkáit. 

Macaulay emliti, hogy Congreve Vilmos, angol író, Dryden 

János színműveihez írt előljáró beszédében, ezt írja: cSokszor 

hallottam őt (t.i. Drydent) örömmel bevallani, hogy ha az angol 

prózában némi tehetséggel bír, annak köszönheti, hogy a nagy 

Tillotson érsek iratait gyakran olvasgatta., F 

Helyesen teszi hozzá, Macaulay magyar fordítója, Csengery : 

Hányan mondhatják el ezt íróink közül Pázmány munkáiról ?5 Ft 

Hogy a németek mily szorgalommal és mily gyakran adják 

ki régi íróikat, mindenki tudja. 

Nagy ideje, hogy megismerjük régi íróinkat, a kiknek íra- 

taiból sokat tanulhatunk valamennyien. 

Ha kellően ismertük volna őket, talán nem nyögne nyel- 

vünk az idegenszerűségek, de főképpen a roppant számú né- 

metességek súlyos járma alatt. 
Meg kell említenünk, hogy jelen kiadásunkba csak oly ré- 

szeket vettünk be, melyek nem sértik senki vallási meggyőző- 

dését vagy érzületét. És ily részek nagy számmal vannak Páz- 

mánynak még vitatkozó műveiben is; mi szintén bizonyítja, 

hogy kiváló lélek és valódi író volt, ki nem egy felekezeté 

csupán, hanem az irodalomé, mindenkié. 

Lehetnek, talán, olyanok, kik még akkor sem helyeslik 

műveinek kiadását, ha abban műveiből csupán válogatott dara- 

bok foglaltatnak is; mert elfogultsággal vádolják. Azonban, a 

k Macaulay, Anglia tört. I. k. III. f. 340. lap, a jegyzetben, a 

magy. ford. második kiad. szerint. 

ΚΟ. 
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kik ekként vélekednek, nem veszik észre, hogy ugyanabba a 

hibába esnek, a mely ellen kikelnek. 

Beszédei közül a legszebbeket és legsajátságosabbakat ipar- 

kodtunk kiválogatni, a mely munka közben sokszor sajnálattal 

kellett elhagynunk számos szép beszédet. j 

Az irodalomtörténeti művek és iskolai olvasókönyvek szer- 

zői, mikor Pázmány műveiből egyes válogatott darabokat közöl- 

tek, következetesen elhagyták belőlük a nagyszámú latin idézete- 

ket : úgy tettünk mi is, Habár ama latin idézetek szépek és érde- 

kesek ; és, mivel Pázmány azokat mindig magyarra fordítja, stílu- 

sának tüzetes megismerésére is alkalmat nyújtanak : mindazáltal 

elhagytuk azokat, még pedig nemcsak rövidség kedvéért, hanem 

főképpen azért, mert amúgyis csak igen kevesen értenék meg. 

Maga Pázmány írja: :Adom tanácsul, hogy a kik ebből a könyv- 

ből olvasnak a község előtt, kihagyják a deák mondásokat, és 

. csak azt olvassák, a mi magyarul ὙΔΡΎΟΙ.» 

Tudjuk, hogy a remekírók műveinek ujonnan való kiadására 

vállalkozóknak nemcsak a betűnek, így hívták a régiek a textus-t, 

hanem még a nem fontosnak látszó helyesírási sajátságoknak meg- 

változtatásához is csak félénk kézzel szabad nyúlniok : azért azon 

voltunk, hogy az eredeti betű (textus) egyetlen szavát se másítsuk 

meg. Megtartottuk az eredeti kiadás kikezdéseit (alineáit) is. Csak 

a helyesírásban és a hozzátartozó pontozásban vagy szünetjelezés- 

ben (interpunctio) mertünk imitt-amott eltérni az eredeti betűtől. 

Azt sem szabad felednünk, hogy a régi könyvekben sajtóhiba 

is van elég; a melyeket, természetesen, megigazítottunk. 

Azért, hogy könnyebben lehessen olvasni a szép sorokat, 

a következő változtatásokat véltük szükségeseknek : 

1. A hiányjeleket elhagytuk. 
2. A kötőjeleket oly szók közül elhagytuk, melyek egybe 

nem tartoznak, vagy pedig ha egybe tartoznak is, de ma nem 

kötőjellel kapcsoltatnak egybe, hanem egy szóba iratnak. 

3. A hosszú εἴν helyett, mindig «5»-οὐ írtunk. 

X Egyh. Besz. harmadik elölj. besz. (Négy dologról tudósíttatnak 

az olvasók.) 
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4. Az ceos vagy cös helyett «ὃ»-Ὁ vagy cős-t, az «ἢ» he- 

lyett cüs-t vagy cűs-t írtunk. 

5. Nagy kezdőbetűt csak ott használtunk, a hol, a mai szo- 

kás szerint; kell. 

6. Sehol nem éltünk dült betűkkel. 

7. A melléknevék középfokában a ragot, ha magánhangzó 

előzi meg, a mai szokás szerint, megkettőztettük. 

8. A multidő egyesszámú harmadik személyének ragját, 

magánhangzók után, a mint ma szoktuk, kettős cts-vel írtuk, 

maga Pázmány is gyakran így írja. 

9. Kettős mássalhangzóval éltünk, a ma divó szokás sze- 

rint, oly szavakban, a melyek különben félreérthetők, vagy 

éppenséggel érthetetlenek lennének. Pl. áll (stat), felett (supra), 

hall (audit), itt (hic), kell: (debet), kezdett (incepcit), menny 

(coelunm), ott (ibi, illic) stb. Ezt annyival is inkább szabadnak 

véltük, mert ő maga is, majd így, majd úgy írja e szókat. 

10. A. szünetjelezésben a záró- vagy rekeszjel helyett a két 

vonást alkalmaztuk; a sürűn felrakott vesszők, pontosvesszők 

és kettőspontok száma, a most divatozó egyszerűbb mód sze- 

rint; leapadt ugyan, azonban a mondatok érintetlenül marad- 

tak; mert egyetlen pontot sem változtattunk meg, óvakodván 

mondatokat egybekapcsolni, vagy egymástól elválasztani. 

Látható ezekből, hogy noha nem betűről betűre teszszük 

közzé a nagy Író szavait, mindazáltal, a mennyire az a nagy kö- 

zönségnek szánt kiadásokban tanácsos és lehetséges, ragaszkodtunk 

helyesírásához is, sőt, ha nem volt az érthetőség rovására, még 

következetlenségeihez is; mert, noha általában a kiejtés vezérli 

a szók irásában, nemcsak a : kiejtés, hanem a szófejtés szerint 

is ír (pl. hol gonosság-ot, igasság-ot stb., hol gonoszság-ot, 

igazság-ot stb. ír), sőt olykor ugyanabban a szóban mindkét 

módot követi (pl. adgya, cselekedgyék, igazítcsa stb.). Szóval, 

az akkori hangzást visszatükröző s a mai olvasást nem nehe- 

zítő sajátságain semmit nem változtattunk. 

Az előrebocsátott irói jellemrajz része ama tanulmánynak, 

melyet e gyűjtemény szerkesztője, —h —r jegy alatt, Abafi 

cFigyelőv-jének 1887-ik évfolyamában tett közzé. 

Úgy véljük, hogy a gyűjtemény végére csatolt szótár, ὃ 
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melynek szerkesztésekor arra törekedtünk, hogy kelleténél ne 

mondjunk sem többet sem kevesebbet, előmozdítja a nagy író 

szavainak megértését, elhárítván, némileg legalább, a bennök 

előforduló nehézségeket. 

Míg hivatottabbak nem adják ki műveit, addig, talán, a 

jelen gyűjtemény is tehet némi szolgálatot azoknak, a kik a 

nagy író jelességeit megismerni óhajtják. 



PÁZMÁNY NYELVÉRŐL. 

Vannak jeles írók, a kiknek nyelvében feltünő sajátosságok 

ötlenek szemünkbe, bár nem szükséges, hogy a jeles író birjon 

ilyenekkel; és viszont vannak olyan írók is, a kiknek ilyen 

sajátosságaik nincsenek, mindazáltal jelességük tagadhatatlan. 

Ez utóbbiak közül való Pázmány is. Sem észjárása, sem 

szavajárása X nem vall rendkivüliségre, szokatlan vagy szembe- 

szökő sajátságokra. A tiszta értelem, azaz a természetes józan 

ész legfőbb tulajdonsága. csakhogy e tulajdonság nagy mérték- 

ben van meg benne: éppen azért vált belőle jeles prózaíró. 

Értelmének e tisztasága nyelvében nyilvánul leginkább ; birja 

azt a sajátságot vagy természeti adományt, vagy —  úgyszól- 

ván — ihletet, melylyel mindig csak kevesen dicsekedhetnek, 

mely abban áll, hogy tudja a nyelvet, és. csaknem sohasem 

vét annak szelleme ellen, mintha nem is tudna véteni ellene. 

Mintha hallanók az ellenvetést: Pázmányban van elég lati- 

nosság ! 

Mai irodalmunk, Kazinczy kora óta, a német, a hajdani 

pedig a latin nyelvet uralja. 

A külföldi művelt irodalmakban is volt idő, s elég sokáig 

tartott, mikor a latin nyelv békóiba voltak verve az írók, és a 

nemzeti lélek a lelánczolt Prometheushoz hasonlított; de Páz- 

mány ama kevesek közé tartozott, kik mintegy ösztönszerűleg 

érezték, hogyha nem beszélünk vagy írunk latinul, hanem 

nemzetünk nyelvén: nem a latin nyelv törvényeit kell szemünk 

előtt tartanunk, és csakugyan mentebb a latinosságoktól kor- 

társai bármelyikénél. 

k Így magyarítja Pázmány, az észjárás példájára, a stilus szót. 

Sz. Molnár, szótárában, így: szólásnak, írásnak módja. 



β 

ΧΙ 

Azon van, hogy tiszta magyarsággal írjon ; túlságos puris- 

musra való törekedés nélkül, nem él idegen szóval, ha helyes 
magyar szóval kifejezheti a fogalmat. Ha szokatlan szóval ma- 

gyarít valamely idegen szót, utána veti az idegent, és viszont 

ha idegen szót használ, magyar szóval világítja meg, hogy ne 

koczkáztassa szavai megértését. Ámbár a nyelv tisztaságára 

nézve, kétségkívül, kiválik kora prózaírói közül, a kiknek leg- 

nagyobb része, leginkább gondatlanságból, számtalan idegen, de 

különösen latin szóval tarkázza a mit ír: mindazáltal találhatni 

imitt-amott Pázmány műveiben is latin és egyéb idegen szókat, 

a melyek akkoriban még a költői művekbe is becsúsztak. 

Azonban nemcsak az egyes szók, hanem a kifejezések meg- 

választására is ügyel : öntudatosan kerüli, a mi a nyelv szellemével 

ellenkezik. Mikor Kempis Tamás könyvét lefordítja, elöljáróbeszé- 

dében így ír: eIgyekeztem azon, hogy a deák betűnek értelmét 

- híven magyaráznám, a szólásnak módját pedig úgy ejteném, hogy 

ne láttatnék deákból csigázott homályossággal repedezettnek, hanem 

oly kedvesen folyna, mintha először magyar embertől magyarul ira- 

tott volna;. Tehát hiven akar fordítani, s mégis magyarosan. Tud- 

tunkkal ő az első, a ki ily gondolatokat hangoztat irodalmunkban. 

Igen sajnálhatni s egyszersmind csodálhatni, hogy Pázmány, 

a ki oly sokat és szépen írt, ama fentebb említett nevezetes 

sorainál nem mond egyebet a nyelvről, a melynek használatá- 

ban oly kiváló tehetséget tanúsít, úgy, hogy csak kevesen mér- 

közhetnek vele régi és újkori prózaíróink közül. 

Bármennyire törekedett is tisztán írni, minthogy latinul ugy 

tudott, mintha anyanyelve volt volna, teljesen mégsem kerülhette 

el a latinosságokat, a melyek akkoriban mintegy a levegőben voltak, 

és a melyeket, úgyszólván, minden művelt ember akaratlanul is 

magába szítt. Nyelvünk törvényei pedig nem lévén-pontosan egybe- 

állítva, s még félig-meddig elfogadott nyelvtanunk sem lévén : 

"nehéz volt íróinknak a helyes magyarság dolgában eligazodniok. 

Azért — miként Geleji Katona István mondja — ccsaknem meny- 

nyi magyar vagyon, megannyi módon ír.5X Ez az oka, hogy az 

$ Magy. Gramatikácska, 1645. Az elölj. beszédben. (A kegyes 

olvasókhoz.) 
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ige időinek és módjainak használata, a szórend és mondatszerkesz- 

tés gyakorta latinos Pázmány nyelvében is. A helyesírásban való 

ingadozásának mentségéül idézzük az ő szavait : «Α magyar ortho- 

graphiában — úgymond — nincs a mi nemzetünknek valami 

közönséges (t. i. általánosan elfogadott) regulája . . . miből az követ- 

kezik, hogy nem mindnyájan egyformán írják ugyanazon szót 18.» ἢ 

Nem nyelvész, mint híres kortársa Szenczi Molnár Albert, azért ily 

kérdésekkel nem is igen törődik, a mint ő maga megvallja : cÉn 

efféle aprólékra nem viseltem nagy gondot.n?YY A nyelv törvé- 

nyeivel csak annyiban foglalkozik, a mennyiben gondolatai s! 

érzései érthető s helyes kifejezésére szükségesnek látja ; leg- 

inkább eleven és romlatlan nyelvérzéke vezeti, a melylyel fel 

tudja használni a nyelv kincseit. Nem tartja szegénynek nyel- 

vünket, mint kortársai közül Zrínyi, a költő, vagy a két szá- 

zaddal később élő Széchenyi: mert ő mindig ki tudja fejezni, 

a mit mondani akar; nem oly tehetetlen, mint régi íróink 

közül sokan, és az újak közül is elegen. 

Mint tanult és jártas rhetor ismeri ugyan az ékesszólás min- 

den csinját-binját, ezonban nem keresi a képeket, és a melyeket 

használ, arra vallanak, hogy gyakorlatias józansága a szavak pom- 

pájával való hatásvadászástól idegenkedik, hanem ha utjában 

virágokra akad, azokat felszedi, mert szereti a szépet. A szép jelző- 

ketsohasem csupán ékességül használja, hanem azért, mert jellemző 

voltuknál fogva valóban szüksége van reájok. A képes beszéd köl- 

tőiségre hajlandó lelkének természetes nyilvánulása. Nyelve képek- 

ben gazdag, de nem lelhetni benne merész túlzásokat és nagyításo- 

kat, csillogó ellentéteket, meglepő személyesítéseket, lázas sietség 

szülte szókihagyásokat, erőszakoskodó ismétléseket és kérdéseket, 

heves felkiáltásokat és megszólításokat, kápráztató paradoxonokat. 

Költői, de mérsékelt lelkéről tanuskodó egyszerű haso: "atokat 

találhatni legnagyobb számmal műveiben. Általában a metaphora. 

az ő tropusa, s pedig annak szelídebb fajai fordulnak elő leginkább 

ΧΑ mostan támadt új tudományok hamisságának tíz nyilván- 

való bizonysága stb. czimű, 1605-ben megjelent műve" én. (A nyom- 

tatásban esett fogyatkozásokról.) 

kk Π: 0. 
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nyelvében, a mélyek nélkül a mindennapi élet nyelve sem tud ellenni, 

a kivált számtalan közmondás, vagyis a nép ajkáról szedett meta- 

phora, eleveníti előadását. Erdélyi, a közmondások gyűjtőiről szól- 

tában,?Y helyesen veszi észre, hogy a X VII. században : Nem ugyan 

mint gyűjtő, hanem mellékesen, mint, lexicograph, Szenczi Molnár 

Albert, és főleg Pázmány Péter, mint író, csaknem gyűjtői ranggal 

folynak be a közmondások irodalmára. Soha senki nem tudta, nem 

érezte inkább a közmondások becsét mint Pázmány ; senki nem 

tudta úgy és annyiszor helyén alkalmazni azokat mint ő. Hatal- 

mas dialektikája, fordulatos nyelve mellett, özönlő argumentumai 

között, minden általa felsorolt közmondás majdnem bölcseleti, 

mondhatnám, absolut becscsel bír. Kalauza megjelenésének ideje 

az 1613. év, tehát a közmondások divata ez időtájban — legalább 

oly tekintélyes, főrangú író után, minő Pázmány, itélve — na- 

gyobb volt mint ma, s a nyelv ereje, vidámsága valami betyáros és 

" nemes, de igaz magyarság ösztöne után oly szellemben fejlődött, 

melyet később folytatva nem látni fáj; s még legújabban is az 

a csicsomás, urfias nyelv, mi ezelőtt évekkel jó prózának tet- 

szett, Pázmány nyelve mellett, vajmi halvány rendesség, élet- 

erőből kiaszott vénség, mentve némileg Széchenyi prózáját, ki 

épen úgy volt képviselője mai. nap a politikai polemiának, mint 

Pázmány akkor a vallásinak ; képviselője a nyers, igaz magyar- 

ságnak is, de az övé mégsem Pázmány nyelve." 

Hogy nyelve tropusai s figurái leginkább ama közmondá- 

sokban és példabeszédekben rejlenek, a melyeket oly sűrűen 

szőtt beszédébe és írásába : egyrészt az az oka, mert erős nyelv- 

érzékkel lévén felruházva, a nyelvet, minden kincsével egyetem- 

ben, meg bírta tanulni; másrészt az, mert tudta, hogy az ékes- 

szólás híres mesterei a közmondásokat tropusoknak és figurák- 

nak tartatták, hogy használatukat javalták és hogy ők is szá- 

mos közmondással éltek irataikban ; tudta, hogy Aristoteles — 

ki, Diogenes- Laértius szerint, könyvet írt a közmondásokról — 

Rhetorikájában nagy meggyőző erőt tulajdonított nekik, úgy- 

szintén Ouintilianus is; tudta, hogy Plato Párbeszédeiben gya- 

korta élt velök. és hogy nemcsak az ó-szövetségi írók, kivált 

xX Magy. közmondások könyve. Pest, 1851. 449. 450. lap. 
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Bölcs Salamon, hanem még Sz. Pál és az első keresztény szá- 

zadok jeles egyházi írói is hasznukat vették. 

Noha a sz. írásból, az ókori remekírók és a ker. egyházi 

írók műveiből, meg Hrasmus Rotterdamus görög és római 

példabeszédeket,. közmondásokat és egyéb jeles mondatokat ma- 

gában foglaló nagy gyüjteményéből is gyakorta idéz közmon- 

dásokat, melyeket nyomban le is fordít: mindazáltal ezeknél 

nagyobb számmal fordulnak elő műveiben a magyar szárma- 

zásuak, a melyek közül számos csak az ő műveiben van meg, 

és így neki köszönhetjük fenmaradásukat. 

A műveiben foglalt közmondások és egyéb tősgyökeres magyar 

kifejezések rengeteg száma egyszersmind a származékszók(parony- 

mák), az ikerszók, alliteratiok, assonantiák, szójátékok (parono- 

masiák) és nyelvünk egyéb sokféle eredeti sajátságai (idiotismusai) 

s képes kifejezései gazdag világát tárja elénk; úgy hogy e rész- 

ben, bár komoly író, kiben nincs különködés, bohóskodás vagy 

pajzánság, olykor eszünkbe juttatja Rabelais-t, olykor meg Ab- 

raham a Sancta Clara-t, a ki különben, valószinűleg, a nálánál 

régibb effajta német, írók — Brant, Murner, Fischart és má- 

sok — módját utánozta, melyet, talán, Pázmány is ismert. 

A közmondások és ἃ bennöksrejlő tropusok és figurák mellett, 

a szók és kifejezések halmozásának (pleonasmus) figurái fordulnak 

elő leggyakrabban műveiben ; a hasonlóan hangzó, de különböző 

értelmű szók (homonymák) ; viszont a különböző hangzású, de 

rokonértelmű szók és kifejezések (sinonymiák) ; a parallelismus, 

vagy — miként Arany nevezi — a gondolat rythmusa s ennek egy 

sajátságos faja (preambulum, Priamel), mely számos előfebocsá- 

tott mondattal fel akarja kelteni a figyelmet, és azután többnyire 

valami váratlan mondattal, mintegy éllel, végződik. És noha gon- 

dolatai s érzelmei kifejezésének emez eszközeit, — a melyek 

különben minden nép és minden kor népies Íróinál, kisebb 

vagy nagyobb mértékben fellelhetők, — nem annyira szavai 

díszítésére, hanem inkább tanításra használja, azaz hogy álta- 

lános eszméket vagy elvont dolgokat annál könnyebben meg- 

értethessen, és hogy mások is elidőzhessenek ama gondolatnál, 

a mely az ő lelkét foglalkoztatja, s a melytől ő maga sem me- 

nekülhet egykönnyen, szóval, hogy érthetőbbé, világosabbá s 



XV 

nyomatékosabbá tegye előadását: mindazáltal, talán azért is, 

mert tetszik neki a könnyen folyó szavak csengése-bongása. 

Mert van tehetsége a nyelv rythmusa s zeneisége felismerésére 

s felhasználására, azért van meg prózájában az arányosság (con- 

cinnitas) és gyakran, a mondafrészek egyenlőségén kívül, még a 

hang hasonlósága, sőt olykor egyenlősége (parisosis) is. Mindezt 

tehetségei után Cicero s a régi egyházi írók művei tanulásának 

köszöni. Cicero szabályos körmondatait irodalmunkban előtte alig 

birta valaki oly ügyesen utánozni mint ő, s alig volt írónk, a ki a 

próza úgynevezett numerusát előtte kellően értette volna. ἃ nu- 

merus és harmonia, az ékesszólás e két elengedhetetlen kelléke, 

megvan ugyan valamennyi művében, de különösen Beszédeiben, 

a melyekben stilusa, a nyelv akkori fejlettségéhez képest, valóban 

nemcsak szabatosnak és világosnak, hanem kerekdednek is mond- 

ható, s — miként egyik mestere, Cicero Y kívánja — éppen oly 

- távol áll a kötött azaz verses beszéd feszességétől, mint a kö- 

zönséges beszéd pongyolaságától és terjengősségétől. 

Műveiben, — a melyekben a háromszáz év előtt dívó magyar 

nyelvet leljük fel, a melyet más régi íróinkkal együtt segített 

megőrizni számunkra, s a melynek kivesztén nem sajnálkozha- 

tunk eléggé, — a nép egészséges, józan és férfias erővel teljes 

nyelvén ír, a melyet azonban hatalmas lelke, a régi remekírók 

segítségével, minden erőszakos újítás nélkül, megszépít, szaba- 

tossá tesz és gazdagít. Pázmány, a kiben a népies észjárás jó- 

zansága s a nép lelkének egyszerűsége nagy műveltséggel egye- 

sült, a nép nyelvébe művészi elemeket oltott, azaz stilusa ügyes 

elegyítése a népies nyelv erejének és gazdaságának a művészi 

stilus szabatosságával és arányosságával. 

Erős meggyőződése nyelvének is erőt kölcsönöz, azonban 

nem kemény, sőt inkább hajlékony, mintegy engedelmes esz- 

köze, a melyet a gondolatok és érzelmek minden nemének 

kifejezésére könnyűséggel bír felhasználni. 

Magasztos tárgyakról is oly egyszerűen ír, mintha nem is 

volna kiváló gondolkodó, de egyszersmind oly világosan, szaba- 

tosan és szépen, hogy észre kell venni benne a nagy lelket. 

k Orator ad Brut. 195. 
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Noha nem mindig igen siet czélja felé, sőt, a mai könnyen folyó 

prózához képest, néha némileg vontatottnak vagy legalább hossza- 

dalmasnak tetszhetik stilusa: mindazáltal elég könnyen és elég 

gyorsan ér el egyszerű, de meggyőző okoskodásai s képei hosszú sorá- 

nak segítségével kitüzött eczéljához. Azt akárhányszor megcselekszi, 

hogy. okai s szavai nagy sokaságát ránk zúdítja, úgy hogy nem 

menekülhetünk meggyőző rábeszélési eszközei elől, a melyeknek 

ügyes alkalmazásában kifogyhatatlannak tetszik : mindazáltal, sza- 

bályozott és fegyelmezett észjárásánál, lelke higgadtságánál és 

komoly tanultságánál fogva, a csapongás, az áradozás, a gondolat 

nélkül való szószaporítás és a sallangos szólamoknak (bombast) 

csaknem mindig nagy lelki ürességet leplező használata, a mi — 

mert, a mint Kölcsey is mondani szokta: csujtásos nemzet va- 

gyunky — annyi régi és újkori íróink és szólóink hibája, mű- 

veiben seholsem lelhető fel. Nem azok közül való, a kik sok 

szóval keveset mondanak, söt ellenkezőleg, minden sokszavú- 

sága mellett, — mi talán ellenmondásnak tetszhetik, — nyelve 

izmos, magvas és megvan benne neme a sűrű tömöttségnek. 

Noha képző ereje, a hogy a phantasia szót magyarítja, nem 

shakespeare-i gazdagságú s elevenségű : mindazáltal, — mert min- 

dig erős benyomást gyakorol rá a miről szól vagy ír, és mert 

van tehetsége behatni a nyelv szellemébe, s ennélfogva a szók- 

nak nagy bőségével rendelkezik, úgy hogy szavajárása néhol 

csakugyan hasonlit Shakespeare gazdag nyelvéhez, — gondolatát 

vagy érzelmét mindig a kellő szóval, elevenen, hathatósan, erő- 

vel teljesen, sőt olykor valóban plastikailag tudja kifejezni. 

Megmutatta, hogy mi volt régi nyelvünk annak kezében, 

a ki tudott vele bánni, 

A XVI. század hitvitáival szép fejlődésnek indult nyelvünk, 

mert — a mint Salamon Ferencz helyesen mondja — ckényszerítve 

lőn a buzgalom és pártszenvedély hevének kifejezésére, s a theolo- 

giai s philosophiai eszmék finomságához alkalmazkodni,.Y Páz- 

mány ἃ mint ugyancsak Salamon írja —cmegragadván a protes- 

tánsok fegyverét, a nemzeti nyelvet, írja azon prózát, mely örökre 

halhatatlanná tenné csak magában is, melyben a gondolat és meg- 

xX Kisebb tört. dolgozatai. Második kiadás, 6—8. lap. ; 



XVII 

győződés erejének mindig megfelel a leghathatósabb, legtalálóbb 
kifejezés. A ki a magyar nyelv gazdagságát, erejét és kifejezésbeli 

eredetiségét akarja élvezni s bámulni, csak Pázmány magyar prózai 

műveit olvassa, s vele együtt ugyanazon időbeli más polemiákat. ! 

Sőt az imént idézett műbiránk egyenesen kimondja," hogy: 

cPázmány volt az, kiben a magyar próza mind a szószéken, mind 

az irodalomban tetőpontját érte. Oly eredeti magyar, oly erővel 

teljes és művészi próza maig sincs irodalmunkban, mint a Páz- 

mányé, ha művészet alatt nem értjük a latin és görög nyelv után- 

zását, melyektől a mi nyelvünk nagyon különbözik; nem azt a 

mesterséges elforg atást és kényszergetést, mely Kazinczy idejében 

és azóta annyi kínszenvedésébe került a magyar írónak, hanem a 

gondolatok világos, hathatós és plastikai kifejezését, természetes 

összefűzését és a magyar nyelv lényegéhez mért numerosus hang- 

zatosságát. Igaz, hogy az akkori idők íróiban nem találjuk azt a 

. finnyás izlést, udvarias simaságot, melyet ma követelünk az írótól. 

Sem Pázmány, sem kortársai nem válogatnak a kifejezésekben, 

hasonlatokban : az erő s természetesség oly mértékű nálok, mint 

a csaknem egykorú Shakespearenél a szenvedélyek és indulatok 

csaknem féktelen nyelve. Ama kor irodalmi s szószéki vitáiban 

gyakori a személyeskedés és goromba kifejezés; de a jobbaknál 

mindig kitűnik, hogy a szentnek és igaznak vallott ügy a fő- 

dolog. A nyelv erejét és szenvedélyes melegségét nem a sze- 

mélyes gyűlölet, hanem a meggyőződés adja meg." 

Ámbár van ujkori íróink között nálánál költőiebb, meré- 

szebb, vagy gazdagabb képzelőtehetségű; szabadabb, vagy mé- 

lyebb gondolkodású; szélesebb látókörű; szelídebb lelkű ; he- 

vesebb ékesszólású; tisztább izlésű: mindazáltal a magyar próza 

egyik legkiválóbb mestere ő még ma is, kinek iratai — miként 

Greguss mondja — ctanulmányul szolgálhatnak mindenkinek, 

a ki magyar prózát akar írni., ὃ 

Az utókor kevés íróról vélekedik akként, miként a kor, a mely- 

ben az író élt. Az utókor helybenhagyta a kortársaknak Pázmány 

szt ölsz 

5 Ὁ. o. 374—375. 
8 Pesti Napló, 1854. évf. 100. sz. 

Pázmány. Egyházi heszédei. b 
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írói jelességeit magasztaló itéletét. Valóban, minden túlzás nél- 
kül, elmondhatni még ma is, hogy ő a cmagyar Cicero). 

Az tudhatja, hogy ment valamire, a kinek Cicero igen kezd 

tetszeni, írta Ouintilianus X a nagy rómairól; mi pedig, e sza- 

vakat Pázmányunkra alkalmazva, azt mondhatjuk, hogy a ki 

Pázmány nyelvében nagy gyönyörűségét kezdi lelni, az meg 

lehet győződve, hogy sokra vitte a magyar nyelv tudásában és 

szeretésében. 

x Instit. Orat. Χ, 1: 112. 
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Az utolsó ttíletnek rettenetességérűl. 

(Adv. I. vas. második beszéd.) 

Keresztyén hitünknek ágazattya tartya, hogy a mely Christus, 
alázatos születésével, gyarló és kereszt alá vettetett testben, e 
világra jött váltságunkért : világ végén nagy hatalommal és dücsős- 
séges felséggel, másodszor jő hozzánk ; hogy törvényt látván, meg- 
itíllye és utólsó sentencziájával, érdemek szerént, bóldogítcsa, vagy 
kárhoztassa az embereket. Az első jövetelben, elrejtetett az ő szí- 
nének dücsőssége : utálatosnak és minden embereknél alábbvalónak 
teteczett: de a másik jövetele az Atya Istennek dücsősségével tel- 
lyes lészen. Az első jövetelben egy büdös istállóban, egy alkalmat- 
lan jászolban vólt helye: de a másik jövetelben királyi székben, 
fényes felhőben láttatik. Az első jövetelben ökör és szamár vólt 
udvarlója: de a másik jöveteliben valamennyi angyalok vannak 
mennyországban, mind körülle forognak. Az első jövetelben csak 
Mária és Jósef vóltanak mellette: de a másik jövetelben sok ezer 
szentek szolgálnak néki. Sőt, a mint Zachariás mondgya, valameny- 
nyi szentek vóltak világ kezdetitűl fogva, mind vélle lésznek, asses- 
sori lésznek : hogy itílőszékben ülvén itíllyék a gonoszokat. Az első 
jövetelben oly szelídnek látczott, mint a bárány, ki csak száját sem 
tatotta öldöklői előtt: de a másik jövetelben ollyan lészen, úgy- 
mond Oseás, mint az oroszlány, vagy a medve, mikor elragadgyák 
kölykeit. Tekintete emésztő láng; szava kétélű pallos; nyelve 
emésztő tűz lészen. Az első jövetelben nem kiáltott, nem feddődött, 
nem vólt kedvetlen és háborgó : de a másik jövetelben verekedő 
lészen: és akkor kezdetik az ő haragja. Mert mindaddig tűr és 
szenved , akkor osztán ordítva szól, mint a szülő asszony fájdal- 
miban, azaz valamennyi ostorral csapkodta Isten a világot, mikor 
tűzzel, vízzel, karddal, éhséggel és döggel rontotta : mindazok csak 
tűrések és hallgatások, ahoz képest, a mint kimutattya haragját az 
utólsó itiletben. ; 

Erről a két jövetelrűl emlékezteti e mái napon az anyaszent- 
egyház az ő fiait, mikor advent első vasárnap, az utólsó itíletrűl 
olvas evangeliomot. Es bizonyára felette szükséges, hogy mind a 
két jövetelrűl együtt emlekezzünk. Mert, hogy az első jövetelnek 
alázatossága, meg ne kissebbítcse bennünk isteni felségének bö- 
csülletit ; hogy az első jövetelben mutatott irgalmasságnak bizo- 
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dalma, az isteni félelmet ki ne gyökerezze szivünkből; hogy az 
itíletnek rettenetessége, kétségbe ne ejcse gyarlóságunkat ; hogy 
a szeretetnek és félelemnek duplázott kötelével, vastagabban vonas- 
sék akaratunk az isteni szolgálatnak serénységére: igen kivánta- 
tott mind a két jövetelnek egybekapcsolása. 

De mivel ebben a rövid órában, mind a kettőre nem terjeszt- 
hettyük tanuságunkat: mászszorra hagyván az első jövetelnek 
mélységet titkait, szóllyunk csak a második jövetelnek, az utolsó 
itíletnek súllyosságárúl. Es minthogy előljáró jeleit az itíletnek 
mászszor megmagyaráztuk, két dologra határozom mostani tanu- 
ságunkat : elsőben, az itílő bíró előtt való számadásrúl szóllok. 
Másodszor, az utólsó sentenciának és törvénymondásnak rendit 
említem, hogy ezekkel, mind az üdvösséges félelemre, mind a 
szent életnek szorgalmatosságára, foganatoson indíttassék lelkünk. 
Légyetek hallgatásban. 

I. RÉSZE. 

Noha mind az itíletnek előljáró jelei, mind az Ur Christusnak 
dücsősséges jövetele kimutattya, mely félelmes és rettenetes az 
utólsó törvény : de az a számvétel és sentenczia, mellyel a törvény 
végeződik, sokkal világosban ismérteti. 

Első félelmes dolog az utólsó itíletben az, hogy a felséges 
Isten minden titkos büneinket és elrejtett álnakságinkat világ 
eleibe terjeszti, hogy mindenek bizonysági légyenek az ő igaz iti- 
letinek. Azért mihent Christus szép fényes felhőben, azon a helyen 
megjelenik, mellyen e világban fáradott és munkálkodott, tudni- 
illik az Olajfák hegyén, a mint Zachariás próféta jelenti : ezen hegy 
alatt, a Jósafát völgyében, egybegyőjtetnek, úgymond Jóel próféta, 
minden nemzetségek: nagyok és kicsinyek, urak és szegények, 
királyok és nemtelenek, valakik világ kezdetitűl fogva vóltanak, 
mindeneknek a Christus itílőszéki eleibe kell állani: és valamit 
cselekedtek, mind itíletre vitetik. A mit gondolunk és elménkben 
képezünk; a mit elszánunk és végezünk magúnkban ; a mit szól- 
lunk és mívelünk, azt az Isten czikkellyenként, minden körülálló 
részeivel, számtartó könyvébe írja és feljegyzi. Nem: papirosból 
csinált könyvbe, mely megéghessen, szakadozhasson. hanem két 
állandó könyvbe írja. 

Első könyv: az Isten emlekezésének változhatatlan tudomá- 
nya. Azért mondgya Sz. Dávid, hogy legkissebb fogyatkozá- 
sunk, Isten szeme előtt vagyon ; Isten könyvébe iratik. Es ha meg 
nem számlállya, a ki lopásra, vagy egyéb latorságra mégyen, hány- 
szor lépik; de Isten lépésünket is számban vészi, és írton Írja 
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könyvébe. Mi fel nem írjuk minden dolgainkat: de felírja az, a 
ki mind tanú s mind bíró lészen. 

Második könyv : a mi tulajdon lelkiisméretünk. Mert, az Isten 
mondása szerént, a mi bűneink vasvesszővel íratnak szivünkbe, 
mint valami könyvbe. Es noha most bétéve vagyon ez a könyv és 
nem látczanak a sok rútságok, melyeket beléje írunk : de az íti- 
letkor megnyíttya Isten ezt a könyvet. Mert Sz. Pál apostol azt 
mondgya, hogy minnyájan diáphani, — ez a szó vagyon a görög bö- 
tűben, — általláthatók lészünk, mint a kristály ; fényesek lészünk, 
mint a tükör : úgy, hogy minden embernek szűve és lelkiisméreti 
vóltaképpen megismértetik mindenektűl; és mindennek a maga 
gondolati, vádolói és bizonysági lésznek maga ellen. Minden cse- 
lekedetink ollyanok lésznek akkor, mint a finyes nap, mellyet 
minnyájan egyaránt látnak. Mivel az Istennek jelenléte világossá 
tészi a setétségben elrejtett dolgokat, és kinyilatkoztattya a szű- 
veknek magában tartott titkos tanácsit. 

A házban levegő ég sűrűn teli sok apró porocskákkal ; de eze- 
ket külömben nem láttyuk, hanem a mely lyukon bészolgál a 
verőfény súgára : télben a hó, mind a ganéjt s mind tiszta földet 
béfed ; de mihelyt a verőfény elolvasztya a havat, mind rútsága s 
mind szépsége kitetezik annak, a mi béfedetett vólt: úgy az itílet- 
kor kinyilatkoztattya Christus, a mit most nem látunk. Nincs oly 
rejtett titok, mely akkor ki ne tudódgyék : mert kinek-kinek vádo- 
lója, a maga saját vétke lészen, úgy hogy, a Sibylla mondása sze- 
rént, mindeneknek minden cselekedetek, mindenek előtt nyilván 
lésznek. 

Ezek ama két könyvek, mellyekrűl Dániel mondgya, hogy 
megnyittatnak az itíletkor; és, a mint Sz. János írja, ezekből a 
könyvekből itíltetnek az emberek cselekedeti, a szerént, a mint 
ezekben írva találtatik. Nem talál bezzeg akkor Ádám fügelevelet, 
mellyel mezítelenségét fedezgesse ; és ha most valami színnel men- 
tegettyük is vétkeinket: de mihent Isten eleibe kerülünk, mezí- 
teleneknek ismérjük magúnkat. Mert az Isten minden fajtalan 
úndokságokat, minden rút gyalázatokat, minden titkos csalárdsá- 
gokat és szemérmes vétkeket délszínre hoz és szem eleibe terjeszt. 
Azért Ezechiel próféta által azt kiáltya, hogy minden fajtalanokat 
előállat, mezítelen vetkeztet : szemfény alá veti minden gyalázatos 
kissebbségeket : hogy pironkodgyanak egész világ előtt, kik Isten 
előtt nem szégyenlették úndokságokat. Es, a mint Sz. Basilius írja, 
mindenek úgy mutatódnak a mint vóltak ; mintha minden czik- 
kelyek és körülálló dolgok egy táblán kiírattak vólna. 

Gondold meg, keresztyén ember, mit éreznek akkor magok- 
ban a bűnös emberek, mikor megtekintik, hogy egész világ előtt, 
Istennek angyali előtt, legtitkosb vétkei kitudódnak? Mikor fejek 
felett láttyák az igaz birónak haragját; mellettek a vádoló sátán- 
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nak agyarkodását; alattok a szájanyitott pokolnak rettenetessé- 
gét: és eszekbe vészik, hogy el nem rejtezhetnek, el sem futhat- 
nak, mentséget sem találnak. Mikor meggondolyák, hogy a biró 
mindenható kinek ellene nem állhatnak ; hajólhatatlan, kit meg 
nem engesztelhetnek ; véghetetlen bölcseségű, kit meg nem csal- 
hatnak. 

Bóldog Isten, mely nagy pironság, minémű gyalázat lészen, 
mikor ennyi szem előtt orczánkra térülnek úndokságink! Talál- 
koznak oly balgatag szemérmetesek, kik inkább akarnak örök kár- 
hozatra jutni, hogysem a gyónásban, egy ember előtt, nagy titkon 
kimondgyák ocsmányságokat. Mi lészen tehát, mikor az egész 
világ előtt, mindenek kinyilatkoznak? Vallyon, ha most a prédi- 
káczióban, közülletek egy jó hírűnevű személynek, valamely nagy 
titkos és szemérmetes ocsmány vétkét szemére vetnék, nem halna-e 
meg szégyenletében ? Mi lészen tehát, mikor mindenek előtt kitu- 
dódik vétkünk? Edes atyámfia, mikor az ördög, a test, a világ 
kisztet gonoszra, jusson eszedbe, hogy az egész világ előtt tudva 
lészen, a mit mivelsz: és ezzel a gondolattal fojcsd meg a gonosz 
kisírteteket. 

Az igazak vétkei kitudódnak bezzeg akkor; miképpen most, 
az evangeliomból, Sz. Péter, Sz. Pál, Mária Magdolna és egyebek 
vétkei világ eleibe terjesztetnek: de ebből semmi szégyen és szo- 
morúság, semmi gyalázat és kissebbség az igazakra nem fordúl. 
Mert miképpen a harczon és tengeren való veszedelmes állapotok- 
ból, mikor kimenekedünk, örömmel gondolkodúnk és beszélgetünk 
azokrúl: úgy a világi fogyatkozásoknak emlekezeti, szémérmet nem 
szerez a szentekben, sőt örvendeznek azon, hogy az ő sebhelyek- 
nek látásából, a mennyei orvosnak bölcs kegyelmessége dücsőit- 
tetik ; kimondhatatlan vigaságok lészen azon, hogy penitencziát 
tartottak ; hogy bocsánatot nyertek ; hogy az üdvösségnek nyugo- 
dalmára jutottak. Láttyák, hogy az ő esésekből az Istennek irgal- 
massága és igazsága ismértetik ; a Christus halálának méltósága 
dicsírtetik. Hs mivel az ő rút sebekhelye, az ártatlan báránynak 
drága vérével megmosatott és zománczoztatott, minden rútság 
távúl vagyon tőllök. A gonoszoknak pedig nagy kinokra lészen, 
hogy azokat mennyországban láttyák, kik nagyobb vétkekben 
találtattak, de penitenczia által kitisztúltak : holott ők, restségek, 

vagy gonoszságok miatt, bűnökben büzhödtek. 

II. RÉSZE. 

Második rettenetes dolog az utólsó itíletben : az igaz bírónak 
sentencziája. Mert minekutánna kinyilatkoznak és megismértetnek 
minden emberek cselekedeti: miképpen a teremtéskor elválasztá 
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Isten a világosságot ἃ setétségtűl ; miképpen az Israel fiait kétfelé 
szakasztá az Áldásnak és Atkozásnak hegyén : úgy az igaz pásztor 
elválasztya a juhokat a kosoktúl; amazokat jobbfelől, ezeket bal- 
felől helyhezteti ; amazok Christus eleibe ragadtatnak a levegő- 
égbe, a mint Sz. Pál írja : ezek pedig a földön hagyatnak. Oh mely 
nagy szégyennel, sőt dühösséggel és irigységgel földhöz veretnek 
akkor a gonoszok. mikor fejek felett láttyák, a kiket most láb 
alá tapodnak! Vallyon, mit gondolod, hogy mond amaz úr, ama 
dúsgazdag, mikor láttya, hogy alacsomb szolgája, elvetettebb 
rabja, eleibe állapodik ? Akkor tellyesedik bé, a mit a Bölcs monda 
a gonoszokrúl, hogy ezen a hirtelen változáson megrémülnek, és 
ordítással azt kiáltyák: Ihon, a kiket mi csúfoknak tartottunk, 
Isten fiai közzé számláltattak. Mi tehát útavesztett balgatagok, 
heában bolyongottunk és fáradtunk a hamisság úttyán. Az igazak 
pedig kimondhatatlan vigasággal tellyesek lésznek. 

Akkor osztán Christus az igazakhoz fordúlván, víg és kegyes 
ábrázattal így szól nékik: Jöjjetek én atyámnak áldottai, bírjátok 
az országot, mely világ kezdetitűl megkészíttetett néktek. Oh szép 
szók! Oh dücsősséges igék! Oh bóldogok, a kiknek ezek a szók 
mondatnak ! Mellyek annyit tésznek, mintha így szóllana nékik a 
Christus Jesus! Edes fiaim, mivel az én szómat és hivatalomat hal- 
lottátok, mikor a szent életre, mikor az én követésemre híttalak ; 
mostimmár jöjjetek, és dücsősségembenrészesüllyetek. A sárkányok 
fészkéből, a párduczok barlangjából, a világi sok veszedelmekből 
és inségekből jöjjetek a koronára és jutalomra. Ti a kik én velem 
megmaradtatok kisírtetimben ; a kik engemet követtetek erköl- 
csökben, jöjjetek én hozzám, hogy ott legyetek a hol én leszek. Ti 
vattok az én Atyámnak áldotti: mert nem földi jókkal, hanem 
minden lelki és mennyei áldomásokkal tellyesek vattok. Megmásol- 
hatatlan áldomással, örökkévaló áldással, mindenekkel valamiket 
kivánhattok, tellyesek lésztek ennekutánna. Azért, mivel az Isten 
áldása gazdagíttya embert, birjátok a mennyországot. 

Oh áldott ország! Oh véghetetlen ország! Nem földi ország, 
mely változandó, múlandó, kevés ideig tartó és mindenkor sok 
félelemmel és fáradságos bajvívással rakva : hanem nyugodalmas, 
állandó, örökké maradandó mennyei ország. Minnyájan királyok 
lésznek, a kiknek ezt az országot adgya Christus ; és azért mondgya 
Sz. Pál, hogy országra híja Christus az övéit, mikor azt igéri, hogy 
valakik győzedelmet vésznek a bűnökön, azokat királyi székibe 
ülteti ; fényességes koronát tészen fejekbe; úgy, hogy ő magok 
nagy vígan azt mondhassák, a mit Sz. Jánosnál olvasunk, hogy ők 
uralkodnak a földön. Es noha ily sokan birják azt a királyságot, de 
minnyájan megelégesznek és nyugodalmas bátorságban lésznek. 
Mert az az ország véghetetlen, gazdagságinak sokaságával és 
birodalmának határával. A mennyei királyoknak egy szűvök, egy 
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akarattyok, egy kivánságok lészen: és, a tekélletes szeretet által, 
kiki úgy örvendez egyebek dücsösségén, mint tulajdon magáén. 
Azért nem csuda, hogy egy országban minnyájan királyok lehetnek. 
Oh ki nagy bolondság, ily nagy dücsősséget megvetni, e világ gazzá- 
ért ! Oh mely nagy vakság, a mennyei királysággal nem gondolni, 
hanem e földi kúldusságon akadozni ! 

Okát mondgya Christus, miért adgya ezt az országot válasz- 
tottinak : Mert éheztem, szomjuhoztam, mezítelen vóltam, fogva 
vóltam, az én szegényimben, kúldusimban ; és ti segítettetek enge- 
met. [Láttyátok-e, keresztyének, mely kicsin dologgal nyerhetitek 
üdvösségteket ? Ertitek-e, mely künnyű az itilő bírónak senten- 
cziáját lágyítanotok? Adgyatok alamisnát a szegénynek ; meg ne 
utállyátok a szűkölködőket, sőt keressétek őket : mert ők fogadnak 
titeket az örök hajlékokba. Oh áldottak az irgalmasok, kik ily nagy 
irgalmasságot nyernek az utólsó napon ! 

Az igazak törvénye után, Christus nagy haraggal és kemény 
tekintettel a gonoszokhoz fordul ; és, a mint Isaiás írja, miképpen 
szoktak a harczon kiáltani; miképpen a szülő asszony, fájdalmi 
között szokott ordítani: úgy szól nékik. Ezt a szózatot rettenetes 
mennydörgésnek ; kétélű pallosnak; emésztő tűznek nevezi a sz, 
írás. És, a mint Christus Urunk előnkbe adta, ezek lésznek a 
rettenetes szók : Mennyetek el tőllem átkozottak, az örök tűzbe, 
mely készíttetett az ördögnek és az ő angyalinak. 

Oh szörnyű és szomorú sentenczia, melyben az örök kárhozat- 
nak kínnya foglaltatik ! Ti átkozottak, minden áldásoktúl megfosz- 
tattok ; mennyországból kirekedtek ; Istennek színe látására nem 
juthattok ; Isten szerelmétűl 65 dücsősségétűl távúl lésztek, és ezek- 
nek reménségétűl tellyességesen megüressedtek. Átkozottak : Én 
ti érettetek emberi testben öltöztem; sok nyomorúságokat szen- 
vedtem ; gyalázatos halállal megölettem ; valamit kellett üdvösség- 
tekért cselekednem, megcselekedtem ; ti pedig embertelen latrok, 
jóvóltomért bosszúsággal illettetek ; irgalmasságomat nem vetté- 
tek ; árulóim vóltatok. Sokszor híttalak, és kezem kiterjesztve jár- 
tam utánnotok: de, mint az áspiskígyók, bédúgtátok fületeket : 
az átkot szerettétek, és nemcsak külső cselekedettel átokban öl- 
töztetek, hanem mint a vizet, úgy ittátok az átkot, mely ugyan 
csontotokba avattatott. Azért átkozott a ti lelketek, mely vétke- 
zett ; átkozott testetek, mely társ volt a gonoszban ; átkozott min- 
den érzékenységtek, mely szolga volt az istentelenségben. Mennye- 
tek el tőllem : örökké el légyetek szerelmem nélkül, mellyet meg- 
utáltatok ; barátságom nélkül, mellyel nem gondoltatok ; mennyei 
bóldogságimnak folyami nélkül, mellyeket e világ moslékáért 
hátra vetettetek. Mennyetek el én tőllem, a ki minden vigasztalás 
nak, életnek, dücsősségnek, kútfeje vagyok, és maradgyatok örökké 
vigasztalás nélkül, künnyebbség és nyugodalom nélkül, 
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De hová mennek Uram, ha te tőled elmennek ? Az örök tűzbe 
és tömlöczbe : hogy ott nem tíz, vagy húsz esztendeig, hanem tes- 
testűl-lelkestűl, örökké égjenek és kínlódgyanak : hogy a kik teste- 
ket Isten akarattya ellen kínyeztették a földön, kedvek ellen kí- 
noztassanak a tűzben. A kik ördöghöz ragaszkodtak, vélle barát- 
koztak, néki szolgáltak életekben, azokkal együtt légyenek a 
kárhozatban ; a kiket követtenek bűnökkel, ezekkel eggyütt kín- 
lódgyanak pokolban. Es mivel a véghetetlen Isten ellen vétettek, 
véghetetlen légyen kínyok. 

Oh tűz ! Oh örökkévaló tűz; mely rettenetes a te emlekezeted ! 
A szent doktorok mondgyák, hogy a mi tüzünk, ollyan a pokol 
tüzéhez, mint az írott tűz a valóságoshoz : mindazáltal, ha ki a mi 
tüzünkben esztendőt élne, vagy bár csak egy napot, mely szörnyű 
kín vólna ! Ki maradhat tehát közzülletek az örök égésben ? Keresz- 
tyének, mikor errűl a tűzrűl gondolkodom, nem csudálom, hogy a 
régi szentek barlangokban rekeszkedtek, hóltok napjáig kemény 
penitencziát tartottak, vizzel, kenyérrel éltenek. Sőt azt csudálom, 
hogy minnyájan ezt nem cselekeszszük : mert nincs e földön oly kín 
és oly gyötrelem, mellyet tellyes életünkben viselnünk nem kellene, 
az örök tűznek eltávoztatásáért. Eggyik újjoddal nyúlj a tűzhöz 
egy kevéssé, lásd mint tűrheted: hát az ördög társaságában, sőt 
rettenetes hóhérságában, mint maradsz az örök tűzben. 

Okát adgya Christus ennek az iszonyú sentencziának. Mert 
éheztem, úgymond, az én szegényimben, és ennem nem adtatok ; 
szomjúhoztam, és innom nem adtatok ; jövevény, mezítelen, beteg 
vóltam, és engemet nem segítettetek. Keresztyének, semmivel úgy 
meg nem ismértette Isten a bűnök ellen való haragját, mint ezzel 

a kárhoztatás okával. Minden bűnök között legkisebbnek tartyák 
az emberek a jónak elhagyását, és a mostani gonoszságban merűlt 
világnak szokása szerént, a ki el nem vonsza erővel, tolvajúl, kó- 
borlással a másét, hanem csak a magáét takargattya, azt ugyan 
szentnek tartyák. De ládd-e, Christus az itiletben, nem említi ama 
czégéres vétkeket ; hanem csak azokat számlállya, melyeket az em- 
berek eszekbe sem vésznek, vétkeknek sem tartanak : hogy ebbűl 
megércsük, mennél inkább kárhoztat a nagyobb vétkekért. Ha az 
irgalmas Istennek igaz itíleti, örök pokolra méltónak talállya az 
adakozásnak elmulatását; ha azért maga elől elveti, ördögökhöz 
hasonlatosokká tészi az kárhozottakat: mit itíl a ragadozásrúl, 
nyúzás-fosztásrúl, szegény emberek vére szopásárúl? Ha örök 
tűzre veti, a ki rahát nem ád a mezítelennek, ételt nem ád a szü- 
kölködőnek : mit mivel azzal, a ki tagollya, sebesíti, öli, fosztya 
attyafiát? a ki tisztességét kissebbíti, ágyasházát fertezteti feleba- 
ráttyának? Ha ily sanyarú kínnal bünteti a ki felebaráttyának 
halandó testét nem táplállya : vallyon mivel ostorozza azokat, kik 
a lélek veszedelmét nem szánnyák ; sőt hamis tanításokkal, gonosz 
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példájokkal, vétkekre való ingerlésekkel lelkeket vesztenek? Vé- 
gezetre, ha így ostorozza azokat, kik elmulattyák a szegények se- 
gítését: mint bünteti azokat, kik ingyenessen Isten ellen vétkeznek, 
hitetlenségben, babonában, káromlásban, szentegyházrontásban és 
több hasonló vétkekben ? 

Ki tudná megmondani, mely szörnyű dülhösséggel, mely 
iszonyú ordítással, mely keserves szűfogással jajgatnak, siránkoz- 
nak a gonoszok, hallván az örök átoknak sentencziáját? Judással 
eggyütt földre dölének a sidók, mikor azt mondá nékik, Christus : 
Én vagyok : mit mível mikor itíl, ha ezt cselekedte, mikor itíltetett? 
Mentűl inkább leomolnak a gonoszak, mikor ezt az Isten Fiának 
mennydörgését hallyák? Kitudná meggondolni, minémü fogcsi- 
korgatással és dühös haraggal erőssítik és magok fejére kiáltyák 
ezt az átkot, mellyet Christus Urunktúl hallanak ? Megátkozzák a 
napot, mellyen születtek: az emlőt. mellyet szoptak; az órát, 
melyben vétkeztek. A lélek gyalázza és iszonyú ordítással szidal- 
mazza a testet, melynek kedvéért és gyönyörűségééit örök kárho- 
zatra vettetik, és keserves sírással azt mondgy a néki: Oh te ezer 
átokra méltó, utálatos, rút test, nem társom, hanem áruló ellensé- 

gem vóltál, ki engemet Isten haragjába hoztál! Oh átkozott test, 
mely semmit nem akarál szenvedni ; böjtöléssel és egyéb sanyar- 
gatásokkal nem akarád engesztelni Istenedet ! Átkozott légy örökké, 
a ki engemet is átkozatba ejtettél. Viszontag a test, szörnyű át- 
kokkal rútalmazza a lelket, hogy őtet szájára bocsátotta, zabolán 
nem hordozta, okossággal nem vezette : hanem, balgatagúl kedvez- 
vén néki, mind magát s mind testét elvesztette. 

Akkor a fiak, úgymond a Bölcs, átkozzák az atyákat, kik őket 
kinyessen nevelték, kedvekre bocsátották, gazdagon hatták és kin- 
csekkel veszedelemre vitték. Az atyák átkozzák a fiakat, kiknek, 
hogy értéket hagyhassanak, magok lelkét elvesztették. Az anya, le- 
ányát; leánya, annyát; az ura, feleségét ; felesége, urát átkozza, 
pöki, fogával, mint dühös eb, rágja : hogy oka és eszköze vólt kár- 
hozattyának. Ettűl a gyűlölséges átkozódástúl soha meg nem szün- 
nek, és, a Bölcs mondásaként, csak jó szóval való vigasztalások is 
soha nem lészen. 

Mikor ily siralmas átkozódásokkal kárhoztattyák magokat a 
gonoszok, felkiált az Isten angyala : Pokolbéli hóhérok, ragadgyá- 
tok a gonoszokat, hogy az Isten dücsősségét ne lássák, a kik a szen- 
tek földén latrúl éltek. Szállyon reájok a halál, és elevenen men- 
nyenek pokolba. Ezekre a szókra, megnyilik a föld, mint Córé, 
Dáthán, Abiron alatt, és elevenen pokolra vettetnek. 

Igaz itílő szent Isten, itt vágj, itt égess engem, hogy örökké ne 
égess : itt ostorozzad bűneimet, hogy örökké ne ostorozzad. Edes 
Megváltóm, ki én érettem átokká lettél a keresztfán, magadra vé- 
vén a törvénynek átkát, hogy engem a bűnnek és örök büntetés- 
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nek átkátúl megmentenél: nyújcsad most irgalmasságodat, hogy 
reám ne szállyon a te haragodnak átkozattya. 

Keresztyének, rettenetes az Isten kezébe akadni, félelmes 
az itíletnek várása, úgymond Sz. Pál. Azért noha Sz. Jób azt . 
mondgya, hogy az ő szűve tellyes életében semmivel nem vádolta 
őtet; mindazáltal szünetlen félt az Isten itíletitűl, mint feje 
felett lévő tengeri haboktúl. Sz. Pál azt írja, hogy semmi vétket 
nem ismér magában: de mivel Isten a ki őtet itíli, nincs bátor- 
sága. Sz. Dávid mennyiszer kiáltya : Ne menny uram itíletben a te 
szolgáddal : rettegtem én mindenkor a te itíletídtűl. Ama jámbor 
Sz. Agathon remete, mikor halálának óráján reszketne, és kérde- 
nék okát félelmének : Külömb, úgymond, az Isten itíleti, és kü- 
lömb az embereké. Az Isten itíletiben az igazak is alég üdvözül- 
nek: mint maradnak tehát a gonoszok 2 De ez a világi feslettség- 
nek gyökere ; ez az üdvösség dolgaiban való restségnek kútfeje ; ez 
minden fogyatkozásinknak eredete, hogy ezt az utólsó itíletet, ele- 
ven hittel nem hiszszük : mert ha hinnők, úgy rendelnők életünket, 

hogy akkor bátorságosok lehetnénk. Ebredgyetek keresztyének, és 
ne vétkezzetek. Mert, a mint Boétius írja, nagy kötelességünk va- 
gyon a jámborságra, mivel a mindent látó bírónak szeme előtt fo- 
rog cselekedetünk. És, a mint Sz. Ágoston írja, akármellyikünk 
cselekedetire úgy vigyáz, mintha egyébre nem vólna gondgya. Ha 
most magunkat megitíllyük, nem itíltetünk. Azért, tegyünk tör- 
vényt magúnkra ; vétkesítcsük magúnkat; sirassuk most bűnein- 
ket, hogy akkor ne sírjunk mikor világ előtt bűneink kitudódnak, 
mikor az utólsó sentenczia kiadatik : hanem az igazakkal örüllyünk 
és vigadgyunk örökkön örökké. Amen. 

Miért sanyargattya Isten híveit e földön, és 
ellenségit gyakorta, kedvekre tartya? 

(Adv. II. vas. első besz.) 

Mikor meggondolom Keresztelő Jánosnak tekélletes szentsé- 
gét, fedhetetlen ártatlanságát, sanyarú szent életét, nem győzöm 
csudálkozással, a mit olvasánk a mái evangeliomban, hogy a tol- 
vajok, gyilkosok, paráznák és egyéb gonosztévő latrok között. 
Sz. János fogva, tömlöczben, kötözve tartott. Vallyon kicsoda, a 
kit fogva tartanak? Kitűl vettetett fogságba? Miért rekesztetett 
tömlöczbe ? 

A ki fogva vagyon, Keresztelő János ; kinek fogantatása mag- 
talan anyátúl, Gábriel angyal izenetiből lett: ki annya méhében 
röpdösve hirdette Christust: születése sok csudákkal fénylett, és 
gyermekségétől fogva, ház és ágy nélkül pusztában lakott: kinek 
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öltözete teveszőr és egy szíjöv volt : kenyeret nem evett, bort nem 
ivott, és, a mint Christus mondotta, sem ett, sem ivott affélét, 
a mivel szoktak élni az emberek : hanem sáska és vadméz volt ele- 

. dele. A mi mindezeknél nagyobb, Isten előtt oly nagy volt, hogy 
azok között, kik ő előtte asszonytúl születtek, nállánál nagyobb 
próféta nem találtatott. Prófétánál nagyobb volt: mert, a kit a 
régi próféták jövendöltek, azt újjával mutatta. Angyal volt: mert 
halandó testben, angyali életet viselt és, mint az angyalok, 
szűzességben maradott. Doktor volt: mert, égő lámpás lévén, 
sokakat tanításával világosított. Végezetre, mártyr vólt: mert az 
igazságért megöletett. Es így ő benne eggyütt találtattak, mind 
a mennyei angyalok, mind a földi szentek méltósági. Lásd azért, 
mit kell hinni a világ itíletinek, mely annyira megcsalatik, hogy 
az ily nagy szentet, latrok tömlöczében tartya. ὶ 

De vallyon ΚΙ 1 és miért rekesztetett az Isten angyala latrok 
barlangjába, gonosztévők tömlöczébe ? Heródes Antipas, kinél föld 
gonoszabb embert nem hordozott, vetette fogságba a szent jám- 
bort. Mert, egyéb gonoszsági között, Heródeshez, kivel atyúl egy 
vala, úttyában tére ; megszeretvén feleségét, elcsalá: és igaz fele- 
ségét, mely az arábiai király leánya vala, érette elbocsátá. Errűl és 
minden egyéb latorságirúl, keményen megfeddé őtet Sz. János. 
Azért, mint Achab Michaast, igazmondásáért: úgy Heródes Ke- 
resztelő Sz. Jánost, szükséges dorgálásáért, fogságba veté. 

Kötözve vala azért az Istennek kedves prófétája és előljáró 
hopmestere: de ott sem jajgatott, vagy siránkozott; ott sem 
sopánkodott, vagy átkozódott: hanem Christusról tudakozott, 
Christust óhajtotta, kereste: és mivel személyében hozzá nem 
mehetett, tanítványit hozzá küldötte. Heródes pedig házasság- 
rontó parázna társával, palotában laktak, íÍrissen öltöztek, ked- 
vekre tánczoltak, vigadozva éltek, mikor az ártatlan jámbor erős 
fogságban sanyargott. 

Mi dolog ez, keresztyének ? Ez-e jutalma az Istenhez való te- 
kélletességeknek ? Fogsággal, tömlötezel, gyalázattal fizet-e Isten 
híveinek? Királyi méltósággal, vigaságos örömökkel jutalmazza-e 
ellenséginek gonosságát ? 

Tagadhatatlan, hogy sokszor az istentelen tyrannusokat, a 
másén kapdosó tolvajokat, a hitetlen és káromló pogány nemzete- 
ket hatalmas birodalmakkal, bővelködő állapatokkal ékesíti Isten : 
híveit pedig le hadgya csöpülni; fogsággal, tömlötezel, fogyatko- 
zásokkal sanyargattya. Mikor a hóld távúl vagyon a naptúl, akkor 
telinek látczik és inkább fénylik; de mentűl a naphoz közelebb 
jár, annál kevesebb része tetezik : így vagyon az emberek dolga. 
A kik messzebb estek Istentűl, azok sokszor inkább fénylenek 
világi dücsösségekkel : a kik pedig közelebb járnak Istenéhez, csak 
alég látczanak, mert a világ előtt nincs semmi tekintet reájok. 
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Eleitűl fogva ebben sokan megütköztek, megbotránkoztak ; 
sokan errűl zúgolódtak és panaszkodtak. Hogy azért efféle sopán- 
kodások a mi szivünkben helyt ne talállyanak, hanem az isteni 
gondviselésnek rendin megnyugodgyunk : ez jelenvaló órában rö- 
videden megmutatom, hogy orvosságok, tanítások, szükséges tar- 
tóztatások az igazak nyomorusági. Azért nagy Isten irgalma, nagy 
kegyelmessége fénylik abban, hogy az igazakat zabolából itattya, 
szájokon hordozza és, a világi jóktúl elfogván, sok keserű csapá- 
sokkal látogattya. Mert sokképpen jobb, hasznosb, kivánatosb az 
igazak sanyarusága, hogysem a gonoszok kedves állapattya. Légye- 
tek figyelmetesek a hallgatásban : mert, e világi botránkozások 
között, alég találunk ennél szükségesb tanuságot. 

at 

Úgy vagyon, hogy mi Istennek tanácsadói nem vagyunk, ha- 
nem szolgái : az is igaz, a mit Sz. Pál mondott, hogy az Istennek 
titkát emberi okosság nem visgálhattya. Azokáért szabad minden- 
ben dicsírni és csudálni az Istennek gondviselését : de nem szabad 
azt megitílni, vagy rágalmazni. Szabad csudálni, hogy Isten üdvös- 
ségre választá ama latrot, ki csak három óráig lén mellette a ke- 
resztfíán; megveté pedig Júdást, kit iskolájában három esztendeig 
tanított. Szabad álmélkodni, hogy mikor Saul szamarát keresné ; 
mikor Dávid juhait őrizné, akkor emeltetének királyi felségre ; a 
kik pedig okos tanácsosi és vénei valának a sidóságnak, hátrama- 
radának : de nem szabad semmit ezek közzűl megszóllani. Szabad 
azon is a nehéz és akadékos kérdésen, mellyet előnkbe vettünk, 
csudálkozással tudakoznunk: de nem szabad abból az Isten igaz- 
ságának vádolására indúlnunk. 

Nemcsak a pogány bölcsek, de az igen szent emberek is nagy 
lelki tusakodással fárasztották elméjeket, hogy végére mennyenek, 
mi az oka, hogy e világon sokszor a gonoszoknak előmenetelek és 
jószerencsékkel virágozó állapattyok vagyon : az igazak pedig gali- 
bákkal, keresztekkel, fogyatkozásokkal környékeztetnek ? Sokan 
ezzel a kérdéssel arra vitettek, hogy tellyességgel tagadták az 
Istent és annak gondviselését : mert nem fért elméjekbe, hogy, ha 
igazságszerető Isten vólna, ezt a nagy rendetlenséget és vissza- 
fordúlt állapotot elszenvedné. Azért ijegető vásznak tartották és 
tréfákkal csúfolták, valamit az Istenrűl és annak bölcs gondviselé- 
sérűl hirdetni hallottak. 

Az Istennek kedves szolgái pedig minden üdőkben törődtek 
és csaknem panaszkodva csudálkoztak ezen a világnak, úgy tet- 
czik, fonákúl fordult folyásán. Jeremiás ilyen szókkal csudállya ἃ 
gonoszok szerencséjét : Igaz vagy uram, ha vetekedem veled : de 
én is igazat mondok. Mi az oka, hogy az istentelenek úttya sze- 
rencsés ? jól vagyon dolgok azoknak, kik törvényszegők és hamis- 
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sak ? Elültetted őket, gyökeret vertek, nevekednek és gyümölcsöz- 
nek. Mely mondással jelenti a próféta, hogy úgy őrzi s neveli Isten 
a gonoszok szerencséjét, mint a jó gazda békerített kertében ne- 
veli és őrzi a szép fiatalokat. Abacuc próféta fordíttya szemét az 
istenes emberek nyomorgatásira, és ekképpen panaszolkodik : 
Uram, miért hogy a gonoszokra nézsz és hallgatsz, mikor elnyelik 
az igazakat ? Ollyanná tészed az embereket, mint a tengeri hala- 
kat, vagy az égi madarakat, kiknek fejedelmek nincsen. Mintha 
világosban azt mondaná, hogy a mely szabadgyában az öreg hal 
az aprókat; a körmös madár az erőtlen madarkákat bátran és féle- 
lem nélkül észi : oly szabadgyában rontyák, fogyattyák a gonoszok 
az istenfélőket. Az igaz elvész ártatlanságában : a gonosz sokkáig 
él gonoszságában. Es annyiba jutott a dolog, úgymond Isaiás, 
hogy mihelyt valaki életét megjobbíttya, mingyárt prédája lészen 
a gonoszoknak ; és ottan nagyobb terhet vetnek az egyiptomi tyran- 
nusok az Isten népére, mihelyt Isten szolgálattyára igyekezik. 

Nemcsak csudállyák ezt a hívek: hanem, feljegyezvén, mi- 
némű veszedelmes vélekedések és rettegések nevekednek ebből a 
gonoszok jószerencséjéből, csaknem tántorognak. Sz. Jób ilyen- 
képpen hatta irásban lelki indúlatit : Mikor ez a gondolat eszembe 
jút, megrettenek és reszket minden testem félelemben. Miért él- 

. nek a gonoszok ? még pedig felemeltetnek és gazdagságokkal erős- 
södnek? Maradéki, attyafiai, baráti, sereggel forognak előtte : 
házok bátorságos és nincsenek isteni csapások rajta: marhájok 
tenyészik, magok vígak : Istennel semmit nem gondolnak, sőt búl- 
csút vévén tőlle, azt mondgyák : kicsoda a Mindenható, hogy néki 
szolgállyunk? mit használ, ha könyörgünk néki? Isten nem 
vigyáz a mi dolgainkra, hanem az egek sarkain sétál. Azért bo- 
lond, a ki Istennek szolgál és szomorkodik ő előtte, hogy parancso- 
latit kövesse. Bóldogok, a kik magokat bírják: mert noha Istent 
kisírtik és szabadoson élnek, de ugyan helyén vagyon dolgok, 

Sz. Dávid hasonló formán írja, hogy csak meg nem botlott, 
csaknem elesett lábárúl, mikor a gonoszok előmentét tekintette. 
Mert semmi ollyas csapásokkal nem sanyargattatnak : meghíznak 
és velőznek: minden gazdagsággal megtöltöznek : és bátran azt 
mondgyák, hogy semmit nem túd Isten a mi dolgainkban. Ezeket 
látván, úgymond Sz. Dávid, az ütközék szűvembe: Tehát heában 
tartattam tisztán az én szűvemet; heában éltem ártatlanúl; ha- 

szontalan sanyargattam és zaboláztam testemet. 
Ezek a rettenetes gondolkodások ütköznek szívökbe, még az 

igen szent és tekélletes embereknek is. Az istentelenek pedig azt 
itílik ebből, a mint Malachiás írja, vagy hogy Isten nincsen, a ki 
gondot visellyen a világra; vagy a ki mennél gonoszabb, annál 
kedvesb Istennél. Mert a gonoszakért teremtette Isten a világot : 
mivel ők bírják a föld javait. 
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Tekincsd meg, világ kezdetítűl fogva minden üdők folyását : 
azokban nemcsak az istentelenek szerencsés állapattyát látod ; ha- 
nem eszedbe veheted, hogy mennél szentebb és Isten előtt ked- 
vessebb vólt valaki, annál nagyobb nyomoruságok és inségek alá 
vettetett. Jusson eszedbe Ábel, Ábrahám, Dávid, a próféták, az 
apostolok, mártyrok és számtalan sok több szentek : és megtapasz- 
talod, hogy valakik istenes életet akartak viselni, minnyájan nyo- 
morgatásokat szenvedtek e világon ; mert ha az Assvérus udvarába 
nem mebetett senki, fényes öltözet nélkül: a Christus udvarába 
sem mehet, valaki maga keresztét hátán nem viseli, és úgy nem 
követi Megváltóját. 

Hogy ezt a nehéz csomót megódgyuk, és Istennek bölcs gond- 
viselésén csendesz elmével megnyúgodgyunk két dolgot kell meg- 
fejtenünk : elsőben, mivel magúnkban érezzük, vagy naponként 
való próbákból tudgyuk, hogy a károsított igaz emberek szívét 
semmi úgy le nem nyomja és meg nem rontya ; a kártékony, go- 
nosz vakmerők bátorságát pedig semmi úgy nem neveli, mint 
mikor büntetése nem látszik a gonoszságnak ; mivel az is bizo- 
"nyos, hogy a gyors büntetés vigasztallya a sértett embert, zabo- 
lázza a gonoszak merészségét: tehát mi lehet oka annak, hogy 
Isten a bűnösök rontásával nem siet ; hanem tűr, üdőt vontat, és, 
vagy sokkáig, vagy ugyan végig, külső és látható romlás nélkül 
hadgya a gonoszakat? Másodszor : miért sanyargattya Isten a föl- 
dön, a kiket kedvel? Miért tűri, sőt rendeli, hogy a jámborok 

fején száncsanak az Istentűl szakadt gonoszak? Ha ennek a két 
dolognak méltó okát és szükséges nagy hasznát mutathattyuk, 
megszünnek a világ vezérlésérűl támadott csudálkozások és zúgo- 
lódások : megkünnyebbedik az igazak szerencsétlenséginek keser- 
ves terhe: megzaboláztatik a gonoszak jó szerencséjének felfuval- 
kodott kevélysége. 

Elsőben azért: sok hasznos okai vannak, miért várakozó az 
Isten. Nemcsak szóval, hanem cselekedetek példájával akart Isten 
minket a tisztességes jóságok gyakorlására tanítani. Ha Isten 
mingyárt hevenyében, halogatás nélkül, érdemlett büntetésekkel 
fizetne a gonoszaknak: úgy sem vólna félő, hogy a hirtelen fenyí- 
tékben vétek esnék, és a gyors indulatból, vagy szégyenre, vagy 
bánásra valót mívelne. Azért Isten, nem maga tartóztatásáért jár 
ily későn és ballagva a gonoszak rontásában: hanem hogy maga 
példájával tanítcson minket a kegyetlenség távoztatására ; a harag 
indúlatinak zabolázására; az isteni kegyelmességnek követésére. 
Mert ha búsulásunk hirtelenségében és haragunk indúlattyának 
melegségében, bosszút akarunk állani ellenségünkön; ha üdőöt 
nem vontatunk, melyben eleit, utóllyát meggondolyuk a bosszú- 
állásnak; késő, de haszontalan és gyalázatos bánatokat hoz fe- 
jünkre a itstátestkódás, Hová lehet erőssebb és édessebb tanítása 

k 
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az emberi vakmerőségnek és bosszúálló kegyetlenségnek, mint ha 
meggondollyuk, hogy Isten nagy és hosszú tűréssel szenvedi a 
veszendőket, és nem akarja hirtelen sillyeszteni őket ? 

Azért is várja Isten a bűnösöket : mert a kik most gonoszság- 
ban merültek, ezután tekélletes szentekké változhatnak, A tudat- 
lan új gazda, ha oly földet lát, melyben a gazok 65 vadfüvek buján 
nőnek, semmire böcsülli; szántani nem akarja, mivel haszonra 
valót nem lát benne : de a régi túdós major, a rossz füvek temér- 
dekségéből, eszébe vészi a föld sirosságát ; azért örömesben feltöri 
és béveti 16 magval, hogysem a tiszta kopár mezőt. Az emberek 
dolga is így vagyon : vagy ritkán, vagy sohasem találtatik oly nagy 
ember, a ki minden órában eszén légyen és fogyatkozások bolond- 
ságit ne elegyítcse cselekedetiben; mint a fő gyümölcsök, úgy a 
nagy emberek üdővel érnek. Nem is vólt egy nagy elme, melyben 
valami vadság és vétek nem találtatott vólna. A mely gyümölcs 
kemény és keserű, mikor leszedik: megérik azután; de a mely 
fán meglágyúl a gyümölcs, és mihent szakasztyuk, ottan meg- 
ehettyük : nem érik, hanem rothad. 

A mi tudatlanságunk igen hasonló ama goromba gazdához, 
ki, midőn látta vólna, hogy a szomszéd, szölejérűl az ártalmas 
vesszőket, gyümölcsfáirúl a száradott, vagy gyökérterhelő sűrű 
ágakat levagdalta, ő semmit nem gondolkodván a téli üdőben 
meghervadt vesszők és ágak jövendő gyümölcsérűl, mindenestűl 
kivagdalta a szőlőtöveket és olajfákat. Nem így bánik a felséges 
Isten az emberekkel : nem nézi csak azt, miben vagyon most ; ha- 
nem arra néz, mi lészen belőlle; és a pokol derével meghervasz- 
tatott ágakat le nem vagdallya, hanem a kikelet újulását és nyári 
gyümölcsét elvárja. 

Mikor Sz. Pál a Christus híveit kergette, öldöklötte : mingyárt 
akkor veszni kellett vólna, a mi itíletünk szerént ; és talám sokan 
könyörgöttek Istennek, hogy ne szenvedgye tovább ennek a vér- 
szopó nadálynak a keresztyén vért tékozolni: de a mennyei igaz 
bíró üdőt és órát vár, melyben eszére jöjjön, a ki megbotlott, és 
elébbi gonoszságit béfedgye következő életének tekélletességével. 
Jaj! ΚΙ sok és nagy szentek nélkül vólna mennyország ; ki csudá- 
latos penitencziák és több isteni jóságok tüköre nélkül maradna 
a vitézkedő anyaszentegyház, ha a bűnösök megtérését nem várná 
az Isten irgalma ? Noha azért a mi rövid gondolkodásúnk messze 
nem néz, hanem csak azt tekinti, a miben most találtatik a gonosz 
ember: de Isten tovább lát, és azt is megtekinti, mire jút ez a 
bűnös, ha reá várakozik. 

Minden nemzetek szokása, hogy akármely nagy vétekért sem 
ölik meg a nehézkes asszonyt: hanem halálos fogságban őrizik, 
míg elhozza gyermekét ; mert jobb és illendőbb, büntetés nélkül, 

elevenen tartani a vétkest, hogysem a várandó jót megfojtani. Ha 
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ki gyermeket nem szülhet; de várakodás után, gonoszságából ki- 
térvén, nagy dolgokban, tisztességes fáradságival, hasznos szolgá- 
latokat cselekedhetik a közönségnek: vallyon nem oly méltó-e 
halasztani büntetését, mint a szülő asszonyra várakozni ? 

Mikor a jó cselédes embernek azt mondották hív szolgái, 
hogy búzája között konkoly nevekedett ; azért ők nem szánnyák 
fáradságokat, hanera elmennek, és a konkolyt kiszaggattyák, hogy 
ne árcson a búzának : azt felelé a gazda, hogy ne báncsák ; hadd 
nőjjön együtt aratásig a búzával a konkoly : mert talám a kon- 
kolyt szaggatván, kigyökereznék a búzát is. Ebben a feleletben, 
úgy tetczik, a cselédes ember, nem szinte túdósnak mutattya ma- 
gát a gazdaságban : mert a jó gazdák nem várakodnak, hogy neve- 
kedgyék a konkoly, és kiszíván a föld sírját, elfojcsa vagy sová- 
nyítcsa a búzát. De az isteni bölcseség ismértetni akarta, mely 
nagy külömbség vagyon az anyaszentegyház mezeje és a világ 
szántófölde között. A földben búzává nem lészen a konkoly : azért 
nem félő, hogy kiszaggatván a konkolyt, kár légyen a búzában. 
Az anyaszentegyház mezejében pedig csudálatos változások esnek, 
és a ki ma konkoly, erkölcstelen mocskosságával, hólnap szent 
életével tiszta búza lehet, Isten áldásából. Annakokáért isteni 
kegyességből vagyon, hogy a bünösöket várván, tiszta búzákká 
változnak a konkolyok. 

Mennyünk tovább : akarod-e tudni, miért nem veszti, sillyeszti 
Isten a gonoszokat hirtelen, mihent vétkeznek? Igazán írja Se- 
neca, hogy némely emberek gonoszságit eltűri Isten és büntetése- 
ket halasztya, fiok, unokájok és több maradékok jóságáért. A ki- 
rályságokat és nagy uraságokat a gonoszakban is megtartya és 
neveli Isten, a következendő jámbor maradékokért. Mennyi tekél- 
letes nagy emberek nem születtek vólna, ha mingyárt agyonveret- 
tek vólna a gonoszak ? Pericles éktelen erkölcsű atyátúl született ; 
a nagy Pompejús attya oly utálatos vólt, hogy hólta után el sem 
temették, hanem lábokkal tapodták a rómaiak : nem méltó-e tehát, 
hogy Isten a gonosz embert addig ki ne vágja, míg jó gyümölcsét 
le nem szedi? Azt az értéket és állapatot, melyben ama gonosz 
vagyon, Isten a jámbor maradéknak készítette. És, mivel a gonosz 
atya meg nem nyomorodhatik jámbor fiának kára nélkül, illen- 
dőbb az isteni felséghez, a jó maradékért segíteni a gonosz atyát, 
hogysem a jámbor fiat fogyatkoztatni a vétkes szüléért. Samariát 
és Júdát fontba vetvén Isten, azt mongya, hogy félannyi vétek 
nem találtatott Samariában, mint Júdában : mindazáltal irgalmas- 
ság nélkül megrontom, úgymond, Izraelt, Júdának megkegyelme- 
zek. Tudgyátok-e mi ennek az oka? Nem egyéb, hanem Christus- 
nak Júda nemzetéből kellett származni : az egy jó fiúért, irgalma- 
san tűrte Isten a Júda gonoszságát. 

Nemcsak maradékit tekinti Isten a gonoszaknak, mikor ha- 
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lasztya büntetéseket: hanem sokakat, a jámbor szülék és ősök 
szentségéért, megment az érdemlett büntetésektűl. 

Hogy némely nagy vétkeket szorgalmatosban távoztassanak 
az emberek : az atyák gonoszságáért, a világi fejedelmek elvehetik 
a fiaktúl örökös jószágokat: de tiltva vagyon, hogy senkit attya 
bűnéért meg ne ölessenek a bírák. Isten ő maga sem bünteti lelki 
halállal az atyák bűnét a fiakban ; de bizonyos, hogy testi halállal 
és nagy nyavalyákkal ostorozza sokszor a fiakat, attyok vétkéért. 
Az Achán fiait, leányit megégeték, attyok lopásáért. A Sodoma 
gyermeki, az amalekiták maradéki mind elveszének, attyok bű- 
néért. Es mivel Isten azt akarta, hogy az atyák, nemcsak magokra, 
hanem fiok javára nézve is, a bűnöket távoztassák: oly szokott 
dolog az atyák vétkének fiokban büntetése, hogy csudák közzé 
számláltatik a Córé veszedelmében, hogy fiai megmaradtak. Mi- 
képpen azért Isten a fiakat gyakran attyokért sanyargattya : úgy 
viszontag számtalanszor a gonosz fiakat, érdemek szerént, nem 
bünteti, jámbor elejekre nézve. Azért mongya Isten ő maga, hogy 
három és négy ízig megsanyargattya a fiakat, attyok hamisságá- 
ért: de ezer ízig terjeszti kegyelmességét azok maradékira, kik 
ötet szeretik. 1 

Teli a sz. írás azzal, hogy Abrahámra és Dávidra nézve, el 
nem rontotta Isten a sidó népeket, noha sok bűnökkel utólsó ve- 
szedelmet érdemlettek: hanem a nagy tűréssel várta és királyi 
méltóságban tartotta sokkáig maradékokat ; mert az Isten irgalmá- 
nak nyerésére több ereje vagyon egy tekélletes jámbor igazságá- 
nak, hogysem ezer fiak gonoszságának a büntetésszerzésre. Azért 
látod ama feslett ifiat, ama dúló fosztó gonosz embert, hogy bün- 
tetését nem vészi vétkeinek : de nem látod régi eleinek aitatossá- 
gát, buzgó szeretetit, irgalmas cselekedetit: nem látod követke- 
zendő maradékinak tekélletes szentségét. Hanem ezeket csak Isten 
láttya, és ezekre nézve, kegyelmesen halasztya a gonoszak vesze- 
delmét. 

Végezetre, ha valósággal megtekintyük a gonoszak álla- 
pattyát, nem panaszolkodhatunk, hogy messze halad büntetések : 
először, mert noha nékünk öt, hat, vagy tíz esztendő hosszúnak 
látczik ; de az isteni örökkévalósághoz képest, ezer esztendő ollyan, 
mint a tegnapi nap. Azért mikor azon dörgölődünk, hogy sokáig 
halasztya Isten a gonoszak rontását: szinte annyi, mintha a bíró 
ellen azon zugolódnánk, hogy az akasztásra rendelt lopót nem köt- 
tette fel hajnalban, hanem el tova, messze, délre, vagy délutánra 
halasztotta. Másodszor : mert Isten a késedelmet, büntetések ne- 
hezségével helyére viszi, és mennél tovább várakozik e világon, 
annál nagyobb kinokat készít pokolban a gonoszaknak ; mivel a 
pokol kínnya, sokasággal és sanyarusággal, annyira meghaladgya 
a világi büntetéseket, mennyire külömböznek az álmodott és való 
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fájdalmak. Azért az Úr Isten a mennyire halasztya, annyival meg - 

súllyosíttya gonoszok büntetését. Harmadszor: noha Isten az 

előszámlált okokért, külső és utólsó romlásokkal, hirtelen ki nem 

vagdallya a világból a gonoszokat: de azért senki ne itíllye, hogy 

minden büntetések messzére halad. Mert nincs a bűnnek nagyobb 

ostora, mint maga. Megcsalatik, a ki azt itíli, hogy gonosztévő 

csak akkor büntetődik, mikor hóhér kezében vagyon: mihent 

vétkezik, a gonoszság bizonyságot tészen, hogy kárhozatra itílte- 

tett, és mingyárt mardostatik a lelkiisméret. Mert minden bűnös 

lélek, magának büntetője. Azért írja Plutarchus, hogy ha sem 
Istentűl, sem embertűl büntetése nem vólna is a gonoszoknak, 

magok lelkiisméreti szaggatása elég veszély vólna. Mert miképpen 
a kiket halálra itíltek és tömlöczben tartanak, nemcsak akkor kín- 
lódnak, mikor vagdaltatnak, hanem, ha koczkát, vagy kártyát 
jádczanak is, szünetlen gyötrődnek : úgy, a kinek lelkét szaagattya 
a gonoszságok emlekezeti, akárminémű vígaságok között is, sok 
rettegésekkel kinoztatik. 

Erre nézve Plutarchus két könyvet írt : egyikben azt állattya, 
hogy minden egyéb külső fogyatkozások és nyavalyák nélkül, ma- 
gán a gonoszság elégséges arra, hogy bóldogtalanná tegye és szo- 
morúsággal, rettegéssel, bánattal teli tölcse embert. Másikban azt 
kérdi: ha nehezebbek-e a lelki betegségek a testi nyavalyáknál ? 
És azt erőssíti, hogy veszedelmesb és sérelmesb ἃ lelki betegség : 
mert mint a pokolvar a testet, úgy a vétek a lelkiisméretet szü- 
netlen hóhérollya. Es miképpen a bársony sólya nem enyhíti a 
köszvény fájdalmát, a királyi korona el nem vészi a főfájást: úgy 
a világ javai nem künnyebbítik a lelki törődést, hanem, mint tö- 
vissek és tőrök, keserítik. Azt gondolod-e, hogy Agamemnon 
királynak jól vólt dolga, mikor azt kiáltotta, hogy ő minden em- 
bereknél nagyobb fáradságokkal kínoztatik? Azt hiszed-e, hogy 
világbíró Sándor bóldog állapatban vólt, mikor zokogva sírt, hogy 
annyi világok közzül, mennyit említett Anaxarchus Sándor előtt, 
ő még eggyet sem bírhatott éppen? Azt véled-e, hogy Julius csá- 
szárnak kedve szerént vólt dolga, mikor, az Alexander életét ol- 
vasván, keservesen sírt, azt mondván, hogy a mely esztendős ko- 
rában Sándor meggyőzte Dáriust, ő azon esztendős koráig semmit 
nem mívelt? Ne hidgye senki, hogy a gonoszak büntetés nélkül 
élnek: sok belső hóhérok vagyon, noha ezeket külső színekkel 
fedezik. 

Másodszor : lássuk röviden, mi az oka, hogy a kiket Isten sze- 
ret, azokat külső fogyatkozásokkal sanyargattya ? 

Minekutánna sok törődéssel visgálta vólna Sz. Dávid, honnan 
vagyon az a külömbség, hogy a gonoszak gyakran virágoznak külső 
jószerencsékkel : az igazak pedig nyavalyák és fogyatkozások alá 
vettetnek? Azt mongya, hogy ennek végére nem mehetett, míg 

Pázmány. Egyházi beszédei, 2 
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a gonoszak szerencséjének és az igazak nyavalyáinak végét és ha- 
tárát meg nem tekintette: de mihent erre függesztette szemeit, 
ottan csendesz elmével megnyúgodt az Isten rendelésén. Mert 
látta, hogy a gonoszok szerencséje, mint az álom, semmivé lészen : 
az igazakat pedig dücsősségbe fogadgya Isten és mennyei bóldog- 
sággal elégíti. Ezen nyomban járt Sz. Jób és Bölcs Salamon, mi- 
kor azt írták, hogy a gonoszok vígadnak ; dob-, hegedű-, virgyina- 
szóval töltik és költik napjokat : de egy szempillantásban, egy óra 
petczentésben pokolra vettetnek. Az igazak pedig csudálkozva ér- 
zik végét kimúlásoknak, és abból itilik, hogy jól bánik Isten véllek 
mikor kínoztatnak. 

Minden botnak végén feje : minden dolgot a vége dícsír, vagy 
kárhoztat. Vettétek-e valaha eszetekbe, minémű külömbség vagyon 
a szelíd tyúkocska és a ragadozó sólyom között? A sólyom szép 
és tekintetes madár, minden részeiben, minden magaviselésiben ; 
oly fenn röpül, hogy szemünk gyakorta elveszti, mikor látásunk 
czéllya kivűl fellövellik ; böcsüllik őtet a fejedelmi emberek ; szép 
fris hússal táplállyák ; tiszta házban tartyák ; szorgalmatosan őri- 
zik, förösztik, tisztogattyák, karon hordozzák: de azért szemei 
kápával födve, lábai kötve és lábszíjakkal nyügözve vannak. 
A tyúkra kevés gondviselés vagyon; sáros udvaron, őrizetlen sé- 
tál ; szeméten és ganéjon lábaival kapirtyál ; orrával vakarcsál, és 
úgy keres valami rothadt ezemet, mellyel tölti gyomrát: ha va- 
lami kis morsalékot és asztalhulladékot kaphat, örül, karal, mint 
nagy nyereségen : de azért lábai és szemei szabadosok. Mihelyt 
meghal a sólyom, kivetik, szemétre, vagy ganéjra hagyíttyák ; ott 
megférgesedik, megbűszhödik, utálatossá változik : a tyúkot pedig 
kifogják a sáros udvarról ; fűszerszámokkal ízessé tészik ; ezüst tá- 
lakban, urak és fejedelmek asztalára viszik. 

Mikor Sz. Dávid a jók és gonoszok végét és utólsó állapattyát 
tekintette, hasonló külömbözést talált azokban. A gonoszak, mint 
ama kevély és prédával élő sólymok, tarka-barkák öltözetekben ; 
fenn röpülnek kevélységekben ; gazdag palotákban, gyenge eledel- 
lel híznak ; szolgák kezén hordoztatnak : de azért lelki szemeken 
kápa vagyon, és ezer bűnök kötelével nyügöztetnek. Mikor eljő 
végek : testek koporsóban, de lelkek, ama jólakó gazdaggal, pokol- 
ban, a világnak rútabb és kínosb szemetében, temettetik. Az iga- 
zak pedig rusnya és apró hajlékocskákban nyomorognak ; sok fá- 
radság után, sovány eledellel engesztelik ugató gyomrok rágását: 
de szemek nyitva, hogy Istent és a mennyei jókat szemlélhessék : 
lábok szabados, hogy Isten után járhassanak: és mikor eljő vé- 
gek, akkor kezdetik dücsősségek. melynek soha nincs vége. 

Ennek világos példáját, a mi édes Udvözítőnk Lázárban és a 
jólakó gazdagban ismértette. Azelőtt azzal bátorították a gonoszak 
szabados életeket, hogy ki tudgya, mint lészen a másvilág álla- 
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pattya? mivel senkivel még eddig nem szóllottak, ki visszajövén 
másvilágrúl, hírt adott volna, mint vagyon ott a dolog. De Chris- 
tus, a pokol fenekén heverő gazdaggal és Ábrahámmal, világoson 
megmondotta, micsoda külömbség vagyon az istenfélő jámborok 
és a gonoszra vetemedett világi bóldogok között; kiket világi jók 
bévségéért, bóldognak neveznek az emberek. Mert comediás kön- 
tösök mind a világi színes öltözetek, mind a kúldus rongyok, 
mellyeket a halál levonszon róllunk. Lázár magát meg nem moz- 
díthatta, hanem csak feküdt: nem szobában és vetett ágyban, 

. hanem ajtó előtt feküdt : teli vólt rút kifolyó fekélyekkel : oly éhen- 
. szomjan vólt, hogy az asztal hulladékát, a szemétre hányatott fala- 
tokat kivánta, de azt sem adta senki néki : maga kivánta, de, erőt- 
lensége miatt, a szemétből fel nem szedhette a kivánt falatokat : 
és, mivel annyi ereje nem vólt, hogy az ebeket elkergetné, mint a 
büdös dögön, rajta nyalakodtak az ebek. Másfelől, a gazdag min- 
dennap frissen öltözött, vígan dősölt és lakott, melyből megtet- 
czik, hogy az a gazdag, egésséges és ifiú vólt: mert sem szegény 
emberhez, sem beteges, vagy vén emberhez nem fér a mindennapi 
dobzódás. 

De lásd végét mindkettőnek. Mikor meghólt Lázár, oly bö- 
csülletes vólt Isten előtt halála, hogy angyalokat küldött, kik az 
ő lelkét dücsősséggel Abrahám kebelébe vinnék : Christus temető 
prédikácziót tett néki és örök üdvösségét kimutatta. A kegyetlen 
gazdag pedig az ördögtűl pokolban temettetett, és örökké azt 
kiáltya : Kínlódom a pokol lángjában. Szály magadba, keresztyén 
ember, és lássad e kettő közzül, melyik állapattyát választanád? 
Itild meg, ha nem inkább kedvezett-e Isten a kúldus Lázárnak, 
kit egy kevés ideig sanyaruságban tartott. hogy örökké üdvözítcse ; 
hogysem a gazdagnak, kit egynehány esztendeig szájára bocsátott, 
de örök kínokra vetett? 

Sz. Agoston írja, hogy Istennek atyai gondviselése, jövendőre 
készített oly jókat az igazaknak, mellyekben nem vígadnak a go- 
noszak : az Istentűl szakadtaknak is oly kínokat rendelt, mellyek- 
kel nem gyötörtetnek az igazak. A mostani világ állapattyát pedig 
úgy rendelte, hogy az üdő-szerént-való jók és gonoszok, mind 
 jókra, gonoszokra terjedgyenek : mert ha e világon mingyárt bün- 
tetődnének a gonoszak, az igazak pedig mindenkor jól vólnának : 
-azt itílnék az emberek, hogy semmi büntetést nem halaszt Isten 
az utólsó itíletre, hanem itt e világon jutalmazza hívei szolgá- 
lattyát : azért, nem aitatos indúlatból, hanem a világ javainak fös- 
vény kivánságából indíttatnánk az isteni szolgálatra. Mintha az 
arany elégséges árra vólna az igazságnak: mintha csak azért kel- 
lene Istennek szolgálni, a miért nékünk szolgálnak a béresek : 
mintha jobb világ nem vólna, melyben Isten fontosbá tészi az 
igazak mértékét. Efféle hamis vélekedéseket nem kellett nevelni, 
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sőt ki kellett vagdalni. Szükség vólt tehát, hogy a hívek e világon 
sanyaruságban tartatnának. Mert ha keserűségekkel tellyes lévén a 
világ, mégis ennyire kapunk rajta: vallyon mennyivel inkább 
hozzá ragaszkodnánk, ha mézzel folyna ? 

Látta az Ur Isten, hogy, ha világi gazdagsággal és birodalom- 
mal csak az igazak fénylenének, noha most is úgy böcsüllik az 
emberek a világ javait, hogy gazdagságnál egyebet nem csudálnak, 
és akárkit annyira böcsülnek a mennyire vagyon, ennél is na- 
gyobbra böcsüllenők a világi jókat. Azért, hogy meggyalázná és 
gyülöltetné, a min a világ fiai leginkább kapdosnak : isteni bölcse- 
ségével azt rendelte, hogy a világ kincseit rút, ocsmány ellenségi- 
nek osztogassa ; szerelmes szolgáit és fiait gyakran azoktúl meg- 
foszsza : hogy ebből tanullyunk, és világi jókat, mint valami nagy 
dolgokat, Istenünktűl ne kérjünk, minémüket azoknak is ád, a kik 
néki nem szolgálnak. 

Láttátok-e mint bánnak az orvosok a betegekkel? A kinek 
életét meg akarják tartani, vassal-tűzzel kínozzák ; éhséggel szom- 
júsággal fárasztyák ; csontyokat szedik; tagokat metélik ; keserű 
italokkal kérődtetik: egy szóval, úgy bánnak a szegény beteggel, 
mintha szegődségek arra vólna, hogy kínozzák őtet. De mikor 
láttyák, hogy a betegség meggyőzte a természetet, és nincs re- 
ménség a felgyógyúlásban: nem hogy nehéz itallal erőltetnék, 
vagy kedves eledeltűl tilalmaznák a beteget ; de sőt, valamit kiván, 
mindenben kedvét töltik, és kétségbe esvén gyógyúlásárúl, néki 
vetik a zabolát. Nagy dolog ez: senki nem csudállya, hogy e vi- 
lági orvos tűzzel és vassal, éhséggel és szomjúsággal orvosol : azon 
pedig ennyin csudálkozunk, törődünk, hogy Isten itt égeti, vag- 
dallya az igazakat, hogy meggyógyítcsa és örökké megtarcsa; a 
gonoszokat pedig kedvekre bocsáttya, de bóldogságából kire- 
keszti. 

A mely ökröt mészárosnak akarsz adni, munkára nem fogod ; 
tágas mezőn, gyenge sarjún szabadgyában gázoltatod: a mellyet 
pedig magad szolgálattyára tartasz, gyakran béfogod; ekét, baro- 
nát, szekeret vontatsz vélle és minden munkára hajtod. Vajha 
tudnád, miért hizlaltatik ama gazdag? mire velősödik ama nagy 
úr? szánakodnál bizony, nem irígykednél állapattyán. Ha eszedbe 
vennéd, ama szegény kúldus Lázárt miért koplaltatták; micsoda 
eledelre üressítették gyomrát; minémű veszedelmes nedvességek- 
tűl tisztogatták éheztető dietával testét: kivánnád és irígylenéd 
bóldogságát. Azért, mikor az igazak szenvedésit láttyuk, nem őket 
kell szánnunk, hanem az igazak sanyargatóit. Nem Abel, hanem 
a gyilkos Cain ; nem Jósef, hanem az árúló atyafiak; nem Dávid, 
hanem az üldöző Saul érdemlették, hogy gonoszságokért reájok 
szállandó veszedelmeken szánakodgyúnk. Víg volt és tánczoit 
Heródes, mikor Keresztelő Jánost fogsággal sanyargatta és meg- 
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ölette: de azt írja Josephus, hogy a Keresztelő János haláláért, 
minden hada levágaték az arábiai királytúl, és kevés üdő múlva, 
Cajus császártúl, országa elvéteték, Heródiással egyetemben, örök 
számkivetésbe küldeték. Azért minden igaz ember azt mondhattya 
üldözőinek, a mit Christus mondott némellyeknek : Ne sirassatok, 
ne szánnyatok engem, hanem sirassátok magatokat: mert az én 
rövid nyavalyám végetlen örömre fordúl, de a ti jószerencsétek 
utólsó veszedelmen végeződik. A rósát kétképpen szedhetni : vagy 
szárán, vagy virágán. A ki szárán leszakasztya: tövisset szaggat, 
de a végén jóillatú virágot talál. A ki pedig elébb szedi a virágot, 
végre a tövisset éri. Az igazak e világon tövisset éreznek, de az 
örök bóldogság virágára jutnak: a gonoszak gyönyörűségi pedig 
örök tövissen végeződnek. 

Hogy mégis jobban ércsük, mi végre látogattya Isten az igaza- 
kat világi sanyarusággal : jusson eszünkbe, hogy senki sincs, a ki 
sokszor és sokban nem vétett Isten ellen. Ha azt mongyuk, hogy 
bűnünk nincsen, hazudunk ; úgymond Sz. János. A mellett, nincs 
oly rossz fű, melynek valami haszna nem vólna: oly gonosz em- 
bér sincsen, a ki valami jót nem mivelne. Az Isten igazsága sem 
jót, sem gonoszt nem hágy fizetetlen. Mivel azért kárhozattal nem 
akarja ostorozni az igazakat, örök boldogsággal nem akarja jutal- 
mazni a veszendőket: az igazak bűneit e világon ostorozza. Es 
minthogy minden világi csapásoknál többet érdemel minden vé- 
tek : akármint sanyargasson Isten, senkit érdeme felett nem bün- 
tet; senki ő ellene méltán nem panaszolkodhatik: mivel többet 
érdemel, hogysem szenved. A gonosz és istentelen emberek is sok 
külső jókat cselekszenek, mellyeket Isten világi jutalommal meg- 
fizet. Igy írja Sz. Ágoston, hogy a római pogányoknak, — talám 
mi üdőnkben a töröknek is, — világi birodalommal fizette Isten, a 
mi jót cselekedtek. 

Tovább, a mi gyarlóságunk, mint lépes vesszőben, künnyen 
megakad a világ javaiban. Hamar elragad és az Isten szolgálattyá- 
túl elvonszon a gazdagság, böcsüllet és gyönyörűség. Azért, atyai 
gondviseléssel, nagy irgalmasságot cselekszik Isten velünk, hogy 
útáltatni akarja a veszendő világ javait, és eieit vészi, hogy ezek 
csalogatási az örök jóktúl el ne vonnyanak. Nem szenvedi tehát, 
hogy a világi jókban tisztán igyunk, hanem elegyíti sok keserűsé- 
gekkel édességit, hogy ezekkel idegenítcse kivánságunkat töllök. 
Mert igazán írja Seneca: Ha csak kedvünkre élnénk, és semmi 
eszünkbe nem juttatná romlott állapatunkat, megrészegednénk a 
világi bóldogságban. 

Vigyáztatok-e valaha reá, mit mível eggyetlen-egy kisded sze- 
relmes fiával a kegyes anya ? Vészi eszébe, hogy ha csak téjen ne- 
vekedik gyermeke, és vastag eledellel nem tápláltatik : puha, erőt- 
len, gyenge, derék munkára alkalmatlan és hamar megveszendő 
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állapatban marad. Azért, — noha a gyermek csak az édes tejet 
szeretné, de, hogy kedve ellen is vastagodván, tartó és egésséges 
állapatra jusson, — illyen szerelmes csalárdsággal él: mellyét 
ürömmel, vagy keserű aloéval békeni. Mikor a gyermek szájába 
vészi, hogy édes tejet szopjon, az iszonyú keserűség elidegeníti a 
szopástúl, és kételen oly kemény ételekhez szokik, mellyekkel öreg 
állapatra hasznoson vastagodik. Isten sem akarja, hogy az ő fiai, 
világi gyönyörűségektűl, puhán és veszendőjűl neveltessenek ; mi- 
vel ezek alkalmatlan táplálások a tekélletes erkölcsök munkájához : 
hanem szoktattya őket a kemény, de vastagító és erőt-adó elede- 
lekhez, mellyekkel öregkorúnkban, a mennyei bóldogságban táp- 
láltatunk ; tudniillik a lelki, mennyei és isteni erkölcsökhöz. Meg- 
keni azért Isten a világi állapatot keserű epével, fogyatkozással, 
kárvallással, nyomorusággal és sokféle betegséggel. Es az ilyen ke- 
serűséggel, egyszer is, másszor is, megismérteti és megútáltattya a 
világ javait. A gyermeki állapatban nem sokkáig vagyúnk : mi sem 
sokkáig élünk e világban, mennyországba kell mennünk. Azért 
szükség, hogy ahoz szokjunk, a mivel tápláltatunk és gyönyörkö- 
dünk az örök bóldogságban. 

A gonoszak világi javai pedig ollyanok, mint a horogra ragasz- 
tott eledelek, mellyeken a halacskák vigan kapdosnak, és míg a 
horgot meg nem rántya a halász, jól vagyon dolgok; de azután 
kitetczik csalatkozások. 

Az okos atyák, noha idegen gyermekekben, kaczagva néznek 
holmi csintalanságot, és azoknak szabados csácsogásokat vígan 
hallgattyák: de a magok fiát fenyítékben tartyák, és akármely 
aprólékos vétekért megszóllítyák. Vallyon okossan panaszolkod- 
nék-e az illyen fiú, hogy az attya nem úgy szereti őtet, mint egy 
béres fiát? Nagyobbat mondok: mikor amaz atya, tékozló fiának 
kezébe adá örökségét és szájára bocsátá, hogy szabadoson és ked- 
vére kölcse minden javait : vallyon a másik fia, méltán zúgolódha- 
tott-e, hogy szájára nem bocsáttatott, és atyai gondviselés alatt 
maradtak javai? , ; 

A táborokban, sebes, békötött fővel strását áll és vigyáz a 
rút fergetegekben, a fő vitéz ember : a tisztátalan személyek, a has- 
hizlaló herék pedig akkor nyúgosznak és bátran alusznak a vára- 
sokban. A tanácsos urak nap-estig fáradnak és főtöréssel munkál- 
kodnak: mikor a gazság korcsomákon iszik és kerékben állván 
trágárkodik. A harczon, a hol súllyosb és nagyobb veszedelem va- 
gyon, oda legfőbb és meghitt böcsülletes vitézeket küld a generál, 
hogy az ellenséget megüssék és helyéből kiverjék: vallyon ézek 
közzűl panaszolkodik-e valaki, hogy nem böcsülli őtet fejedelme ? 
hogy farkas-kaszára veti és veszedelembe taszíttya ? Sőt mindenik 
kevélykedik és dicsekedik abban, hogy őtet embernek isméri előt- 
tejárója és, a hol ember kivántatik, őtet szóllíttya, vélle szolgáltat. 
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Mivel azért az igázak Isten fiai és próbált meghitt vitézi, mit csu- 
dálkozúnk, ha darabosan neveli, és a hol erőssebb harcz vagyon, 
oda állattya, a kikhez inkább bízik. 

A mely fiat Isten kedvel, azt sújtya és szünetlen ostorozza. 
Valakit nem ostoroz, azt Írja Sz. Pál, hogy fattyú, nem igaz fiú. 
Tóbiásnak azt mondá az angyal, hogy egyéb nem lehetett benne ; 
kéntelen, sanyaruságot kellett érezni, mivel Isten előtt kedves vólt. 
Jósef, több attyafiai között, leginkább Beniamint szerette : azért 
leginkább őtet sanyargatta; aranypoharát sákjába tétette; őtet 
mint lopót megfogatta ; úttyából visszahozatta; rabságba vetette : 
úgy az Isten, annál keményben szokta azokat tartani, kiket inkább 
szeret. Ezért mondgya Sz. Jób, hogy legnagyobb vigasztalása ab- 
ban vagyon, hogy Isten őtet keserves fájdalmakkal kimélletlen 
gyötri. Mert jól tudta, hogy a mint a búzát vastag csépléssel tisz- 
títtyák, hogy elvállyék polyvájátúl; a mint az aranyat, ezüstöt 
tűzzel olvasztyák, hogy kitisztúllyon a réztűl: úgy az igazak tisz- 
títtatnak és a mennyei tárházba készíttetnek, a világi nyomoru- 
ságok által. 

E földön oly helyben és állapatban vagyunk, melyben lehetet- 
len, hogy sok ellenkező dolgok belénk ne ütközzenek. Mit mivel- 

. nénk ezekben, ha nem gyakorlana és csapásival nem szoktatna 
Isten az állhatatos szenvedéshez ἢ A kit a szerencse soha nem pró- 
bált, első csapással inárúl leüti. Gyenge fák nőnek a kövér völ- 
gyekben : azok vernek mélyebb gyökeret, mellyeket a, szél erőssen 
ingat; mert a mozgatással vastagodik és mélyebb gyökereket bocsát- 
hat. A nagy czethalak nem nőnek az édes vízben, hanem a tenger 
vizének keserüségében. A kik Isten előtt nagyok, nem a világ 
édességi között, hanem a sanyaruságokban vastagodnak. Hogy 
azért minden veszedelmek között bátorságosok lehessenek az Isten 
hívei; hogy árnyékoktúl meg ne ijedgyenek; hogy e világi nya- 
valyáktúl asszonyember módra ne rettegjenek, gyakorlani kell őket 
sok nyavalyákkal : mellyek által oly állapatba jutnak, hogy mikép- 
pen a tenger vizének ízit, ennyi sok esők és beléje folyó vizek el 
nem vészik : úgy az erős férfiak állhatatosságát semmi szerencsét- 
lenség el nem változtattya. Ennekokáért dicsíri igen Seneca a De- 
métrius mondását, hogy senki nincs annál bóldogtalamb, mint a 
kinek soha semmi gonosz szerencséje nem vólt: mert ezt Isten 
rossz embernek tartván, méltatlannak itílte, hogy ő tőle meggyő- 
zessék a gonosz szerencse. 

Végezetre, nem igaz, nem helyes panaszolkodás, hogy Isten a 
jámboroknak gonoszszal fizet : a gonoszoknak jóval. Mert azok sem 
igaz jók, a mivel a gazdagok bővelkednek; hanem csak festett, 
kendőzött jók, vagy inkább szín-mutató jók és jóknak álorczái : 
azok sem igaz gonoszok, mivel az igazak sanyargattatnak. 

Sz. Dávid azzal enyhíti a gonoszok jószerencséjéből támadott 
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zúgolódást, hogy az ő javok ollyanok, mint álomban látott dol- 
gok. A ki éhezik, úgymond Isaiás, álmában jóllakik, de felébred- 
vén, üres hasa: a ki szomjúhozik, álmában iszik, és felocsódván, 
lankadott a szomjúságban: úgy vagyon dolgok a gonoszoknak; 
álmokban látott jók az ő javok: meg nem elégítik, hanem az üres 
lelket csalárdúl jáczodtattyák. Ha ezeket, a kiket bóldogoknak 
itílünk és kívűl ennyire fényeskednek, belől szemléllyük: semmi 
jó nincs bennek, szegények, nyughatatlanok, búslakodók, ocsmá- 
nyok, rútak ; noha, mint a kőfalak rútságát, bévonnyák kárpitok- 
kal: mint a koporsók belső sennyedékinek büdösségit, elfödözik 
külső ékességekkel. Itiled-e, hogy valaki ezek közzül megnyugodt, 
megelégedett állapattyában? Meg se gondold azt. Mert igazán 
írja Sz. Agoston, hogy Isten a mi szívünket magáért teremtette ; 
és valamíg másban akadoz, valamíiíg csak egyedül Istenhez nem 
ragaszkodik, soha meg nem nyugszik. A Noé bárkájából kibocsá- 
tott galamb sokat fárada és kerenge: de sohúlt nyugodalmat nem 
talála, míg oda vissza nem tére, a honnan kibocsáttaték. A mely 
vasacskának eggyik végét mágneshez köszörülték, addig meg nem 
nyugszik, míg igyenesen északra nem fordúl, mint a compast- 
ban láttyuk. A mi lelkünk is Istentűl eredett: Isten az ő utolsó 
czéllya: soha meg nem nyugszik, mig Istenben nem nyugszik. 
Azért a gonoszok szűve mindenkor oly nyughatatlan, mint a hábo- 
rodott tenger. 

Az sem igaz, hogy Isten az igazakat a gonoszszal látogattya. 
Mert sőt azoktúl minden gonoszt eltaszigál: latorságtúl, álnak ta- 
nácskozástúl, ragadozó szándéktúl, fajtalanságtúl, egyéb sok go- 
noszságoktúl megmenti őket. Ezek helyében tekélletes, állandó 
jókat ád : igazságot, tisztaságot, aitatosságot, lelki vigasztalásokat, 
melyeket szemmel nem láthatni. Ha mi sanyaruságot szenved- 
nek ; tudgyák, hogy effélék csak azoknak gonoszok, kik gonoszúl 
viselik: azért csendes elmével, háladással szenvedik. Ha gazdag- 
ságtúl megfosztatnak, eszekbe jút, hogy Democritus szántszándék- 
kal tengerbe hagyigálta pénzét: terhnek és útonjárásában tartóz- 
tatójának itílvén lenni ; és így szól magában : Nem csuda, ha Isten 
azt híveire bocsáttya, a mit néha az okos ember maga kíván ma- 
gának. 

Mindezeket értvén, nincs okúnk, hogy megbotránkozzúnk, az 
igazak sanyaruságit és fogyatkozásit látván, sőt méltó a Sz. Jakab 
hagyását követnünk ; és minden örömnek azt tartani, ha sok kü- 
lömböző kisírtetekkel próbáltatúnk  Istentűl. Mert nem szokása 
Istennek, hogy gyengéltesse kedves szolgáit, hogy aranylánczokkal 
fizessen : hanem, a mint Keresztelő János, a mint az apostolok és 
mártyrok példájából tudgyuk, vaslánczokat, ostort, keresztet ád 
nékik. De azért sokkal nagyobb dücsősség Istenért szenvedni, 
hogysem akármely világi dücsősséggel fényeskedni. Erre nézve 
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írja Aranyszájú Sz. János, hogy miképpen a nagy fejedelmek leve- 

lek kezdetire szokták írnyia legnagyobb és böcsülletesb titulu- 

sokat : úgy Sz. Pál, egyéb méltóságit elhagyván, csak azt írja: En 
Christusért fogoly. Mert böcsülletesb, úgymond Chrysostomus, latrok 
lánczaival Christusért kötöztetni, hogysem királyi koronában tün- 
dökleni. És inkább akarnék, úgymond, Sz. Pállal Christusért fogoly 
lenni, hogysem angyallá változni. Ezért dicsekedik azzal Sz. Pál, 
hogy teli vígaságokkal: bővelkedik örömmel, minden sanyaruságok- 
ban ; mert ebből tapasztalta Urának jóakarattyát. Azt pedig Keresz- 
telő Sz. Jánostúl valóban megtanúllyuk, hogy akkor leginkább folya- 
modgyúnk Christushoz, mikor legnagyobb nyavalyákban vagyúnk. 
Nincs a világ patikájában oly szerszám, mely az ember lelkének 
keserűségét orvosolhassa. Azért Christust keressük, egyebeket is 
Christushoz külgyünk: és így, a mi szenvedésink égő kemen- 
czéjébe, mint ama három szent ifiak közibe, eljő a Christus és 
megvígasztal minket. Kit engedgyen az Atya, Fiú, Szentlélek. 
Amen. 

A lelki irgalmasságrúl, és lelkek nyerésének 
kívánásárúl. 

(Adv. II. vas. második besz.) 

Egyéb szerencséjét Achillesnek nem irígylette világbíró Sán- 
dor, hanem hogy Homérus pennája és dicsírése terjesztette világ 
eleibe cselekedetit. De mi sokkal bóldogbnak mondhattyuk Ke- 
resztelő Jánost, kit az Atya Istennek bölcsesége nem magátúl 
gondolt és hízelkedéssel ékesített világi állapatok mulandó nagy- 
ságával, hanem oly dolgokkal dicsírt, melyek valóban nagyok 
lévén, Isten előtt nagynak ismértették Sz. Jánost. 

Prófétának, sőt minden prófétáknál nagyobbnak mondgya 
őtet : mivel szemeivel látta, a mit távúl köszöntöttek a régi pró- 
féták. Angyalnak nevezi: mert ha az angyalok, sem észnek, sem 
isznak : Keresztelő János sem ett, sem ivott affélét, a mivel közön- 
ségesen szoktak az emberek élni ; kenyeret, bort, sert, nem kóstol- 
ván. Ha az angyalok házasság nélkül vannak: Keresztelő János 
sem kötelezte feleség nyügébe magát. 

Ennek-felette, Sz. Jánosnak állhatatos erősségét dicsírettel 
említi Christus: mert az isteni malaszt úgy vastagította szűvét, 
hogy mozdúlhatatlan erősséggel Istenhez ragaszkodván, nem in- 

. gadozott tétova nádszál módgyára: nem követte a gonoszoknak 
állhatatlan változását: mint a falevél, vagy a gyenge por minden 
széltül tétova nem ragadtatott: nem nyughatatlankodott, mint a 
tenger habjai: nem állhatatlankodott, mint a forgó kerék: mert 
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a bűnösöket illeti amaz átok, hogy állhatatlanok. De Sz. János 
mozdúlhatatlan vólt a jóban: sem remériség, sem félelem. sem 
halál, sem élet ki nem üthette sarkából: 

Végezetre, kemény és sanyarú életét dicsíri Christus Sz. 
Jánosnak: mert, penitencziát hirdetvén, penitencziához illendő 
öltözetben, teveszőr ciliciumban járt: mivel a sz. írás feljegyzi, 

" hogy a kik penitencziát tartottak, ciliciumba öltöztek. 
Mindezek tekintetes nagy dicsíretek. De mikor meggondo- 

lom azt a követséget, melyben tudakozik Keresztelő János: Ha 
Christus-e az igért Messiás, vagy mást kell várni? Egyéb dicsíre- 
tinél csudálatosbnak tetczik eza buzgó igyekezet, mellyel tanít- 
ványinak üdvösségét és Christus dücsősségeét kereste. Nem küldé 
tanítványit Heródeshez, hogy szabadulását szorgalmaztassák : 
hanem Christushoz küldé, hogy tanítványit megnyerje, és maga 
életével nem gondolván, egyebek üdvösségét szomjuhozta. 

Tudta Keresztelő János, hogy Christus világ üdvözítésére Ígér- 
tetett Messiás. Mert szemével látta, hogy a Szentlélek, galamb 
képében, fejére szállott ; fülével hallotta, hogy a magas mennyből 
az Atya Isten azt mondotta : Ez az én Fiam, kiben nékem kedvem 
tölt. Azért ő maga világos szókkal hirdette: Fz az Isten Fia. Ez 
az Isten Báránya. Ez a ki elvészi a világ bűnét. Mikor tanítványi 
zúgolódnának, látván, hogy mindnyájan elhadgyák őtet és Chris- 
tust követik: megmondá, hogy ő csak előljáró; Christus pedig 
mindenek felett vagyon, és hogy néki tellyes öröme a Christus 
dücsősségének öregbülése, a maga tekintetinek kissebbedése. 

Ezek így lévén, világos igazság, a mit Sz. Jerónymus tanít, 
hogy Sz. János nem maga tanulásáért, hanem tanítványi oktatá- 
sáért és lelkek megnyeréséért terjesztette Christus eleibe ezt a 
kérdést: Ha ő a Messiás? Elégségesen hirdette vala Christust 
nyelvével. De vévé eszébe, hogy mint a napot külömben nem lát- 
hatni, hanem maga világosságával: úgy Christust sem ismérheti 
senki, hanem ha maga világosságával ismérteti magát. Azért 
parancsollya tanítványinak : mennyetek magához a világ Mesteré- 
hez, tudakozzatok tölle, és megértitek az igazat. 

Eliséus jól tudta, hogy Isten elragadta vala Illyés prófétát: 
de mivel kételkedtek a próféták fiai, és erdőkön akarták őtet ke- 
resni, néki biztatá, hogy keressék : a végre, hogy fel nem találván, 
elhinnék az igazat. Moyses tudta az igéret földének sirosságát: de 
azért külde kímlőket, hogy a jó gyümölcsnek látásával, neveked- 
nék a sokaság kedve annak elfoglalására. Sz. János is azért küldé 
tanítványit követségben, azért tudakozék a Messiásrúl: hogy, lát- 
ván a tanítványok a Christus csudatételét, bizonyoson hinnék, 
hogy ő az igért Messiás. 

Láttátok-e, mint bánik a dajka a szoptatott gyermekkel? Ha 
betegeskedik a gyermek, a dajka vészen orvosságot : ételben, ital- 
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ban regulára fogja magát, mintha ő vólna beteg. Há a dajkához 
felettébb hajt a gyermek és ismérni sem akarja édes annyát, ha- 
nem ahoz siet, a kinek tejéhez szokott: hogy magátúl annyához 
szoktassa, megkeni mellyét ürömmel, idegeníti magátúl a gyerme- 
ket és annyához igazíttya, hogy holmi szépséggel és nyalánksággal 
hozzá édesedgyék. Ezen módon cselekedék Keresztelő János: 
olyanná lén, mint a dajka. Mert, hogy tanítványinak kételkedését 
meggyógyítaná, úgy tetteti mintha maga kételkedését orvoslaná : 
hogy tőlle elhajúllyanak és Christushoz szokjanak, tudatlannak, 
kételkedőnek, kérdezkedőnek mutattya magát, és a Christus csele- 
kedetinek szemlátomására igazíttya tanítványit. 

Ez az Isten szolgáinak tekélletessége, hogy magok gyalá- 
zattyával és kissebbségével lelkeket akarnak nyerni : Istenhez akar- 
ják vonni az embereket. Es nemhogy egyéb munkát, de azt sem 
kíméllik, hogy életek elveszszen, csak az emberek lelke veszede- 
lemtűl szabadúllyon. 

Hogy azért buzgósággal gerjedgyen a mi lelkünk is arra a 
tekélletes jóságra, mellyel felebarátunk lelki veszedelmét irgal- 
mason távoztattyuk és kegyessen orvosollyuk ! ebben a jelenvaló. 
órában, először, megmutatom : hogy Isten parancsolattal kívánnya, . 
jutalomnak iígéretivel édesíti, szent Fiának példájával nemessíti ἃ. 
lelki irgalmasságot, mellyel bűnök nyavalyájából kiszabadíttatik 
felebarátunk. Másodszor, megmagyarázom: miben és mi módon 
kell ennek a segítségnek és lelkek nyerésének lenni. Ezek sarkai 
a mái tanuságunknak. Legyetek figyelmetesek. 

I. RÉSZE. 

Nemcsak erős parancsolattal kötelez Isten, hogy testi nyava- 
lyáit felebarátinknak, tehetségünk szerént, künnyebbítcsük és 
fogyatkozott állapattyokat segítcsük: hanem annak tellyesítésére, 
erős fenyítékek félelmével és szép igéretek reménségével serkeget 
minnyájunkat, mikor, az itílet napján kiadott sentencziában, a 
nyomorúltak segítésének elmulatását adgya okúl a kárhozottak 
veszedelmének: a választottak bóldogítását pedig irgalmas csele- 
kedetek gyakorlásának tulajdoníttya. 

De mivel nemcsak a testnek, hanem a léleknek is vannak 
. nyavalyái, úgymint: a tudatlanság, az erőtlenség, a bűn, mely az 

örök kárhozatnak magva: arra kötelez Isten mindeneket, hogy 
kiki, tehetsége szerént, felebaráttyának lelki nyavalyáit távoztassa 
és, ha immár abba esett, kisegítcse fogyatkozásából; azaz fárad- 
gyon lelki életének megtartásában, vagy visszanyerésében. Azért 
mongya a Bölcs, hogy mindennek parancsolt Isten, hogy fele- 
baráttyára gongya légyen : ha úgy nem akar veszni mint Cain ; ki 

í 
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azt mondotta, hogy ő nem őrzője attyafiának. Másutt azt mongya 
a Bölcs közönségesen mindeneknek: Tehetséged szerént vissza- 
nyerjed ördög torkából, elveszett atyádfiát. Es, hogy ennek elmu- 
latását künnyű véteknek ne tarcsuk, utánna veti, hogy a mint 
magunk veszedelmét távoztattyuk, úgy igyekezzünk felebarátunk 
megnyerésére. Mert elveszünk, ha erönk szerént őtet nem se- 
giíttyük. 

Nem kötelez Isten, hogy erőnk felett igyekezzünk: sőt azt 
mondgya, hogy a ki ereje és tehetsége felett akar egyebeket segí- 
teni, magát elveszti: hanem csak azt kívánnya, hogy az Istentűl 
adott girával úgy ne bánnyunk, mint a rest szolga, ki noha részeg- 
ségben, fajtalanságban, játékban nem vesztegette reá bízott talen- 
tomát, söt, hogy kár nélkül óltalmazná, földbe ásta: de, hogy 
urának hasznot nem keresett vélle, örök kárhozatra vettetett a 
haszontalan szolga. Ugyanis, ha arra kötelesek vagyúnk, hogy 
ellenségünk barmát felemellyük, mikor elesik: mennél inkább 
tartozúnk segíteni lelkét, ha segíthettyük. Vallyon, nagyobb 
gongya vagyon-e Istennek a barmokra, hogysem az emberek 
lelkére ? 

Hogy pedig ebbéli fáradságunk jutalmát értenők, sok és nagy 
jókat igér Isten azoknak, kik felebaráttyokat lelki irgalmassággal 
segítik. Sz. Jakab, az igéreteket sommában foglalván, azt Írja: 
Valaki a bűnös embert, imádsággal, tanítással, dorgálással, jó pél- 
dával, alamisnával, életének tévelygéséből, magaviselésének vét- 
kességéből megtéríti: haláltúl megmenti lelkét, és maga bűnei- 
nek sokaságit elfedezi, felebaráttya lelke segítésének buzgó kivá- 
násával. 

Tbből az apostol mondásából megtetczik, először: mely fel- 
séges dolog a lelkek segítése. Mert a ki magát ebben foglallya, 
lelket üdvözít. Erre nézve Abdias az apostolokat üdvözítőknek 
nevezi. Sz. Pál azzal izgattya Timóteust, a lelki dolgok tanítására, 
hogy ezt mívelvén, nemcsak magát, hanem azokat is üdvözíti, kik 
őtet hallgattyák. Ugyanezent jelenti, mikor a lelki tanítókat Isten 
segítőinek mondgya a lelkek nyerésében. 108, mivel Sz. Agoston 
után, azt írja Aguinas Tamás, hogy egy bűnös lélek térítése és 
igazulása nagyobb dolog, hogysem a mennynek, földnek teremtése, 
méltán írja Areopagita Dienes, hogy a lelki tanító azt cselekeszi, 
a minél semmi nincs istenesb : mert Isten segítője a lelkek téré- 
sében. Másodszor: ezen mondással jelenti Sz. Jakab, mely nagy 
haszna és jutalma vagyon a lelkek nyerésének. Mert a lelkek téri- 
tése a bűnök sokaságát elfedi; azaz letörli, eloltya: mivel Isten 
előtt födve nem lehet, a mi megmarad. Isten szava az, hogy az 
irgalmasok irgalmat nyernek, és felebaráttyokkal tett jóért, isteni 
malaszttal felindíttatnak az igaz penitencziára és tekélletes meg- 
térésre. Az is Isten igérete, hogy minden bűnöket elfedez a szere- 
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tet: a lelkek segítése pedig szeretetből származik. Hová lehet 
annál tekélletesb isteni szeretet, mint ha ki azzal meg nem elég- 
szik, hogy maga szolgál Istennek, böcsülli és tiszteli őtet; hanem 
abban fárad, hogy sokan ismérjék igazságát; szeressék jóvóltát; 
meg ne báncsák bűnökkel isteni felségét. Mikor Udvözítőnk §Sz. 
Pétertűl bizonyos jelenséget kívána szeretetirűl, azt mondá, hogy 
ha szereti őtet, segítcse és legeltesse juhait; mert abból tetczik 
meg az isteni szeretet, ha néki lelkeket igyekezünk nyerni. Fele- 
baráttyát is senki tisztábban nem szereti, mint a ki kivánnya és 
izgattya, hogy igaz lelki jókkal bévelkedgyék, megmenekedvén a 
lelki veszedelemtűl: a ki örül, mikor láttya szent életét attyafiá- 
nak : siránkozik, mikor esetit meggondollya. Méltán mongya tehát 
Sz. Jakab, hogy a bűnnek sokaságát béfedi a lelkek nyerésére 
gerjedező igyekezet : mert ez nem egyéb tekélletes szeretetnél. 

Másképpen is jelenti Sz. Jakab a lelkek nyerésének hasznát, 
mikor azt mongya, hogy a ki bűnbűl kisegíti felebaráttyát, üdvözíti 
lelkét. Mert ha nagy jutalmakkal fizeti Isten, mikor egy halandó 
testet veszedelemtűl szabadítunk : mentűl nagyobb érdeme lészen, 
ha ki haláltúl szabadít lelkeket, hogy örökké éllyenek? Ha minden 
kincsedet és gazdagságidat szegényeknek adnád is, semmi vólna 
egy lélek-nyeréshez, úgymond Aranyszájú Sz. János. Mert drágább 
egy lélek a széles világnál. 

Akarod-e tudni, mely drága az ember lelke? Tekincsd meg, 
min vette azt Isten: nem aranyon-ezüstön, hanem szent Fiának 
böcsülhetetlen vérén vette : úgy, hogy egy lélek sincs, kirűl azt ne 
mondhassuk, a mit Sz: Pál a maga és akármely ember lelkérűl, 
hogy azért az egy lélekért meghólt Christus. Mivel eggyűl-eggyig 
mindenekért meghólt. A ki azért ollyan drága kincset viszen az 
Isten tárházába, mint a lélek : vallyon annak nem lészen-e nagyobb 
jutalma, hogysem a ki testi irgalmasságok gyakorlásáért menny- 
országot nyeri ἢ Isten igéreti az, hogy a ki felebaráttyának meg- 
mutattya az igazság úttyát, örök élete lészen. Es nem akárminémű 
garádicson, hanem a kik egyebeket igazságra tanítnak, mint a 
csillagok fényeskednek örökkön örökké. Mert azok Isten előtt 
nagyok mennyországban, kik nemcsak magok jót cselekesznek, 
hanem egyebeket is jóra visznek. Christus Urunk egyébaránt is 
megérdemlette a dücsősséget, de Sz. Pál írja, hogy azért magasz- 
talta ily fel őtet Isten, mert életét letette a bűnös lelkek segítéseért. 

Mennyivel drágább azért, mennyivel szebb és böcsülletesb az 
Isten hasonlatosságát viselő halhatatlan lélek, mely a mennyei 
bóldogságra teremtetett és Christus vérével megváltott, ennél a 
büdös, rothadandó testnél; mennyivel ártalmasbak a lelki gono- 
szok, a bűn, az Isten haragja, a kárhozat, a testi éhségnél, ron- 
gyosságnál, betegségnél ; mennyivel felségesbek a lelki jók, úgy- 
mint : a bűnök bocsánattya, az Isten barátsága, a mennyei bóldog- 
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ságnak zálagja, a gyomor-töltésnél, a köntösnél és egyéb világi 
jóknál ; mennyivel nemesbek és böcsülletesbek azok a cselekedetek, 
mellyekkel a lelki jókat közöllyük felebarátunkkal, hogysem azok 
a szolgai munkák, mellyekkel a testi irgalmasságot gyakorollyuk, 
mikor a rongyosokat ruházzuk, vagy ételt, italt adunk ἃ szűkölkö- 
dőknek : annyival böcsülletesb Isten előtt, annyival nagyobb fize- 
téssel jutalmaztatik a lelki irgalmasság, hogysem a testek segítése. 
Es ha az itílet sentencziájában, mennyország adatik, a testnek 
éhezéstül, vagy mezítelenségtűl mentéséért, egy darab kenyérért, 
vagy posztóért: mivel a lélek böcsülletesb a testnél: sokkal 
bévségesben jutalmaztatnak, a kik lelkeket szabadítanak örök ve- 
szedelemtűl. 

A Christus példáját ha tekintyük, három rendbéli cselekedeti- 
vel ismértette, mely böcsülletes a lélek-segítés. Először azzal: 
mert a testi szükségek megszerzésére csak egy szót költött: 
Légyen ; és azzal teremtette valami testünk táplálására kivántatik : 
de, hogy lelki nyavalyánkból megszabadítana és üdvösségünk 
szükségét megszerzené, harminczhárom esztendeig, nyughatatlan 
fáradságokat vállalt magára : és úgy munkálkodott a lélek keresésé- 
ben, hogy sokszor, annyi üres ideje sem vólna, melyben testi táp- 
lálást vehetne ételével. Végre szent vére hullásával mosogatá 
bűnünk rútságát. Mert az minden gyümölcse munkájának, hogy a 
bűnből kihozassék lelkünk. Es a végre adta magát érettünk, hogy a 
bűnből megtisztítván, tekélletes erkölcsöket óltana belénk. 

Másodszor, azzal ismértette Christus, mint böcsülli a lelkek 
segítését: mert noha szünetlen csudákat cselekedett, testi nyava- 

lyák orvoslására ; mindeneket minden betegségből meggyógyítván : . 
de ezeket a végre cselekedte, hogy a testi irgalmasság által, lelki 
irgalmasságot nyújtana; és jó téteményével igaz hitre, peniten- 
cziára és tekélletes életre hozná az embereket. Maga mondotta, 
hogy a testi gyógyítások által lelkeket akart orvosolni. Az ina- 
szakadt embert azért állatta lábára, hogy bűnök bocsánattyára 
való isteni hatalmát elhinné. Lázárt azért támasztá fel, hogy a 
csudalátással, hidgyenek ő benne. Es közönségessen minden csuda- 
tételrűl azt mongya, hogy azok bizonyságtételek, mellyekkel az 
emberek hitelre vitetnek. Annak okáért a Keresztelő János kérdé- 
sére, nem külömben felele ; hanem követi előtt sok csudákat csele- 
kedék, melyekkel magát Messiásnak mutatá. Végezetre, azt is vi- 
lágoson jelenti a sz. írás, hogy valakiket test szerént meggyógyított 
Christus, azoknak lelkét is meggyógyította. Mert azt olvassuk, hogy 
az embereket egészen, testestűl-lelkestűl meggyógyította. Es mikor 
betegeket akart orvosolni: vagy azzal biztatta őket, hogy meg- 
bocsáttatik bűnök; vagy azt kérdette, ha szabad a beteg lelkét 
üdvözíteni? Mely mondások helytelenek, ha a testi gyógyítással, 
eggyütt nem járt a lélek orvoslása. Annakokáért mikor a harmincz- 
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nyolcz esztendős beteget meggyégyítá, azt mondá néki: Im meg- 
gyógyultál : ezután bűnt ne cselekedgyél, hogy rosszabbúl ne légyen 
dolgod. 

τι: Isten Fia, ki meg nem csalatik és böcsülletit, méltóságát, 
hasznát tudgya mindeneknek, azért öltözött emberi testbe; azért 
fáradott harminczhárom esztendeig; azért fogyatta életét sok 
kínokkal ; azért cselekedett sok csudákat, hogy a bűnök nyavalyá- 
jából lelkeket szabadítana. Es ezzel bizonyosan ismértette, meny- 
nyivel nemesebb és kellemetesb Istennél a lelki irgalmasság egyéb 
cselekedeteknél. 

Harmadszor: hogy értenünk adná Christus, mennyivel bö- 
csülletesb a lelki irgalmasságok cselekedeti és lelkek segítése : 
hátrahagyott és elmulatott sokszor egyéb kellemetes szent dolgo- 
kat, hogy a lelkek segítését el ne mulatná. Christus tanítványa 
"akarván lenni egy ember, annyi halladékot kére, hogy édes apját 
eltemesse. Urúnk azt mondá néki : hadd másra az apád temetését : 
te menny el, predikállyad az Isten országát. Nagy irgalmasság, 
hogy ember apját eltemesse: de inkább akarja Christus, hogy a 
bűnben hólt lelkeket tanításával feltámaszsza, hogysem a hólt testet 
föld alá dugja. A kiből egy sereg ördög kiűzeték, Christus után 
akara menni : Urúnk azt parancsolá néki : Menny vissza, hirdessed 
az Isten jótétét. A maga követésénél nagyobbra böcsülli a tudat- 
lanok tanítását: mellyért azt akarja, hogy magátúl is messzebb 
járjunk. Nagy és szent dolog a szegények táplálása : de az Istennek 
szent lelke arra tanítá az apostolokat, hogy a szűkölködők testi 
szükségének gondgyáért, nem méltó elhadni a lelkek tanítását. 
Mert jóllehet oly nagy testi szükségben lehet felebarátunk, hogy 
annak orvoslásáért, hallaszthattyuk a lelkek segítését; és ezt 
cselekedte Sz. Pál, mikor, a nagy drágaságban, maga vitt alamisnát 
a szűkölködőknek: de az illyen utólsó szükség kívűl, ha egyiknek 
el kell múlni, jobb a testi táplálást hátrahagyni és a lelkeket 
segíteni. 

Kitetszik ezekből, mely üdvösséges, mely nemes, mely kedves 
Isten előtt, a lelki irgalmasság és lelkek segítése. Lássuk rövideden, 
miben és mi módon kell minden embernek irgalmasan segíteni 
felebaráttyának szűkölködő lelkét. 

II. RÉSZE. 

Sok és nagy lelki nyavalyák, szegénységek és betegségek 
vannak az ember lelkében ; de ártalmasbak a tudatlanság, a szo- 
morúságtúl lenyomatott erőtlenség, a bűnök. Ezekből tartozunk, 
tehetségünk szerént, kisegíteni felebaretinkat ; úgy, hogy oktassuk 
a tudatlanokat, dorgállyuk és felkelésre esztenezzük a bűnbe- 
esetteket. 

ἃ. 



Sokan találkoznak, kik a testi irgalmasságnak cselekedetire 
nem érkeznek; mivel fogyatkozott szegénységek nem szenvedi, 
hogy táplállyák, vagy ruházzák a szűkölködőket: de senki nincs, 
ki a lelki irgalmasságok cselékedetitűl ment lehessen ; ki, ha akarja, 
vagy egy- vagy másképpen nem segítheti a lelkek nyavalyáját. 
Efféle segitséggel pedig nem fogy és kevesedik, hanem nevekedik 
a segítségre tehetségünk. 

Hogy sommába foglallyam a segítés módgyait: úgy tetszik, 
hogy négyképpen segítheti, akárki légyen, atyafiának lelki nya- 
valyáját. 

Első mód : a tekélletes szent élet. Mert bár az istenfélő jámbor, 
egyéb munkát ne fordítson felebaráttyának segítésére: csak azzal, 
hogy Istennek kedves szolgája, mindeneket segít, valakik egy ház- 
ban, egy várasban, egy országban, sőt egy világban laknak vélle. 
A mely Isten Sodomával együtt, öt nevezetes várasokat meg- 
óltalmazott vólna, ha tíz istenfélőt talált vólna benne ; és a Lábán 
házát minden áldásokkal megtölté, mihent Jákob hozzá méne: 
ugyanazon Isten most is, egy igazért, sok veszedelmektűl óltal- 
mazza, sok jókkal látogattya, a kik vélle eggyütt élnek. Kire nézve, 
a sz. Írás az igazakat világ fondamentominak nevezi: mivel ők, a 

kik a világot tartyák, hogy el ne veszszen. Mivel azért minden 
embernek tehetségében vagyon, hogy Istennek segítő malasztyával, 
szent és tekélletes életet visellyen, nemcsak maga javáért, hanem 
felebarátinak segítésére nézve is : lelki irgalmasságnak kötelezésé- 
vel tartozik minden ember úgy élni, hogy Istennél kedves lévén, 
másokra is terjedgyen ő érette Isten kegyelme. 

Másik mód: az imádkozás, mellyel Isten haragját engesz- 
tellyük és a tudatlan tévelygők, vagy egyéb bűnbe merültek téré- 
sére segítő malasztot nyerhetünk. Mikor az Isten népe az amaleki- 
tákkal harczola, hasznosb volt győzedelmére a Moyses imádkozása, 
hogysem az egész 5146 népnek kardgya, kopjája vagdalkozása. / 
Azért mihent Moyses felemelte kezét Istenhez, megtolták az ellen- / 
séget: mihent lebocsátotta, hátat adott a sidóság. Mikor meg- / 
haragudt vala Isten a sidókra és egy lábig 6] akará őket veszteni, / 
azt mongya a sz. írás, hogy Áron ragadá a paist, mellyel Istennek 
szoktak ellene állni, az imádságnak paisát, és megtartóztatá ἢ 
Istent, hogy tovább ne terjedgyen bosszúállása. 

Minden ember, minden üdőben Isten eleibe mehet; néki 
könyöröghet; szűkölködő attyafiának segítséget nyerhet térésére 
és élete jobbítására. Többet is használ erre az együgyű jámbor 
imádsága, hogysem a nagy tudós ember tanítása, tanácsa, intése, 
dorgálása: mivel bizonyos irásokban olvassuk, hogy a keménye- 
dett szívű gonoszokat sokszor nem lágyíthatta az oktatás, de az 
istenfélő szentek imádsága - meglágyította. Nincs azért senkinek 
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mentsége a lelki irgalmasság mulatásban : mivel senki nincsen, ἃ 
ki könyörgésével nem segítheti lelki nyavalyákban lévő attyafiát. 

Harmadik mód: a jó példa. Nincs hatalmasb tanítás a jó 
példánál. Mert az emberek többet hisznek szemeknek, hogysem 
fülöknek : és inkább felindúlnak a jóra, ha példát látnak, hogysem 
ha szép szókat hallanak. Annakokáért Christus tanítani akarván a 
világot, maga cselekedte elébb, a mire akart egyebeket tanításával 
vezetni. Hs noha csak három esztendeig tanított prédikállásával, 
de harminczhárom esztendeig tanított példájával: tudván, hogy 
kedvesben tanúlnak az emberek példából, hogysem parancsolásból, 
Az Isten, széki előtt a minémű szent állatokat láta Hzechiel, egy- 
mást ütögették szárnyokkal: mert az igazak egymást ébresztik 
szent életek példájával. 

Tudgyátok-e mivel tért a világ a pogány setétségből keresz- 
tyén igazságra ? Istennek kegyelmes malasztya után a keresztyé- 
nek szent életének és mártyromság szenvedésének példájával. 
Tertulliánus írja, hogy nem egyébből ismérték, mikor valaki 
keresztyénné lett, hanem élete jobbításából, mely oly tekintetes 
vólt, hogy, ha semmit nem szóllottak is a keresztyének, csak reá- 
nézéssel, a feslett erkölcsöket megszégyenítették. Sz. Jerónymus 
azt írja, hogy többen lettek keresztyénné a mártyrok szenvedésé- 
nek látásából, hogysem prédikállások hallásából. Azért Justinus 
mártyr okát adván, miért lett keresztyénné ? azt mondgya, hogy a 
sok ártatlan mártyrok csendesz és békeséges szenvedése gerjesz- 
tette első szikráját az igazságnak benne. 

Nem ok nélkül nevezi azért Sz. Pálaszentek példáját felhőnek. 
Mert miképen a sidókat, a pusztán által, az igért földbe vezér- 
lette a mennyei felhő: azonképpen a szentek példája örök életre 
vezet mindeneket. Nem ok nélkül mondgya Sz. Jób, hogy mikor a 
bűnös ember az istenfélők példáját, mint valami szép tükört, 
szemléli : felkiált: Vétkeztem; messze estem attúl a mivel tar- 
toztam. Igy írja Sz. Jerónymus, hogy jára Macárius : ki, midőn 
némely szerzetesek szent életét látta vólna, nagy sírva azt mon- 
dotta tanítványinak: Bezzeg, én oly barátokat láttam, kikhez 
képest magamat barátnak sem tartom. Illyen ereje vagyon a jó 
példának, magúnk isméretire és életünk vezérlésére. Kire nézve 
Sz. Ferencz prédikállásnak nevezte, mikor alázatos csendességgel 
általment az úczákon. 

Negyedik mód : a nyelvvel való tanítás, vigasztalás, dorgálás. 
Ezekhez tudomány kívántatik, és nem minnyájan egyaránt alkal- 
matosak véghezvitelekre. De azért senki nincs, ki, az ő módgya 
szerént, három dologra köteles nem vólna. 

Először arra, hogy tanítcson egyebeket. Mert minden cselédes 
embert kötelez Isten, hogy fiait, leányit és, mikor a szükség kí- 
vánnya s alkalmatosság hozza, alatta-valóit izgassa és tanítcsa, sőt 

Pázmány. Egyházi beszédei. 3 
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hatalmával és büntetésével erőltesse, hogy életeket istenesen 
visellyék. Erre nézve írja Sz. Ágoston, hogy minden cselédes ember 
nemcsak úri, hanem püspöki tisztet visellyen házában ; oktatván 
cselédét az igazságra és tekélletes erkölcsre: eleibe adván a 
mennyei bóldogság örömét; a kárhozottak kinnyát; a pokolnak 
sanyarúságát ; íntvén, hogy a kevélységet, esküést, szitkozódást, 
bujaságot, "részegséget, haragtartást és egyéb vétkeket távoztassa- 
nak. Mert : Bóldog a ki hirdeti az igazságot. Sz. Pál nem a papok- 
nak, hanem közönségesen a híveknek parancsollya, hogy a hiuságós 
csevegésnek békét hagyván, oly dolgokrúl beszéllyenek felebarát- 
tyokkal, melyekből épüllyenek. Ha a világ fiai a világrúl szóllanak ; 
ha a kereskedő ember mindenütt örömest érti, mikor arrúl beszél- 
nek, hol lehet jobb nyereség: méltó, hogy a mennyország fiai 
örömest mennyországrúl szóllyanak. 

Másodszor, arra köteleztünk minnyájan, hogy jó tanátcsal 
és szép inltéssel vigasztallyuk felebarátunkat, mikor, vagy világi 
kárvallásért, gyalázatért és egyéb galibáért, vagy bűneinek nagy- 
vóltáért, módatlan és mértéketlen szomorúságban vagyon : mert 
efféléket a jó tanács úgy vidámít, mint a jó illatok újíttyák a 
szűvet. Es az Isten sok hellyen parancsollya, hogy vigasztallyuk . 
egymást nyomoruságainkban. Nem ollyan hiuságos vigasztalások- 
kal, minéműket ád a világ, mikor a beteget azzal biztattyák, hogy 
meggyógyúl és ismét jól lakik : hogy kárvallása megtér másunnan : 
hogy bosszúért bosszút állhat : mert efféle biztatások vagy vétkesek 
és hamissak, vagy bizonytalanok. Hanem sz. irásból vett keresztyén 
vigasztalásokkal tartozunk a szomorúkat vidámítani. KEleikbe 
adván, hogy a mi kegyes Atyánk, a nagy Isten, orvosságúl 
bocsássa reánk a csapásokat: ezeket ha hálaadással visellyük, 
nagy jutalmát vészszük. Irgalmas a mi Istenünk, és benne bízókat 
el nem hadgya. 

Harmadszor, azzal tartoznak, nemcsak a birodalomban és 
közönséges gondviselések tisztiben lévők, hogy, mind szelíd feddés- 
sel, mind kemény dorgálással és büntető sanyargatásokkal, el- 
tilcsták alattok-valókat a bűnöktűl: hanem közönségesen minden 
embereket kötelezett Isten, hogy, mikor intésekkel és feddésekkel 
a bűnök távoztatására, vagy bűnből felkelésre segíthetnek egye- 
beket, el ne mulassák ; hanem, vétkek gonoszságát eleinkbe adván, 
jobbulásra indítcsák. Erre tanít Christus, mikor azt mondgya, 
hogy ha felebarátod vétkezik ellened, elsőben magát incsed. Ha 
azzal megjavúl, ördög torkából kinyerted atyádfiát. Es nemcsak 
Istennek sok szép igéreti szállanak a dorgálással jobbúlókra, hanem, 
a Bölcs mondása szerént, Isten áldása gerjed a dorgálóra is. 

De két dolgot kell itt eszünkbe vennünk : egyiket, hogy mi 
ellenünk vétkezik, nemcsak a ki személyünkben, vagy marhánkban 
károsít; hanem valaki tudtunkra vétkezik. Mert gonosz példát ád 
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és megszomovrít: kárt tészen bűnével az ecclesiának, melynek 
tagjai vagyunk: Istennek tisztességét megbántya, mellyet szemünk 
fényénél és életünknél inkább tartozúnk oltalmazni. Másikat, hogy 
akkor tartozúnk az intésre, mikor nagy és bizonyos a vétek : mikor 
tudgyuk, hogy ki nem tért bűnéből és egyébtűl meg nem intetett 
a vétkes : mikor igaz okosság szerént azt itílhettyük, hogy fogana- 
tos lészen és jobbítást szerez feddésünk. Mert ha méltó félelmünk 
lehet, hogy fát rakúnk a tűzre ; és nemcsak reánk dühödik, hanem 
gonoszságában inkább eláltalkodik a kit intünk, nem kell arra 
vesztegetni haszontalan szókat. Azért írja Sz. Agoston, hogy 
Christus tilalmazta disznók eleibe adni a gyöngyöt : hogy a hallga- 
tást bűnnek ne itílnök, mikor szóllásunk nem üdvösséges a hallga- 
tóknál. A Bölcs is azt parancsollya, hogy jólakás közben meg ne 
fedd az embereket. És hogy békét hadgyunk az ollyan dorgálás- 
nak, mely csak idegenséget szerez. Ha tudgyuk tehát, hogy valaki 
tudatlanságból más ember jószágát bátorsággal bírja ; vagy házas- 
ságában titkos akadékja vagyon, mellyet maga sem túd ; és félő, 
hogy ha megintik, nem használ: tartozúnk hallgatni: mert az 
intésnek vége, felebarátunk jobbulása. Ezt ha nem reménlyük, 
békét kell hadni az intésnek. 

Meghallátok, keresztyének, mely szorgalmatos gondgya vagyon 
Istennek lelkeinkre. Mert nem elégedvén azzal, hogy mindeneket 
üdvözíteni akar és ő maga keresi a lelkeket, egyebeknek is, lelki 
veszedelem alatt, parancsolta, hogy példájokkal, intésekkel segít- 
csék és bűnöktűl óltalmazzák a lelkeket. Azért mi tőllünk is kíván- 
tatik, hogy irgalmasok legyünk lelkünkhöz. Mert igazán és bölcsen 
írja Sz. Ágoston, hogy a ki igazán alamisnát akar adni, magán 
kell kezdeni: elsőben magát kell segíteni: azután egyebeket is 
segítcsünk, az eretnekségek és feslett erkölcsök távoztatását szor- 
galmaztatván. 

Vajha jól meggondolnók, mely drága az ember lelke, mellyért 
Christus életét adta ! Vajha szívünkben vólna az Isteni szeretetnek 
tüze! Nem elégednénk bezzeg azzal, hogy magunk szolgálnánk 
Istennek: hanem mindeneknek azt kiáltanók : Jertek ti is, szol- 
gállyatok Istennek. Nem lén elég Keresztelő Jánosnak, hogy maga 
megisméré Christust ; hanem tanítványít ő hozzá igazítá. Mihent 
Sz. Filepet megvilágosítá Christus, ottan Urúnkhoz hívá Natánaelt. 
Mihent Sz. Mátét Isten megkedvellé, ottan Christushoz győjté a 
bűnösöket, hogy vélle egyetemben részesülnének a mennyei áldá- 
sokban. Mert miképpen a tűz mindent megéget és soha meg nem 
elégszik ; miképpen a mágnes vonsza a vasat és soha el nem fárad : 
úgy az Isten szeretetinek tüze, a hol vagyon, meg nem szünik a 
lelkek segítésének kívánásátúl. Illyen tűz vólt bezzeg Sz. Dávid- 
ban, mikor azt mondotta, hogy, látván az emberek gonoszságát, 
elfonyadott, elszáradott lelki fájdalmiban. Kérem az Úr Istent, 

ΒΩ 
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gerjeszsze minnyájunk szűvében ezt a lelkek segítésére való buzgó 
indúlatot : hogy Sz. Pál és Moyses példáját követvén, a lelkekért 
életünket is készséggel letegyük. Amen. 

Az alázatosságrúl. 

(Adv. ILI. vas. első besz.) 

Hgy ékesenszólló bölcs asszony, dicsírni akarván Dávid királyt, 
azt mondá, hogy ő ollyan, mint Isten angyala: mert őtet sem 
dicsíretek fel nem fuvalkodtattyák, sem rágalmazó szidalmak le 
nem nyomják : hanem az igazságban ingyenesen és mozdúlhatatlan 
marad, hízelkedő dicsíretek és szidalmazó gyalázások szélvésze és 
fergetege között. 

Ugy tetczik, nagy okkal ezent mondhattyuk Keresztelő János- 
rúl. Hallátok ez elmúlt vasárnap, hogy a fogságnak sanyarúsága, a 
tömlöcznek büdössége, a parázna királynak haragja és nyakára 
húzott pallosa meg nem tartóztatá őtet hivatallyátúl: hanem 
akkor is Christusrúl tudakozott, tanítványit Christushoz küldötte, 
Christus nevének dücsősségét terjesztette. A mái evangeliom pedig 
azt adgya előnkbe, mely igyenesen és alázatosan viselte magát a 
hízelkedők böcsülletinek megvetésében. Igazán angyali tekélletes- 
ség ez, mellyet sem a fogság és halál, sem a hiúság és dücsősség 
meg nem tántoríthat. Es mennyivel nagyobb a tűzben élni, hogy- 
sem a tömlöczben tartatni : annyival csudálatosb a sidók követsé- 
gének alázatos megvetése. Mert, a Bölcs mondása szerént, mint az 
aranyat a tűz, az ezüstöt az olvasztó kemencze: úgy próbállya 
embert a dicsíret. Füstbe megyen és elenyészik a tűzben a hamis 
arany : tisztúl és fényesebb lészen az igaz arany. Az ember is, 
mikor dicsírik, felemelkedik és hiúságra oszol, ha heános, mint 
Nabuchonodozor : dücsősségesben fénylik, ha igaz garatos, mint 
Sz. János. 

Nagy követség ez, keresztyének, mellyet Jánoshoz bocsátnak. 
Mert papok a követek : Isten templomából, királyi várasból, Jeru- 
salemből küldetnek: nem egynehány köznéptűl, hanem egész 
sidóságnak egyenlő tanácsából küldetnek : szükséges, nagy dolog- 
rúl tudakoznak : annak akarnak végére menni, és magátúl akarják 
érteni Jánostúl, ha ő az igért Messiás ? 

Nem is ok nélkül rendelék ezt a nagy követséget. Mert egy- 
felől tudták, hogy a Dánieltűl jegyzett hetek elfolytak vala, mellyek 
után a Szentek Szentinek meg kellett kenetni : látták, hogy a Júda 
maradékitúl elvétetett vala a fejedelmi pálcza, és pogány császárok 
birodalma, ha nem rabsága alá vettetett vala az Isten népe: hal- 
lották, hogy feltetezett ama csillag, mellyet a Messiás jövetelekor 
jövendöllött Bálám, Azért a köznép is azt mondotta : Tudgyuk, 
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hogy eljött a Méssiás. Másfelől, a Keresztelő János állapattyát szem- 
lélvén, gyanúságba esének, hogy ő a Messiás : mert egész sidóság- 
ban híre vala, hogy magtalan anyátúl fogantatott : születése sok 
nagy csudákkal tündöklött: emberi szokást halladó erkölcsét, 
sanyarú és fedhetetlen életét, szemekkel látták. Es mivel próféták 
jövendöllése vólt, hogy mikor eljő a Messiás, tiszta vízzel moso- 
gattya a népet: a Sz. János keresztelését tekintvén, minnyájan 
azt gondolták, hogy talám ő a Messiás. Azért rendelének tehát 
ily nagy követséget hozzá, hogy magátúl ércsék, mit mond 
magárúl ? 

Nagy kisírtet vólt ez. Mert noha Sz. Pal, nem egyszer, meg- 
vetette az isteni nevet, mellyet reá adnak vala: de elsőben a 
mennyei angyal és a paradicsomi ember, azután sok egyéb fejedel- 
mek megrészegedtek és veszedelembe estek, az Isteni névnek és 
böcsülletnek kivánsága miatt. Keresztelő Jánosnak pedig mozdít- 
hatatlan tekélletessége és gyökerezett alázatossága magára nem 
vévé, a mi őtet nem illette. A Messiás nevét, tisztit és böcsülletit 
magán nem szenvedé: nem egyszer, kétszer, nem ímmel-ámmal, 
nem homályos ígékkel, hanem sokszor, nyilván, állhatatosan meg- 
vallá, hogy ő nem Christus, nem Illyés, nem egy a régi próféták 
közzül. Nem akará, hogy senki őtet voltánál nagyobbnak tarcsa, 
nagyobbra böcsüllye. Errűl a Sz. János alázatosságárúl emlekezvén 
Sz. Ágoston, azt írja, hogy teveszőr-köntös viselése, tömlöcze, 
mártyromsága felett, böcsülletesb és érdemesb vólt ez az alázatos- 
ság: hogy noha megcsalhatta vólna az embereket, magát Messiás- 
nak hitethette vólna; de nem cselekedte: hanem megvallotta, 
hogy nem ő a Christus. Nem szenvedte, hogy a Christus jegyese 
őtet vőlegénynek ismérje, hanem vőlegény baráttyának. Azért 
mondotta, hogy ő nem Christus. 

Mivel azért a Sz. János feleletiben, mint szép tiszta tükörben, 
tündöklik az igaz alázatosságnak tekélletessége: én is, a mái 
napon, szóllok az alázatosságrúl. Es elsőben, megmutatom : mely 
böcsülletes, hasznos, szükséges az alázatosság. Másodszor, meg- 
magyarázom: miben áll az igaz alázatosságnak tekélletessége. 
Szükséges tudomány ez; méltó, hogy minnyájan megtanúllyuk. 

I. RÉSZE. 

Az alázatosságnak böcsülletes méltóságát két dolog ismérteti : 
eggyik, a Christus tanítása és példája. Másik, azok a privilegiomok, 
kiváltképpen-való magános áldomások, mellyeket ád Isten az 
az alázatosoknak. 

Először azért, az alázatosságot böcsülletessé és kívánatossá 
tészi a mennyei Mesternek, a Christus Jesusnak tanítása és példája. 
Mert noha Pláto, Aristoteles, Plutarchus, Seneca és több világi 
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bölcsek szép és mély tanuságokat irtak az okosságrúl, igazságrúl, 
irgalmasságrúl, mértékletességrűl, erősségrűl és több erkölcsök 
jóságirúl: de senki közzülök az alázatosságot tekélletes erkölcsök 
és jószágok közzé nem számlálta, sőt az elvetett félemes emberek 
roszságát nevezték humilitásnak, alázatosságnak. 

Példával tanította Ábel az ártatlanságot : Noé a reménséget : 
Ábrahám a hitet és engedelmességet : Jósef a tisztaságot : Jób a 
békeséges tűrést: Moyses a szelidséget : Dávid az ellenség-szeretést : 
Illyés az Isten tisztességének buzgó kívánságát ; egyéb szentektűl, 
egyéb tekélletes erkölcsöket tanúlhatunk: de az alázatosságnak 
nem találtatott e földön mestere ; hanem ezt ő maga az Isten Fia, 
mennyből alászállván, nyelvével és példájával tanítá. Azért hozzánk 
jövén, fenszóval kezdé kiáltani: Emberek, emberek, kik a tudat- 
lanságba merültetek : tudósb és hitelesb mestert nálamnál nem 
találtok. Azért, ha csalatni nem akartok, tanúllyatok töllem. De 
"mit tanúllyunk Uram? Talám egeket építeni és forgatni? Halot- 
takat eleveníteni és víz hátán járni? Talám az isteni titkoknak és 
bölcseségnek te benned, mint gazdag tárházban, letett kincseit 
akarod, hogy tanúllyuk tőlled? Nem ezeket kívánom, úgymond 
Christus, hogy tanúllyátok: hanem az együgyű szelídséget, és 
szűnek, nem szájnak és nyelvnek alázatosságát. Mintha senkitűl 
alázatosságot nem tanúlhatnánk, hanem csak attúl, a ki felséges 
nagy lévén, magas mennyből alászállott, szolgai ábrázatba öltözött 
és kicsinnyé lett érettünk. 

Első és legnagyobb eset akkor lett mennyországban, mikor az 
angyal isteni hasonlatosságot kívána; és ottan ördöggé változék, 
pokolba esék. Másik, mikor az ördög azzal hiteté Hvát, hogy Isten- 
hez hasonló lészen, ha a tiltott gyümölcsöt megkóstollya. Látván 
az Isten Fia, hogy a teremtett-állat ily igen vágyódik az isteni 
hasonlatosságra ; azt is tudván, hogy az alázatosságot egyéb meg 
nem kivántathattya velünk, ha az ő példája meg nem kivántattya ; 
kevélységünket sem orvosolhattya egyéb, hanem az Istennek maga 
alázása : oly állapotba öltözék, melyben ő hozzá hasonlók lehetünk, 
ha alázatosok lészünk. 

Az emberek alázatosságában két dolog találtatik: első, érte- 
lemben vagyon: mikor ember megtekinti bűnökkel és egyéb 
fogyatkozásokkal terhes állapattyát, és meggyőzetvén a valóságos 
igaztúl, azt itíli maga felől, hogy nem böcsülletet és dicsíretet, 
hanem orczapirúlást és gyalázatot érdemel. Másik, akaratban 
vagyon: mikor ember kivánnya, hogy mások ollyannak tarcsák 
őtet a minémű, és nemcsak illetlen böcsülletet nem kíván, hanem 
örömest szenvedi, ha érdemlett böcsülletben sem tartatik, vagy 
érdemetlen gyaláztatik. Amaz első dolog nem lehetett Christus- 
ban, úgymond Sz. Bernárd, mert magát ismérvén, tudta, hogy ő 
Isten Fia, minden tisztaságnak kútfeje és minden böcsülletre 
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méltó : hanem az ő alázatossága abban vólt, hogy, ἃ mi példánkért 
és az alázatosságnak böcsülletes szeretéseért, nem úgy viselte 
magát, mint méltóságához illett : sőt akarta, hogy egyebek se úgy 

. tisztellyek őtet a mint érdemlette : hanem az érdemetlen gyalázá- 

. sokat és kissebbítéseket jó kedvvel szenvedte. 
Erre az alázatosságra tanított minket Christus nyelvével és 

és prédikállásával, mikor törvényt hirdetett és sentencziát mon- 
dott, hogy : Valaki magát felmagasztallya, megaláztatik : valaki 
megalázza magát, felmagasztaltatik. A végvacsora előtt, nagy alá- 
zatossággal megmosá tanítványi lábait : példát adván, hogy senki 
ne szégyenlye megalázni magát és egyebek lábaihoz borúlni, ha ő, 
Ur és Mester lévén, ezt mívelte. Egyszer a tanítványok azt kérdék 
tőlle: Kicsoda nagyobb Isten országában? Christus egy ártatlan 
gyermeket mutata, és azt mondá, hogy mennyországba nem men- 
nek, ha ehez hasonlók nem lésznek. Nem üdőnek és vékony okos- 
ságnak, hanem alázatosságnak hasonlatosságát kivánta : mellyel a 
hiuságos dicsekedéstűl és tisztességkívánástúl üresek légyenek, 
mint a gyermekek. Világosban magyarázván, mit akar, azt mondá, 
hogy Isten előtt nagyobb, a ki úgy megalázza magát, mint a 
gyermek. 

Cselekedetivel és néletájászai ennél is világosban tanította 
Christus az alázatosságot. Mert elsőben : valami jó volt benne, azt 
mindenestűl Istennek tulajdonította; Isten javainak vallotta : 
tudományát, Attya tudományának ; cselekedetit, Attya cselekedeti- 
nek mondotta. 

Másodszor : a fulákos nyelvek szidalmit nagy alázattal viselte. 
Mennyiszer gyaláztatott azzal, hogy paraszt nemből való ; kézi- 
munkás ember fia? sőt magát is azzal csúfolták, hogy asztalos, 
paraszt : mintha Isten előtt nagyobb tekintet vólna a testi nemes- 
ségre, hogysem a szent életre. Mennyiszer nevetcék, csúfolták, 
tréfálták tanítását; mintha bolondságot mondana? Mennyiszer 
mondották, hogy megbolondúlt: megdühösült: a mi ezeknél 
nagyobb, mennyiszer, és mely nagy bűnökkel vádolták őtet? Néha, 
latrokkal társolkodónak, dobzódónak, boriszáknak nevezték. Néha, 
istenkáromló vólt neve. Néha azt mondották, hogy ördöggel vagyon 
szövetsége, kinek erejével cselekszik mindeneket. Néha azzal gyű- 
lölteték, hogy országháborító, pártolkodásokszerző, és külömben 
meg nem maradhat Sidóország, hanem ha ez az ember megöletik, 
minnyájok veszedelmének távoztatásáért. Végezetre, csalárd, álnak, 
kösségcsalogató vólt az ő neve 

Ezeket a gyalázatos kissebbségeket és rágalmazó szókat, ezeket 
a sok vétkek szidalmit, mellyeket hamissan fogtak reá, alázatos 
csendeszséggel szenvedte Christus. Soha meg nem haragudt, soha 
nem feddődött, soha bosszút nem állott; sőt kemény. szót sem 
szóllott. Nem úgy szenvedte pedig a rágalmazó nyelveket, mint 
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mi. Mert, hatalmas erejével, megköthette vólna torkát, megzabo- 
lázhatta vólna nyelvét a káromlóknak. De akarva szenvedte: példát 
mutatván, hogy az emberek szavát, itíletit, gyalázását, hamis 
vádolását, alázatoson tűrjük. Iszünkbe jutván, hogy érdeme 
nélkül, több és nagyobb gyalázatokat viselt az Isten Fia: mi pedig 
bűneinkkel többet érdemlettünk, hogysem a mennyit szenvedünk. 

Hadmadszor: minthogy talám a szidalmazó nyelvek sértege- 
tési nem oly nehezek, mint a cselekedetek gyalázási : ennek szen- 
vedésivel is böcsüllé és tanítá Christus az alázatosságot. Mert 
választva és szabadakarva, számtalan kissebbségeket szenvedett. 
Mikor elsőben világra jöve, attyafiai és vérszerént-való rokonsági 
között, szállást nem talála, hanem házból kirekesztetvén, istálló- 
ban születék, jászolba póláltaték. Azután, mintha ő benne valami 
megvető vólna, környülmetélteték; a penitencziatartó bűnösök 
között, Jánostúl megkeresztelteték. 

Elete folyásában, emberek söpreje és csúfja vólt; de kivált. 
képpen halálakor. Mert harmincz garason adaték el, mint alávaló : 
gyilkos Barabbásnál halálra méltóbnak itíltetik, mint ország- 
háborgató: csúfos ruhába öltöztetik, mint bolond: arczúl pök- 
dösteték, mint káromló:  vereségekkel.- sanyargattaték, mint 
gonosztévő : végre, latrok közzé feszítteték, mint latrok fejedelme. 

Ennél inkább meg nem aláztathatott az isteni felség ; ennél 
nagyobb gyalázattal nem illethetett az ártatlanság ; és mind ezeket 
kívánva szenvedte : oly alázatossággal, hogy, mint a bárány, száját 
nem tátotta, kedvetlenségét nem jelentette. 

Végezetre : mikor ollyat cselekedett Christus, melyből dicsí- 
reti származhatott : megparancsolta, hogy titkon tarcsák, senkinek 
ne hirdessék, sőt mikor a kösség, látván csudatételét, királyságra 
akará emelni pusztába futa a tisztesség előtt. Színeváltozásának 
dücsősségét csak három tanítvány előtt mutatá : gyalázatos kínt, a 
Calvárián, mindenek láttára szenvede. Illyen vólt a Christus pél- 
dája, mellyel minket tanított ; hogy, az ő alázatosságát látván, szé- 
gyennek tarcsuk a kevélységet : miképpen Rebecca általlott tevén 
ülni, látván, hogy gyalog járt az ura Isaac. 

Sok egyéb isteni jószágok vóltak Christusban : de hogy ércsük, 
mennyire böcsülli Isten az alázatosságot, Sz. Pál ennek tulajdo- 
níttya a Christus nagy dücsősségét: mert mikor azt mondotta 
vólna, hogy szolgai ábrázatba öltözvén, engedelmesen megalázta 
magát: utánna veté, hogy ezért magasztalta őtet Isten mindenek 
felibe. 

Az ő szent annyában is, noha számtalan jószágok vóltanak : 
de az egy alázatosságot említi Bóldogasszony, hogy tekintette ő 
benne Isten, mikor annyává választotta. Akarván ezzel ismértetni, 
hogy semmit inkább nem böcsül Isten emberben, mint az aláza- 
tosságot., 

νὰ. “« 
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Hasznát és szükséges vóltát az alázatosságnak, úgy tetczik, 
leginkább két dologbúl tudhattyuk : 

Első dolog az, a mit Aranyszájú Sz. Jánossal a több atyák 
tanítanak, hogy az alázatosság fondamentoma, gyökere, forrása, 
sőt annya, dajkája, erőssége, kincstartóháza minden tekélletes jó- 
szágoknak. Ezekkela bötsülletes nevekkel ismértetik, hogy mikép- 
pen az épület elomol fondamentom nélkül; a zöldellő fák és sza- 
gos virágok, gyümölcsöt nem adnak, hanem elhervadnak és szá- 
radnak gyökér nélkűl; ἃ gyermekek nem születnek, fel sem nevel- 
tetnek anyai dajkálkodás nélkűl: úgy a keresztyéni erkölcsök és 
mennyei jószágok nem lehetnek alázatosság nélkűl. Azért ha a ki 
fát akar nevelni és gyümölcsössé tenni, azt míveli, a mit az evan- 
geliomi kertész; azaz gyökerét ássa, öntözi, ganéjozza, mivel a 
gyökér erejében vannak a gyümölcsök : annak is, a ki gyümölcsösz- 
tetni akarja a több jószágokat, az alázatosságot kell nevelni, mely- 
nek fogyatkozása elsoványíttya és kiszáraztya minden jószágok 
szépségét. 

A hit nem lehet alázatosság nélkűl. Mert a ki fogya nem 
tartya okoskodásit alázatos engedelmességgel, bolondságnak itíli 
az isteni dolgokat; kire nézve mondgyák a szent atyák, hogy a 
kevélység annya minden eretnekségnek. Mert külömben eretnek- 
ség nem lehet, hanemha ember magában bizakodván, többet tulaj- 
donít maga értelmének és tudományának, hogysem a régi közön- 
séges ecclesiának és szent atyák tanításának. 

A szeretet mivel gerjed és nevekedik inkább, mintha a ma- 
gúnk alacson és méltatlan kicsinségét, isteni felséghez képest, sem- 
minek tartyuk, és magúnk utálásával Istennek tiszteletire és sze- 
relmére emeltetünk? Valaki magát nagyraböcsülli, Istent nem 
böcsülli: valaki magát megalázza, Istent nagynak vallya és sze- 
retni akarja. Ha azért a tűz hamu alatt tartatik elevenen: az 
isteni szeretet is, az alázatosság fedele alatt bátorságos. 

Az atyafiúi szeretetnek és egyességnek megtartása, úgy tet- 
czik, tellyességgel az alázatosságon fordúl. Mert miképpen a kevé- 
lyek, egymás előtt kapdosván a konczot, a világi jószágon, tiszten 
és méltóságon mindenkor veszekednek : úgy az alázatos emberben, 
semmi oka nem találtatik a háborgásnak. Azért mindenekkel béke- 
ségesen alkoszik. Mert magát semminek, egyebeket magánál job- 
baknak 1{{] : dícsíretet és dücsősséget nem kíván : senkit nem útál 
és nem gyaláz : sőt ha valakitűl gyaláztatik, vagy károsíttatik, nem 
törődik rajta: mert eszébe jút, hogy ennél többet és nagyobbat 
érdemlett, mivel sokszor méltó vólt pokolra. Annakokáért valamit 
szenved, sémminek tartya, ahoz képest, a mit érdeme szerént kel- 

. lene szenvedni. Azt 15 meggondollya, hogy az Isten Fiát, ἃ mennyei 
bölcseségnek és minden szentségnek tárházát, kissebbséggel és 
gyalázattal illette a világ: és ebből kihozza, hogy igen csalatik 
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itíletiben a hazug és csalárd világ. Kire nézve, mind dicsíretit, 
mind gyalázatit hamisnak és hazugnak tartván, azon meg nem 
indúl. Illyen gondolatokkal minden gyűlölség, veszekedés és 
nyughatatlan háborgás gyökerét kivagdallya az alázatosság. 

Ha azért csendesz és nyugodalmas állapotot kívánunk e vilá- 
gon; ha minden jószágokkal bővelkedni akarúnk, alázatosok 
legyünk. Mert ő maga Christus, mikor azt parancsolá, hogy aláza- 
tosságot tanúllyunk tölle, utánna veté, hogy ezzel találunk nyu- 
godalmat lelkünknek. A kevélység pedig soha békeségben nem 
marad : mert akármi kicsiny dologból irígységre, bosszúkivánásra 
okot talál. Tekincsétek ama felfuvalkodott Amánt. Első vólt a 
hatalmas király udvarában, mindennel bírt, mindennek parancsolt : 
mégis dúl-ful, búsul, nyughatatlankodik, és azt mondgya, hogy, 
úgy tetczik, semmie nincsen. Vallyon, mi az oka ennek a nagy 
törödésnek ? Csak az, hogy Mardocheus süveget nem vetett, nem 
emelkedett előtte. Oh bolondság! Ily kicsiny dolog, a kevély em- 
bernek minden bóldogságát méreggé fordíttya, semmivé tészi. 
Ha azért lelki békeség és csendesz nyugodalom vagyon e világon, 
egyebütt nincsen, hanem az alázatos emberben. 

Hgy szóval, miképpen a kevélység kútfeje és eredete minden 
bűnnek: úgy az alázatosság minden jónak gyökere és forrása; 
minden ördögi incselkedések győzedelme. Megmutatá Isten egy- 
szer Sz. Antalnak az ördög hálóit, töreit és kelepczéit, mellyeket 
egész föld színén oly sűrűn terjesztett vala, hogy egymást érték. 
Elijede a szent jámbor, és felkiálta : Uram, ki kerülheti el ezeket, 
hogy meg ne essék ? Azt felelé Isten : Csak egyedül az alázatosság 
kerülheti el ezeket a tőröket. 

Szoros a mennyország úttya: csak az mehet által rajta, a ki 
igen meghajol és kicsinnyé lészen. Azért írja Sz. Agoston, hogy 
nincs egyéb út az igazságra és mennyei bóldogságra, hanem a 
mellyet mutatott Isten : ez pedig, első, az alázatosság ; második, az 
alázatosság ; harmadik, az alázatosság : és valamennyiszer kérdesz, 
annyiszor mondom, hogy nincs egyéb úttya mennyországnak, ha- 
nem az alázatosság. Nem azért, úgymond, hogy több jóságok nem 
vólnának : hanem azért, hogy oly szükséges az alázatosság, hogy 
ha minden jó cselekedettel eggyütt, elől és utól nem jár, haszon- 
talanná tészen mindeneket a kevélység. 

Második dolog, mely az alázatosságnak hasznát és szükséges 
vóltát kimutattya, a sok szép mennyei áldások és privilégiomok, 
mellyeket Isten kiváltképpen igért és adni szokott az alázatosok- 
nak. Napok és hetek kellenének ezek számlálására : le kellene Ír- 
nunk a sz. írásnak nagy részét, ha minden ajándékokat előhoznánk, 
mellyek az alázatosságnak üdvösséges gyümölcsét és hasznát kimu- 
tattyák. 

Ha lelki tudatlanságban és vakságban nem akarúnk élni; ha 
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hamisságtúl nem akarúnk csalatni: ha mennyei tudományt és 
bölcseséget szeretünk, alázatosok legyünk : mert a hol alázatosság 
vagyon, ott bölcseség vagyon. A kevélyek sem Istent, sem mago- 
kat, sem felebaráttyokat nem ismérik : azért merő sült bolond kér- 
kedések és dicsekedések vagyon. Eggyik azt kiáltya : En vagyok a 
ki magamat teremtettem. Másik azzal dicsekedik : Egyedűl magam 
vagyok : semmik hozzám képest egyebek. Harmadik azzal kérke- 
dik, hogy az egész világot elgyőzte, és senki csak száját sem meri 
tátani ellene. Hmez arra vágyódik, hogy az egeket meghágja és 
csillagok felibe tegye királyi székét : ama pedig nyilván mongya, 
hogy nincs oly Isten, ki az ő szándékát megfoghassa. Ezek mind 
balgatagságok. De nem csuda, ha így beszélnek a kikben alázatos- 
"ság nincsen: mert csak ott vagyon a bölcseség, a hol alázatosság 
vagyon. Az alázatosok ismérik az Istennek végetlen felségét : tud- 
gyák a magok alacsany állapattyát : értik, hogy az igaz tisztesség és 
böcsüllet nem a világnak hiúságos ezeremoniájában vagyon, hanem 
a tekélletes alázatosságban. Hz ama mennyei tudomány, melyrűl 
háladással mondgya Christus, hogy a világ bölcseitűl elrejtetett és 
a kisdedeknek megjelentetett. 

Ha Istent igazán akarjuk tisztelni: meg kell magunkat aláz- 
núnk. Mert csak a maga megalázó ád Istennek méltó tiszteletet : 
mivel a benne való jókért, minden dicsíretet és dücsősséget éppen 
Istenre térít : semmit abban el nem lop maga számára. 

Ha kivánnyuk, hogy kegyes szemeit reánk fordítcsa Isten és 
tekintetivel áldomásit reánk terjeszsze : alázatosok legyünk. Mert ő 
az alázatosokat szemléli, az égen és földön. 

Ha isteni vigasztalásokra vagyon szükségünk: megalázzuk 
magúnkat. Mert szokása Istennek, hogy szép vígasztalásival örven- 
dezteti az alázatosokat. 

Ha kivánnyuk, hogy imádságunk Isten eleibe hasson és min- 
den jót nyerjen : alázatosságba öltözzünk. Mert az alázatosok kö- 
nyörgése mindenkor kedves Isten előtt: és az egeket általhatván, 
igyenesen Isten székihez mégyen. 

Végezetre, ha Isten kegyelmébe akarúnk jutni : az alázatosok- 
nak szokott Isten irgalmason kegyelmezni. Ha kivánnyuk, hogy 
velünk lakjék Istenünk ; az alázatos lélekben lakik Isten, hogy azt 
mennyei életre elevenítcse. Ha a mennyei dücsősségre vágyódunk 
és üdvözülni akarúnk: alázatossággal kell ennek végbemenni. 
Mert Isten az alázatosszívűeket üdvözíti és dücsőíti. Egy szóval, 
Istennek kiadott fogadása és igírete az, hogy : Valaki magát meg- 
alázza, felmagasztaltatik. Es nyilván való példával tudgyuk, hogy 
az Isten haragjának és ostorának távoztatására erősebb és fogana- 
tosb eszköz nincsen az alázatosságnál. Mert noha Illyés prófétá- 
val megmondatá Isten Achábnak, hogy gonoszságáért megronta- 
tik : mindazáltal, látván az Ur Isten a veszett királynak alázatossá- 
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gát, azt mondá Illyésnek : Látod-e mint megalázta magát Acháb? 
Én sem ostorozom őtet, a mint fenyegettem. 

Böcsülletessé tette azért Christus maga tanításával és példájá- 
val az alázatosságot ; szükséges nagy hasznait sokképpen ismér- 
tette, igíretivel és adományival: de ha nem tudgyuk az alázatos- 
ságnak mivóltát és tulajdon cselekedetit ; ha azokban erkölcsünket 
nem gyakorollyuk : alázatosok nem lehetünk. Azért lássuk miben 
áll az alázatosság. 

II. RÉSZE. 

Gyökere és fondamentoma az alázatosságnak értelmünkben 
vagyon. Mert a ki nem csak testének, de sokkal inkább lelki álla- 
pattyának fogyatkozásit és nyavalyáit valósággal nem isméri, alá- 
zatos nem lehet. Azért a ki igaz alázatosságra akar jutni, szükség 
érteni, hogy ő semmiből teremtetett: és ha Istentűl nem tartat- 
nék, mindgyárt semmi lenne. FHnnek-felette tudni és érezni kell, 
hogy maga erejével semmi üdvösséges jót nem cselekedhetik, söt 
nincs oly gonoszság és vétek, melybe nem esnék, ha Istennek ke- 
gyelmes kezei nem ótalmaznák. 

Fzek a tekélletes igazságok, noha fondamentomi az alázatos- 
ságnak, de nem ezeknek értelmében, hanem akaratban áll az alá- 
zatosság. Azért az illyen értelemhez tekélletes jó akarat kivántatik, 
mellyel ̓ minden gondolatinkat és cselekedetinket úgy rendellyük, 
mint ezek az igazságok kívánnyák. 

Az alázatosság tehát, oly tekélletes akarat, mellyel ember, 
magához illendő alacsonságot kíván és örömmel szenved : úgy, / 
hogy maga sem tulajdonít, mástúl sem kíván annál nagyobbat a 
mi őtet illeti. Miképpen azért magúnk isméreti abban áll, hogy 
vóltunknál nagyobbnak ne ittíllyük magúnkat; hanem ércsük, 
hogy fogyatkozottak, szűkölködők, gyalázatra méltók vagyúnk, 
mivel magúnktúl, semminél és bűnnél egyéb nincs bennünk: 
azonképpen az alázatosság abban áll, hogy kívánnyuk, és akar- 
juk, hogy mindenek annak tarcsanak a mik vagyúnk, és nem / 
nagyobbnak : úgy, és ne fellyebb böcsüllyenek, a mint méltók va- 
gyúnk. 

A. deákok a kevélyt fellyebbezőnek nevezik: mert a kevély 
fellyebb alíttya magát, és kivánnya, hogy mások is nagyobbra tar- 
csák, hogysem a miben vagyon. Azért mondgya a sz. írás a kevély 
ördögrűl, hogy az igazon meg nem állott, hanem fellyebb vágyó- ! 
dott. Az alázatost pedig földrehajlottnak híják, mert az alázatos // 
emberben igaz bölcseség vagyon : azért, először megválasztya, a 
mi magának tulajdona és sajáttya, attúl a mi Istené ő benne. Ter- 
mészetinek létét, tehetségének erejét, cselekedetinek jóságát, min- 
denestűl Isten ajándékának tartya, és nem ollyan háládatlan, mint 
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a kirűl írja Sz. Dávid, hogy a kölcsönt vissza nem adgya : hanem 
a jónak minden dücsősségét és tisztességét arra téríti, a kitűl köl- 
csön vette. A bűnöket pedig, a mindennapi eseteket és erőtlensé- 
geket maga tulajdoninak isméri. Mert magunktúl, fogyatkozásnál 
egyéb nincs bennünk. Másodszor ; általérti, hogy ember a gonosz- 
ért, nem dücsősséget és tisztességet, nem dicsíretet és előmenetelt, 
hanem gyalázatot, kissebbséget, rágalmazást érdemel; és eszében 
forgattya, hogy ha egy halálos bűnért, méltó ember, hogy a pokol 
kínnyát és örökkévaló gyalázattyát szenvedgye: mit érdemel a ki 
sok vétkekkel terhes? Efféle tekélletes igazságokkal, írja Sz. Dávid, 
hogy alázatosságra viszi Isten az embert. 

Vajha ezeket az igazságokat gyakran szemünk előtt viselnők, 
és szivünkbe óltván, jól meggyökereztetnők ! künnyű vólna bezzeg 
alázatossá lennünk. A ki isméri, hogy magátúl semmi, és hogy 
bűnnel egyebet tulajdon erejéből nem cselekedhetik; a ki hiszi, 
hogy a mi jó benne vagyon, Istentűl vagyon: vallyon, nem azt 
kiáltya-e, hogy Istené a dücsősség, néki pedig tulajdona a szégyen 
és gyalázat? A kinek eszébe jút, mennyiszer bántotta bűneivel 
kegyes teremtőjét; mennyiszer érdemlette az örök kárhozatot: 
vallyon, mikor gyaláztatik és megútáltatik, nem azt mondgya-e 
semmik azok ehez képest, a miket érdemlettem ? 

Sok külömböző indúlati és cselekedeti vannak az alázatosság- 
nak, mellyeken, mint garádicsokon, elébb-elébb mehetünk annak 
tekélletességében. 

Első és legalsó cselekedete az, hogy ember, szeme előtt visel- 
vén erőtlenségét, ne kövesse azokat, kiket a sz. írás bolondok- 
nak nevez, mert magokban bíznak: hanem a magában való biza- 
kodást félretévén, Istenben vesse reménségét. Bizzék bátor, és üd- 
vösséges nagy dolgokhoz kezgyen: de Istenben bízzék: ő tőlle 
kérjen és várjon segítséget : maga erejében és emberi segítségben 
semmit ne bízzék. Mert valaki Isten kívül keres segítséget, gyakran 
úgy jár, mint Ádám segítő társával, kitűl elrontaték : vagy, mint 
a ki törött nádhoz támaszkodik, mely csak esetet és kezének sérel- 
mét szerzi, erőtlen segítésével. 

Második és fellyebbvaló cselekedete az alázatosságnak az, 
hogy ember nemcsak kivánságát tartóztassa a magas és méltóságos 
állapatra való vágyódástúl, hanem azokat, tehetsége szerént, elke- 
rüllye. És miképpen Christus elfuta a királyság "előtt, Moyses a 
fejedelemségtűl, Jeremiás a prófétálástúl, több sok szent jámborok 
az egyházi és világi méltóságoktúl mentették magokat: úgy a 
kiben alázatosság vagyon és méltatlanságát érzi, nem ásít a felső 
polczra; nem néz arra a mit böcsülnek és mutogatnak a világ 
fiai; nagy tisztekre és felső helyekre nem szaggat : "hanem mikép- 
pen az olaj- és fügefa, a szőllővel eggyütt, kérve sem akarák a fák 
között való királyságot felvenni, mellyet a tövis, egy szóllításra 

ὲ 



46 

felvállala, sőt égetéssel fenyegeté a ki nem enged néki : úgy az alá- 
zatos ember kerüli azt, a min a kevélyek kapnak, és alacson álla- 
pattyának kicsinségével megelégszik. Mert, maga fogyatkozását és 
vétkeit ismérvén, nem itili magát nagyobbra érdemesnek; sőt, 
semminek tartván magát, akármi kicsiny állapattal megelégszik ; 
azt is érdeme felett valónak alíttya. E mellett, tudván gyarlóságát, 
kivánnya, hogy távúl légyen tőlle valami felgyúlaszthattya a ke- 
vélység taplóját : azért nem szaggat a tekintetes fényességre. Vége- 
zetre, az alázatos embernek igaz bölcsesége annyira böcsül min- 
dent, a mennyire érdemli: azért, a világi jókat aprólékoknak és 
semminek tartván, nem nagy külömbséget tészen közöttök, és 
megelégszik akármivel. 

Nem ellenkezik az alázatossággal, hogy ember azokért a 
mennyei ajándékokért, mellyekkel Isten őtet áldotta, alkalmatos- 
nak és Isten segítségével elegendőnek itillye magát valami gond- 
viselésre és tisztességes hivatalra: elég, ha magát méltatlannak 
itili abból, a mi magáé. Mert magát, méltatlannak 65 alkalmatlan- 
nak tartván a magáéból, Istentűl vett és reménlett segítségekkel, 
alkalmatosnak és elegendőnek itílheti. Így cselekedett Sz. Pál, ki 
magát tekintvén, azt mondotta, hegy nem méltó az apostoli névre : 
Istenre nézve pedig, azt írta, hogy alkalmatos az apostolságra, és 
mindenre elégséges, Isten segítségével. 

Harmadik és az elsőknél magassabb cselekedete az alázatos- 
ságnak az, hogy hiúságos dücsösséget, azaz dicsíretet, tiszteletet, 
nagyraböcsüllést ne kivánnyon ember szent életéből: sőt elrejcse 
és titkollya a benne való jót. Mert el akarja veszteni aranyát, a ki 
piaczra terjeszti: bátorságoson őrzi, a ki erős lakat alatt tartya. 
A tüzet béfedik hamuval, ha meg akarják tartani : az életnek szent- 
sége is, az alázatosság hamva alatt lehet maradandó. Es ἃ ki javait 
mutogattya, úgy jár mint Ezechias, ki elveszté kincsét csak hogy 
mutogatá. Meggondollya tehát az igazán alázatos, hogy tekélletes 
igazság szerént, nincs miben dicsekedni. Mert ha jó vagyon benne, 
Istené, nem övé: veszedelmes lopás pedig, az Isten tisztességét 
magára fordítani; a mi másé, abból dicsíretet kivánni. Azért 
elhiszi, hogy Istent illeti ἃ dücsősség: miénk csak a gyalázat és 
szégyenvallás. És miképpen ama jámbor szolga, mikor eltörette és 
csaknem megvette vala az ammoniták várasát, akkor hívá urát a 
táborba, hogy övé lenne a megvételnek dücsőssége : úgy az aláza- 
tos ember, fárad, törődik, munkálkodik, és Istennek engedi a 
dücsősséget. 

Ennek-felette, nemcsak attúl tart, hogy a mi jó láttatik benne, 
talám az sem tiszta ; talám a restség, hidegség és nem igyenes czélra 
néző rendelés vólt benne : de ha tiszta jó is, sokkal többel tartozik 
annál : és oly kevés a mit mível, ahoz képest, a mit kellene mívelni, 
hogy gyalázatot érdemel kicsinységével. Tudgya azt is, hogy sem 
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jóvá, sem gonoszszá nem tészen senkit az emberek itílése és dicsí- 
rése : azért semminek tartya ezeket. Sőt, miképpen Christus néha 
elrejtezett csudatétele után ; néha tiltotta, hogy ne hirdessék, csak 
azért, hogy a dicsíretet elkerülné: úgy a christus-követő alázatos 
nem mutogattya, hanem örömest rejtve tartya javait. Ha pedig 
Istentűl oly állapatban helyheztetett, mely nem lehet tisztelet 
nélkűl: az alázatosság arra nem viszi, hogy elhadgya magát és 
állapattyát meg ne böcsültesse külsőképpen: de eszében tartya, 
hogy nem néki tészik a böcsülletet, mivel ő gyalázatra érdemes, 
hanem a tisztnek, mely Isten rendelése. Azért mint a tisztet, úgy 
a tisztességet azért vészi fel, hogy Istennek és felebaráttyának al- 
kalmatosban szolgálhasson. 

Negyedik felséges cselekedete az alázatosságnak az, hogy em- 
ber, meggondolván minémű gyalázatot és veszedelmet érdemlett bű- 
neivel, útállya és minden kissebbségre érdemesnek érzi magát. Azért 
kivánnya és örömest szenvedi, hogy mindenek utállyák és semminek 
tarcsák őtet. Megválasztya az alázatos ember az aranyat a sártúl : 
a mi jó benne vagyon, azt éppen és igazán Istennek tulajdoníttya ; 
annak dicsíretét és dücsősségét néki engedi. Csak azt tarttya magá- 
nak, a mi tulajdon sajáttya, azaz a vétket és veszedelmet. Hs mivel 
a bűnnek igaz sólgya gyalázat, kissebbség, vereség, halál, ezekre 
méltónak isméri magát, és méltán irtózik magátúl, mint útálatos 

dögtűl. 
Otödik felsőbb és csudálatosb garádicsa az alázatosságnak az, 

hogy noha az alázatos ember, Isteni ajándékkal ékesíttetett ; noha 
a tekélletességnek tetejére jutott ; noha mindenek csudálkozásával, 
dicsírésével, dücsőítésével terheltetik igazsága: de szűvéhez nem 
ragad semmi a dücsősségből és tiszteletből: hanem, egvebek előtt 
nagy lévén, magában kicsinyen marad. Valóban és igazság szerént, 
Isten előtt mindeneknél kissebbnek, alábbvalónak, vétkesbnek 
vallya és tartya magát, sőt kivánnya, hogy mások is annak tarcsák 
és magokat úgy visellyék hozzá, mint ollyanhoz. 

Csudálatos paradoxom, nehéz-hitelű dolog ez. A ki szent és 
jámbor, vallyon, vak-e, vagy bolond, hogy nem isméri javait? Es 
ha nem isméri, mint adhat Istennek hálákat reája terjesztett ja- 
vaiért ? Ha érti és tudgya javait, mint itíli a pogánynál és a οζέρό- 
res gonoszságokkal terheseknél magát alábbvalóknak, fogyatkozot- 
tabbnak ? 

Keresztyének, az alázatosság sem vakká és bolonddá, sem 
háladatlanná nem tészi embert: hanem arra viszi, a mit a nagy 
szentek cselekedtek, és a mit Isten parancsolt. Sz. Pál azt 1{{Π] 
magárúl, hogy az apostolok között kissebb, alacsomb és nem méltó, 
hogy apostol nevet visellyen. Tovább mégyen, és azt hirdeti, hogy 
ő a keresztyének között utólsóbb és kissebb. Ez sem elég, hanem 
az igazat szégyen nélkül kimondgya, hogy minden bűnösök között 
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első és legnagyobb bűnös. Ezzel sem elégedvén, nyilván kifejezi, 
hogy ő semmi. Sz. Ignatius mártyr, Efesomba, öSmirnába, Magne- 
siába, Rómába írt leveleiben, mennyiszer írja, hogy legkissebb 
mindenek között? Sz. Gergely attúl fél, hogy az ő bűneit orszá- 
gos romlással ne verje Isten. Ama földi serafin, kinek szentségét 
nem győzi csudálni a világ, nyilván mondotta, hogy ő rosszabb és 
gonoszabb mindeneknél. Ezeket pedig nem hazugúl és képmuta- 
tásból, hanem értelmek és itiletek igazságával mondották. 

A sz. írás parancsolattal kötelez válogatás nélkűl min- 
den embert, hogy mást mindent, magánál fellyebb valónak és 
böcsülletesbnek tarcson. Christus úrunk nemcsak parancsollya, 
hogy senki eleibe ne üllyünk, mindenek után való helyt foglallyúnk, 
mindeneket nálunknál elébbkelőnek alítcsunk : hanem arra tanít, 
hogy a ki Isten itíletiből legnagyobb és böcsülletesb közöttünk, 
maga itílete szerént, legalacsomb és kissebb légyen. Mert ha aláza- 
tosság nélkül nem lehet a szentség, a nagy szentség sem lehet 
nagy alázatosság nélkűl. Azért a Christus iskolájában, a ki egye- 
bek felett nagyobb szentségre akar jutni, egyebeknél alacsomb 
szolgának kell magát ismérni. 

Nem ellenkezik az alázatossággal, hogy ember ismérje magá- 
ban az Isten ajándékát : hogy magát tudósbnak, józambnak, okosb- 
nak, adakozóbbnak tarcsa, ama tudatlan, tolvajló, részeges, fajtalan 
embernél. Azért az alázatos Sz. Pál tudta és háladással értette, 
minémű nagy kincseket rakott Isten ebbe a választott edénybe ; 
és arra nézve írta, hogy ő benne oly nagy tudomány vagyon, 
mellyet senki a világi bölcseségnek fejedelmi közzűl nem tudott : 
oly okosssággal áldatott, mely sok nemzetségekben nem találtatott. 
Az is ő szava, hogy mindeneknél többet munkálkodott Istenért. 
De e mellett, akarattyát lenyomta és magát semminek tartotta. 
Mert azt mondotta-e, hogy mindeneknél többet munkálkodott ? 
de melléje vetette : hogy nem ő {6116 vólt az, hanem Isten ajándé- 
kából. Azt írta-e, hogy nem kissebb a több apostoloknál? De 
mindgyárt megorvosolta a kevélység ellen, és melléje írta, hogy ő 
ugyancsak semmi. 

Négy oka vagyon, mellyért akárkiben mennyi sok jó légyen, 
magát azokért mások eleibe nem teheti. 

Először : a ki megyválasztya, ami ő benne Istené és a mi tulaj: 
don magáé, általérti, hogy csak az ő benne dicsíretes, a mi Istené : 
a mi pedig sajáttya, az csak gyarlóság, fogyatkozás, vétek. Mivel 
azért, a mi másé, azzal nem dicsekedhetünk ; a mi magúnké, azzal 
senkinél jobbak nem lehetünk; sőt vétkesek és harag-érdemlők 
lészünk : világoson következik, hogy semmi nincs bennünk, miért 
kellyen más valaki eleibe ülnünk. 

Másodszor : senki közzülünk nem tudgya egyebek szűvejárá- 
sát és bűneiből kitérését ; senki nem láttya minémű ajándéki van- 
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nak Istennek másokban. A maga vétkeit és fogyatkozásit kiki 
láttya s érzi. És, ha lelkiisméreti nem furdallya is, mivel Istennek 
fényes szemei méllyebben látnak, nem tudgya, ha Isten kedvében 
vagyon-e vagy haragjában : mert, hogy bizonyos lenne alázatossá- 
gunk, azt akarta Isten, hogy magúnk előtt bizonyos ne légyen 
lelki állapatunk. Azért vakmerőség nélkűl nem itílheti senki magát 
annál jobbnak, a kinek állapattyát nem tudgya. Azt is e mellé 
adván, hogy a ki ezelőtt egy órával nagy bűnös vólt, egy szem- 
pillantásban nagy szentségre juthatott: és jutott-e vagy nem, mi 
nem tudgyuk. 

Harmadszor: mennél nagyobb szentségre emeltetik ember, 
annál nagyobb mennyei világossága vagyon: annál jobban érti 
akármely apró vétkek rútságát: annál több fogyatkozásokat talál 
magában. Ha a verőfény súgára bé nem jó házunkba, port nem 
látunk : de ha.egy kis lIyukacskán béfurja magát a fényesség, oly 
sűrű porlátczik, hogy egymást éri. Megisméré és megvallá Abrahám, 
hogy por és hamu : de nem mikor Egyiptomban bújdosott az éhség 
előtt, vagy mikor egyéb sok nyomorúságokat szenvedett ; hanem 
mikor Isten előtt állott. Mi is akkor értyük fogyatkozásinkat, 
mikor Isten előtt forgúnk : mikor az ő szépsége mellé támasztyuk 
rútságunkat : mikor az ő világosságával lelkünk setétsége megtisz- 
títtatik. A ki nem tud írni, vagy musikálni, oly képekre és énekekre 
csudálkozva bámúl, melyekben számtalan fogyatkozást ismér, a 
ki érti a mesterséget. Így vagyon a lelki dolgok állapattya. A kiben 
isteni bölcsességnek fényessége vagyon, ott is fogyatkozást talál 
magában, a hol "egyebek nem találnának. Mert miképpen setét ét- 
szakán látczanak a csillagok, ottan nem tetczenek, mihent felkél 
a nap : úgy a hol az alázatosságnak világossága nem fénylik, tet- 
czenek valaminek az emberi tekélletességek; de mind béfedetnek 
és homályosodnak, mihent feltetczik az alázatosság. 

A szent emberek azért magok vétkeinek szemlélésében és 
irtogatásában elég dolgot találnak ; nem érkeznek egyebek fogyat- 
kozásinak vizsgálására. Annakokáért, az ő isméretek és tudások 
szerént, igazán mondgyák, hogy nálloknál bűnösb embert nem 
találnak. 

, Negyedszer : azt gondollyák a szent emberek, hogy ha Isten 
úgy megvonná tőllök kegyelmes segítségét, mint a gonoszoktúl ; 
ha ő eleikbe ollyan botránkoztató okokat, ollyan veszedelmes al- 
kalmatosságokat, izgatásokat, kisérleteket bocsátana, minéműkben 
vannak a legnagyobb bűnösök : talám olyan és annál is nagyobb 
vétkekbe esnének. Ellenben, ha ama gonosznak annyi segítséget 
és alkalmatosságot adott vólna Isten a jóra, mennyit nékik adott : 
talám nagyobb szentségre jutott vólna. Mi bizonyosan nem tud- 
hattyuk, ha ezek így lettek vólaa-e: de tudhattyuk, hogy ezek 
lehetségesek : mivel Udvözítőnk mondotta, hogy ha Tirusban let- 
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tek vólna a csudák, mellyek a sidók között vóltak, penitenczia- 
tartásra indúltak vólna. Ez pedig elég arra, hogy senki magát más 
felibe ne emellye : hanem arra hagyván az itíletet, a ki túd minde- 
neket, maga isméretinek tekélletességével, minden embernél alább- 
valónak tarcsa magát. 

Mindezekre nézve, az igaz alázatos fel nem fuvalkodik, akár- 
mennyi jókban is, sőt mindenből okot vészen maga alázására. Ha 
láttya, hogy Isten ajándéki vannak benne: meggondollya, hogy 
Isten kincse bízatott egy gyarló edényre, mellyet ha jól nem őriz, 
sőt ha hasznot nem szerez belőlle, kárhozattyára fordúl. Azt is 
eszébe jutattya, mit mívelne más, ha illyen áldásokkal előztetnék 
Istentűl. Ha elmés, vagy tudós ; ha gazdag és böcsülletes állapatú: 
meggondollya, hogy annál nagyobb számadása lészen, mennél 
többet bízott Isten reá. Ha felebaráttyának esetit hallya: eszébe 
jút, hogy ő is megeshetik ; és, ha Istentűl elhagyatnék, megesnék 
mint akárki. Azt sem felejti el, hogy a ki egy órában elesett, más- 
ban felkelhet. Annakokáért nem jár úgy, mint a ki megutálá a 
publicánust, Mária Magdolnát megitílé: mely két példából meg- 
tanulta, hogy másnál jobbnak ne alítcsa magát, ha csalatni nem 
akar. Mert künnyű Istennek a kemény kövekből Abrahám fiait 
szerezni. 

Meghallátok, keresztyének, a Keresztelő János alázatosságát. 
Megtanulátok, mi kívántatik az alázatossághoz. Azért kövessétek a 
Sz. Dávid példáját, ki azt írja, hogy ő felettébb megalázta magát. 
Mert mennél nagyobb valaki, annál inkább meg kell alázni magát : 
nem egy, vagy két dologban, hanem tellyességgel mindenben. 
A mely búzakalász aláhajól, több szem vagyon benne, hogysem 
az igyenesen felállóban. A mely fának ágai terhesek gyümölcscsel, 
aláhajólnak : az üres vesszők mennek súgáron. Nincs künnyebb 
dolog, úgymond Sz. Bernárd, mint hogy alázatosok legyünk. 
Mert telik vagyúnk alázás okaival, és, ha Isten előtt nincs utála- 
tosb, mint a szegény kevély, méltán gyűlölséget érdemlünk, ha 
megismérvén fogyatkozásinkat, mégis kevélykedünk. Kitűl óltal- 
mazzon az Atya, í"iú, Szentlélek Isten. Amen. 

Mely üdvösséges a magúnkismérése. 

(Adv. III. vas. második besz.) 

Természet hajlandósága hozza minden embernek a tudásnak 
kívánását. Azért az emberi elmének súgára örömest visgállya nem- 
csak a földszínén látható állatok természetit, hanem a földben 
temettetett érezeknek, sőt az egekben helyheztetett csillagoknak 
erejét és tulajdonságit. Es miképpen Salamon addig nem nyugo- 
dott, míg a legkissebb füvecskén kezdvén, a legnagyobb fák, bar- 
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mok, röpüllő, csúszó és úszó állatok mivóltát és mineműségét által 
nem értette elméjének nagyvóltával : úgy a több emberek értelme 
telhetetlen nemcsak a régen lett dolgoknak, hanem a természet 
titkainak és felséges dolgainak általértésében. 

De közönségesen abban vétkezünk, csaknem minnyájan, hogy 
a mit legszükségesb tudni, arrúl nem tudakozúnk. Mert kicsoda 
közzüllünk, ki magába szállván, igazán akarná tudni és érteni, 
kicsoda ő? ki tudakozik magátúl, ki vagy? Minémű vagy ? mind 
természeted állattyában, mind erkölcsödre és magadviselésére 
nézve? 

Hallátok az evangeliomban, mely szorgalmatoson, mely sok- 
képpen tudakoznak a fariséusok Sz. Jánostúl: Te ki vagy? Illyés 
vagy e te ? Próféta vagy-e te? Hát mi vagy? Ki vagy? Mit mon- 
dasz? Mit keresztelsz? A kik ennyi külömböző formán, ennyi 
kérdéssel visgálták a más állapattyát, magoktúl csak lágyan sem 
kérdették: Hát te ki vagy? Minémű vagy? Mennyi vétkekben 
bűszhödöl? Mennyi fogyatkozásokkal terheltetel? Mert miképpen 
a szem egyebeket lát, magát nem láttya: úgy a mi értelmünk, el- 
terjed ugyan sok dolgokra. Egyebekrűl örömest kérdezi: Emez 
micsodás ? amaz minémű? Nevetve nézi más hátán az iszákot; . 
orczáján a mocskot: de maga ismérésére nem fordúl, söt mint az 
igen rút emberek tükörbe nem néznek, hogy éktelen ábrázattyokat 
ne lássák: úgy az emberi gyarlóság, nehezen fordíttya szemét a 
maga fogyatkozásainak szemlélésére. Azért csaknem minnyájan 
ollyan csúfosok vagyúnk, mint Thales, ki az egeket visgálván, lába 
előtt nem látta a vermet, melybe esett. 

Tudakozván Chilon filósofus: Micsoda tudomány legjobb és 
hasznosb ? Azt felelé Apollo : Ismérd magadat ; és tudgyad ki vagy. 
Tanitván ezzel, hogy a tudás kívánságának belénk óltott vágyódá- 
sát leghasznosban foglallyuk a magúnk ismérésében. Az anya- 
szentegyház, mikor a hosszú bőjt első napján hamvat hint fejünkre, 
és azt mondgya: Imlekezzél ember, hogy por vagy és porrá 
lészesz : nem egyebért cselekszi ezt, hanem hogy magúnkat meg- 
ismérjük. Isten ő maga, mikor azt parancsolta, hogy magúnkat 
szemléllyük ; magúnkra vigyázzunk ; mikor az eset után Ádámtúl 
azt kérdette : Hová estél? mikor azt mondotta néki: Por vagy, és 
porrá lész : nem egyebet akart, hanem hogy magúnkat ismérjük ; 
tudgyuk mik vóltunk ; mivé lészünk. Mikor a próféták azt mon- 
dották, hogy minnyájan ollyanok vagyunk, mint a sár a fazekas 
kezében ; és hogy nincs oka a pornak a kevélységre : nem egyébre 
néztek, hanem hogy magúnkat ismértessék velünk. A mely bete- 
geket meg akart gyógyítani Christus, azt kérdette tőllük: Mit 
akarnak? Tudta, hogy egésséget kivánnak: de azt várta, hogy 
ismérjék és megvallyák nyavalyájokat. Es talám azért nem gyó- 
gyított egy bolondot is, mert a bolond nem isméri nyavalyáját, 
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sőt okosnak alíttya magát. Christus pedig csak azokat akarta 
orvosolni, a kik magok nyavalyáját megismérték. 

Nem csuda, hogy ily sokképpen jelentette Isten, mint kiván- 
nya hogy magúnkat ismérjük : mivel ennél hasznosb és üdvössé- 
gesb tudomány nem lehet. A több tudományok felfújnak és 
kevéllyé tésznek, ez megalázza kevélységünket. A több tudomá- 
nyok nélkül, mennyországba juthatúnk: de senki nem üdvözül, 
ha magát nem isméri : mivel a kedves jegyesnek is azt mondotta 
Isten, hogy ha magát nem isméri, vélle együtt nem lakhatik, nem 
nyájaskodhatik: hanem ki kell űzetni házából és barmokhoz 
illendő vétkek úttyára kell szakadni. Végezetre: jobb és dicsíre- 
tesb a ki isméri magát, hogysem a ki érti és tudgya az egek for- 
gását, a csillagok erejét, a több teremtett-állatok micsodaságát és 
tulajdonságát: mivel a magúnk isméreti megfojtya a kevélység 
mérgét; belénk óltya az isteni félelemnek mennyei bölcsességét ; 
az alázatosságnak tekéletességét szívünkbe gyökerezteti, és mi- 
képpen Isten a földet, mint erős fondamentomra, a semmire 
rakta: úgy a keresztyéni alázatosság, mint feneketlen mélységre 
ásatott fondamentomon, semmiségünknek isméretin építtetik. 

Hogy azért vóltaképpen tudgyuk, kik vagyúnk ? Honnan jöt- 
tünk? Hová megyünk? és ebből az isméretből, igaz alázatosságra 
juthassúnk : jer szállyunk magúnkba, és kiki közzüllünk kérdgye 
magátúl: Te ki vagy? azaz, mi vóltál? Mi vagy? Mivé lész? 
mert nem külömben, hanem ezeknek értéséből juthatúnk magúnk 
isméretire. 

En is azért ennek a három dolognak magyarázására igyene- 
sítem a mái tanításomat : kérlek, ne járjon magatoktúl távúl gon- 
dolkodástok, ha ismérni akarjátok magatokat. 

χ 

Úgy tetczik, künnyű embernek magát megismérni: mivel 
magúnk terhének únakozásával tudgyuk, és akarva sem titkolhat- 
tyuk magúnktúl, hogy sok testi-lelki fogyatkozásokkal és napon- 
ként-való nyavalyákkal nehezíttetünk. Minnyájunkban magva és 
gyökere vagyon minden gonosz vétkeknek. A hajlandóság, erőtlen- 
ség, gyarlóság, jóra való késedelmes restség lenyomja bennünk a 
jó ig ekezetet. Ki nem érzi magában, testi nyavalyáinak sokaságit? 
jóra való gyengeségét ? az elkezdett jókban, állhatatlan változásit 
és mindennapi vétkek fogyatkozásit? Néha ezeket érezzük és saj- 
nállyuk : mindazáltal igazán felelt Thales filósofus: kitűl mikor 
kérdenék: Mi vólna legnehezebb? Azt felelé, hogy legnehezebb a 
magúnkismérése. Azért Istennek kiváltképpenvaló segitsége és 
áldása nélkül, senki magát úgy nem ismérheti, a mint üdvösségére 
szükséges. Innen vagyon, hogy Sz. Jób alázatos buzgósággal 
könyörgött Istennek, hogy mutassa meg és ismertesse vélle fogyat- 
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kozásít, bűneit, gonoszságit. Mert nem elég azt tudni, hogy gyar- 
lók, halandók, bűnre hajlandók vagyunk; hanem ezeket úgy kell 
tudni, hogy a magúnk isméreti által vétkeinket tisztítcsuk, életün- 
ket szent erkölcsökkel ékesítcsük, világi hiuságos dücsősségek ki- 
vánságit zabolázzuk, a nagyravágyódást serény igyekezettel el- 
ólesuk, Istenünket féllyük, attúl, a ki jobbíthat és vastagíthat, 
buzgó szűvel segítséget és óltalmat kérjünk. 

Annak-okáért ha üdvösségesen akarjuk tudni kik vagyunk? 
Elsőben, Istenünket kell alázatosan kérnünk, hogy lelki szeme- 

inket felnyissa és a magunk isméretire értelmünket világositcsa. 
Azután, józan és szorgalmatos gondolkodással, meg kell tekinte- 
nünk micsodaságunkat és minémüségünket; azaz nemcsak ter- 
mészetünk alacsonságát, hanem erkölcsünk fogyatkozását is kell 
értenünk. 

Kétképpen lehet ez a magúnk isméreti: vagy egybevetéssel, 
úgy hogy az Istennek felséges méltósága és az egyéb állatok ter- 
mészete mellé vetvén mivóltunkat, abból tegyünk itíletet magunk- 
rúl: vagy egybevetés nélkül, mint magában vagyon, úgy szemlél- 
vén természetünk állapattyát, életünk forgását, végét és erőtlen- 
ségünk fogyatkozását. 

Ha egybevettyük az isteni felséggel magúnkat : micsodák 
vagyunk ő hozzá képest ? Megmondgya Sz. Dávid, mikor azt énekli: 
Te előtted Ur Isten és tehozzád képest az én állatom, mivóltom és 
természetem ollyan, mint semmi. Kire nézve Sz. Pál nemcsak 
magárúl mongya, hogy semmi : hanem mindenekrűl bátran írja, 
hogy akármint állítcsák magokat, csak semmik. Mert valami Isten 
kivűl vagyon, semmi ő hozzá képest, kinek neve az, hogy Vagyon. 
Azért a széles világ Isten előtt ollyan, mint egy csep harmat: 
mint semmi és hiuság. Mert az Isten bölcsessége végetlen ; sőt Isten 
ő maga a bölcsesség: az Isten jósága határozatlan; sőt maga a 
jóság : ereje mindenható : tehetségének vége nincsen. Mi pedig 
tudatlanságnak tengeri; gonoszságnak őrvényi; erőtlenségnek és 
minden fogyatkozásnak feneketlen mélységi vagyúnk. 

ly meg itt, kiki vagy ; és gondold meg, mi vagy te, a széles 
világon élő emberekhez képest? Es, ha okosságod vagyon, meg- 
érted, hogy ollyan vagy, mintha nem is vólnál, ennyi sokaság 
mellett. Meny tovább : és gondold meg, hogy valakik vóltak, vannak 
és lésznek, mindazok, Isten előtt ollyanok, mint hiuság és semmi. 

Ebből tégy itíletet, mi vagy te Istenhez képest? és feltalálod, hogy 
akárki légy, semminél semmibb vagy. 

Mennyünk elébb : és Isten mértékében, Christus szentséges 
életének fontyában mérjük meg erkölcsünket. Lássuk ha heánosok 
nem vagyunk. 

Jaj, mely mocskosnak látczik a mi tisztaságunk ! mely hara- 
gosnak a mi szelidségünk ! mely felfuvalkodottnak a mi alázatos- 
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ságunk ! mely kegyetlennek a mi irgalmasságunk ! mely gyarlónak — 
a mi erősségünk, ha a Christus tükörébe nézünk ! Oh mely száraz- 

. nak találtatik a mi sírásunk! mely képmutatónak töredelmes- 
ségünk ! mely fösvénynek adakozásunk! mely torkosnak bőjtö- 
lésünk ! mely változónak állhatatosságunk! mely szófogadatlannak 
engedelmességünk, ha Christus Urúnk erkölcse mellé állanak ! 

A mennyei angyalokhoz képest, vallyon micsodák vagyúnk 
mi férgecskék ? Az angyalok testetlenek, halandóságtúl mentek : 
hatalmasok, gyorsak, igazak, mennyei bóldogsággal tekélletesek : 
mi pedig rothadandó büdös testben öltöztünk; halandóságink 
nyavalyáival mindenfelől megkörnyékeztettünk ; erőtlen gyarlók ; 
késedelmes restek ; veszedelemmel határosok ; félelemmel és tudat- 
lansággal tellyesek vagyúnk. A forgandó és változó üdőnek prédái ; 
a szerencsének játéki ; az állhatatlanságnak képei ; a nyavalyáknak 
tárházi vagyúnk. Gondolatúnk csalatkozó; tanácsunk vakság; 

szóllásunk hiuság ; kívánságunk ocsmányság : értelmünk ollyan az 
isteni dolgok látására, mint a bagoly szeme a nap súgári nézé- 
sére ; a világi dolgokban a mit tudúnk, ezered része annak, a mit 
nem tudúnk. 

Sz. Agoston írja, hogy az oktalan-állatok, érzékenységek ere- 
jével sokképpen megelőznek minket. Mert nincs közzülünk oly 
messzelátó, mint a sas; oly erős, mint az oroszlány; oly gyors, 
mint a nyúl ; oly jó szagló, mint a visla. Az oktalan-állatok öltözve 
születnek : magok óltalmazására, nékik a természet fogat, szarvat, 

körmöt, vagy gyorsaságot adott, mellyel veszedelmek előtt szalad- 
nak : mihent születnek, járnak és úsznak : természetek szükségére 
való eledelt, munka nélkül találnak, sőt betegségek orvosságit is 
mester nélkül ismérik. Minket ἃ természet fegyvertelenül és mezí- 
telen vettett a sok veszedelmek közzé: öltözetünket juhoktúl, 
bogaraktúl, barmoktúl kell várnunk: hogy kenyeret ehessünk, 
száz külömböző munkával kell fáradnunk és az elégséges nem 
vólna, ha oktalan-állatok segítsége nem járúlna szántásunkhoz : 
eledelünk és táplálásunk, halak, madarak, barmok halála nélkül 
nem lehet: azért hogy mi egynehány esztendőt éllyünk, sok ezer 
halállal mehet végbe. Es mikor születünk, semmit nem tudúnk ; 
semmit nem mívelhetünk magúnk javára valót. Végezetre, az 
oktalan-állatok közzül, sokan két- és háromszáz esztendőt élnek ; 
a mi életünk rövid határra sinóroztatik. Mivelpedig magokra való 
gondviseléssel is megelőznek minket az okosságtalan barmok, a 
sz. írás sok helyeken arra igazít, hogy a hangyáktúl, gólyáktúl 
fecskéktűl vegyünk értelmet és okoskodgyúnk. 

Mit mondgyúnk tovább ? Vallyon az érzékenységtelen állatok, 
nem győznek-e meg sok dolgokban? Az egek, nagysággal, szép- 
séggel, felsőbb hellyel; az elementomok, hatalmas cselekedetek- 

kel; a virágok, jó szaggal, szépséggel, mellyel a Salamon ékességét 
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is megelőzik ; az öreg fák, virággal, gyümölcscsel, sok ideig tartó- 
sággal : a hó, feírséggel ; a gyémánt és egyéb drága kövek fényes- 
séggel sokképpen megelőznek minket. 

Ez az egybevetés kimutattya alacsonságunkat. De ha másra 
való tekintet nélkül, mivóltunkat és állapatunkat szemesen visgál- 
lyuk, nyilvábban ismérhettyük kik vagyunk. Azért tekíncsd meg, 
mi vóltál ? Mi vagy? Mivé 1652 9 

ELőszöR: Ne mástúl, hanem magadtúl kérgyed : Ki vagy te? 
Mi vóltál? Miből lettél? Es jusson eszedbe, hogy öröktűl fogva 
semmi vóltál, és magadtúl örökké semmi lettél vólna: hanem 
Isten, ingyen nyújtott kegyelméből, mindenható erejével, semmi- 
ből teremtette az eget, földet és az emberi nemzetet. Teremtésünk 
után is, magúnktúl semmik vagyúnk: mert ha szűnetlen nem 
tartana Isten ; ha csak szemeit elfordítaná róllunk, mingyárt sem- 
mivé lennénk. Nem úgy teremtett Isten minket, mint a mester- 
emberek éppítik a házat, faragják a széket : mert, minekutánna a 
mesteremberek elvégzik munkájokat, nem tartyák, nem őrizik 
alkotmányokat, mellyek állandóságokban maradnak, mesterek 
gondviselése nélkül: de mi úgy vésszük Istentűl létünket, hogy 
szünetlen az ő hatalmas kezével tartatúnk. Es miképpen ha ἃ setét 
házból kiviszik a gyertyát, ottan elfogy és megszünik benne a vi- 
lágosság ; miképpen a szó csak addig tart míg szól valaki, mihent 
a szóllástúl megszűnik, ottan elfogy a szó és semmivé lészen : úgy 
mi minnyájan, semmisedünk és elfogyúnk, ha megvonsza kezét 
tőllünk az Isten. Azért, nemcsak Sz. János vólt szózat: hanem 
minnyájan, magúnktúl és magúnk erőtlenségéből, semmik vóltunk ; 
Istenhez képest semmik vagyúnk; és ha Istentűl nem tartatnék 
lételünk, minden szempillantásban oly semmivé lennénk, mint 
vóltunk a teremtés előtt, mikor nem vóltunk. 

A mi testünket nem akará Isten közbevetés nélkül semmiből 
teremteni, mint teremté lelkünket : hanem elsőben földet alkota : 
azután földből sárt csinála, és abból éppíté az első ember testét. 
Hogy pedig nemcsak a lábunkkal tapodott föld, hanem nevünk is 
emlékeztetne eredetünkről : Ádámnak, azaz földnek nevezé Isten 
az embereket. Deákúl is, a mi nevünk földtűl vétetett ; és emlékez- 
tet, hogy földből vagyon eredete testünknek ; föld lakosi vagyúnk, 
és végre földdé lészünk. 

De a sár és semmi csak nagyatyák és ősök a test alkotásban. 
Közelebb-való származása, az anyák méhéből, mely szemérmetes ! 
Mint a tejet kifejik és mególtyák : azonképpen mondgya a sz. írás, 
hogy vérből és óltómagból származik testünk: tíz hólnapig egy 
setét büdös rejtekbe, egy ganéjos rút tömlöczbe rekesztetünk : 
melybe nem juthat semmi világosság súgára, semmi vigasztalás 
szózattya, semmi kedves ételek, italok vídámítása: hanem a mit 
köldökén magához szíhat anya vérébűl, azon síndik és nevekedik 
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a gyermek. Illyen tiszta fényes palotában fogantatnak a hatalmas 
királyok, mikor első pompával világra jőnek. 

Ebből a tömlöczből kiköltözésünk, azaz születésünk, anyánk 
szaggatásával, halálos fájdalmival és gyakran halálával szokott 
lenni. Nem elég, hogy szünetlen nehézségeket, fájdalmakat, ájulá- 
sokat, nyughatatlanságokat szerzünk terhességében szülénknek : 
hanem, mint a viperák, megöllyük, vagy hólt számban hadgyuk 
születésünkkel. Azért erre nézve is, mind Keresztelő János, mind 
ő maga Christus méltán nevezhette az embereket vipera-módon 
születteknek. 

Iszonyúság látni, pironság meggondolni, szégyen kimondani, 
minémű éktelen, mezítelen, erőtlen, rút állapattal születünk. Es, 
természet izgatásából érezvén nyavalyánkat, első szónk és bé- 
köszöntésünk sírás, jajgatás ; mellyek előljárói és jelenségi követ- 
kezendő sok nyomorúságinknak. 15 ha anyánk méhében sok és 
nagy veszedelmekben forgottúnk : születésünk után, mintha daj- 
káink vólnának, a sok betegségek és fájdalmak mindenfelől meg- 
környékeznek ; úgy, hogy sokkal többen vannak, kik kisdedkorok- 
ban meghalnak, hogysem a kik emberkort érnek. 

Ha tovább akarod érteni, ki vagy, és mi voltál? Tekincsd 
lelked állapattyát, fogantatásod és születésed napján. Sz. Dávid 
írja, hogy hamisságokban és bűnökben fogantattúnk. Mert noha, 
kiben-kiben csak egy az eredendő bűn : de, mivel az gyökere és 
forrása a több vétkeknek, méltán bűnök sokaságának nevezi azt 
Sz. Dávid, és azt mondgya, hogy anyánk méhében, minek előtte 
Istent ismérnők, elidegenedtünk tőlle és pokolra méltók vóltunk : 
születésünk erejéből harag fiai, veszedelem taplói vóltunk. Ha 
azért, mint a dajkák testi rútságunkat, úgy az Isten irgalmassága, 
a keresztség fördőjében, szent Fia vérével meg nem mosogatta 
vólna lelkünket: örök veszedelemben és kárhozatban maradtunk 
vólna. Hs noha szent malasztyával kitisztít ebből a veszedelmes 
lelki nyavalyából: de megmarad a gyarlóság, mellyel gyermek- 
ségünktűl fogva minden gonoszra hajlandók vagyúnk ; és künnyen 
aláesünk, ha Isten erejével nem őriztetünk. 

Ihon érted, mi vóltál: elsőben, semmi; azután, föld és sár ; 
végre, ganéj között fogantatott, számtalan nyomorúság alá vette- 
tett, eredendő bűnnel kárhozatot érdemlő vóltál. Szóllatlan kicsin- 
ségedet, mint oktalan-állat, csak tested táplálásában és vastagításá- 
ban töltötted: felserdült gyermekségedet játékban, ugrásban, 
bolondoskodásban fogyattad: tekíncsd immár, ha mindezekben, 
vagyon-e kevélykevés-nemző és nevelő okod ? Nincs-e alázatra és 
gyalázatra méltó nagy okod ? De mennyünk tovább. 

MÁsopszoR: Akarod-e tudni immár most, ki vagy? és mi 
vagy ? Semmiből lett semmi. Mert magadtúl mingyárt semmi len- 
nél, ha Isten nem tartaná létedet. 
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Ennek-felette, akár tested, akár lelked állapattyát tekíncsed, 
veszedelem, rútság, fogyatkozás minden dolgod. 

Ha fát gyümölcsérűl ismérünk : nézzed mennyi rútság szár- 
mazik orrodból, szájadból, egyéb részeidből. Aranyszájú Sz. 
János a mi testünket szarsáknak és büdös kamaraszéknek nevezi : 
és mikor igen jóllakúnk, abban fáradunk, úgymond, hogy több 
ganéjt csinállyunk. Nézzed mennyi büdös ganéj, takony, nyál, 
vizellet takaroszik testünkből ! mennyi szenny, serke, tetű szárma- 
zik ebből ! és eszedbe veheted, kiki vagy, ha az eget éred is fejed- 
del, hogy ollyan vagy, mint egy büdös perváta : mert a te tested 
büdösségek műhelye, mely megbüszhöti valamit magába vészen. 
Annakokáért a sz. írás, nagy gyalázással szól a mi testünkrűl, hogy 
ennek gyűlölségére és útálására indíttassunk. Ezt sárból csinált 
cserépháznak nevezi : lelkünk tömlöczének mongya : lélek kötelé- 
nek híja: és valamíg a testben vagyon lelkünk, kötözött és vasba- 
veretett rab a neve. Végezetre, a testet koporsónak nevezi ἃ sz. 
írás, mikor az embereket koporsóban lakóknak mongya: mert 
noha, mint a koporsó, kívül szépnek látczik a test, de belől büdös 
rútsággal tellyes. 

Ha csak büdösségét nyelnők a testnek, kínnyát nem éreznők, 
tűrhető vólna : de annyi keserves fájdalmokkal terheltetik, annyi 
szörnyű kínokkal gyötörtetik a halandó test, hogy semmi gonosz- 
tévőt a hóhérok úgy nem vallatnak, mint kínozzák a testet magá- 
ból származott nyavalyái. 

Az orvos-doktorok több betegséget találtak az emberi testben, 
hogysem napot az esztendőben : és a sok újítás miatt, még most 
sem értek véget a navalyák számlálásában. Mert nincs oly ízecske, 
nincs oly részecske testünkben, melynek magán-való nyavalyái és 
keserves fájdalmai nem vólnának. 

Nem szólok ama lassú, de orvoslás nélkűl, halálos betegségek- 
rűl, mellyeket Sz. Gergely számlál, mikor azt írja, hogy az ember- 
nek tellyes élete betegség : mert ha az éhség, étellel ; a szomjúság, 
itallal; a fáradtság nyugodalommail ; ἃ nyugodalom, munkával ; a 
vigyázás, álommal ; az álom, vígyázással; a hévség, hidegítéssel ; 
a fázás, melegítéssel, nem orvosoltatik, megöli az embert : hanem 
a kólika, köszvény, arena, szem-, fog-, fő-, gyomorfájások és egyéb 
betegségek oly gyakran és oly keservesen kínoznak, hogy sokszor 
emberrel az életet megúntattyák és kívántattyák a halált vélle : 
mert orvosságnak és künnyebbségnek látczik a halál, a kínokhoz 
képest. Ugy vagyon, nem minnyájan egyaránt részesek a beteg- 
ségekben : de azért senki tellyességgel ment nem lehet tőllök. 

Nem elegek a testnek rothadóságából származott keserves 
ájdalmak és az ellenségek, vagy fenevadak dühösségi, kínozá- 
sunkra ; hanem magúnk, szántszándékkal bajt és bút szerzünk 
agúnknak. Azt írja a Bölcs, hogy minden ember, születése nap- 
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játúl fogva haláláig, nehéz igát visel: sok gondolatokkal, rettegé- 
sekkel, várakodásokkal, terheli magát: a bosszúság, irígység, 
bizonytalan habozás, versengés, fejünkre várt halál félelme, min- 
deneket úgy háborgat, hogy. éjeli álmot is megszakasztanak. És 
noha ezek hétszeresek a gonoszokbán : de minden részből üresen 
nem marad senki töllök. Mert a bánat, szorgalmatosság, gond, 
félelem, reménység, únatlan esztenez mindeneket. A kinek gazdag- 
sága nincsen, bánkódik: a kinek vagyon, félve és rettegve őrzi. 
A kinek méltóságos tiszti nincsen, vágyódik : a kinek vagyon, meg- 
únakodik a gond és fáradság alatt. A kinek fiai nincsenek, bánnya 
magtalanságát : a kinek vannak, nyughatatlankodik, hogy jól had- / 
gya őket. Egy szóval, teliden-teli ember a sok nyavalyával. És ha 
valami kis öröme vagyon, egy pontnyi : mert, ha azt, a sok fájdal- / 
mak és törödések mellé vettyük, ollyan mintha egy csep bort / 
öntenél egy serleg vízbe. j 

Talám azt mondod, hogy sok jó is vagyon benned ; úgy-mint ; 
tagjaid erőssége ; húsod szépsége ; ifjúságod ékessége ; érzékenységid Ὁ 
gyönyörűsége ; gazdagságod bővsége ; bölcsességed, böcsülletes álla- / 
patod, tiszted, birodalmad ? mert ugyanis ezek csallyák és földhöz 
foglallyák az emberek kedvét. | 

Valaki ezt mondod, kérlek, gondold meg, mennyi fogyatkozá- ! 
sokkal és veszedelmes szorongatásokkal elegyíttetik ez a kevés jó? Ὁ 
Damocles hízelkedő szókkal magasztalá, egy királynak bóldogsá- 
gát : próbáltatni akará a király vélle ezt a bóldog állapatot. Azért 
aranyágyba, drága vánkosokra fekteté ; pohárszékeket rakata ; szép ; 
étkekkel megtölteté az asztalt ; kedves illatokkal pároltatá a házat : 
és mikor királyi módon szolgálnának neki, bóldognak alíttya vala / 
magát Damocles. Azonban a padláson, egy hegyes tőrt bocsátának !/ 
feje felibe, mellyet vékony lószőrre függesztettek vala. Ezt látván / 
Damocles, elhala és nem-hogy enni, de motczanni sem mervén, / 
sok könyörgéssel úntatá a királyt, hogy abból a bóldog állapatból 
kiszabadítaná. Ezzel ismérteté a király, mennyi félelmek és rette- ἢ 
gések, mennyi veszedelmek és fogyatkozások vannak a világi ból- / 
dogságban ; és mely igaz, a mit egy poéta mondott, hogy vékony 
czérnán függ az embernek minden állapattya. Mely igazságot sok- 
kal elébb jelentett a Szentlélek, mikor Moyses által azt mondotta, ἡ 
hogy a mi életünk függőben vagyon és mikor nem vélnők, akkor 
leszakad. Bezzeg, ha ezt vóltaképpen értenők, szinte mint Damoc- / 
les reszketve félnénk a közelvaló romlástúl ; és a rövid gyönyörű- / 
ségnek nem örülnénk, melyből végetlen veszedelem következik. 

De bár tiszták és elegyítés nélkűl vólnának is a világ javai: 
oly rövidek mindezek és oly veszendők, hogy szeretést nem érdem- 
lenek. Mert az erőt és szépséget egy hideglelés elfogyatta, a gazdag- ! 
ságot egy szikra megemészti, a felséget egy óra földhöz veri. Azért ! 
sürűb és világosbb hasonlatosságokkal előnkbenem adhatta a Szent-. / 
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lélek életünknek és javainknak múlandó hiuságát, mint mikor azt 
mondotta, hogy a mi világi életünk és minden állapatunk ollyan, 
mint a kevés ideig tartó pára, mely hamar elenyészik: ollyan, 
mint a kemencze füsti, mely késedelem nélkül eloszol: ollyan, 
mint a tajték, mely egy szelecskétűl elszaggattatik : ollyan, mint a 
szél, mely menten mégyen és vissza nem tér: ollyan, mint a 
virág, mely hamar meghervad és szárad : ollyan, mint az árnyék, 
mely ha délig nő, dellyest apad, és azon állapatban soha nem ma- 
rad : ollyan, mint az állom, mely csak rövid hiuság. Egy szóval, iga- 
zán írja Seneca, hogy ha egybeveted a mennyit éltél, azzal a mennyi 
ideig azelőtt nem éltél; ha az örökévalóság mellé tészed a mit te 
hosszú életnek tartasz : czak ollyan ez, mint egy pont és semmi. 

Tűrhetők vólnának ezek a büdös test fogyatkozási: de ezek- 
nél nagyobb gonosz vagyon benne. Mert ez minden bűnnek mű- 
helye, minden gonoszságnak izgatója. Oszveesküdt a test az ördög- 
gel, a lélek veszedelmére, és az ő kívánsági szünetlen harczolnak a. 
lélekkel : úgy, hogy nem egyéb a halandó test, hanem fegyvere a 
mi ellenségünknek: ki szemeinkkel harczol, hogy bujaságra vi- 
gyen : torkúnkkal, hogy részegessé tégyen : hasúnkkal, hogy dobzó- 
dásra vigyen: nyelvünkkel, hogy sok egyéb vétkekretaszítson. E mel- 
lett, barátság színe alatt, a szegény lelket kötve tarttya és lenyomja. 

Erre nézve parancsollya Isten Sz. Pál által, hogy a testnek 
ne kedvezzünk ; kívánságinak ne engedgyünk : hanem eszünkben 
forogjon, hogy nem a test szolgálattyára teremtettünk : és valaki 
ennek igen kedvez, rabságban vagyon. Azért, mint szolgát, úgy tar- 
csuk a testet : mint a szamárt, úgy ostorozzuk, és határában tartóz- 
tassuk : a szolgának uralkodást ne engedgyünk, hogy kárhozatra 
ne jussúnk. Mert bizonyos igazság az, hogy semmi jó nincs abban, 
a ki testét igen szereti : azért, végre is el nem kerüli a kárhozatot. 

De mennyünk tovább, és, ha ennyi fogyatkozás vagyon tes- 
tünk állapattyában, erőnk és tehetségünk minémű, jer lássuk. 
Es kérgyük magúnktúl, micsoda munkára vagy elégséges : mi- 
némű erőd vagyon? mit cselekedhetel? Es, ha magúnkat meg 
nem akarjuk csalni, bizonyoson megtapasztallyuk, hogy semmi- 
tehetők, semmi erejűk vagyúnk. Mert, 

Először : a természetnek akárminémű munkájára sincs tehet- 
ségünk, az Istennek segítése és velünk munkálkodása nélkül. 
Nemcsak Istenben élünk és vagyúnk, úgymond Sz. Pál, hanem 
ő benne mozgúnk, ő segítésével lehet legkissebb mozdúlásunk : 
ő az, a ki minden cselekedetinket velünk eggyütt cselekszi. És 
miképpen a fejsze, vagy fúrú semmit nem meczhet, emberi moz- 
dítás nélkül ; miképpen a penna nem írhat, újjaink igazgatása nél- 
kül: úgy a teremtett-állat semmit nem mívelhet Isten segítése és 
velünk eggyütt munkálkodása nélkűl. Mert csak egyedűl Istenben 
vagyon oly hatalom, mely segítő nélkül valamit mívelhet: mi pedig 
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nem láthatúnk, nem járhatúnk, nem szólhatúnk, nem mozdúlhatúnk 
ha Isten ezekben velünk eggyütt nem munkálkodik. Nemis kell azt 
gondolni, hogy, ha Isten a bűnös cselekedeteket velünk eggyüt- 
cselekszi, ő is bűnbe esik: mert nincs magán a cselekedet mivól- 
tában bűn : mivel, külső cselekedetre nézve, a hadakozó jámbor, 
bűn nélkűl úgy megöli az embert, mint a lator gyilkos; a hagy- 
mázban feküvő, úgy arezúl veri apját, mint az istentelen fiú ; a 
jámbor házas, úgy él feleségével, mint a fajtalan latrával; a ha- 
lálra éhező, úgy elveszi marhádat, mint a lopó. Kiből megtetcezik, 
hogy a külső cselekedet, magában, bűn nem lévén, Isten azokra 
segítheti embert vétek nélkül: mert a vétek emberben vagyon, a 
ki szabad akarva törvény ellen cselekszik. 

Másodszor : a jóerkölcsös és üdvösséges cselekedetre oly erőt-. 
lenek vagyúnk, hogy magúnktúl azoknak meggondolására sem 

δ 

hi 
9 

érkezünk, ha természet folyása és rendi felett nem segít Isten τὸ 
a ki kezdi és végbeviszi a mi jó bennünk vagyon : a ki az akarást 
és véghezvitelt szerzi bennünk. Azért veszedelmünk és gonosz- 
ságúnk magúnktúl vagyon : segítségünk Istentúl, a kitűl vészszük, 
valami jó vagyon bennünk. Mert miképpen a szem, nem láthat 
világosság nélkül ; a test, nem élhet étel nélkül: az ereje-szakadt 
beteg, nem járhat segítő nélkül; a kő fel nem mehet külső erő 
nélkül: úgy Isten segítése nélkül, üdvösséges jót nem mívelhe- 
tünk ; az ő vonása nélkül, ő hozzá nem mehetünk. 

Három szép hasonlatossággal ismérteti a sz. írás ezt a mi 
fogyatkozásunkat : először, azt mondgya, hogy a szőlővesszőnek 
termése nem lehet, ha a tönek erejéből és nedvesítéséből nem 
vastagodik, sőt a venyikéből, nemhogy ágast, vagy gerendát, de 
egy szeget sem csinálhatni : azonképpen mibennünk semmi ha- 
szonra és jóra való nincsen, ha a Christus malasztya és segítése 
nem gyámolyít. Másodszor, azt írja Sz. Pál, hogy mi ollyanok 
vágyunk, mint a letörött óltó-ágacska; mely soha nem gyümöl- 
csözik, hanemha a gyökeres fába óltatik, és a gyökér nedvességé- 
vel elevenedik. Harmadszor, Sz. Dávid azt mondgya, hogy Istenre 
néző dolgokban, ollyan a mi lelkünk mennyei harmat nélkül, mint 
a száraz föld eső nélkül. Azért miképpen az első teremtésben, a 
föld haszontalan és üres vólt, azaz erő nem vólt benne, mellyel 
hasznos termést hozhatott vólna, és Isten sem teremtett vala fát 
vagy füvet benne: hanem sovány, kopár és semmirekellő vala : 
eképpen a mi lelkünk, minden jó gyümöleshozásra elégtelen és 
haszontalan, ha mennyei malaszttal nem vastagodik magtalansága. 

Ha azért valami jót cselekszünk, nem miénk az, hanem 
Istené, a kinek erejével munkálkodunk. Es igazán mondhattyuk 
Istenünknek: Tiéd Uram és te tőlled vettük valamivel kedveske- 
dünk néked. Ha jutalmazod szolgálatunkat, magad ajándékit 
ajándékozod. Mert miképpen József az ő attyafiainak pénzen 

- 
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ada búzát, de pénzt is ada, mellyel búzát vásárlottak : úgy ἃ te 
kegyelmességed reá segített a munkára, hogy szegődésedet meg- 
tellyesítenéd. 

Akarod-e mégis tovább tudni, te ki vagy cselekedetedben? 
Ha eredeted és születésed, ha természeted és tehetséged fogyatko- 

. zási tekintetessé nem tehetnek, talám cselekedetid méltóságosbbá 
tehetnek ? De jaj, mely fogyatkozottak a mi cselekedetink ! Ha az 
Isten irgalma nem tartana, régen, mint Sodoma, elvesztünk vólna, : 
ha zabolán nem hordozná Isten a sátánt, hogy tellyes erejét reánk 
ne fordítcsa; ha erőtlenségünket nem vastagítaná; ha veszedel- 
münk okait nem távoztatná : régen pokolban kínlódnék a mi lel- 
künk. Mert valamely bűnbe esett valaki, azonban esnék akárki, ha 
Istentűl nem óltalmaztatnék. Azért minden ember úgy szólhat 
magárúl, mint Sz. Ágoston : Uram, e világ bűneit mind én csele- 
kedtem vólna, ha a te óltalmad nem tartóztatott vólna. A mi jó 
bennem vagyon, te tőlled vagyon : ha mikor állottam, te erőddel 
állottam : mikor elestem, magamtúl estem, és örökké sárban he- 
vertem vólna, ha te fel nem emeltél vólna: és minekutánna fel- 
állattál, ismét mingyárt elestem vólna, ha tenem tartottál vólna- 

Illyenek a mi erkölcsink magunktúl. Azért cselekedetünkkel. 
semminél is alábbvalók lettünk: mivel tekélletes igazság, amit, 
az igazság tanított, hogy jobb vólna nem születni, azaz semmiség- 
ben maradni, hogysem bűnbe esni, és abban megkeményedni. 

Moyses akkor vévé eszébe, hogy rút sennyedékekkel poklos 
keze, mikor kebelébe nyúla. Jer mi 15 nyúllyunk belső rejtekébe 
szívünknek : és elsőben, gondollyuk meg, hogy az egész világ, vagy 
a testi gyönyörűségeket, vagy a szemmel látott gazdagságokat, 
vagy a felső és böcsületes állapatokat szomjúhozza, űzi, kergeti. 
Annyira elragadtatnak pedig ezeknek kívánságával az emberek, 
hogy hanyatthomlok minden bűnökre mennek érettek. Jutassuk 
eszünkbe azért, mennyiszer és mely sokképpen vétkeztünk ezek- 
ben. Oh ember ! Isten téged a keresztségben megmosogatott, fiává 
fogadott, lelki áldomásokkal felékesített: te pedig, mint ama 
tékozló fiú, meg nem gondolván, hogy veszni kell annak, a ki 
Istentűl eltávozik, bfiínöd és gonoszságod által elhagyván Istene- 
det, eltávoztál tőlle ; mennyei gazdagságit eltékozlottad ; Istennek 
szentelő malasztyát és barátságát elvesztetted : lelkedet ördög szol- 
gálattyába, sőt rabságába ejtetted ; Istent ellenségűl vetted ; min- 
den érdemedet és győjteményidet, mellyet ifiúságodtúl fogya ke- 
restél, megfojtottad : úgy, hogy örökké elvesznek és haszontalanok 
lésznek, ha lelkeddel eggyütt, Isten irgalmával nem eleveníttet- 
nek. Ennek-felette : miképpen Ádámot Isten minden állatok urává 
tette, de egy bűnnel minden állatok szolgája lén; és mingyárt a 
bűn után, Ábelt juhpásztorrá; Caint szántó Festa kelle tenni : 
úgy te, a tékozló fiúval, oktalan-állatok pásztora, sőt, mint Nabu- 
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chodonozor, oktalan-állathoz hasonló lettél, hasad és hasadallya 
kedvekereséssel. 

Ha igaz tehát, a mit Sz. Bernárd írva hagyott, hogy nincs 
az ember orrában oly nehézszagú poshadt dög, mely büdös Isten 
előtt a bűnös lélek. Valaki magát isméri, és cselekedetinek rútságit 
szemléli : eszébe veheti, hogy a magúnktúl származott cselekede- 
tek nem dücsősséges dicsíretet és jutalmazó fizetést, hanem szé- 
gyent és gyalázatot érdemlenek; azért úgy nézi magát, mint 
a büdös dögöt, melyből szünetlen folynak a gonosz bűnök rútsági. 

Igy gondolkodott bezzeg Dávid király, mikor magát hólt eb- 
hez hasonlította : jelentvén ezzel, hogy mint a hólt test egyebet 
nem szerez büdösségnél: úgy Isten segítsége nélkűl, bűnös vét- 
keknél egyéb nincs mi bennünk. 

Vaj adná Isten, hogy minnyájan így ismérnők vétkeinket. 
De jaj, s meg jaj, ki sokan vannak ollyanok, mint a ki azt mon- 
dotta : Gazdag vagyok, és nincs semmi szükségem ! Noha nyomo- 
rúlt, szegény, mezítelen és vak vólt. Nincs orvossága a betegség- 
nek, ha meg nem ismértetik. Legveszedelmesb a hagymáz, mely- 
ben a beteg nem érzi betegségét, hanem csácsog, és örül nyavalyá- 
ján. Mennyünk tovább. 

HARMADSZOR és utólszor : Sokkal inkább ismérhettyük magún- 
kat, ha megtekintyük, mi lészen vége a világ tömlöezében való 
nyavalygásoknak ? Mert, 

Először: ha most értékes állapatban vagyúnk, bizonytalan 
mire jutúnk hóltunk napjáig. Nézd ama hetven királyt, az Adoni- 
bezek asztala alatt, kezek, lábok nélkűl, mint kapdosnak ebmódra 
a konczon : tekincsd a Saul király testét felakasztva egy kő- 
falon : lássad Julius császárt a templomban, huszonkét halálos seb- 
ben; Caligulát, harminczhárom vágással megölve; világbíró 
Sándort, Tibériust, Trajánust, Constantinust méreggel végeződve. 
Jusson eszedbe, hogy Valens, egy házikóban megége : Gordiánus, 
felakasztaték : Pertinax és Maximinus feje, kopja hegyén hordoz- 
taték : Nicéforus Fókas, mikor ágyában alunnék, megöleték. Több 
sok hatalmas fejedelmek, illyen véletlen veszélyekkel vesztek. 
Sokan rabságra, sokan kúldusságra, sokan egyéb nagy nyavalyákra 
jutottak, a hatalmas emberek közzül. Azért rajtúnk is történhetik, 
a mi máson történt : és bizonytalan végünk, félelemnek rettegésé- 
vel kínoz. 

Ha testi állapatúnk ily bizonytalan, sokkal félelmesb a lélek 
dolga és következhető szerencséje. Most állunk-e? Nem tudgyuk, 
ha hólnap el nem esünk. Most Isten kedvében vagyunk-e ? Nem 
tudgyuk, ha végig állandók lészünk ; ha a pokol tüzét elkerüllyük. 
Azért jövendőre nézve, minden dolgúnk félelem és szomorú ret- 
tegés. 

Másodszor: ha idején meg nem halúnk, a vénség rajtunk ; 
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mellyet a Bölcs kínok idejének nevez. Mert a vénség, szünetlen 
betegség : melyben szemeink homályosodnak ; hallásunk siketedik ; 
szaglásunk és izlésünk tompúl ; illetésünk nehezűl. A köhögések, 
szemfolyások, taknyosságok, fájdalmak, erőtlenségek, ízetlen éte- 
lek, szakadozott aluvások, mindennapi kenyér a véneknél. Sőt az 
elmének élessége, az emlékezésnek elevensége, az okosságnak vilá- 
gossága, vagy meghomályosodik, vagy megfogyatkozik a vénség- 
ben. Azért, noha minnyájan kivánnyuk a vénséget : de, a Bölcs 
mondása szerént, valaki arra jút, igazán mondgya, hogy nem tet- 
czik néki. 

Harmadszor: semmik ezek ahoz képest, hogy kimondotta 
Isten a bűn után sentencziánkat, és bizonyosan meg kell halnúnk. 
Véletlen és váratlan jő sokszor a halál ; és nem tadgyuk, hol, mi- 
kor, minémű halálunk lészen : de bizonyos, hogy közel vagyon, és 
jöttön jő, sohúlt semmit nem késik. Azért tellyes életünket kínozza 
a halál félelme. Es, úgy tetezik, künnyebb vólna a halált szenvedni, 
hogysem ennyi ideig, óránként a halál félelmétűl szorongattatni. 
Kire nézve mondotta ama nagy császár, hogy jobb egyszer által- 
mennyi a halálon, hogysem attúl mindennap rettegni. 

Mikor immár közelgetni kezd a halál, előljáró vitézit küldi, 
hogy szállást készítcsenek, a sok és nehéz fájdalmakat ; mellyek a 
kedves étkeket epévé, a gyönyörűséges italokat keserű. ürömmé 
változtattyák. Es mikor szemeid elfordúlnak, dobog mellyed, reke- 
dez röhögő torkod, fogaid megfeketednek, orrod megvékonyodik, 
vak szemed béesik ; eljő maga a halál, és erővel kiviszi testedből a 
lelket. Ugy marad a test, mint a tőke, érzékenység, mozdúlás, szép- 
ség nélkűl. Mihent kimégyen a lélek belőlle, oly iszonyú, hogy leg- 
kedvesb fiának, vagy házastársának hólt testét sem nézheti ember 
iszonyodás nélkül : nem is tartya senki tovább háznál a hólt tes- 
tet, hanem a míg tisztességesen ki nem adhat rajta. Halál után, 
minden dögnél büdössebb az ember teste, ha hamar föld alá nem 
tétetik. Ott is, sem nemesség, sem gazdagság, sem bölcsesség meg 
nem menti, hogy meg ne bűzhödgyék, és, a mint Sz. Jób írja, apja, 
annya a rothadás és férgek : vagy, a Bölcs írása szerént, kigyók- 
nak, férgeknek öröksége lészen, azaz úndok férgekké, férgek elede- 
lévé, végre porrá lészen. Es kiki vagy, akármint gyengéltessed 
testedet, de földbe tétetik; legalacsomb-rendű emberek lába alá 
vettetik: és a kiket semmire böcsüllöttél, azok járnak hasadon. 
A fák között nagy külömbözés vagyon, mig meg nem égnek : de 
mihent hamuvá fordúlnak, semmi választás nem lehet közöttök. 
A szegény és gazdag, ifiú és vén, király és csordapásztor tetemi 
között semmi külömbség nincs a halál után. 

Negyedszer : ennél is rettenetesb az, hogy a halál után a sze- 
gény lélek, mindenektűl elszakadván, a miben gyönyörködött, 
egyes-egyedül vitetik az igaz itilő Isten széki elibe : kinek bölcse- 
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sége előtt, semmi titkolva nem lehet; sem hizelkedéssel meg nem Ἷ 
csalatik, sem ajándékokkal, sem könyörgéssel, sem rettentéssel . 
nem hajol: hanem igazán és vóltaképpen, minden gondolatrúl, 
szóllásrúl, cselekedetrűl, elmulatásrúl számot kíván. Prókátora és 
bátorítója ott nem lészen a léleknek, hanem csak az ő cselekedeti 

követik, és azok szerént itíltetik, örök kárhozatra, vagy boldog- 
ságra. 

Meghallád ember, te ki vagy ; mi vóltál ; mi vagy ; mivé lész ; 
megtanulád, hogy semmiből és sárból lettél; ganéj fészkekben 
fogantattál ; sok rútságokkal és nyavalyákkal környékeztettél ; sok 
vétkekkel mocskoltattál ; végre is tested ganéj, és férgek eledele 
lészen, és ki tudgya, talám lelked pokol tüzének üszöge lészen? 
Vallyon ezek, felfuvalkodott kevélységre izgatnak-e?  Vallyon 
illik-e, hogy bíborba, bársonyba takartassék a ganéj ? hogy arany- 
nyal és drágakövekkel fényesítessék a sár? hogy válogatott étkek- 
kel hízlaltassék a férgek eledele? hogy tisztekben és böcsülletek- 
ben telhetetlenkedgyék a bűnök gyalázattyával bűszhödött ge- 
nyedtség ? Ki ne nevesse, ha a ganéj első helyeken vetekedik ? mi 
közi a sárnak s czifrához ? a rút féregnek a nagy böcsüllethez? 
Ha föld vagy láb alá való vagy : magasb helyt nem érdemlesz a 
földnél. Vajha igazán ismérnők magunkat ! Vajha meggondolnók, 
mik vóltunk? Mik vagyúnk? Mivé lészünk ? elfelejtenők bezzeg 
a kevélységet : és azt kivánnók, hgy ezt a sárt megtapodgyák : ezt 
a bűnök gyalázatyával rúttítatott férget semmire böcsüllyék. Mert 
noha külső cselekedetben kiki tartozik magát úgy viselni, mint 
hivatallya és méltósága kivánnya : de e mellett arra köteles, hogy 
maga alacsonságát ismérje : magát minden böcsülletre méltatlan- 
nak itíllye: maga erőtlenségét, maga sok vétkét szeme előtt hor- 
dozza, és mindenekben magát megalázza. 

Szent Isten, nyisd meg lelki szemeinket, hogy ismérjük ma- 
gúnkat. Elsőben pedig az én elmémet mennyei fényességeddel 
világosítcsad, hogy a mit mondottam és valóságos igazságnak ití- 
lek, azt ne csak ércsem és tudgyam, hanem azokból magamat 
megalázzam, méltatlan vóltomat érezzem: hogy miképpen meg- 
dicsíréd a maga-megalázó Keresztelő Jánost, úgy minket is meg- 
dicsíry szent Atyád előtt. Amen. 

Christus Urúnk születésének idejérűl, mód- 
gyárúl és helyérűl. 

(Karácsonynapi első besz.) 

A királyok könyvében olvassuk, hogy egy özvegyasszony fia 
véletlen meghala, és nem találván a keseredett anya egyéb vigasz- 
talást, Eliseushoz futa, lábaihoz borúla, addig esedezék, addig áz- 
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tatá könyhúllatásival a földet előtte, hogy megesék szűve a prófé- 
tának : inassát Giezit, a halottas házhoz küldé, kezébe adván istáp- 
ját, mellyel támogatni szokta vala vénségének erőtlenségét: és 
megparancsolá, hogy azzal illesse és elevenítcse a hólt testet. De 
megértvén Eliséus, hogy ezzel meg nem éledett a gyermek, maga 
méne a halotthoz : úgy egybevonyá és megkicsinyíté magát, hogy 
a hólt testre borúlván, szemeit szemeihez, kezeit kezeihez, lábait 
lábaihoz tenné, és így, elsőben megmelegíté, végre megeleveníté ἃ 
hólt gyermeket. 3 

Hasonlót cselekedett mi velünk a próféták Ura, az Atya Isten- 
nek Bölcsesége. Meghólt vala bűnében az emberi nemzet : Isten az 
ő jóvóltának gazdagságát mutatván, nem akará érdeme szerént 
elhadni; hanem hogy újonnan lelki életre támasztaná, elküldé 
Moysest csudatévő vesszőjével; elküldé prófétáit, kik a törvénynek 
súllyos pálczájával eléggé illeték, sőt ütögeték az emberek szűvét : 
de lelki életet és érzékenységet nem adhatának néki. Mert ha tör- 
vény által lehetett az igazúlás, heában hólt meg a Christus. A mi 
tehát lehetetlen vólt a törvénytűl, azt maga az Isten Fia vivé 
végbe : és, a ki régen sok nyelveken, sok képek és árnyékok által 
szóllott, maga jöve hozzánk születése által: végetlen nagyságát, 
mellyet az egek és föld meg nem környékezhetnek, annyira egybe- 
vonyá, és, a mint szól az írás, az Igét annyira megrövidíté; magát 

. annyira megürcssíté és kicsinyíté, hogy gyermeki testtel eggyesül- 

. vén, a szoros istállónak kisded jászolába férne. Így eleveníté a kár- 
hozat halálába esett embert. 

Ezt a mi Urúnk jövetelének emlekezetit terjeszti szemünk 
"eleibe a mai napon az anyaszentegyház, mely ajtaja és kezdeti 
minden üdvösséges javainknak, mellyeket Christus Urunktúl vet- 
tünk. Mert ezanap, mellyen a másik adám, az üdvösségnek Attya, 
bőrünkbe öltözék, hogy kiöltöztessen abból az oktalan-állat bőré- 
ből, melybe első atyánk bűne után búvék. Ez a nap, mellyen a 
szeplőtelen Szűz az ő Fiát, bűnös Esau testének hasonlatosságára, 
bőrünkkel béfedé, hogy ő általa atyai áldást nyerne nékünk. Ezen 
a napon, földrűl égig támasztaték ama lajtorja, mellyen fel s alá 
járnak az Isten angyali. Ezen mutatá Isten amaz égi szivárványt, 
az örök békeségnek jelét, mikor az isteni fényességnek világossága 
az emberi természetnek felhőjével egybeelegyedék. Ez a nap, mel- 
lyen a mi igaz szabaditó Moysesünk, nem kákaszatyorba, hanem 
barmok jászolába téteték, és hogy vélle nyájaskodhassunk, orczájá- 
nak fényességét béfedé emberi testünk fedelével. Ez a nap, mellyen 
az Aron vesszeje virágozott : a Gédeon gyapja, mennyei harmattal 
nedvesíttetett ; a Dánieltűl látott kövecske, a szeplőtelen Szűztűl, 
emberi kéz és férfiú nélkűl elvált, és az ő példájának hatalmával, 
a világ bálványit, aranyát, ezüstét, dücsősségét, gyönyörűségét egy- 
szer s mind földhöz verte; és azután oly nagy hegygyé neveke- 

Pázmány. Egyházi beszédei. 5 
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dett, hogy az egész világot bétöltötte tudománnyal és szentséggel; 
Ezen a napon az erős Sámson, Dalilának szerelmétől pólába kö- 
töztetett: a régi ködök és felhők, mellyekben szokott vala Isten 
jelenni, eloszlottak : mert Emmanuel, velünk lakó Istenné lett, a 
kit ezek az árnyékok jelentettek. 

Adná Isten, hogy értenők minnyájan, mely nagy irgalmassá- 
got cselekedett, mennyi sok ajándékkal látogatott minket születé- 
sével az Ur Christus. Lehetetlen, hogy buzgó szeretetire nem ger- 
jednénk; serény szolgálattyára nem igyekeznénk, ha ennek az 
irgalmasságnak nagyvóltát értenők. De ez minden fogyatkozásúnk- 
nak gyökere és tunyaságúnknak kútfeje, hogy eunyiszer hallván 
a Christus születését, csak úgy elmélkedünk arrúl, mint közön- 
séges mindennapi dologrúl. 

Hogy azért mélyebben és édesdedben ércsük elrejtett titkait 
és böcsülhetetlen kincseit a mi Urúnk születésének : mászszora 
hagyván az angyali követségnek és éneklésnek üdvösséges tanusá- 
gát, ebben a rövid. órában, mellyet az isteniszolgálatnak szokatlan / 
hosszabbsága enged, jer tekincsük meg a három dolgot, mellyet az / 
evangeliomban hallánk, tudniillik : a Christus születésének idejét, 
módgyát, helyét. Ezekből üdvösséges tanuságokat és lelki vígasz- 
talásokat vehettek, ha figyelmetesek lésztek a hallgatásra és szó- 
fogadók az oktatásra. 

x 

Senki közzüllünk időt, módot és helyt nem választ születésére, 
hanem ezeket hírünk nélkül Isten rendeli, kedves akarattya sze- 
rént. De Christus isteni erejével és bölcseségével, nagy okokból és [/ 
bizonyos tanuságokért, maga választotta és rendelte születésének . 
minden állapattyát: úgy, hogy ennek környűlálló dolgaiban semmi ὁ 
nem történt magátúl, elszánt nagy okok nélkül. 

Idejét ha megtekintyük Urúnk születésének ; nem jöve mi- 
helyt Ádám elesék, hanem azután négyezer esztendő tájban. Mert. 
azt akarta, hogy az ember jól megismérje nyavalyás betegségét és 
eszébe vegye, hogy Isten kegyelme és orvoslása nélkül, abból meg 
nem szabadúlhat, mely isméret nélkűl, oly buzgósággal nem kí- [// 
vántuk vólna, oly böcsülettel és háladással nem fogadtuk vólna ! " 
jövetelét. Miképpen azért a túdós doktor, akkor kezdi derekason 
gyógyítani a beteget, mikor minden erejét kimutatta és magát 
megismértette a nyavalya: úgy az Istennek bölcsesége elvárá, 
hogy a világ gonossága annyira nevekedgyék a mennyire lehetett, / 
és akkor jöve ennek gyógyítására, akkor kezde ennek orvoslásához. 

A Christus születésének idejérűl négy dolgot olvasúnk ; min- 
denik méltó elmélkedésre. 

Először : azt mondgya az evangeliom, hogy Augustus pogány !/ 1 
császár uralkodott, és adófizetővé tette vólt Sidóországot, mikor ! 1 
Christus született. Ha Dávid, Ezechias, Josias és hasonló szent / 
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királyok idejében született vólna, gondolhatta vólna valaki, hogy 
ezeknek tekélletes jámborságok érdemére nézve jött Christus e 
világra: maga nem a mi cselekedetünk igazságáért, hanem csak 
maga irgalmasságából jött hozzánk az Isten Fia. Ennekfelette, ha 
szent királyok idejében született vólna a Messiás, oly böcsülletes 
aitatossággal fogadtalott vólna, mely váltságunknak végezett ren- 
divel egybe nem férhetett: mivel alázatossággal és szenvedéssel 
akarta Isten végbevinni szabadulásunkat. Bé kellett azért tellye- 
sedni az írásoknak, hogy idegen fejedelem birodalma alatt születik, 
és Jessének gyökeréből fakad Christus: azaz mikor minden ágai 
kivágatnak és csak földben rejtett gyökere marad a Dávid nemzet- 
ségének: mikor úgy megaprósodik és elfogy a királyi nemnek 
méltósága, mint az evangeliomban hallók, hogy Jósef és Mária 
megfogyatkoztak vala, kik régi elejek várasában szállást sem talál- 
tak, hanem istállóba tértek. Végezetre, hogy világosban ismértet- 
nék az Isten kegyelmessége, akkor illett Christusnak e földre jőni, 
mikor Sidóország rabságra jutott vala: mikor a pogány császár 
birtoka alatt, a pogányságból származott sok gonoszságok tellyes- 
séggel eláradtak vala. Mert ez az Istennek irgalmassága, hogy 
akkor küldötte hozzánk szent Fiát, mikor ellenségi vóltunk és 
haragot érdemlettünk : akkor nyújtotta segedelmét, mikor emberi 
segítségnek reménségéből kifogyott vala a sidóság. 

Másodszor : azt írja Sz. Lukács, hogy olykor születék Christus, 
mikor a pogány császár ravóitúl mindenek béírattak: a végre, 
hogy személyre és értékre adót vetnének, és az Isten népét sar- 
czoltatnák. Annakokáért írják a régi atyák, hogy mihent Christus 
született, ottan ravók laistromába iratott, mint adódó jobbágy, és 
mivel a fél siclust, vagy két drachmát, mellyet Isten a templomra. 
rendelt minden személytűl, a római császár maga adózására for- 
dította vólt: Christus Urúnk is, öregkorában ezt az adót meg- 
fizette, mint az evangeliom előnkbe adgya. Ah, mely igazán írja 

. Sz. Lukács, hogy Augustus az egész világot béiratta ! Ah, mely 
méltán mongya Sz. Pál, hogy a kisded gyermek semmiben nem 
 külömböz a szolgátúl : mivel az Istennek örökös Fia, a római csá- 
szár szolgáinak laistromába iratik. 

Keresztyének, mi valánk szolgák, és kegyetlen urak szolgái 
valánk : a bűnnek, halálnak, ördögnek rabságában valánk : de imé, 
az Isten Fia mihent születik, adófizetésre kötelezi magát, hogy a 
mi sarczúnkat letegye : a császár könyvébe íratik, hogy minket az 
élet könyvébe írjon, 

Harmadszor: mivel Christus békeséget szeret és minket is 
békeségszeretőkké akart tenni, oly üdőben született, melyben egy 
közönséges úrnak birtokában lévén e világ, nagy és közönséges 
békeség vólt. Ugyanis, az égi harmat tiszta és minden szelek hábo- 
rúitúl csendesz üdőben szokott alászállani : a szent próféták pedig, 
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nem csak mennyei harmatnak, hanem bíkeség fejedelmének nevez- 
ték Christust : és azt jövendölték, hogy ő idejében a békeségnek 
bővsége lészen. Azért az emberek kardokból szántóvasat, kopja- 
vasból kapákat csinálnak; eltörik a kézíjakat; tüzet raknak a 
paisokból. Es hogy ennek a békeségnek csudálatos vóltát előnkbe 
adná Isaiás, azt írja, hogy a Christus országában, a farkas bárán- 
nyal, a párducz gödölyével, az oroszlány borjúval eggyütt lakik és 
egymásnak nem ártanak: mert egy kis gyermek legelteti őket. 
Mindezeken azt kell érteni, hogy a hol Christus uralkodik, béke- 
ségnek kell ott lenni : azért hallád az evangeliumban, hogy mihent 
született, ottan békeséget hirdettek az angyalok. Mert, a Sz. Pál 
mondása szerént, Christus a mi békeségünk : és oly fenetermészetű 
vad ember nem lehet, ki meg nem szelídűl, ha szűvében Christus 
születik. Azért, valahol haragtartás, gyűlölség, bosszúállás, vissza- 
vonyás vagyon, bizonyoson hidgyétek, hogy ott nem született a 
szelid Christus, hanem a háborúság-szerző és szerető sátán ural- 
kodik. Mert az Isten : békeségnek és nem visszavonyásnak Istene. 
Az ő lakóhelye békeség, melyben nem részesek a gonoszok. 

Negyedszer: hideg télben, meleg ház kivűl született az igaz- 
ságnak napja : hogy a hideg világot melegítené ; hogy szenvedéssel 
és sanyarúsággal kezdené érettünk való fáradságit. Gyermeknek, és 
hideg istállóban született gyermeknek, és a kinek alig vólt egy 
darab posztócskája, alkalmatlan vólt a téli üdő: mégis a hideg 
telet választá Christus születésére, hogy szenvedésen kezdené 
életét. Olykor születék, mikor az étszaka leghosszabb : de ugyan- 
akkor a napok hoszabbodni, a setét étszakák rövidülni kezdenek. 
Mert mikor a világ gonoszságának setétsége annyira nevekedett, 
valamennyire lehetett, akkor kezdé az Isten Fia, példájának és 
tanításának világosságával, fogyatni és rövidíteni a régi setétséget ; 
akkor kezdé az új világosságot, az isteni tudományt nevelni és 
öregbíteni. Végezetre, miképpen az Áron vesszeje éjjel virágozék ; 
miképpen az Isten szekrénye éjjel veré földhöz a Dágon bálványát ; 
miképpen az Isten angyala éjfélkor ölé meg Egyiptomnak első 
szülöttit: azonképpen setét étszakának kellő közepin jöve e 
világra a mindenható Ige, mikor a pásztorok éjjeli vigyázással 
őriznék nyájokat. 

Ebből nemcsak azt tanúllyuk, hogy temérdek setétségben vólt 
a világ, Urúnk jövetele előtt ; de ő világosította a halál árnyékának 
setétségében lévőket : hanem azt 15 megérthettyük, hogy miképpen 
a mi szemünk nem láthat a setétben, úgy a mi értelmünk meg 
nem foghattya a Christus születésének csudálatos vóltát : hanem 
fogva kell tartanúnk okosságunkat : nem kell annak itíletit és vis- 
gálását nyargalóban bocsátani : a hitnek és aitatos akaratnak ere- 
jével arra kell vinni, hogy elhidgye a mit meg nem foghat. Es 
miképpen ama szent állatok, mellyeket Hzechiel láta, lebocsátolták / 
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szárnyokat: elhatták röpdöséseket, mihent az isteni szózatot 
hallották : úgy mi is, fel nem érvén elmélkedésinkkel, mint lehes- 
sen az Isten emberré, az igazmondó Isten szavára, megalázzuk 
okoskodásunkat és ezt a setétségben elrejtett mélységet leborúlva 
imádgyuk. Ezt cselekeszi az anyaszentegyház ; mert a szent misé- 
ben, a Credonak több felséges részeire, le nem borúl a pap, mihelyt 
arra jút : Es emberré lett : mingyárt térdre esik és az oltárra borúl. 
Hasonlóképpen a mise végin, a Sz. János evangeliomát olvasván, 
fenn álla pappal egyetemben a kösség, valamíg ama szókra nem 
jút : Es az Ige testté lén : akkor minnyájan térdre esnek: nemcsak 
böcsülletért : hanem hogy megalázván magúnkat a Christus aláza- 
tosságának emlekezetire, vallást tegyünk, hogy meggyőzetünk 
ennek a felséges titoknak mélységes setétségétűl, és csak leborúlva 
kell imádnunk, a mit elmélkedésünkkel meg nem foghatúnk. 

Módgyát a Christus születésének, azt mondgya Isaiás, hogy 
emberi nyelvvel ki nem mondhatni. Azért, mikor a Szentlélek 
vezérléséből ennek hirdetéséhez akart kezdeni, felkiáltott elsőben : 
Uram, ki hiszi a mit hall töllünk, hogy egy szűz gyermeket szül, ki 
Emmanuel, velünk lakozó Isten, azaz Isten-ember lészen ? A szűz- 
nek szüléséről azt írja, hogy minekelőtte a szülésnek erőltetését, 
vagy fájdalmát és szenvedését érezné, fiúmagzatot hozott. Mert ha 
Christus öregkorában úgy ment tanítványihoz zárlott ajtókon által, 
hogy ezeket meg nem nyitotta: mit csudálod, ha születésében 
békeségesen és sérelem nélkül ment által, nyomdok nem maradván 
utánna? Azért, hogy fogantatásban, szülésben és szülés után szűz- 
nek ismérnők a Christus szent annyát, háromszor mondgya 
Fzechiel, hogy az a kapu, mellyen Isten hozzánk jött, bétéve vólt : 
meg nem nyittatott : bétéve maradott a fejedelemnek. Mert, a Sz. 
Agoston mondása szerént, ha születéssel felbontatnék a Szűznek 
épsége, nem mondatnék Christus szűztűl születtetni. 

Mikor azért a szeplőtelen Szűz Urúnkat méhében viselte, 
terhét nem érzette : mikor szülte, fájdalmát nem szenvedte : hanem 
mint az első Adám csontyaiból, fájdalom nélkül éppítteték Eva ; 
mint a csipkebokorból égetés nélkül fénylett a mennyei tűz : úgy 
a második Adám, a mi Istenünk, a ki emésztő tűz, minden sérelem 
nélkül született Bóldogasszonytúl. Azért nem vólt ebben a szüle- 
tésben semmi rútság : nem kivántatott ehez bába : nem vólt szük- 
séges egyéb asszonyemberek szorgalmatoskodása : hanem, a mint 
az evangeliom mondgya, ő maga Bóldogasszony takarta és pólálta 
édes szülöttét. 

Ezt a Christus születésének tisztaságát, a sz. írás négy igen 
szép hasonlatossággal ismérteti. 

Először, azt mondgya, hogy miképpen a nap, minden sérelem 
nélkül bocsáttya fényességét a földre ; miképpen az ő súgári, éppen 
és romlás nélkül hadgyák az üveget, mellyel általmennek ; mikép- 
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pen meg nem szaggattatik a szövétnek, mikor más szövetneket 
meggyújt: azonképpen jő hozzánk az Udvezítő, ki nem egyéb, 
hanem az örök dücsösségnek fényessége, mely a világnak hitetlen 
vakságát isteni tudománnyal világosította. 

Másodszor: hasonlíttya Isaiás az Urúnk születését a termő 
fának virágzásához és vesszőneveléséhez : Veszsző fakad, úgymond, 
a Jesse gyökeréből és virág nevekedik belőlle. Nem gondolhatunk 
tisztább és szebb születést és származást, mint mikor a fa virágzik, 
vagy vesszőt nevel. Mert a fának virágja és vesszeje, minden külső 
mag nélkül, minden emberi ásás, kapálás nélkül, csak magátúl a 
fátúl fakad. Ebben pedig a nemzésben semmi éktelen rútság és 
véresítés. semmi sérelem és szakadás, semmi törés és bontakozás 
nincsen. Eképpen lészen, úgymond Isaiás, a Messiás születése : 
minden külső mag nélkül, Szentlélek árnyékozásából, egy gyenge 
szűztűl tisztán és minden éktelenség nélkül születik. 

Harmadszor : hasonlíttya Sz. Dávid az Urúnk jövetelét az égi 
harmathoz, mely a Gedeon gyapját megnedvesítette. Miképpen az 
esők és harmatok, felhők és egek szakadása nélkül, csendeszen 
esnek ; miképpen a Gedeon gyapjára a mennyei harmat alászállott 
és azt elsőben megáztatá, megnedvesíté, azután ismét kinyomta 
Gedeon a tiszta harmatot belőlle, de sem egyikkel, sem másikkal a, 
gyapjú meg nem szaggattatott, meg nem sértetett: ezenképpen 
ama mennyei harmat, melyet a régi próféták annyi óhajtásokkal 
kívántak, mikor az egekből Bóldogasszony méhébe bocsáttaték, 
mikor tiszta méhébűl kiadaték, meg nem sérté semmiben ezt a 
tisztaságos gyapjat. Nem jöve a mi Urúnk, mennydörgés, csattogás, 
villámlás, trombitaharsagás között, mint régen a Sinai hegyére : 
mert talám ismét azt mondották vólna az emberek, hogy ne 
szóllyon nékik Isten: talám ismét elfutottak vólna előtte, mint 
paradicsomban elfuta Adám : hanem csendeszen jöve, mint a, har- 
mat szokott a gyapjúra szállani. Hs miképpen az ember meg nem 
isméré az ördögöt paradicsomban, azt akará Christus, hogy az 
ördög se ismerné őtet születésében: és erre nézve, jöve hozzánk 
csendesz harmat módgyára. 

Negyedszer és utólszor: hasonlíttya Oseás próféta az Urúnk 
születését hajnalhoz. Mert miképpen a piros hajnal, egek sérelme 
nélkül, a világi állatoknak csudálatos örömökkel mutattya magát: 
úgy a mi Udvözítőnk, tisztaságos annyánk méhéből, minden alkal- 
matlanság nélkül született. Mikor azért elközelgetett születésének 
ideje, kimondhatatlan örömmel tellyesíté szent annyát. Es mikép- 
pen az első Adámra csendesz és kedves álmot bocsáta, mikor Hvát 
oldalából éppíté : úgy a szeplőtelen Szűznek értelmét, mennyei el- 
mélkedéseknek mélységes tengerében ; akarattyát, isteni szerelem- 
nek gerjedező tüzében, mindenestűl elmeríté, mikor Urúnkat. 
elhozá, és, mint egy mély álomból, az isteni dolgok csudálkozásá- 
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ból felocsódván, előtte látá Szülöttét, Urát, Teremtőjét. Azért 
öröm és félelem között nem tudván mit mivelne, térdre borúlván, 
hihető, hogy eképpen szóllott néki : Oh áldott gyermek ! oh felséges 
Isten! oh édes Fiam! oh én mennyei szent Atyám, oh Uram, 
Teremtőm ! ki vagyok én, hogy alázatos szolgálódat ily nagy jóval 
látogatod? Szoptassalak-e téged mint fiamat, vagy imádgyalak 
mint Istenemet? Bétakarjalak-e mint anyád, vagy  tisztellyelek 
mint szolgálód ? Tejet adgyak-e, vagy temjénnek áldozzam néked ? 
Hogy lehet, Uram, hogy ölembe vegyelek téged, ki az egeket bé- 
töltöd? Mint táplállyalak téged, ki minden állatokat eledellel 
tartasz? Efféle sok, és mi tőllünk gondolhatatlan aitatosságok 
után, végre ölelvén, csókolván, sírván, örülvén, ölébe vévé és nagy 
böcsüllettel bétakargatá Fiát, Attyát, Istenét. 

Helyét a Christus születésének ha megtekintyük, arrúl az 
evangeliomban három dolgot hallánk; hogy Betlehemben, a hol 
Dávid született vala; hogy istállóban született; hogy jászol volt 
bölcsője, posztó darabocskák pólái. Megjövendölötte vólt Micheás 
próféta, hogy az Israel Ura, kinek első születése öröktűl fogva 
vólt, emberi természet szerént Betlehemben születik. Dücsösséges 
nagy a te neved, oh Istennek várasa: mivel te benned ember, de 
Isten-ember született. Sokkal dücsősségesb paradicsomnál ez a kis 
váras. Mert paradicsomban tiltva vólt az élet fája ; ott esett bűnbe 
dám ; ott forgódott a kigyó : de ebben a váraskában nincs kigyó ; 

nincs elesett adam; nincs tiltva az élet gyümölcse: hanem 
jászolba, az oktalan-állatok evőhelyébe tétetett, hogy ehessék 
ő benne valaki akarja. Csudálkoznak a szent doktorok, mi légyen 
oka, hogy mikor Isten az eget és földet teremté, mingyárt a földet 
kezdé ékesgetni és a három első napot ebben töltvén, azután kezde 
az egek ékesgetéséhez ? és azt talállyák rajta, hogy az eljövendő 
Messiásnak böcsülletiért készített és ékesített Isten elsőben földi 
lakóhelyt. Ezt is azért az Israel várasocskáját, Betlehemet, azért 
mongya a sz. írás böcsülletes éppületnek : mert ebben kellett szü- 
letni Christusnak. 

Idegen helyen, más hajlékban akara a mi Urúnk születni : 
hogy csak attúl is a kevés alkalmatosságtúl megüressednék, melyre 
magok házában szert tehetett vólna az ő szent annya. Bethlehem 
annyit tészen, mint kenyér háza. Mivel azért Christus igaz búza- 
szem, mely azért vettetett a földbe, hogy mennyei eledellel táplál- 
tassék az ember: méltán születik Bethlehemben, hogy ezután 
immár ne kellessék az Isten népének Egyiptomba kenyérért menni, 
hanem Bethlehemben keresnék minden nemzetségek a mennyből 
szállott kenyeret, mely örök életet ád hiveinek. Mert Betlehem- 
ben találtatik ama kenyér, mely a medianiták táborát felverte és 
megfutamtatta: ott vagyon ama kifolyó szép forrás, mellyet oly 
igen kivánt Sz. Dávid, hogy szomjúságát elóltaná. 



79 

De lásd e világnak háládatlatiságát. Nincs a mi Urúnknak, 
nincs az ő szent annyának helye és szállása a vendégfogadóban : 
hanem istállóba, jászolba, azaz legrútabb, legalkalmatlanb helybe 
térnek és telépednek. Tulajdonába jött, és az övéi bé nem fogadák. 
Oh bolond, oh csalárd világ, mely hamar megvetéd Christust! Az 
ökör megisméri urát, a szamár feltalállya ura jászolát : az Israel 
népe között pedig senki sincs, ki megismérje Szabadítóját, házába 
fogadgya Teremtőjét ; hanem egy elvetett büdös istállóban, barom- 
álló rút hajlékban kell születni az Isten Fiának ! Áldott Isten, mit 
mondana Salamon, ha istállóban és jászolban látná Teremtőjét ? 

Világ csudája vólt ama jerusalemi templom, mellyet Salamon 
király száznyolczvanezer s hatszáz munkással éppíttete ; falait, 
pádimentomait, arany darabokkal burittatá : de meggondolván az 
Istennek felséges nagyvóltát, és hogy minden világi ékesség és 
dücsösség, ő hozzá képest ocsmányság, felkiálta : Hihető-e, hogy a 
mely Istent az egek és egek egei meg nem foghatnak, ebben a 
házacskában lakik ? Vallyon mit mondana. ha egy rút istállóban ; 
ha egy elvetett jászolban ; ha barmok között ; ha egy kis fólt posz- 
tócskában takarva látná Teremtőjét ? nem nagyobb csudálkozással 
kiáltana-e : ki hiheti, hogy Isten itt lakjék ? Oh emberi kevélység ! 
Oh balgatag felfuvalkodás! mikor szégyenülsz meg, ha a mái 
napon, az élő Istent, istállóban, jászolban, posztóban látván, meg 
nem szégyenülsz? Ha te nagy nemzetből vagy : nézzed, mennyi 
királyokon hozza alá Sz. Máté annak genealogiáját, a ki jászolban 
fekszik ! Ha szent és Isten előtt nagy vagy : minden szentek szenti, 
a ki baromálló helyen születik. Ne szégyenlyed tehát magadat 
megalázni, látván az Isten Fiának ily nagy alázatosságát. 

Nemcsak azért jött Christus, hogy vére húllásával eleget 
tégyen érettünk és megváltson : hanem hogy példájával a világ 
pompáit és gyönyörüségit megutáltassa: kivegye azokat a hamis 
vélekedéseket elménkből, mellyek vezetik a világot és nagyrabö- 
csüllik a földi alkalmatosságokat. Annakokáért nem az Augustus 
császár uraságát és birodalmát választá, a ki választani túd a jó 
és gonosz között : hanem a ki meg nem csalatik, istállóban szüle- 
tik, hogy a világ dücsősségét és hiuságit megutáltassa velünk : és, 
a mint egy túdós szent ember írja, a maga testéből tükört csinált 
lelkünknek. Mihelyt született, ottan megmutatta, hogy tanácsadója 
a mi tudatlanságunknak : példájával mutatván, hogy csalárd és 
hiuságos a világi uraság és gyönyörűség. Es mint a gyermek 
Dániel itíleti, megszégyeníté a feslett vének gonoszságát: úgy a 
kis Jesus, meghamissította a világ itíletit. 

Semmivel inkább nem idegenedhetünk a világ pompáitúl, mint 
hogy ő maga Christus, alázatos renden, istállóhoz illendő állapat- 

, ban maradott; Augustust pedig, külső birodalomra magasztalta. 
Világbiró Sándor, mikor nehéz útakon által akarná vinni hadait, ! 
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látván vitézinek kedvetlenségét, leugrék lovárúl, és előttök men- 
vén, szűvet és kedvet ada mindeneknek a gyalogláshoz. Mászszor, 
a sok prédával terhelt tábort akarván künnyebbíteni, megégeté 
"először a maga társzekereit ; azután zúgolódás nélkül minnyájan 

azont cselekedék. Hogy a világi alkalmatosságokat annyira ne 
böcsüllyük ; hogy a sanyarúságoktól annyira ne irtózzunk : a mi 
Istenünk idegen helyen és istállóban születvén, igen megkünnyeb- 
bíté a világi nyomoruságokat, az örök életnek reménségével. Mert 
valaki ezt a Christus példáját jól megfontollya : igen elvetett és 
oktalan, ha úgy nem felel, mikor e világ javaitúl csalogattatik, 
mint Uriás felele Dávidnak, mikor alkalmatos nyugodalomra kül- 
deték : Az én uram sátor alatt, mezőben sanyarog : majd én házam- 
hoz mennyek, hogy puha ágyamban, asszonyhölgyem mellett 
nyújtózzam. Mongyuk miis: a mi Urúnk Istenünk mi érettünk 
legalacsormab helyre ereszkedett, jászolba tétetett; nem vólt haj- 
léka, nem vólt nyugodalma: mi tehát miért kevélykedgyünk? 
miért telhetetlenkedgyünk a világ javaiban? Keresztyének, ez a 
jászolban helyheztetett Christus, a mi tárgyunk, melyhez kell ará- 
nyoznúnk, mellyet kell követnünk. 

De mivel bé nem fogadák őtet házokba a Betlehem lakosi, 
fogadgyuk bé mi : ha az ő születésének hasznában akarunk része- 
sülni. Mert noha mindenekért született, de csak azoknak üdvös- 
séges az ő születése, kik őtet béfogadgyák : a kik őtet béfogadgyák, 
úgymond Sz. János, azok lehetnek Isten fiai. Ah kegyetlenség ! 
Mennyiszer zörget Christus szívünk ajtaján, és bé nem bocsáttyuk ? 
Mennyiszer int és fenyít, hogy bűneinkből kitérjünk, életünket 
megjobbítesuk : mégis szívünket a gonoszságban megkeményíttyük? 
Nem így, keresztyének, nem így: ne legyetek oly kegyetlenek 
mint a sidók, kik szállást nem adának Christusnak. Bóldog az a 
ház, melybe ő bémegyen. Egyszer méne a Zacheus házába, és min- 
gyárt üdvösséget nyere a gazda minden cselédével. Minket is meg- 
áld, ha béfogadgyuk őtet. Mert ugyanis nem egyébért jött, hanem 
mi érettünk, a mi jónkért és üdvösségünkért. Ha ember fia lett, 
azért lett, hogy mi Isten fiai legyünk. Ha kisded gyermek, azért 
illyen, hogy minket tekélletes férfiakká tégyen. Ha erőtlen, azért 
ollyan, hogy a mennyei útnak járására minket vastagítcson. Pólába 
kötöztetett, hogy minket a bűnök köteléből mególdozzon. Tejet 
szopott, hogy minket mennyei eledellel táplállyon. Kicsinnyé lett, 
hogy minket nagyokká tégyen. Posztó darabocskákba takartatott, 
hogy minket az igazságnak menyegzős köntösébe öltöztessen, 
Szegénnyé lett, hogy minket gazdagítcson. Nincs helye a szálláson, 
hogy nékünk helyünk lehessen mennyországban. Idegenben szü- 
letik, hogy minket mennyei hazánkba vigyen. A ravóktúl béíratik, 
hogy mi az élők könyvébe irassúnk. Adófizetésre köteleztetik, hogy 
minket ördög fogságából felszabadítcson. Barmok jászolába hely- 
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heztetett, hogy minket, kik bűszhödtünk, mint barmok, ganéjuk: 
ban, rútságunkból kiemellyen. Sírva született, hogy a mi köny- 
húllatásunkat megszáraszsza. Oh kedves sírás, mely megszabadít — 
az örök sírástúl és fogcsikorgástúl! oh áldott posztócskák, mellyek 
letörlik bűneink rútságit! oh felséges jászol, melyben nem barmok 
szénája, hanem angyalok kenyere helyheztetik ! oh felséges köny- 
húllatások, melyekben a bűnök, mint vízözönben elmerültek, és 
mi megmosatúnk. 

De ideje, hogy elvégezzük tanításunkat. Meghallátok, keresz- 
tyének, hogy az Urúnk születésének mind ideje, mind módgya, 
mind helye mi hasznúnkra és oktatásúnkra, maga alázatosságára 
és sanyarúságára rendeltetett. Azért, ha mi érettünk szolgává lett 
Christus, szolgállyunk mi is néki. Ha békeséges üdőben született, 
ne légyen semmi visszavonyás közöttünk. Ha hidegekben született 
és dedergett, olvadgyon a mi szívünk jeges hidegsége az ő szerel- 
mének tüzével. Ha alázatos hailékban született, alázzuk meg 
kevélységünket. Hs így, aitatossággal fogadván most a kisded 
Christust, bátorsággal láthassuk őtet itílő székiben. Kit engedgyen 
az Atya, Fiú és Szentlélek. Amen. 

Miért lett Isten emberré? 

(Karácsonynapi második besz.) 

A pusztában bújdosó sidóknak sok éhezéssel szakaszkodott 
erőtlenségét vastagítani akarván az Isten, mennyei eledelt és 
angyali kenyeret ada nékik, mellyet minden jó ízekkel édesített 
vala : de mivel ez kisded és hóharmat módgyára a földön elterje- 
dett vala, nem tudván a sidók, mi légyen és mire való légyen, 
csudálkozással tudakoztak : Man-hú ? Man-hú ? Mi lehet ez ? mire 
való ez? mit kell ezzel mívelni ἢ 

Úgy tetezik, keresztyének, hogy, mikor az élő Istennek szent 
Fiát, kisded és gyarló testecskében születni, barom-állóhelyen 
jászolba helyheztetni, darab  posztócskába póláltatni láttyuk, 
nagyobb csudálkozással mondhattyuk : Man-hú? Mi dolog ez, hogy 
a teremtő Isten emberré lett? hogy istállóban született? Mert 
nem lehet egész okossága, a ki azon nem csudálkozik, hogy az 
Atya Istennek természettel, hatalommal, bölcseséggel egyenlő Fia, 
az örökkévaló, végetlen, váztozhatatlan, szenvedhetetlen Fiú Isten, 
halandó és romlandó testbe öltözött, posztókba takartatott, jászolba 
tétetett. Ki hallotta, hogy azon egy fiú kétszer szülessék; egyszer / 
öröktűl fogva atyátúl, anya nélkül; másszor, az utólsó üdőkben 
apa nélkül, anyátúl? Ki látta, hogy apját maga leánya szüllye ? 
annyánál elébb való légyen szülötte ? hogy a ki ma születik, min- / 
den üdőknél régiebb légyen? Hová lehet annál csudálatosb dolog, ἢ ἢ 
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hogy az Isten hatalmassága, pólába kötöztetik? Az angyalok 
kenyere, téjjel tápláltatik ? a ki mindeneket kezében tart és visel, 
ölben hordoztatik? a ki egeket éppített, istállóba helyheztetik ? 
Egy szóval, hogy a halandó, gyarló, változandó ember, halhatat- 
lan, mindenható, örök Isten légyen. 

Ezekre tekintve Sz. Pál, az Isten Fia születését, Isten kegyes- 
ségének szentséges titkának nevezi, és visgálhatatlan titoknak 
mongya, mellyet Isten magában elrejtett eleitűl fogva. Mert ha 
világ kezdetitűl fogva, mindenható erejét a régi bölcsekkel meg- 
ismértette, alkotmányiból ; ha teremtett-állatinak szépségéből ki- 
tudódott, hogy szebb ezeknél a Teremtő: de az Istennek emberré 
léte a mennyei titkos tárháznak lakattya alatt rejtve tartatott, és 
igazán elrejtett Isten vólt a régi üdőkben. Mert Istennek emberré 
létét és születését senki a világ bölcsei küzzül nem értette, sőt a 
sidók botránkozásnak, a pogány bölcsek bolondságnak alították 
ezt a felséges tudományt : mert nemhogy Istent emberré lenni, de 
sokan a világi tudósok közzül, csak emberekkel nyájaskodni sem 
itílték illendőnek. 

Hogy azért mi is csudálkozzúnk, de meg ne botránkozzúnk 
az Isten Fiának alázatos születésében; söt, felséges okait értvén 

. Isten emberré létének, gerjedezzünk az ő szerelmére : jer kérdezzük 
mi is : Man-hú? Miért lett Isten emberré ? Régi kérdés ez, keresz- 
tyének, mellyet Jeremiás próféta illyen szókkal támaszt : Israeltűl 
váratott Udvözítő, mi az oka, hogy a földön ollyanná lettél, mint. 
útonjárú jövevény és mint adózó jobbágy? Miért születtél más: 
ember istállójában? Miért írattál a ravóktúl a császár könyvébe, 
mint adózó jobbágy? A szent atyák is egész könyveket írtak 
arrúl : Miért lett Isten emberré ? 

Megfejtették ezt a kérdést a mennyei angyalok a mái evange- 
liomban, mikor a Christus születésének örömében, Istennek dü-- 
csősségét, embereknek békeséget hirdettek : jelentvén és értenünk 
adván ezzel, hogy azért jött emberi testben hozzánk a mi Urúnk, 
hogy Isten dücsőítessék ; az emberekre pedig mennyei áldomások: 
áradg vanak. 

En is azért, a mái tanuságunk tárgyát annak isméretit és bi- 
zonyítását tészem, hogy semmiben inkább nem fénylett Istenünk 
hatalma, szerelme, igazsága, bölcsesége, mint a Fiú Istennek 
emberré létében : semmivel hasznosban nem segíttetett és nagyobb. 
böcsülletre nem emeltetett az emberi fogyatkozás, mint az Isten 
Fiának testesülésével. Aitatos figyelmezést kíván tőlletek a dolog: 
nagyvólta. 

I. RÉSZE. 

Bizonyos, hogy az Isten Fia azért jött a világra, hogy fel- 
keresse az elveszett juhot: igazítcsa és üdvözítcse a bűnösöket - 
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felemellye az elesetteket: megszabadítcsa az ördög fogságában 
heverőket : megbékéltesse Istennel a haragban lévőket : megdücső- — 
ítcse a választottakat. A végre lett enberré az Isten Fia, hogy 
tudatlanságunkat tanításával oktassa: bátortalan félelmességünket 
biztatásival vastagítcsa : restségünket példájával serkegesse : erőt- Ὁ 
lenségünket foganatos malasztyával gyámolítcsa 

Annakokáért kérdés kívül vettetett igazság az, hogy Christus 
váltságunkért és üdvösségünkért jött e világra. De mivel Istennek 
végetlen bölcsesége, az Isten Fiának testesülése és elégtétele nél- 
kül is, sok módokat találtatott az emberi nemzet szabaditásában ; 
vagy ingyen megbocsátván, vagy akármely kisded munkának bo- 
csánatot igérvén és adván: csak az a kérdés, miért választotta 
Isten ezt a módot váltságunkban, hogy a Fiú Isten emberi termé- 
szetbe öltöznék, és elégtételével vinné végbe szabadiításunkat ? 

Keresztyének, talám itt csak fel kellene kiáltanunk Sz. Pállal : 
Oh isteni bölcseségek gazdagságinak felséges vólta: mely foghatat- 
lanok a te itíletid; mely visgálhatatlanok a te útaid! Ki vólt 
tanácsa Istennek, hogy tudhassa titkát? De mivel a mennyei 
angyalok útat mutatnak az előnkbe vett kérdésnek fejtegetésére, 
mikor Istennek dücsősséget, embereknek békeséget énekelnek 
Urunk születése napján : az ő szavok után szóllyunk mi is a dolog- 
hoz, a mennyire Isten tudnúnk adgya. 

Első és főbb ok, mellyért Isten emberré lett, az Isten dücsős- 
sége : Isten senkinek semmivel nem tartozik, ha jó akaratból igé- 
retivel nem kötelezi magát: senkitűl semmit nem vár : semmire 
nincs szüksége. Azért valamit cselekszik, magáért cselekeszi ; isteni 
hatalmának, jóvóltának, dücsősségének ismértetésére. Az emberi 
nemzetet, noha másképpen megszabadíthatta vólna Isten: de 
nevének dücsősségéért, maga kegyelme dicsíretiért, szent Fiát 
akarta váltságunkért küldeni. Mert semmiben nem fénylik világos- 
ban, csudálatosban sem ismértetik az Isten hatalmának végetlen 
ereje, szerelmének tengere, igazságának és bölcseségének titka, 
mint hogy a Fiú Isten szenvedése által akart minket üdvözíteni. 
A verő órában mindenkor forognak némely kerekek : mert vagy 
terh, vagy plénh keménysége vonsza azokat; de az óra elfolyván, 
minden kerekek egyszersmind forognak: úgy az-Isten hatalmas- 
sága, a teremtésben ; irgalmassága, a bűnök tűrésében ; igazsága, a 
Sodoma rontásában ; bölcsesége, a világ vezérlésében fénylett. De 
eljövén az üdők tellyessége, a Fiú testesülésében minden isteni 
tulajdonságok egyszersmind csudálatosan kimutatódnak. 

Először: Istennek mindenható ereje fénylett a világ terem- 
tésében. Mert végetlen hatalom kellett ahoz, hogy ennyi számtalan 
állatok, ily nagy és szép alkotmányok, semmiből, segítség, múnka, 
fáradság nélkül, egy hagyással lettek: és hat nap, minden ékes- 
sége végbe vitetett. Mindazáltal a teremtésben nem mutatódott 
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utólsó és legnagyobb cselekedete az Isten hatalmának : mert több 
és szebb állatokat teremthet Isten; több világokat fondálhat:; 
több embereket és egyéb állatokat építhet, hogysem a mennyit 
teremtett. Hanem az Isten emberré léte, isteni hatalmasságának 

legfelsőbb és legnagyobb cselekedete: mivel jobbat és nagyobbat 
nem alkothat Isten annál, hogy Istent emberré tenné ; embert 
Istenné. 

A régi képírók munkájok alá azt szokták írnya : csinállya 
vala. Ezzel érteni adták, hogy jobbítás lehet munkájokban, mert 
még azt végbe nem vitték. Protogenes pedig, mikor egy képen 
mesterségét megmutatta vólna, azt írá alája : elvégezte ezt Proto- 
genes ; jelentvén, hogy ebben immár jobbítás nem lehet. A sz. írás, 
mikor a teremtett-állatok alkotásárúl emlekezik, azt mongya, 
hogy Isten azokat készíti, erőssíti, formállya, fontollya, keríti vala : 
mintha végbe nem vitettek vólna ; mivel ezeknél jobbak lehetné- 
nek. Mikor az Isten Fiának emberré létérűl emlekezik, azt mon- 
gya : végbe vitte ezt a nagyhatalmú Isten : nem kívántatik jobbítás 
ebben, ennél szebb és nagyobb munkája Istennek nem lehet. Azért 
írja Sz. Tamás, hogy a három dolog között, melynél jobbat Isten 
nem alkothat: eggyik, a Christus embersége: másik az Isten Annya. 
Nagyobb dolog a bűnös ember igazítása, hogysem az egek és föld 
teremtése: mivel gyönyörűséggel, játczodozás-képpen vitte Isten 
végbe a világ teremtését: az igazúlást pedig fáradsággal és mun- 
kával nyerte az Isten Fia. Nagyobb okkal mondhattyuk, hogy 
Isten emberré léte nagyobb a világ teremtésénél és vezérlé- 

. sénél. Mert mikor az írás a teremtésrűl és világ gondviselésérűl 
szól, azt mongya, hogy az egek és egyéb mindenek Isten újjai- 
nak munkái és Isten a világ gondv selését három újján viseli : 

. de mikor az Isten emberré létét említi, Isten karjának tellyes 

. erejével, mongya, hogy ez végbement. Jelentvén, hogy minémű 
külömbség vagyon azok a munkák között, mellyeket ember újjá - 
val, és a mellyeket vastag karjának erőltetésével végez: ollyan 
külömbség vagyon az Isten emberré léte, és a több isteni cseleke- 
detek között. 

Annak-felette, mint a fazekas lágy sárból könnyen akármit 
csinál: úgy Isten a teremtésben sárból alkotá az embert és 
lehelléssel eleveníté : az isteni személyhez foglaltatott testet, mint 

. erős kőfaragó, metéléssel, véséssel, faragással formálta és ékesí- 

. tette Isten. Azért mennyivel kevesebb erő kell ἃ lágy sár formálás- 
hoz, hogysem a kemény kő faragáshoz : annyival felségesb csele- 
kedete az isteni mindenhatóságnak a. testesülés, hogysem a több 

. állatok teremtése. Ugyanis, mit adott Isten a teremtésben, hanem 
minden állatnak maga mivóltát és természetét? De Isten emberré 
létében isteni személyét és azzal eggyütt isteni természetét adta 
nékünk ; azért, mennyivel nagyobb és felségesb az isteni személy 
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minden teremtet-állatnál: annyival nagyobb az Isten Fia teste- 
sülése a teremtésnél. Jóllehet bőlcsen írja Tertulliánus, hogy az 
emberi testnek első éppítésében is, azért tanácskozott, lehellett, 
sárt forgatott kezében Isten, noha egyéb állatokat egy szóval 
alkotta, mert akkor immár a Christus teste készíttetett és bö- 
csültetett. 

Másképpen is fénylik az Isten hatalma a Fiú testesülésében. 
Mert mikor Isten ismértetni akarta mindenható erejét, akkor leg- 
nagyobb dologban gyarló és fogyatkozott eszközök által vitte végbe 
akarattyát. Judit és Debora asszony által rontá ellenségit: trombita- 
harsogással dőjté Jerichó falait : cserép-palaczkok egybeverésével 
futamtatá ἃ madianitákat: Moysest egy vessző-szállal fegyverkezteté 
Fáraó ellen: Dávidot parittyával küldé Góliádra. Ezekben és ha- 
ssonló cselekedetekben inkább fénylett az Isten hatalma, hogysem 
ha roppant hadakkal nyert vólna győzedelmet. Az Isten Fia em- 
berré létében is újforma hadakozást választott Isten, mellyel a 
pokolbéli Góliádot, a iélekvesztő Fáraót, az istentelen Holofernest, 
a sátánt, a bűnt, a világi sok feslettséget meggyőzte és kigyöke- 
rezte. Mert, az Isaiás mondása szerént, az újonnan-született Chris- 
tus neve, gyorsan prédáló: mivel, minekelőtte szóllani tudna, 
megfosztotta és felprédálta minden ellenségit. Az ő istállója, mely- 
ben született, jászola, melybe helyheztetett, kárhoztatá a világi Íris 
éppülleteket: mert ugyan sem illik ahoz a nagy palota, ki- 
nek ezennel hat-lábnyi sírba kell tétetni. Posztócskája megszé- 
gyenítette a világi {115 öltözetek hiuságát : mert ugyan sem méltó, 
hogy senki abban kevélykedgyék, a mivel Istentűl büntetődött. . 
Alkalmatlan szállása meggyűlöltette a testi alkalmatosságokat : 
mert ugyanis alkalmatlan azt kínyeztetni, a mit ezennel rothadás- 
nak és férgeknek kell vetni. Siránkozása földhöz verte a világi 
mulatságokat, vígaságokat, hahotákat: mert ezek nem annak valók, 
kik számkivetésben és siralom völgyében bújdosnak. Végezetre, 
az újonnan-született Christus szegénysége megútáltatta a világ 
gazdagságát : mert ugyan sem érdemli a mi fáradságinkat, valamit 
el nem vihetünk magunkkal, hanem itt kell hadnúnk. Azért új 
hadakozás ez, nagy hatalomnak jelensége ez, hogy egy kis gyer- 
mecske, ily szokatlan és alkalmatlan fegyverekkel, meggyőzi és 
letapodgya minden ellenséginket. 

Ezeket meggondolván Abacuc próféta, felkiált : Uram, elhű- 
lök és rémülök, mikor ezt a te cselekedetedet meggondolom : hogy 
egy jászolban, két oktalan-állat között találtatol ; mikor az ökör 
és szamár megismérik Uroknak jászolát. Jeremiás pedig azt mon- 
gya: Szokatlan újságot cselekedett Isten: egy asszony, megkör- 
nyékezte a férfiat. Uj asszony, mely anya, de szűz leány: új 
férfi, mely ember, de Isten : új fogantatás, mely férfiú nélkül lett: ! 
új születés, melyben sérelem, vagy fájdalom nem vólt : új énekek, 



78 

mellyeket a mennyei angyalok szerzettek. Mindezek onnan van- 
nak : mert megerőltette hatalmas karját, megakarta ebben ismér- 
tetni mindenható erejét a nagy Isten. 

Másodszor: az Istennek végetlen szeretete és irgalmassága 
soha semmiben nagyobb cselekedetit és jelenségit nem mutatta, 
mint a Fiú Istennek emberré létében. Christus Urúnk, mértékét 
akarván mutatni az isteni szeretet nagyvóltának, azt mondgya, 
hogy Isten úgy szerette a világot, hogy eggyetlen-egy Fiát adta. 
Nem földi paradicsomot, mint Ádámnak; nem tágas földeket és 
bőv majorságokat, mint Abrahámnak; nem világi országot és bi- 
rodalmat, mint Dávid királynak: hanem az ő szent Fiát, nem 
fogadott fiát, hanem eggyetlen-egy Fiát, magával egyenlő termé- 
szetű Fiát adta: nem mulatságra, hanem munkára, fáradságra, 
halálra adta érettünk, mikor emberi testbe öltöztette. Oh végetlen 
szeretet ! oh kimondhatatlan irgalmasság ! 

Sok egyéb cselekedetekben fénylik Istennek hozzánk való 
kegyelme és szeretete : de mikor ezt kelletni és ismértetni akarta, 
azzal ajánlatta, hogy szent Fiát nékünk adta. Ez bezzeg felettébb 
való, mindeneket fellyülhaladó szeretet : melyet emberi elme meg 
nem érthet: emberi szó ki nem mondhat: emberi tehetség meg nem 
hálálhat: mert ez igazán irgalmasságnak feneketlen tengere. Hová 
lehet annál irgalmasb szeretet, vagy szerelmesb irgalmasság, mint 
hogy a mi Istenünk, mi érettünk, elvetett teremtett-állatiért, kikre 
szüksége nem vólt, sőt ellenségiért, szolgai ábrázatba öltözött, 
hogy betegségünkből meggyógyítana ; fogságunkból megszabadí- 
tana; veszedelmünkből kimentene ? Számtalan nyavalyákba estünk 
bűneinkkel : orvosúnkhoz nem mehettünk, erőtlenségünk miatt : 
hanem ő jöve hozzánk, hogy meglátogasson, meggyógyítcson. 
Ordög tömlöczében, bűnök lánczával kötözve valánk ; reménsé- 
günk nem lehetett, hogy magúnkat felszabadítsuk : hanem a Fiú 
Isten magát adá, hogy ő rajta kiváltozzunk : aláhajla, hogy fel- 
emellye az elesett embert : megüressíté magát, hogy mi gazdagod- 
gyúnk: béfedé fényességes orczáját, mint Moyses, hogy ő vélle 
nyájaskodhassunk. Es miképpen a nap, hogy alkalmatos esőt sze- 
rezzen a földnek gyümölcsöztetésre, felemelvén a felhőket, béfedi, 
noha el nem veszti, maga tulajdon fényességét : úgy a mi Istenünk, 
hogy minket mennyei áldásoknak harmatival nedvesítene, emberi 
természetnek felhőjével isteni méltóságát elrejté. 

Nagy szeretet, nagy irgalmasság vólna, ha valamely gazdag 
fejedelem minden kincsét néked adná, hogy azon kiváltoznál rab- 
ságodból; kimenekednél adósságidból és fogyatkozásidból. Ezt 
cselekedte az Isten Fia : mert gazdag lévén, megüressíté magát és 
oly szegénnyé lén, hogy helye nem vólt a szálláson, hanem istálló- 
ban, született, jászol vólt bölcsője. Ezt pedig azért cselekedte, 
hogy mi meggazdagodgyúnk az ő szegénységével. Nagyobb és 
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böcsülletesb szeretet, tekintetesb irgalmasság vólna, ha egy király 
fia, magát fogságra, sőt gyalázatos kínokra és halálra adná, hogy 
téged haláltúl megmentene. Ezt cselekedte a mennyei király 
fia, mikor emberi testbe öltözött. Akkor vette fel kezességünket, 
mellyért annak-utánna keserves kínokkal és szörnyű halállal fize- 
tett. Mert ha az Atya Isten Christus Urúnkat e világra hozván, 
megparancsolá a mennyei angyaloknak, hogy minnyájan imád- 
gyák őtet : Christus Urúnk is, mihent születék, azt mondá szent 
Attyának : mivel egyéb áldozatok nem elegek az ember váltságára, 
ihon vagyok; kezes vagyok érette: és ezzel, a Christus testének 
áldozatra való bémutatásával, mongya Sz. Pál, hogy megszaba- 
dúltunk. Azért felettébbvaló irgalmasság és szeretet ez: semmi 
cselekedetekben ennyire nem mutatódott, söt nem is mutatódha- 
tott az Istennek kegyelmessége. 

Valakinek szeretetit hozzánk, két dologból szoktuk ismérni : 
vagy nékünk adott ajándékok nagyvóltábúl, vagy magának nyája- 
son hozzánk-adásából, Az Isten Fiának emberré létében, mind a 
két jelenséget bővségesben talállyuk, hogysem egyéb cselekedetek- 
ben. Mert az Isten Fiának emberré létében, Isten oly ajándékot 
adott, melynél nagyobbat nem adhatott. Mikor Isten a világot 
alkotta, szinte legutól az embert teremtette. Mert miképpen a 
számtartók, a mely számokat imitt-amott rész-szerént írtak laistro- 
mokba, azokat a levél végén, rövid summába eggyüvé foglallyák : 
úgy Isten az emberben, mint egy kis világban, summába foglalá a 
több állatok böcsülletes méltóságit. A teremtés után egyéb állatok- 
nak urává tévé az embert és, a mint Sz. Dávid írja, mindeneket 
birodalma és lába alá vete. De micsodák mindezek, Istenhez ké- 
pest ? Mint harmatocskák : mint semmik. Mikor azért irgalmasság- 
nak nagyobb és belsőbb rejtekit akarta velünk ismértetni, oly 
nagy ajándékot adott, melynél nagyobbat nem adhatott : tudni- 
illik a megtestesült csudálatos erős Istent, egy kis gyermeki álla- 
patban. Gyökere ennek az ajándéknak az Isten irgalmasságának 
gazdagsága: mert cselekedettel akarta ismértetni, hogy el nem 
feledkezett irgalmasságárúl. Az ajándék nagyvólta pedig az irgal- 
masságnak végetlenségét ismértette. 

Ugyanezen testesülésben oly erőssen és édesdeden adá magát 
emberekhez az isteni személy, hogy minden egyéb egybekötésnél 
nagyobb és erőssebb az isteni személynek és emberi természetnek 
egybefoglalása. A házasságban nagy eggyesülés vagyon a két sze- 
mély között, a test és lélek között ennélis nagyobb: de ezeknél 
felségesb, nagyobb és erőssebb az isteni személynek egybefoglalása 
a halandó emberséggel. Mert a házasságban két személy és két 
természet marad : de a testesülésben két természetnek egy sze- 
mélye vagyon. A test és lélek egymástúl elválik halál által: de az 
isteni személy soha el nem vált a Christus testétűl-lelkétűl, még 
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mikor a lélek kiszakadott is a testből. A mi lelkünk e világon ma- 
laszt által, azután dücsősség által Istennel egybefoglaltatik ; de 
egy személlyé Istennel nem tétetik: csak szinte a testesülés min- 
den eggyesülésnél nagyobb, mely úgy egybefoglallya az isteni sze- 
mélyt az emberi természettel, hogy Christusrúl valóságoson mond- 
hattya a tellyes Szentháromság, a mit csúfolva mondott vala 
Ádámrúl: Ihon az ember ollyan, mint egy közüllünk. Mi pedig 
háláadó szeretettel dicsekedhetünk, hogy Isten ollyan, mint egy 
közzüllünk. 

Ha azért az ó-testamentomban nagy szerelemnek bizonyos 
jelensége vólt, hogy Isten az ő sátorát a sidó nép között felvonatta: 
mennél bátorságosb jelensége vagyon nállunk az Isten szerelmé- 
nek, mikor nem sátort, hanem emberi testet éppített magának a 
mi vérünkből, és személye szerént közinkbe szállott, Emmanuellé, 
velünk lakozó Istenné lévén ! 

Harmadszor : Isten az ő igazságának nagyobb és hatalmasb 
cselekedetit úgy előnkbe nem adta, mint az emberré lett Istenben. 
Azért írja Sz. Dávid, hogy, mikor Isten megismértette az Udvözí- 
ἰδέ, igazságát is kinyilatkoztatta. Sz. Pál is, nem egyszer mongya, 
hogy Isten emberré lett, igazságának mutatásáért. 

Kétképpen ismérszik az Istennek kemény és hajolhatatlan 
igazsága a megtestesülésből : először, mert noha Isten megbocsát- 
hatta ingyen és minden elégtétel nélkül az ember bűnét; vagy 
akármely kicsiny munkát és fogyatkozott elégtételt bévehetett 
érette: de nem akarta; hanem az ő igazsága tellyes, tekélletes 
elégtételt kivánt; úgy, hogy, minden engedelem nélkűl, éppen és 
bővségesen meg lenne fizetve adósságunk. Mivel pedig a bűnnek 
gonoszsága Isten ellen vagyon, kinek végetlen méltóságát böcs- 
elenséggel illeti, a ki vétkezik: a bűnnek gonoszsága is végetlen. 
nen vagyon, hogy elégtelen vólt a bűnért való elégtételre a, te- 

emtett-állat : hanem olynak kellett a bűnért eleget tenni, a kinek 
éltósága végetlen lévén, cseledetinek is végetlen böcsülletet és 

srdemet adhatott. Azért kellett tehát az isteni személynek emberi 
ermészettel eggyesülni, hogy, a személynek böcsülletiért, a bűnök 
áltságára elégségesek lennének cselekedeti, és meghallgattatnék 
inden kérése, személyének méltóságáért. Másodszor, ismértetett 
bból is az Isten igazságának nagyvólta, hogy — minekutánna az 
sten Fia kezes lett érettünk és magára vállalta, hogy adósságunkat 
egfizeti — az Atya Isten, minden kedvezés nélkűl, arra a kemény 

s keserves halálra adta őtet, mellyet mi érdemlettünk. Ezzel," 
inden egyéb igazság szolgáltatása felett, ismértette a bűnök ellen 
aló haragját és előnkbe adta, hogy rettenetes az Isten kezébe 
kadni. Minket is pedig, ezzel idegeníteni akart a vétkektűl. Mert 
a a zöld fán ez történt, mint lészen az aszú fa dolga ? 

Negyedszer és utólszor: Istennek emberré létéből leginkább 

Pázmány. Egyházi beszédei. 6 
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ismérszett az Istennek feneketlen bölcsesége, úgy annyira, hogy 
Sz. Pál azt meri mondani, hogy Istennek sokképpen való bölese- 
ségét, mellyet Christusban mutatott, még a mennyei angyalok is 
az ecclesiátúl tanulták. Minémű nagy bölcseség kellett ahoz, hogy 
tekélletesen elég lenne mind az Isten igazságának, mely büntetést 
kivánt; mind irgalmasságának, mely bocsánatot akart? Azt 
mondgya Sz. Dávid, hogy mikor a földre jöve, a ki magárúl azt 
mondotta, hogy ő az igazság: akkor egybebékéllett az igazság és 
irgalmasság. Mert az irgalmasság legnagyobb orvosságot nyújtott / 
a bűnöknek : az igazság legnagyobb elégtételt vett a bűnökért, és / 
Így, mind az igazság elégtétellel, mind az irgalmasság kegyelmes- / 
séggel fényeskedett. I 

Nagy bölcseségnek tartyák az emberek, mikor két nemzetség- / 
nek gyökeres gyűlölségét és vérontásokkal tellyes ellenkezését egy ! 
tisztességes házassággal leszállíttyák. Ezt mívelte az isteni bölcse- / 
ség : Isten és ember között való gyűlölségeket leszállíta, mihent ἃ 
mennyei Király Fia, a mi testünkkel menyegzőt szolgáltata. 

Dicsiri és csudállya Plutarchus világbiró Sándor okosságát, 
hogy kis dologgal magához tudta édesíteni a persákat ; csak azzal, 
hogy miképpen a zöld erdőben vadászó, madarászó emberek zöldbe / 
öltöznek, hogy a hasonlatosság édesgesse, ne ijeszsze a vadakat : 
úgy Sándor a persák öltözetit felvévén, kedvet talála nállok. Ezent ! 
cselekedé az Isten bölcsesége: emberi öltözetet vén fel, ollyan ] 
köntössel ruháztaték, mint mi : ezzel a hasonlatossággal megszelí- / 
díté és magához édesíté az emberi akaratot. Ι 

Vége nem lenne, ha minden isteni tulajdonságokat, mellyek 
az Isten emberré létében tündöklenek, rendszerént visgálnók. Elég 
ezekből érteni, hogy miképpen a mesterember, mikor mesterreme- ( / 
ket csinál, akkor mutattya mesterségét és tehetségét : úgy a felsé- [[ 
ges Isten ebben az Isten-emberré létében, minden hatalmát, böl-!§ : 
cseségét, szerelmét, irgalmasságát, igazságát mélységesben ismér- / 
tette. Azért minden cselekedet felett nagyobb és felségesb isteni 
dücsősség fénylik az Istennek emberré létében. Kire nézve, méltán! 
kiálthattyuk az angyalokkal ἃ mái szent napon : Dücsősség magas- ( ! 
ságban Istennek. . 

II. RÉSZE: 

Második oka, mellyért az Isten Fia emberi testben született, 

az embernek felmagasztalása, tisztessége, haszna. 
Úgy vagyon, hogy Isten magáért cselekeszik főképpen minde: 

neket: de a maga dücsőssége után, a mi hasznúnkat is nézi. Azér 
mondgya Moyses, hogy a napot, hóldot, csillagokat, emberek szol 
gálattyáért teremtette. Sz. Pál nem egyszer írja, hogy mindenel/ 
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miénk, valamiket Isten alkotott. De nevezett szerént az Istennek 
emberré létérűl, sok helyen olvassuk, hogy ez mi érettünk lett. 

Először azért, a mi böcsülletünkért és magasztalásunkért, írja 
Sz. Pál, hogy Isten emberrélett: A mi tiszteletünkre rendelte, 
úgymond, Isten az Ur Christust. Nagy tisztességben teremté Isten 
az embert: mivel maga hasonlatosságára formálván, mint képe- 
béli személyt, egyéb állatok urává tévé. De a bűnnek esetivel el- 
törlé és egyberontá az ördög mi bennünk a szép ábrázatot : meg- 
gyalázá tisztességünket : oktalan barmokhoz hasonlíta és azoknak 
böcstelenségébe öltöztete. Azért a mely Isten nagy méltóságra 
emelte embert, mikor maga hasonlatosságára teremtette : nagyobb 
böcsülettel áldotta az újonnan feléppítésben, mikor maga öltözék 
hasonlatosságunkba. 

Ha a király pecséttye valamely viaszon megbomlik, külömben 
helyre nem hozhatni, hanem ha a király pecsétét ismég azon 
viaszra nyomják. A Fiú Isten képe, hasonlatossága, ábrázattya az 
Atya Istennek. Hogy azért az emberi nemzetben megbomlott és 
romlott hasonlatosságot megújítaná az Isten Fia : magához foglalá 
az emberi természetet, és sokkal böcsülletesben emberre nyomá az 
isteni ábrázatot, hogysem az első teremtésben. Annakokáért, ha a 

bűnnel igen meggyaláztatúnk : az Istennek emberré létével any- 
nyira felmagasztaltattúnk, hogy nagyobb méltóságra nem emeltet- 
het az emberség, mely arra jutott, hogy igazán Istennek, egek és 
földek teremtőjének neveztetik az ember. Miképpen azért a mér- 
tékben, mennél alább nyomatik eggyik serpenyő, mely nagyobb és 

. nehezebb, annál fellyebb emeltetik a másik ; miképpen Eliseus ἃ 
vízből felemelé a nehéz vasat, mihelyt a künnyű fát vízbe veté : 
úgy a bűnnel nehezíttetett és lenyomatott emberi természet 
annyival fellyebb magasztaltatott, mennyivel az isteni személy 
alább szállott. 

Noha pedig csak a Christus embersége emeltetett az isteni 
személynek eggyesülésére: de ez által az egész emberi természet 
nagy méltóságra jutott ; mert Christus atyafiságába öltözött. Azért 
nem egyszer nevez Christus attyafiainak minket: akarván ismér- 
tetni, hogy tekélletesen bétellyesítette az ő jegyesének régi kiván- 
ságát: Ki adgya, úgymond, azt érnem, hogy én atyámfia légy ? 
mert mikor arra jutok, senki azután meg nem útál engem ; hanem 
megböcsül és tisztel. Bezzeg a Christus jövetele előtt, mint alávaló 
rabtúl és szolgátúl, felvették az angyalok, hogy a szent jámborok 
leborúlván előttök, imádnák őket : de minekutánna Isten emberré 
lén és minket attyafiaivá fogada, nem szenvedé az angyal, hogy 
Sz. János előtte leessék; hanem azt mondá: Ne míveld ; szolga- 
társa vagyok az atyafiaknak, kiken a Jesus bizonysága vagyon. 

Nemcsak azzal böcsültetett az emberi nemzet, hogy Christus- 
nak atyafiságára emeltetett: hanem azzal is, hogy maga fáradsá- 

ex 
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gán, vérén és szent halálán váltotta Isten az embert; úgy, hogy 
az ember láttatik annyit érni, hogy Istenen változzék : és abból 
ismérszik, mely nagyra böcsüllötte Isten az embert, mikor értyük, 
mit adott váltságáért. Ezt a nagy böcsüllést meggondolván Sz. 
Ágoston és Sz. Bernárd, felkiáltnak: Oh emberek ! ha gyarlóság- 
tokra tekintvén, magatok előtt semminek látczotok : váltságtok 
fizetését tekincsétek. Abból itillyetek, mennyire böcsül Isten tite- 
ket, a mit adott érettetek. Az Isten Fiának vére és élete, sarczod 
és váltságod, oh ember! Ily nagy böcsülletre emeltetvén, ismérd 
meg méltóságodat; és elébbi parasztságod rútságira ne térj. Böcsüld 
meg magadat és állapatodat. Ha Christus attyafia lettél, oktalan 
és paraszt erkölcsöddel ne gyalázzad atyafiságodat. Ha Christus 
vérével megváltattál, ne tarcsad kicsiny dolognak üdvösségedet. 
Íly nagy kincsen nyert szabadságodat el ne tékozollyad. 

Másodszor : ezen a böcsülletes méltóságon kívűl, melyre emel- 
tettünk, erkölcsünk jobbítására sok és nagy hasznúnk s esztenünk 
vagyon az Istennek emberré létében. Mert ugyanis azért jelent 
meg a mi Udvözítönk kegyelmessége, hogy a világi kívánságokat 
megvetvén, józanon, igazán és szentűl éllyünk. Semmivel hatal- 
masban magához nem vonhatta Isten lelkünket, semmivel fogana- 
tosban nem gerjeszthette akaratúnkat a tekélletességre, mint maga 
tulajdon példájával. Sok szép parancsolatokat adott vala Isten az 
embereknek: de panaszolkodik, hogy azok legsiketebbek és szó- 
fogadatlambak, kikhez küldötte követit. Iszonyú vereségekkel 
ostorozta az engedetleneket, özönvízzel, mennyei tűzzel, ellensé- 
gek prédállásával, pusztúlással, rabsággal, éhséggel, döghalállal : 
de azt mongya, hogy ugyan nem tért a nép ostorozójához. Szám- 
talan jótéteményekkel és igéretekkel édesgette népét, kihozván az 
egyiptomi rabságból; a pusztában mennyei eledellel táplálván ; 
mézzel és téjjel folyó bőv országgal gazdagítván : de annál inkább, 
mint a kövér földön hízott üsző, hátra rúgott és szót nem foga- 
dott. Hanem azt mondá végre az Isten: Még egy dolog vagyon 
hátra, hogy a nemzetségek kívánsága eljőjön, és maga példájával 
tanítcson és gerjeszszen mindeneket a szent életre. 

A háladatlan ember panaszolkodhatott, sőt Istennel pántolód- 
hatott annakelőtte, és azt mondhatta: Künnyű néked parancsolnod, 
hogy a másét ne kívánnyuk ; mert szükséged és fogyatkozásod 
nincsen : nékem pedig sokra vagyon szükségem, hogy megtarcsam 
életemet. Könnyű a halál fájdalminak és világi fogyatkozásoknak 
békeséges szenvedését parancsolnod, mert szenvedhetetlen vagy : 
de az én gyarlóságomnak igen súllyos a kínok szenvedése. Efféle 
balgatag mentegetéseket akarván elgátolni az Isten, emberré lett, 
és nyavalyánkban részesült : hogy senki ezután azt lehetetlennek, 
vagy nehéznek ne mondaná, a mit az Istenemberben látott. Mert 

nemcsak tanítást nyújtott, hanem példát is mutatott a mi édes. 
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Megváltónk : magát tükörré tette, melyre nézve ékesgessük erköl- 
csünket. Mint kell szóllanúnk, vagy hallgatnúnk: mit kell jó- 
akaróinkkal, vagy ellenségeinkkel cselekednünk ; mit kell mível- 
nünk, mikor tiszteltetünk, vagy gyaláztatúnk; mint visellyük 
magúnkat a teli asztalnak jó lakási, vagy a pusztában való kopla- 
lások között; mint kell súllyos dolgainkban állhatatosságot ; üldö- 
zésink között bátorságot ; gyalázatink között alázatosságot ; vesze- 
delmek között isteni és atyafiúi szeretetet mutatnúnk : semmiből 
világosban meg nem tanúlhattyuk, mint az Ur Christus példáiból. 

Magyarázván Sz. Bernárd, mely nagy ereje légyen az Isten 
emberré létének a mi tekélletességünkre, azt írja, hogy noha 
megszabadíthatta vólna Isten az embert, maga alázatosságára és 
fáradsága nélkül: de, hogy nagyobb szeretetre és háladásra köte- 
lezné, munkáson akarta megváltani. Azt mondhatta, úgymond, 
az emberi tudatlanság, hogy könnyű vólt Istennek teremteni ; mert 
fáradság nélkül, egy szavával teremtett : de bédugta száját a hála- 
datlanságnak az Isten Fia, mikor a gazdagból szegénnyé lén ; és, a 
ki hat nap teremté az egész világot, harminczhárom esztendeig 
fáradván váltságunkért, sok keserves szenvedéseivel erőssen magá- 
hoz kötelezte akaratunkat. 

Vallyon micsoda lágyíthattya meg szívünket az isteni szere- 
tetre, ha meg nem lágyíttya, hogy az örök, felséges, mindenható 
Isten, kilencz hónapig szent annyának méhébe rekesztetett? 
hogy istállóban született? hogy mi érettünk jászolba tétetett ? 
Annál nagyobb háladással, szeretettel és szolgálattal tartozunk 
Istenünknek, mennél alacsomb és, majd úgy tetczik, illetlemb 
dolgokra ereszkedett érettünk. Azért, ha azelőtt restek vóltunk az 
isteni szeretetre: illyen nagy szeretet után, mellyel kötelezett, ne 
maradgyúnk hátra a visszaszeretésben. 

Semmivel inkább meg nem aláztatik ami kevélységünk, mint 
ha meg gondollyuk, hogy méltó azt az alázatosságot választani a 
szolgának, mellyet követett az Ur: mert azért jött az alázatos 
Isten, hogy a kevélység sebeitűl meggyógyítcsa az embert. 

Hgy szóval, az Isten emberré léte, minden veszedelmes kísér- 
tetek ellen, szívünk paissa. Ha bűneink terhe rettegtet és csaknem 
kétségbe juttat: semmivel úgy nem vastagodik lelkünk, mint ha 
eszünkbe jút, hogy Isten emberré lett érettünk és az Atya Isten 
szent Fiát adta váltságunkért. Azért el nem veti a megtérőket, a 
ki mennyből alászállott, hogy felkeresse az elbújdostakat: nem 
kárhoztattya az ő hozzá folyamókat, a ki szószóllónk és meg- 
váltónk. 

Ha a világ édesget csalárdságinak puhaságával: paisúnk az 
Istennek emberré léte. Mert, a Jeremiás mondása szerént, minek- 
utánna asszonytúl született Isten, nem illik a világ gyönyörűségé- . 
ben zabállani embereknek, mivel Christus, a ki választani túd a jó 
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és gonosz között, idegen helyen, hideg istállóban, alkalmatlan 
készülettel akara születni: azzal mutatván, hogy hamis a világ 
itílete, mely minden dolgokban csak az alkalmatosságokat űzi, 
futva kerüli a sanyarúságokat. Azért, ha Christus meg nem csala- 
tik, tévelyeg a világ, mely a gyönyörűségeket űzi, a szenvedéseket 
iszonyodva kerüli. A mi Dávidunk, az ő királyi székiből, a jászol- 
kából, mint a gyenge férgecske az erős gerendákat megrágja és 
porrá tészi, a világ kínnyességét és dücsősségét semmivé tészi. Ha 
az ördög ostromol és bűnre kísztet: paisunk a Christus születése, 
melyben eltöretnek a pokol nyílai, mert, a mint Sz. Bernárd írja, 
semmiből inkább meg nem teteczik, mely veszedelmesek a bűnnek 
sebei, mint ezeknek orvoslásából. Istennek kellett emberré lenni, 
hogy az ő vérének balsamomjával gyógyíttatnék betegségünk. 
Azért az orvosságnak drágasága megmutattya nagyvóltát beteg- 
ségünknek ; megtartóztattya indúlatit gyarlóságunknak. 

De ideje immár elvégeznünk. Meghallátok, mely nagy dücsős- 
ség Istennek, mely nagy böcsüllet embernek, hogy Isten emberré 
lett. Azon legyünk minnyájan, hogy nékünk haszontalan ne légyen 
a Christus születése. Mi érettünk lett Isten emberré; nékünk 
adatott a kisded Jesus! mert a ki öröktűl fogva, isteni felségében 
született vala az Atyátúl, nem szűkölködött magára nézve, üdő- ! 
szerént anyaszületés nélkül. Az angyalokért sem született; kik, 
mivel Istennek nagyvóltában mennyben tellyesek, nem kívánták 
magokért Istennek kicsinységét e földön: hanem mi érettünk 
született. Ne legyünk azért hívolkodó szemlélők ebben a születés- 
ben : hanem örvendezzünk, hogy a nagy Isten, az Israelnek szent / 
Istene, közinkbe jött. Ha oly víg énekléssel fogadák a sidók az / 
Isten szekrényét, hogy örvendetes kiáltások megrémíté a filistéuso- ἢ 
kat : énekellyünk mi is ; járúllyunk a kegyelem székihez, a jászol- 
kához; borúllyunk Christus eleibe, és a mennyei angyalokkal 
eggyütt, háláadó buzgósággal imádgyuk, tisztellyük, engesztellyük 
őtet : hogy, mikor itílőszékiben eljövend, vígan és örömmel fog- 
hassuk őtet. Amen. 

A fiaknak istenes nevelésérűül. 

(Vízker. ut. I. vas. első besz.) 

Értelmünk tanítására és akaratúnk izgatására nincs annyi 
ereje a füllel hallott tanításnak, mint a szemmel látott példának. 
Mert a látott dolgok hatalmasbak akaratúnk indítására, hogysem / 
a mit csak mások nyelve után értünk. Azért mongya Seneca, hogy 
hosszú és nehéz mindent törvényből és parancsolatból tanúlni : / 
hamar és foganatos a jó példából való okoskodás. J 

Innen vagyon, hogy a lelkekszerető Isten nem elégedett sem 
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azzal, hogy szép tanításokkal fülünkbe rágta hívatalunk köteles- 
ségét, magunkviselésének formáját, erkölcsünk reguláit, vagy 
igyenesítő rendit; sem azzal, hogy parancsolatinak fenyítékével, 
büntetésinek rettentésével, igéretinek édesgetésével engedelmes- 
ségre a tekélletes erkölcsök gyakorlására  esztenezte akaratúnkat : 
hanem, hogy példából tanúlnók a tekélletességet, és nem csak 
füllel hallanók, hanem szemmel látnók, mit kell cselekednünk, 
elsőben cselekedettel, azután élő nyelvének oktatásával tanított 
minket az Ur Christus. 

Innen vagyon, hogy gyermeki állapatban is maga példájából 
akará ismértetni a szülékkel, mint visellyenek gondct gyenge és 
hajlandó gyermekek kicsinységére: mint szoktassák őket tem- 
plomba : mint édesítcsék az Isteni dolgok gyakorlására : mint ne- 
vellyék fenyíték alatt engedelmességben: mint foglallyák őket 
minden jóságok tekélletességében. Mert noha Christusnak nem 
vólt szüksége arra, hogy valakinek birtoka alatt neveltessék, és 
egyebek rendelésével egyenesíttessék erkölcse: de, hogy életének 

" sengéjét és ifjuságának nevedékenységét a gyermekek nevelésének 
oktatására példájúl adná, azt akará, hogy annyának gondviselése 
alatt lenne: attúl vitetnék a templomba: az által vezettetnék az 
isteni szolgálatok gyakorlására. 

Mivel azért szükség a szüléknek érteni kötelességeket és 
hivatallyokat gyermekek nevelésében: én is a mái napon, egyéb 
tanuságokat elhagyván, két dologrúl szóllok : először, megmuta- 
tom, hogy a szülék tartoznak, lelkek vesztése alatt, gyermekeket 
jól nevelni. Másodszor, Christus urúnk nevelésének példájából, 
négy czikkelybe foglalom a mi legszükségesb a gyermekek neve- 
lésében. Kérem Istenemet, hogy ily hasznos tanuságnak foganattya 
légyen a szülékben. 

I. RÉSZE. 

Mind fiaknak és szüléknek magános javára, mind a közönséges 
jóra nézve, kívántatik a gyermekeknek istenes nevelése. Mert a 
fiaknak mind örök üdvösségek a világi állapattyok, mind Isten s 
mind emberek előtt való böcsülletek, mind tekélletes vagy feslett 
erkölcsök, a gyermeki neveléstűl függ. Azért, valamely szükséges 
a téj kisded-korúnkban, oly szükséges a jó nevelés: mert ha 
anyánk mellyéből szopjuk a tejet, mellyel nevekedik gyengesé- 
günk: a gyermekségből erednek azok az erkölcsök, mellyekkel 
tündöklik, vagy romlik öreg emberi állapatunk. 

Az országoknak és várasoknak sincs semmire nagyobb szük- 
ségek, mint az apród-esztendősök jó nevelésére. Mert sem az el- 
áradott gonoszságnak kiirtására, sem a jó erkölcsök béóltására, 
sem a bölcseségek és tudományok gyökerezésére, sem a több belső 
csendesz állapatok virágozására foganatosb eszköz nem találtatik a 

ει 
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gyermekek oktatásánál: miképpen ártalmasb és veszedelmesb dolog 
sincsen az ifiuságnak vagy tudatlanságban, vagy vásott, feslett 
erkölcsökben nevelésénél. 

Jól értették ezt a pitagorseusok, mikor azt mondották, hogy 
a gyermekek nevelése fondamentoma az ország javainak : mert az 
ifiak neveléséhez, hasonlók a több erkölcsök. A mitiléna-várasiak- 
rúl irja Eliánus, hogy a mely ellenséget meggyőzvén, rabságban és 
romlott állapatban akartak tartani, nem szenvedték, hogy fiokat 
szabados tudományokra taníttassák: hanem azt akarták, hogy 
rosszúl, parasztúl, szabadoson nevelvén, szolgai erkölcsökhöz 
szokjanak. Isaiás próféta is, a sidók veszedelmének előjáró okait 
és jeleit adván, azt mongya, hogy nincs lelki tanító, nincs gyer- 
mekoktató közöttök. Mintha azt mondaná, hogy veszni kell az 
országnak, mely ebben a két dologban megfogyatkozik. 

Annakokáért Isten a sz. írásban szép édesgető igéretekkel, 
hatalmas parancsolatokkal, kemény fenyegetésekkel esztenezi a 
szüléket, hogy szorgalmatosok légyenek az ő szülöttök nevelésé- 
ben: Ha fiaid vannak, úgymond, oktassad őket; mig gyengék 
addig hajcsd meg őket: ha leányid vannak, őrizzed az ő testeket, 
és ne mutass víg orczát nékik. Sz. Pál ezen dologrúl így szóll : 
Atyák, nevelyétek fiaitokat fenyítékben és isteni félelemben. Es 
minekutánna arra intette vólna az özvegyasszonyokat, hogy fiokat, 
leányokat jól nevellyék, mert ez kedves Istennél: azzal fejezi 
szavát, hogy a kinek gongya nincs ezekre, megtagadta a hitet, és 
pogánynál alábbvaló. 

Jutalmát is mutattya Isten ennek a fáradságnak, mikor azzal 
biztattya az anyákat, hogy ne restellyék fiok nevelésének munká - 
ját: mert az asszony üdvözül a fiak szülése által, ha megmarad a 
hitben, szentségben, józanságban, és Isten szerént neveli gyerme- 
kit. Az ó-törvényben, mihent megparancsolá Isten a maga tiszte- 
letinek rendit, mingyárt utánna veté a fiak tanításárúl való tör- 
vényt ; és azt parancsolá, hogy ezekre minden ember megtanítcsa 
gyermekit. Jelentvén ezzel, hogy, a maga tiszteleti után, semmit 
inkább nem kíván, mint hogy gyermekét jól oktassa ember. 

A kik ebben az oktatásban megfogyatkoznak, nemcsak magok 
fejére pálczát csinálnak; mivel a gonosz fiak szomorúsággal, 
bánattal, haraggal, gyalázattal töltik szüléjeket, mint a sz. Írás 
mongya: de Isten is megmutattya erős ostorozásával, mely igen 
bánnya ebbéli feledékenységeket. Hélinek két fiát említi a sz. 
írás, kik sok latorságokba merültek. Az ő attyok, előhiívatván, 
megdorgálá őket ; Isten büntetésével fenyegeté, és inté, hogy meg- 
szünnyenek : de meg nem zabolázá, meg nem bünteté Isten tör- 
vénye szerént ; ki azt parancsolta, hogy ha kinek tobzódó, szófoga- 
datlan, részeges, fajtalan fia vagyon, és atyai intését füle mellől 
bocsáttya: kövekkel verjék agyon. Héli meggyőzetvén az atyai 
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szeretettűl, megelégedék a lágy dorgálássai. Azért Isten így szólla 
néki: Noha azt mondottam, hogy a te nemzetségeden marad 
örökké a papi méltóság; de mivel inkább böcsüllötted fiaidat, 
hogysem engemet: szemed előtt egy nap mind a két fiadat meg- 
ölöm : a papi méltóságtúl megfosztom nemzetségedet : magadat is 
megöllek. Ugy is lén: mert a két fiát levágák ; magának nyaka 
szakada : csak azért, hogy tudta a vétkét fiainak, és meg nem bün- 
tette : noha intéssel szóllította őket. 

Tanúllyanak az atyák, és ne itíllyék, hogy hívatallyoknak 
eleget tésznek, ha hébe-hóba lágy beszéddel intik fiokat. Plutarchus 

írja, hogy mikor Diogenes látta vólna, hogy egy gyermek mohón 
eszik, a mesterét veré pofon a gyermek vétkeért. A lacedémon- 
várasbeli tanács egy feslett gyermek vétkeért, attyát bünteté. [gy 
az Isten Hélit ostorozá, fiainak gonoszságáért: mert ő vétke vólt, 
hogy rosszúl nevelte, és zabolárúl nem itatta fiait. 

Nem sokkal külömb példát ada Isten Dávid királyban. Az ő 
első fia, Amnon, nagy éktelenséget cseleküvék a királyi házban ; 
erőszakot tén hugán : és mikor ezt meghallotta vólna Dávid, noha 
igen megkeseredék rajta, de azért nem akará megszomorítani a fiát 
Amnont, mert igen szereti vala. Nem akará szomoritani fiát, de 
Isten valóban megszomorítá őtet : mert Amnont Absalom megölé, 
magát is Dávidot országából kikergeté : és így, fia által ostorozta- 
ték, fiára való gondviseletlensége. Nem szükség errűl több régi és 
messzünnen keresett példákat számlálni : naponként láttyuk, mely 
nyilván bünteti Isten azokat, kik fiokat, leányokat gondviselet- 
lenűl nevelik: mert a gonoszúl nevelt gyermekek magok állanak 
bosszút szüléjeken, háborgatván, keserítvén, gyalázatokban hoz- 
ván őket. 

Mely kedves Isten előtt, mikor ember jól oktattya fiait, szép 
példával előnkbe adgya a sz. írás. Mikor Isten el akará veszteni 
Sodomát, Gomorát, azt mondá, hogy ÁAbrahámtúl nem titkolhattya, 
a mit akar cselekedni. De vallyon miért? Mert tudom, úgymond, 
hogy az ő fiainak megparancsollya, hogy igazak légyenek és Isten 
uttyárúl el ne térjenek. Ihon, Abrahámnak egyéb szép istenes 
jóságirúl hallgat : és annyira böcsülli fiainak jó tanítását, hogy ez 
egy dologért, titkát el nem rejtheti tőlle. 

Sz. Jóbrúl, minekutánna azt mondotta vólna az írás, hogy 
jámbor, tekélletes vólt és nem találtatott hozzá hasonló a földön : 
ennek az ő tekélletességének példáját akarván adni, nem emlekezik 
sok irgalmasságirúl és egyéb jóságirúl; hanem csak hozza elő, 
mely szorgalmatos gondot viselt fiaira, leányira : kikben noha szép 
atyafiúi szeretetet és külsű jó erkölcsöt látott ; noha semmi feslett- 
séget bennek nem sajdíjtott : mindazáltal, — félvén, hogy szűvök- 
ben ne vétkeznének, — mindennap áldozott Istennek érettek : 
mert tudta, hogy hasznosb maradék nélkűl meghalni, hogysem 
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istentelen fiakat hagyni, és Jobb egy istenfélő magzat ezer gonosz 
fiúnál. 

Ha semmi parancsolatot nem adott vólna Isten a fiak nevelé- 
sérűl, a természet óltotta a szülékbe, szülöttökre való jó gondvise- 
lésnek szikráját, és az okosságnak vezérlése arra viszi őket, hogy ἃ 
kiket szültek, azokat őrizzék és jól nevellyék. A fiakat, leányokat 
Sz. Jerónymus házasság viráginak nevezi: tehát, mint a virágot 
őrizni kell, hogy el ne hervadgyon : úgy azokat is vigyázásban kell 
nevelni, hogy meg ne rosszúllyanak. A fiak Istentűl adatott kincs 
és gazdaság, úgymond Aranyszájú Sz. János : tehát, mint a kincset 
örzik és öregbítik az emberek, a fiakat is szorgalmatoson kell min- 
den jóban öregbíteni. 

Méltán írja tehát Sz. Ambrús, hogy barmoknál oktalambak, 
a kik gyermekeket jól nem nevelik, mert ha a medve nem szánnya 
fáradságát, hanem goromba kölykeit addig nyalogatta, míg valami 
formát nem ád nekik : miért nem kell embernek hasonló bajlódást 
felvenni, gyermekének neveléseért ? Aranyszájú Sz. János tovább 
mégyen, és azt meri mondani, hogy a mely atyák jóra nem ta- 
níttyák gyermekeket, vétkesbek azoknál, a kik kicsiny-korokban 
megfojtyák őket: mert ezek csak testeket ölik meg, de amazok, 
testestűl-lelkestűl, örök halálra vetik. Végezetre a Szentlélek azt 
mongya, hogy minden kegyetlen oktalan-állatnál vadabbak, a 
kik gyermekeket jól nem nevelik, hanem úgy bánnak véllek mint 
a struczmadár : kirűl Sz. Jób írja, hogy letészi tojását és azután 
semmi gongya nincs reája, mintha övé sem vólna. 

II. RÉSZE. 

Tekincsük meg immár, mi kivántatik a gyermek 16 nevelésé- 
hez. Nemcsak parancsolattal, hanem maga gyermekségének példá- 
jával akara Christus erre tanítani. Mert noha keveset írtak az 
evangelisták a mi Udvözítöőnk gyermekségérül: de azért négy 
tekintetes dolgot említ Sz. Lukács a Christus nevelésében, és ezek 
legszükségesbek a gyermekek feltartásában. Elsöt, az ő szent 
annyának és — üdőre, szeretetre, gondviselésre nézve — attyának 
jó példáját. Másikat, a kisded Jesusnak isteni szolgálatra való szok- 
tatását. Harmadikat, a doktorokkal és élemetes jámbor mesterekkel 
való nyájaskodását. Negyediket, az ő szent annyának, alázatos kér- 
désével, néminémű dorgálását és fiának birtoka s hatalma alatt 
való nevelését Ebben a négy dologban függ bezzeg az ifiuságnak 
jó nevelése. És noha mind Plutarchus, mind Ouintilianus, mind 
egyéb régi bölcsek sokat írtak és okoskodtak e dologrúl: de vala- 
mit elmélkedtek és írtak, mind e négy dolgon fordúl meg. 

Először azért, a ki jó erkölcsben akarja nevelni magzattyát, 
szükség, hogy annak magaviseléséből gonoszságot ne tanúlhasson 
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neveletlen gyermeke: hanem jó példájával tekélletességre vezet- 
tessék. Christus urunk szüléirűl azt írja Sz. Lukács, hogy, szoká- 
sok szerént, minden esztendőben felmentek Jerusalembe. Csak a 
férfiaknak parancsolta vala Isten, hogy esztendőben háromszor 
Jerusalembe mennyenek ; húsvétre, pünkösdre és a sátorok inne- 
pére. Azt fogadta vala pedig, hogy ő lészen addig házőrzőjök, míg 
Jerusalemben járnak. Az asszonyokat nem kötelezte Isten erre a 
munkára: de azért azt írja Sz. Lukács, hogy az Urúnk szent 
annya felment esztendőnként és a kisded Jesust ezen jó szokásban 
nevelte. 

Nem elég, hogy valaki jóra izgassa gyermekét szavaival : ha- 
nem a kit jól akarnak nevelni, példával tanítsák : hogy azt mond- 
hassa üdővel az ő gyermekek, a mit Salamon mondott : Példábúl 
tanúltam a tekélletes erkölcsöt. Mert, a Sz. Gergely mondása sze- 
rént, parancsolat gyanánt esik a tanítás, mikor azt cselekeszszük 
elébb, a mire mást tanítunk. Es, a mint Sz. Bernárd írja, künnyen 

. elhitethettyük, a mit akarunk, ha példánkkal-azt künnyűnek 
mutattyuk. A ki jót tanít és külömbet cselekeszik : egy kézzel Isten- 
hez vonsza, mással visszataszíttya az embereket: s olyan, mint 
"amaz asszony, mely nappal szoptatta, s éjjel megnyomta és meg- 
ölte gyermekét. Azért írja Seneca, hogy károsb emberek nincsenek, 
mint a kik külömben élnek, hogysem tanítanak. Kellemés dolog, 
ha az anya böjtre, józan és tiszta életre inti fiát; maga pedig szem- 
telenül tobzódik, latorkodik. Igen illik, hogy az anya dorgállya 
fiát szitkozódásért ; ő pedig azon feddésben szitkozódgyék és példá- 
jával tanítcsa a szitkot. Igazán mondgya egy poéta : A mely atya 
jámbor fiat akar nevelni, jámbornak kell lenni: mert alma nem 
esik messze fájátúl : a bagolynak sincsenek sólyom fiai: hanem a 
mint ember embert, barom barmot nemz: úgy a jó atyák nevel- 
nek jó fiakat. 

Sz. Jerónymus tanítván Laeta asszonyt, mint kell gyermeket 
nevelni : Ne lásson, úgymond, a gyermek te benned, vagy az apjá- 
ban olyat, a melynek követésében vétek légyen. Es megemlekez- 
zetek szülék, hogy példátokkal inkább taníthattyátok gyermek- 
teket, hogysem szavatokkal: mert a gyermekek, mint a majmocs- 
kák, a mit látnak, hallanak, azt ábrázzák, követik. Annakokáért 
égig magasztallya a sz. írás ama jámbor Eleazárt, ki inkább szörnyű 
kínokkal megöleté magát, hogysem ollyat cselekednék, melyből az 
ifiak botránkozást és szabadságot vennének a törvényszegésre. 

Arra inti Plutarchus az atyákat. hogy tükörök légyenek csele- 
kedetekben fiok előtt: mert a hol az üdős emberek szemtelenek, 
szükség, hogy ott az ifiak szemérem nélkül légyenek. Es a mely 
szülék feslettek, taníttyák és tanácsollyák fiokat a gonoszra. Azért 
az atyák és anyák szemérmesbek légyenek kisded fiok előtt, hogy- 
sem akármely ember láttára. 
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A gyermekre nagy tekintetnek kell lenni. Ázért, ha éktelent 
akarsz cselekedni, zabolázzon meg fiacskád jelenléte. 

Álmélkodva olvasom, mely nagy gondviselések vólt a régi 
pogányoknak e dologban. Aristóteles azt mondgya, hogy minden 
szítkozódásnak és éktelen beszédnek, oly távúl kell lenni a gyer- 
mekes háztúl, hogy a gyermekek ne hallyanak semmit effélét : mert 
az éktelen szóllásból hamar szabadság vétetik az éktelen cseleke- 
detekre. A ki pedig, úgymond, a gyermekek előtt rút szókat ejtene, 
azt a tanács pálczával büntesse, És mindgyárt utánna írja, hogy 
ha rútat nem kell hallani a gyermeknek: látni sem kell, azért 
éktelen képeket nem kell eleikbe helyheztetni. Söt azt olvasom a 
régi irásokban, hogy mikor Rómában Cáto erkölcsre vigyázó vólna, 
kiveté a tanácsból Manliust, csak azért, hogy hajadon leánya 
láttára megcsókolá feleségét. Sz. Jerónymus azt kivánnya, hogy az 
ifiuság ne ércse az úndok szókat: szinte mintha sidóúl szóllaná- 
nak előtte, úgy ne tudgya öreg-korában is mit mondanak. 

Bezzeg elköltünk ezekrűl : régen egynéhány-esztendős házasok 
sem tudták, a mit most egy gyermek beszél. De ki az oka? Az 
atyák és anyák, kiktűl idején minden szitkokat, minden ocsmány- 
ságokat úgy megtanúlnak, hogy azokhoz képest, kardéra tudgyák 
a gyermekecskék is a hajdú-szítkokat. 

Nem merném mondani, ha sz. írásban nem olvasnám : közön- 
ségesen a szülék gonoszsága oka a fiak, leányok gonoszságának. 
Mert miképpen Giezirűl fiakra szálla a poklosság: úgy az atyák, 
anyák feslettsége maradékjokra terjed, és a gonosz atyáknak 
latrabb fiai vannak. Azt pedig régi példabeszédnek mondgya 
Ezechiel próféta, hogy minémű az anya, ollyan a leánya. Melyre 
való képest, Isten ő maga nagy csudának mondgya, hogy a Córé 
fiai el nem sillyedtek, mikor attyok elsiíllyedett : mert úgy szokott 
lenni, hogy a feslett ember gyermeki, azon verembe sillyednek, 
melybe estek szüléi. Innen vagyon, hogy Isten a fattyú-fiak mara- 
dékit tized ágig és ízig nem engedte, hogy a templomban szol- 
gállyanak : mert közönségesen sok vétkek találtatnak effélékben. 
És én nem említem, hogy azok közzűl, a kiket az anyaszentegyház 
szentek lajstr omába vett, csak egy is lett vólna, a ki házasság kivűl 
született vólna. Mert noha lehetséges, hogy ezek közzül is jók vál- 
nak : de közönségesen az istenfélő atyák-anyáknak szokott jó mag- 
zattyok lenni. Erre nézve mondgya a sz. írás, hogy ha valakit nem 
ismérsz, fiát, leányát nézzed : ezekből magát megismérheted. Mert 
a fiak gonoszsága, bizonysága a szülék látorságának. Miképpen 
azért a vad fátúl vagyon a gyümölcsnek vadsága : úgy derék oka, 
miért az ifiak ily feslettek, a szülék feslettsége. Mert noha a fiak 
lelkét az Istennek mindenható ereje semmiből teremti : de miképpen 
a testnek állapattya, úgy a természetnek hajlandósága igen függ a 
szüléktűl., Mivel azért a testnek a lélekkel oly egyessége vagyon, 
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hogy a léleknek cselekedeti, a szomorú és víg állapatban, a szé- 
gyenlésben és félelemben, a haragban és szeretetben, testre hatnak 
és azt elváltoztattyák: úgy viszontag a testnek indúlati gyakran 
és künnyen utánna vonszák a léleg akarattyát. Innen vagyon, hogy 
a testnek hajlandóságára fordúl gyakran a fiak erkölcse. Es, a mint 
Plutarchus írja, mikor Diógenes egy bohó részeges ifiat látott 
vólna, azt mondá néki: Ifiú, részeg vólt az apád, mikor te fogan- 
tattál. Plátó pedig nemcsak törvényben írta, hogy a részeg atyák 
fiai vétkesek : hanem ennek erős okait is adgya. 

Másodszor : a ki hívatallyának eleget akar tenni, és jól akarja 
nevelni gyermekét : ne elégedgyék azzal, hogy jó példát ád és meg 
nem botránkoztattya : hanem idején Isteni szolgálatra, aitatosságra, 
lelki dolgokra szoktassa s oktassa kisded gyermekét. A mi Udvö- 
zítönkkel gyermekségében szokássá vétette az ő szent annya, hogy 
az Isten házába örömest mennyen és ott örömest maradgyon. 
Sámuelt kicsiny korában adák szüléi a templomba, hogy soha el 
ne távoznék az isteni szolgálattúl. 

Ki tudná előszámlálni, mennyi fogyatkozás vagyon e dologban 
a mostani emberek között? a szülék, minthogy csak a testet 
adgyák fioknak, nagy gondot viselnek gyermekek testére. Ha egy 
kis nyavalya éri, ha magát megsérti, minden dolgát elhadgya az 
annya és fiát sirattya, kérleli, orvosollya ; ha balkézzel nyúl az étek- 
hez fia, úgymond Plutarchus ; ha tekinteti, ha álla és dereka hor- 
dozása nem esik díszesen; ha egy hajaszála jól nem áll fejében : 
ottan megdorgállya és mindaddig pírongattya, vesztegeti szegény 
gyermeket, míg kedve szerént nem esik a dolog. De e mellett, ha 
rest azisteni szolgálatban ; ha csácsogó ; ha szerelmeskedik és egyéb 
vétkekbe esik : nem érzik a szülék oly keservesen efféle lelki nya- 
valyájokat. Vaj ki kevés anyák vannak ollyak, mint a Machabxusok 
annya ; ki inkább akarta, hogy egymás után szörnyű halállal meg- 
ölessék hét fia, hogysem csak egy bűnt cselekednének Isten ellen. 
Bezzeg a mostani szülék arra gondot viselnek, hogy világi jószágot 
keressenek és hadgyanak gyermekeknek : de ezered részét munká- 
joknak abban nem foglallyák, hogy jó erkölcsben és tekélletes 
jámborságban hadgyák őket ; maga Isten azt parancsollya, hogy az 
atyák, mindeneknek előtte, isteni félelemre tanítcsák fiokat : Fiaid 
vannak-e ? úgymond, gyermek-korokban, míg lágyak és hajlandók, 
mint a gyenge vesszők, tanítcsad és igyengessed őket. Mert mi- 
képpen a mostan született gyermek tetemit addig kell igyengetni, 
míg gyengék, hogy görbén ne maradgyanak ; a viaszra addig kell 
nyomni a pecsétet míg lágy: úgy az emberek tekélletességének 
forrása és gyökere a jó nevelés, és ha ebben vétek esik, szinte úgy 
járunk, mint a ki elsőben egy kevessé kitér az útból: ki mennél 
tovább mégyen, annál inkább tévelyeg és távozik az igaz útrúl. 

Aristóteles nagy okoson így szól : A jó nevelés abban áll, hogy 
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kicsiny-koroktúl fogva szokjanak ἃ gyermekek azon örülni és bán- 
kódni, azt szeretni és gyűlölni, a mit szeretni vagy gyűlölni méltó. 
Minden gonoszúnknak oka az, hogy kicsiny-korúnktúl fogva, 
atyánktúl és egyebektűl, az arany és ezüst szeretése óltatik belénk. 
Méltán csúfollya egy bölcs ember az Athénás lakosit : mert mikor 
azt mondotta vólna Apollo nékik, hogy, ha jámbor polgárokat 
akarnak nevelni, a mi legjobb azt öncsék a gyermekek fülébe : 
aranyat öntének fülökbe; noha bölcs tanításokkal és erkölcsök 
dicsíretivel kellett vólna a kisdedek fülét tölteni: mert minden 
gonoszságnak gyökere az, hogy gyermekségünktűl fogva hamís 
vélekedéseket csepegetnek belénk. 

Hallyuk, hogy a böcsülletet, értékes, nemességet, szépséget, 
gazdagságot, tisztet, Íris öltözetet, jó lakást csudállyák, magasz- 
tallyák szüléink : azért belénk avik ezeknek böcsüllése és kivánása. 
Nem így anyák, nem így : igaz keresztyéni gondolatokat és kíván- 
ságokat ólcsatok és csepegessetek kisded gyermektek szűvébe. Azt 
hallyák gyakorta tölletek, hogy hiuság, veszedelem, lélek-kárhozat 
a világon kapdosni, az ő javaiban zabállani : árnyék, álom, semmi 
a földi uraság és gazdagság : gyalázatos, veszedelmes, gyűlölséges a 
részegség, hazugság, fajtalanság és világi kevélység : csak az ból- 
dog, a ki Istent féli : csak az dicsíretes, a ki gyermekségétűl fogva 
üdvösségét keresi : csak az okos, a ki az örök kárhozatot elkerüli. 
Semmit ne dicsírjen tehát az anya fia előtt, hanem csak a mit Isten 
dicsír, csak a mi üdvösségre viszen : hogy agyermek, kisded-korá- 
túl fogva, azt kivánnya és keresse, a mit hallott, hogy dicsírt és 
néki kivánt édes annya. A galliai Sz. Lajos király annya, Blanca, 
kisded fiának édes csókolási között, sokszor mondotta azt, hogy 

inkább akarná hóltát, hogysem egy balálos bűnbe-estét. Mely anyai 
szók, oly mélyen gyökerezének Sz. Lajosba, hogy tellyes életében 
maga is azont kivánta magának. 

Bezzeg, ha efféle itíleteket jól meggyökereztetne fiacskájában 
az attya s annya, csaknem ugyan természetté válnék benne a 
tekélletes erkölcs. Plinius írja Mitridátes királyról, hogy étetéstűl 
félvén, orvosságok vétele után, mindennap mérgett ett. Hs annyira 
hozzá szokék a mérgekhez, hogy, mikor a rómaiak fogságába esett 
vólna, a rabság sanyaruságát kerülvén, méreggel akará életét vé- 
gezni: de semmi méreg nem árthata néki. Ha azért a természet 
ellen való dolgokban is, ily nagy ereje vagyon az idején kezdett 
szokásnak : mentűl inkább ajóban meggyarapodnának az emberek, 
ha ifiú-korokban őket jól oktatnák és tanítanák a szülék? De, a 
mint mondám, gyakran az atyáknak fiok testére vagyon csak gon- 
gyok, nem jámborságára: és, gazdagon akarván őket hadni, meg 
nem gondollyák, hogy hasznosb vólna, ha alamisnájokkal Isten 
kegyelmét nyernék nékik: mert Isten szava az, hogy az atyák 
alamisrája feledve nem lészen. 
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Ha szabad vólna, azt kivánnám efféle gondviseletlen szülék- 
nek, hogy úgy járjanak, mint Lucretius nevű főember jára a fiá- 
val : kirűl azt írják, hogy gyermekségében kezdvén feslett erköl- 
csét, naponként öregbedett latorságiban : végre, a törvény halálra 
itílé gonoszsági miatt. Es mikor a pelengérhez vinnék, erőssen 
kezdé kérni az attyát, hogy hozzája mennyen, hadd vegyen utólsó 
búlcsút tőlle. Oda méne az attya, és, mintha meg akarná csókolni, 
hozzá hajla a gonosz fiú és, — bételyesítvén a mit a Bölcs mondott: 
A mely gyermeket szájára bocsátnak, megszégyeníti szüléit, — el- 
harapá orrát az apjának, mondván néki: Te ölsz meg engemet, 
mert ha feslett erkölcsömet gyermek-koromban ostoroztad vólna, 
erre igyem nem jutott vólna. Így tellyesedék ezen, a mit a Bölcs 
monda: A gonosz atyárúl panaszolkodnak a fiak, mert ő miatta 
jutnak gyalázatra. E világon is gyakran panaszolkodnak : de a más 
világon a kárhozott atyáknak egyik kínnyok az lészen, hogy nagy 
átkozódásokkal szemekre vetik a fiak, hogy gondot viseltek a kincs- 
gyűjtésre és fiok gazdagságára, de jámborságokrúl nem szorgal- 
matoskodtak. Azért, ők hamissan keresvén, fiok latrúl költvén az 
atyai keresményt, mindketten örök kárhozatra jutottak. 

A ki azért lelkével nem akar fizetni fiáért, úgy tanítcsa őtet, 
a mint Sz. Jerónymus mongya, hogy esküdni ne tudgyon, a hazug- 
ságot szentségtörésnek tarcsa, semmi bűnt ne alítcson kicsinnek. 
Bezzeg, ha hozzá szoknának, hogy a bűntűl irtóznának a gyer- 
mekek, nem vólna nehéz a tekélletes élet. Mert, a mint Pláto 
mondgya, hogy az emberek között ritkán történik atyák ölése, ko- 
porsók rontása és hasonló nagy vétkek: nem egyéb oka, hanem 
hogy ezektűl gyermekségünktűl fogva kezdünk iszonyodni és 
irtózni. 

Harmadszor : nem elég a fiak neveléséhez a szülék példája és 
jóra tanítása: de arra is gongyok légyen, hogy jó tanító -mesteri, 
jó társai légyenek a gyermekeknek : és oly emberektűl neveltesse- 
nek, ollyakkal nyájaskodgyanak, kik el ne ólcsák azt a jó szikrát, 
mellyet a szülék oktatása beléjek óltott. Valának Jerusalemben 
sok külömböző gonosz tanítók, kikrűl Sz. Lukács emlekezik : 
libertinoram, cyrenensium, alexandriai, ciliciai, ásiai bölcsek. Ha 
ezek között neveltetett vólna is Christus, nem fogott vólna semmi 
rosda az aranyon : de, a mi példánkra, nem ezek között, hanem az 
Isten templomában, doktorok között akara gyermekkorában ta- 
láltatni. 

Sz. Jerónymus azt parancsollya Laeta asszonynak, hogy, ha 
maga nem neveli gyermekét, oly dajkát válaszszon, mely részeges, 
buja, nyelves ne légyen. Plutarchus azt kivánnya az atyáktúl, 
hogy a mely gyermekekkel társalkodik kisded fiok, jó erkölcsűk 
légyenek: mert egy gonosz példa, egy feslett beszélgetés sok g0- 
noszságot ólthat a gyermek szűvébe, melyre nézve tiltya Aristóteles, 
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hogy ne hadgyák a szolgák között forogni a gyermekeket, mert 
azoktúl szolgához illendő erkölcsöt tanúlnak. 

Mindenek-felett kívántatik, úgymond Plutarchus, hogy tekél- 
letes erkölcsű tanítóra bízassék a gyermek oktatása. Es eszekben 
fogyatkozottaknak mongya, kik oly ember gondviselése alá adgyák 
fiokat, kire lovokat sem bíznák. Gondolatlanságnak nevezi Arany- 
szájú Sz. János, hogy falunkat és szántóföldeinket szorgalmatos 
vigyázóra bízzuk; fiaink gondviselését utólsó dolognak tartyuk. 
Bezzeg külömben gondolkodott Antonius Pius császár, ki nagy 
messzünnen Rómába hívatá Apollónius filósofust, hogy fiának, 
Marcus Antóniusnak, gondviselésére és tanítására bírná. Lacedé- 
mon várasában sem vólt szabad senkinek, fia nevelésére és taní- 
tására mestert választani: hanem válogatott tanácsos emberek 
vóltak rendelve, kik erre vigyáztak és oly tanítókat rendeltek, kik- 
tűl jó erkölcsöt tanúlna az ifiuság. Mert miképpen a ki szép írásra 
akarja tanítani a gyermeket, nem elég azt mondani néki, hogy 
szépen Írjon ; hanem szép írást ád eleibe, hogy annak példáját kö- 
vesse: úgy a tanítónak jó intése keveset használ, ha maga erköl- 
csével tükört nem mutat. Nincs is annál veszedelmesb dolog, mint 
mikor attúl vészen gonosz példát a gyermek, a kitűl jót kellene 
tanúlni. Világbíró Sándort az ő attya Aristótelesre bízá, úgymint 
mesterére, és azt írá levelében, hogy fiának lételénél inkább akarja, 
hogy Aristóteles idejében lett és ő tőlle tanúlhat : de mivel elébb 
Leonidásra bízatott vólt Sándor, azt írja Sz. Jerónymus, hogy 
ettűl tanúlta vétkeit és kiváltképpen a részegséget, melyben sok 
fő barátit megölte. 

Tudták a régiek, minémű hasznos, hogy a gyermekek jó mes- 
terektűl tanítassanak és hogy sokszor több jó származik ebből a 
keresztyénségre, hogysem a prédikállásból. Azért a papok tanítot- 
ták régen a tudományokat. Origenesrűl dicsíretes emlekezettel 
írja Sz. Jerónymus, hogy grammaticát, rhetoricát, arithmeticát és 
minden filósofusok tudományit tanította, hogy a több tudomá- 
nyokkal egyetemben, a Christus hitit terjesztené. A tridentomi 
közönséges gyülekezet is eszébe vévén, mely szükséges és hasznos, 
hogy a gyermekek jó tanítóktúl vezéreltessenek, erőssen megpa- 
rancsolta a püspököknek és káptalanoknak, hogy erre szorgalma- 
tos gongyok légyen : és nem csak túdós, de istenfélő és jóerkölesű 
mestereket szerezzenek az ifiúság eleibe, kiktűl semmi éktelenséget 
ne hallyanak és ne lássanak. Sőt még a könyvek is, mellyekben 
valami rútság vagyon, tiltva légyenek nállok. . 

Azt írja Sz. Jerónymus, hogy a sidóknál nem vólt szabad az 
ifiaknak, harmincez esztendő előtt olvasni, sem Canticum Cantico- 
rum, sem a teremtésrűl írt könyvnek és Ezechiel prófécziáinak 
első részeit, hogy valami botránkozást ne vennének tudatlanságok 
miatt ezekből. Ha ifiaktúl még az Isten könyve is megtiltatott, 
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mikor félelmes vólt, hogy ezekben meg ne ütközzenek : mentűl 
méltóbb, hogy ama sok hitván énekek, ama fertelmes poéták,tilal- 
mazva légyenek? Tisztességtelen, útálatos, barom embereknek 
tartanók, a kik ollyan ocsmányságokat beszélgetnének, a minéműk 
könyvekben vannak : mit mongyúnk tehát azokrúl, kik ezeket írva 
adgyák? holott sokkal ártalmasb efféléket könyvbe írni, hogysem 
szóval mondani : mert sokan, emberektűl való szeméremből, elfut- 
nának, bédugnák fülöket, ha azt mástúl hallanák, a mit magok, 
szemérem nélkül, könyvekben olvasnak. Cicero azt írja, hogy az 
Epicúrus könyveiben oly csintalan, vagy fajtalan dolgok vannak, 
melyek az ifiakat megbotránkoztathattyák : azért tanácsollya, hogy 
megégessék, vagy letöröllyék belőlle a mi illetlen. Lacedémon 
várasában megtilták az Archilochus verseit: mert fajtalanságra 
indíthattyák vala az ifiakat. Messinából és Rómából kiűzék, a kik 
fajtalan dolgokra tanították az ifiakat. Augustus császár Pontusba 
küldé Ovidiust, a szerelemről írt három könyvért. Méltán feddi te- 
hát Sz. Agoston azokat, kik Terentiust olvassák a gyermekek előtt : 
mivel ebből majd alig tanúlnak egyebet az ifiak, hanem, mint 
kell szóval, adománnyal, tréfákkal, ígérettel, kerítővé lenni. Sz. 
Gergely pápa kemény szókkal dorgállya Desiderius püspököt, hogy, 
grammaticát tanítván, a pogány Jupiter dicsíretit olvasta : vallyon 
mennyivel inkább dorgálná azokat, kik ocsmány könyvek olvasá- 
sával, fertelmességre taníttyák és vonszák az ifiúságot? A régi 
atyák Heliodórust, a tricensis püspököt, leveték püspökségéből, 
hogy egy könyvet íra, melyben noha nyilvánvaló ocsmányság 
nincsen, de oly szerelmes dolgok vannak, hogy botránkozást ad- 
hatnak az ifiúságnak. 

Bóldog Isten ! Vallyon mit mondanának ezek a jámborok, ha 
a mi üdőnket látnák? melyben akárminémű rendbéli emberek 
azzal mutogattyák éles elméjeket, hogy úndok virágénekeket irkál- 
nak, mellyeket mind gyermekek s mind leányasszonyok kardéra 
tudnak, és csaknem minden házak ezekkel zengedeznek. Vajha 
meggondolnák azok, a kik effélében mutogattyák, nem tudom, ha 
elméjeket-e, vagy latorságokat, hogy mind az ő lelkek ád számot 
azokért a gonosz gondolatokért és indúlatokért, melyek efféle éne- 
kek hallásából következnek : bizony béfalnák a sípot és jobb dolog- 
ban foglalnák elméjek élességét. Mert ha annak, a ki egy kisdedet 
megbotránkoztat, jobb vólna malomkövet kötni nyakára és vízbe 
vettetni: minémű nagy kárhozatot hoz fejére, a ki lator énekivel 
ennyi számtalan lelket botránkoztat ? Mennyiszer történik, hogy 
egy rossz versből, vagy egy ocsmány énekből hóltig való latorsága 
következik sokaknak? A régi keresztyének, mikor az igazságra 
térültek, nemcsak az ártalmas és veszedelmes könyveket, de a 
hívolkodó, szem-fül emberek gyönyörködtető írásokat is, mind 
megégették; a mint Sz. Lukács írja. Most is azt kellene mí- 

Pázmány. Egyházi beszédei. 7 
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velni: és nemcsak az eretnekségre tanító könyveket, mellyeket 
senki engedelem nélkül házában nem tarthat, átok nélkűl : hanem 
minden hívolkodó és veszedelmes énekeket s könyveket, úgy meg 
kellene vonni az ifiúságtúl, hogy csak neveket se tudná. 

Negyedszer és utólszor: a jó szülék tiszti az, hogy fiokat szá- 
jokon hordozzák, megráncsák néha a zabolát, fenyitékben nevel- 
lyék és, mikor megérdemlik, ne kedvezzenek, ne engedgyenek, 
hanem dorgállyák és ostorozzák őket. Tudta jól Bóldogasszony, 
hogy Christus urúnk semmi fogyatkozást, semmi vétket nem ejt- 
het dolgaiban és cselekedetiben: annakokáért nem is feddette 
őtet semmiben : de mégis, mikor elmaradott töllök, a mi tanusá- 
gúnkért, noha nagy alázatossággal, nagy szelédséggel, okát kérdette 
szent Fiátúl cselekedetinek: Fiam, mit cselekedtél így velünk? 
Es az Istennek Bölcsesége, szüléinek birtoka alatt neveltetett. 

Vannak oly atyák és anyák, a kik úgy bánnak fiokkal, mint a 
majmok. Ezekrűlírja Plinius, hogy mikor megkölyköznek, igen gyö- 
nyörködnek kölykökben, és szerettekben addig fogdossák, forgat- 
tyák, nyallyák, faggattyák, hogy ugyan megölik végre. Ezek is, sze- 
rettekben, addig kinyeskedtetik és gyengéltetik fiokat, hogy sze- 
relmek miatt elvesztik lelkekben és erkölcsökben. A sz. irás pedig 
ugyan kötelezi az atyákat, hogy sanyargassák fiokat : Ne kíméllyed, 
úgymond a Bölcs, fiadtúl a vesszőt: mert a vesszőtűl meg nem 
hal; sőt ezzel szabadítod lelkét a pokoltúl. Vagyon valami bolond- 
ság minden gyermek szűvében, mellyet egy súgár vesszőcske ki- 
kerget belőlle. Azért, a ki kímélli a vesszőt, gyűlöli fiát. 

A természet tövissek közzé rekeszti a gyenge rósát; nem 
azért hogy szaggassa, hanem hogy óltalmazza. Az atyák dorgálása 
efféle tövis : óltalmazza, nem hervasztya a fiakat. Azért a sz. Írás, 
áldásnak nevezi az atyák dorgálását. Mert noha Jákob, halála órá- 
ján, erős szókkal feddé Rúbent, Simeont és Lévit: mindazáltal azt 
mondgya a sz. írás, hogy minden fiát magán-való áldomásokkal ál- 
dotta : és így a jó fiaknak, áldás gyanánt kell venni az atyák ron- 
gálását. Hallhadsza, mely rettenetes példával és ő idejében történt 
dologgal adgya ezt előnkbe Sz. Gergely pápa. Itt, úgymond, egy 
ember vagyon, kit minnyájan ismértek : ennek mintegy öteszten- 
dős fia vala, kinek nyelvességében gyönyörködvén, kedvére tar- 
totta. Azért, fenyítékben nem lévén a gyermek, szitok átok, károm- 
lás gyakran forog vala szájában. Ezelőtt három esztendővel, meg- 
betegedék a gyermek : és mikor az apja ölében tartaná, megrémült 
hirtelen, és apja ölébe bujdokván, kiáltani kezdett, hogy az apja 
segítené: mert valami szerecsenek jöttek érette, kik el akarják 
vinni és mingyárt, régi szokása szerént, átkozódni kezde és úgy 
múlék ki e világból. Így bünteté Isten a gonosz fiat : így akará az 
atyával ismértetni, mely nagyot vétkezett, hogy gyengéltetésével 
kárhozatra vetette fiacskáját, 
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Mennyin vannak efféle atyák és anyák, kik meg nem dorgál- 
lyák, sőt nevetéssel hallgattyák, mikor szitkozódik kisded fiok : és 
nemcsak torkába töltik a bort, biztatván, hogy igyék, mert az apja 
is ezzel kereste a mi nincs; de ugyan gyönyörködnek latorságá- 
ban: és katona gyermeknek, furcsa gyorselméjűnek itílik, ha, mi- 
hent nyelvét tudgya mozgatni, jól tud szitkozódni: néha pedig 
ugyan biztattyák, hogy vagy annyát, vagy mást megszidogasson ! 
Mennyin vannak, kik leányokat tánczolásra és nyájasságra izgat- 
tyák ! Ezek, csaknem magok kezével áldozzák ördögnek gyermeke- 
ket. Bezzeg a sz. írás nem arra tanít, hogy nevetve hallyad 
gyermeked csintalanságát; hanem azt mondgya : Ne nevess fiacs- 
káddal, mert ebből nagy szabadságot vészen a gyermek : és végre 
néked vásik fogad belé: mert, a ki mást megszidogat gyermek- 
korában, magadat gyaláz öreg-korában. A Lacedémon tanácsa egy 
gyermeket megölete, mivel játékban a fecskefiak szemét szokta vala 
kivájni. Azt találák az okos emberek, noha kegyetlenűl, hogy, ha 
megöregbedik, az emberekkel is ezent cselekszi. Hanno látván 
Annibálnak gyermeki erkölcsét, azt adá tanácsúl, hogy félelemben 
nevellyék: mert ha azt nem cselekeszik, nagy kára következik 
Carthágónak ő miatta. De mivel szót nem fogadának, ő miatta lén 
pusztúlása és utólsó romlása a városnak. Noha azért meg kell az 
atyáknak tartani a Sz. Pál parancsolattyát, hogy fiokat mód nélkűl 
és felettébb ne háborgassák, se haragra ne indítsák; el ne essék 
szívök és el ne kedvetlenedgyenek minden dolgokban : de mindaz- 
által, mint a gyermeklovat, nemcsak püszögetni kell és simogatni, 
hanem, mikor kívántatik, vesszőzni és ütögetni is kell és, sokkép- 
pen fogdosván, szájára nem kell ereszteni. 

De elég ez a mái tanúságunkra; noha ennek a dolognak 
hasznos és szükséges vóltához képest, mind kevés valamit mon- 
dottúnk. 

Megtanulátok azért, mely nagy kötelességek vagyon a szülék- 
nek, hogy gyermekeket jól nevellyék : mely sanyarú ostorival 
szokta Isten látogatni az atyáknak ebbenvaló tunyaságát ; mivel 
ebből függ minden rendeknek és állapatbéli embereknek jó maga- 
viselése. Meghallátok a Christus gyermekségének példájából, hogy 
a ki jól akarja magzatit nevelni : először, magát kell példájáúl adni. 
Másodszor, téjjel eggyütt kell az isteni félelmet és a bíűinök gyűlölsé- 
gét csepegtetni a gyermek szűvébe. Harmadszor, minden gonosz 
társaságtúl és feslett erkölcsű tanítótúl el kell vonni. Negyedszer, 
félelemben kell tartani és meg kell vesszőzni bennek a gonoszságot. 

Immár kívántatik, hogy minden atya és anya meggondollya, 
a mit Sz. Jerónymus és Aranyszájú Sz. János mondottak : tudni- 
illik, hogy nem kevés érdeme vagyon Isten előtt, a ki fiát jól ne- 
veli: miképpen nem kevés büntetése vagyon annak, a ki ebben 
gondviseletlen; mivel még a fia vétkeinek terhét is ő hordozza. 

7. 
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Mert jóllehet, ha az atyák úgy viselik e dologban magokat, a mint 
illik: nem hordozzák fiok terhét. De ha el nem járnak tisztek- 
ben, magok vétkejvé tészik fiok gonoszságit. Mert mikor valakit 
tanításoddal jobbíthatsz, akkor a hallgatás annyi, mint az akarás : 
tanítcsad azért fiadat, és megvígasztal téged, mind e világon s 
mind az örök bóldogságban gyönyörködtetvén lelkedet. Kit enged- 
gyen mindnyájunknak, az Atya, Fiú, Szentlélek Ur Isten. Amen. 

Mint kell a. fiaknak tisztelni szüléjeket 7 

(Vízk. ut. I. vas. második besz.) 

Vóltak oly tanító-mesterek és tudós doktorok, kik azt kíván- 
ták tanítványoktúl, hogy iskolájukban egynehány esztendeig csen- 
desz hallgatásban lennének; addig ne szóllanának, míg sok üdők 
forgása után helyesen és okosan nem szólhatnának a dolgokhoz. 
Illyen vólt Pythágoras; ki hét esztendeig nem szenvedte, hogy 
szóllanának tanítványi: hanem azt akarta, hogy ennyi esztendők 
forgásában csak hallgatnák az ő tanítását ; lassan-lassan okoskod- 
nának és tudományokban öregbednének. De a világi bölcsek kö- 
zött oly doktort, oly tanítót nem hallottam, ki tanítószékiben, 
hallgatói előtt, egynehány esztendőkig semmit nem szóllott vólna : 
hanem egyedűl a mennyei tanítórúl, a Christus Jesusról olvasom, 
hogy ezt cselekedte. Mert ő egész harmincz esztendeig e földön, az 
ő tanító-helyén forgódván, nem olvassuk, hogy valamit tanított 
nyelvével és hangoskodó szózattyával. Mindazáltal, ugyan nem ült 
hívolkodva ez üdő alatt : hanem, a mint Sz. Lukács mondgya, elő- 
ször azt kezdé cselekedni, a mit azután szavával akara tanítani: 
és ifiúságának példájával, vagy tükörével oktatá az ifiakat, mint 
kell az ifiúságban viselni magokat. Mert ha esztendőnként felment 
a templomba ; ha az Isten szolgálattyáért szent annyátúl örömest 
elmaradott a templomban ; ha a jámbor túdós doktorokkal nyá- 
jaskodott ; ha, a ki mindeneket taníthatott, tudakozott és kérdez- 
kedett a vénektűl; ha az ő annyának engedelmessége és birtoka 
alatt nevekedett: ezeket a végre cselekedte, hogy az ifiakat taní- 
taná, mint kell magokat viselniök Istenhez, külső emberekhez, 
édes szüléjekhez. Annakokáért, ha nem szól is, tanít és oktat csen- 
desz engedelmességével, Hs miképpen a mái evangeliom, Bóldog- 
asszony példájával megtanít, mint kell a szüléknek viselni mago- 
kat, fiok nevelésében és oktatásában: úgy a mi édes Udvözítőnk 
példája, mely az evangeliomban fénylik, megtanít, mivel tartoznak, 
a fiak szüléjeknek. 

A mi Udvözítőnkben sok tekélletes szép jóságok vóltak, mel- 
lyekkel gyermeksége és ifiúsága felékesíttetett; mivel az evange- 
liom tanítása szerént, naponként öregbedett bölcseségben és min- 
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den jóságokban : mindazáltal a Szentlélek Isten azt akarta, hogy 
az evangelisták csak azt jegyeznék írásba ifiúságának tekélletes 
erkölcsi közzűl, a mi leginkább ékesíti és minden isteni áldomá- 
sokkal tellyesíti az ifiakat ; tudniillik, hogy az ő szüléinek birtoka, 
hatalma, engedelmessége alatt nevekedett: úgy, hogy az Atya 
Istennek eggyetlenegy Fia, kinek hatalma alá vettetnek minden 
állatok, szüléinek birtoka alá adta magát : a ki mindenekre gondot 
visel, atyai gondviselésre bízta magát : a kinek minden állatok en- 
gednek, szent annyának engedelmességéhez kötelezte magát. Szép 
példa ez, keresztyének, méltó, hogy az ifiak, sőt minden rendek 
tanúllyanak belőlle. 

Annakokáért mái tanuságunkért, három dologrúl szóllok : elő- 
ször, megmutatom, mely kemény parancsolattal kötelezte Isten a 
fiakat, hogy szüléjeket hallgassák, böcsüllyék, engedelmesen fejet 
hajcsanak nékik ; minémű szép igéretekkel, mennyi drága ajándé- 
kokkal édesgeti, sőt vonsza a fiakat erre a tiszteletre. Másodszor, 
megjelentem, mely szörnyű ostorival szokta Isten látogatni azokat, 
kik nem félnek az atyai átoktúl, és nem oly engedelmességgel tisz- 
telik szüléjeket, a mint kellene. Harmadszor és utólszor, megma- 
gyarázom a sz. írásból, kiknek tartozúnk, szüléink kívül is, bö- 
csüllettel és engedelmességgel, mint atyánknak. Ezeket elvégezvén, 
Istennek ajánlom a keresztyén hallgatókat. 

I. RÉSZE. 

Sz. Pál apostol, oktatván és intvéna fiakat, hogy engedelmesen 
böcsüllyék szüléjeket, illyenképpen szól: Fiak, engedgyetek minde- 
nekben szüléteknek. Okát adván, miért kell ebben serénykedni : 
mert ez kedves az Urnak. Mintha azt mondaná : Nem szükség erre 
egyébbel serkegetni és esztenezni titeket, elég, hogy Ístennél ked- 
ves a fiaknak engedelmessége. Ugyanis, elégnek kell vala ennek 
lenni, akármely vad szűvek lágyítására: de azért nem elégedék 
Isten azzal, hogy az atyai tiszteletet előtte kedvesnek jelentette ; 
hanem erős parancsolatokkal és rettenetes fenyegetésekkel kötele- 
zett minden fiat, a szülék tiszteletire. 

Két kőtáblán adá ki Isten a tízparancsolatot, melyben rövi- 
deden előnkbe terjesztette, mit kíván és mire kötelez. Minekutánna 
az első táblában az igaz isteni tiszteletnek módgyát kifejezé; má- 
sodik táblán arra tanít, mint kell egymás között igazán és az atya- 
fiúi szeretetnek sérelme nélkűl élnünk. Ezen a táblán először is azt 
adgya előnkbe, hogy atyánkat, anyánkat tisztellyük : úgy, hogy 
mindgyárt az Isten tiszteletirűl adott törvény után, első helyt ád 
az atyák tiszteletinek. Ezzel jelentvén, hogy az Isten tiszteleti után, 
nincs kedvesb dolog előtte, mint szüléink böcsüllése. Ezt tanitotta 
a pogány bölcs Plátó is, — mivel ő is olvasta vala a Moyses köny- 
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vét, a mint Sz. Agoston írja, — Isten után, úgymond, nagyobb 
gondúnknak kell lenni szüléink böcsülletire. Mert ha azoknak 
kiváltképpenvaló szolgálattal és böcsülettel tartozúnk, kiktűl nagy 
és sok jót vettünk: kétség nélkül legnagyobb kötelességünk va- 
gyon a szülék böcsülletire, mivel nagyobb jót azoktúl vettünk : 
mert nem vólnánk, ha ő általok nem vólnánk. Azért, ha csak leg- 

kissebb szóval megbántyuk is szüléinket, nagy kínnal fizet- 
tyük meg. 

Ha azért oktalanság azokhoz háladatlannak lenni, kik nagy 
szeretettel, sok fáradsággal, nyughatatlanságokkal és veszedelmek- 
kel óltalmaztak, vezérlettek és ékesítettek fel minket: kétség nél- 
kűl az emberi természettel és okossággal ellenkezik az atyákhoz, 
anyákhoz való háladatlanság. Mert nem lehet nagyobb szeretet, 
szünetlemb szorgalmatosság, fáradságosb múnka, éjjeli és nappali 
nyughatatlanság, mint az anyáknak magzattyok körűl való dajkál- 
kodásában. Mennyi bűzit nyelik gyermekeknek ! mennyi rútságit 
tisztogattyák ! Oly iszonyú betegségek, oly éktelen fekélyek nem 
lehet, hogy az anyának rútnak tessék fiában. Isten győzné szám- 
lálni, mennyi veszedelmes szerencséken kell a szegény anyának 
általmenni, míg magzattyát hordozza. Erre nézve mongya Tóbiás 
a fiának, hogy tellyes életének minden napjain tisztellye annyát : 
megemlekezvén, mely nagy veszedelmekben forgott érette, míg 
méhében hordozta. Akármit mivellyenek azért a fiak : de, az Aris- 
tóteles mondása szerént, soha elégségesen meg nem hálállyák szü- 
léjek jótétét. 

Ama sidó bölcs Fílo, emlekezvén arrúl, a mit a bölcs mon- 
dott, hogy a ki Istent féli, megböcsülli szüléit és úgy forgódik 
körűllök, mint szolgája : lehetetlennek mongya, hogy valaki a lát- 
hatatlan Istent szeresse és böcsüllye, a ki nem böcsülli szüléit, 
kiknek tisztelésére és segítésére, még az oktalan-állatokba öntött 
természet is izgat. MertAristóteles írja meropes nevű madarakrúl, 
hogy mikor megüdősödnek szüléi, nemcsak táplállyák, hanem be- 
tegségekben szárnyokat párna gyanánt alájok terjesztik és úgy 
nyugottyák. Hasonlót írnak a gólyárúl és egyéb madarakrúl. Ha az 
oktalan-állatok szorgalmatoson megadgyák a szülék tisztességét : 
mit kell cselekedni az okossággal ékesíttetett embernek, a ki esz- 
telemb és háládatlamb nem akar lenni az oktalan barmoknál? 
Erre néze Bölcs Salamon, mikor egynéhány helyen, esztelennek és 
bolondnak nevezte azt a fiat, mely attyát, annyát nem tiszteli. 

Nem elégedék Isten, hogy természetbe plántálta és törvényé- 
ben íratta az atyák, anyák tiszteletit : hanem drága szép igéretek- 
kel és ajándékokkal áldotta a fiak engedelmességét. Annakokáért 
a tíz parancsolat közzűl, eggyikben sem igért jutalmat, hanem 
csak a szülék tiszteletirűl adott törvényben. Melyre nézve mongya 
Sz. Pál: Tisztellyed atyádat, anyádat, mert ez az első parancsolat, 
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melynek igéreti vagyon. A több parancsolatokban, fenyegeti Isten 
az engedetleneket : bosszúállónak mongya magát : és hogy harmad, 
negyed ízig megveri azokat, kik nem tisztelik őtet: de mikor az 
atyák, anyák tiszteletit parancsollya, igéretet tészen az engedelme- 
seknek, és nem egyféle igéretet. Mert eggyütt azt fogadgya, hogy 
a ki szüléit tiszteli. szép fiakkal megáldatik, és valamit Istentűl 
kér, megnyeri. Másutt arra köti magát, hogy minden áldomások- 
kal tellyesíti, a ki attyát, annyát tiszteli. De mivel nincs embernek, . 
világi jók között, semmi drágább életénél, és, a mint Salamon 
mongya, örvendetesb nincs semmi a hosszú életnél, — mert egyéb 
világi jók, élet nélkűl, ollyanok, mint a számvetésben ἃ czifrák, 
kiknek erejek és hatalmok az előttök való számtúl vagyon, e nél- 
kül semmit nem jegyeznek, — az Ur Isten életet, és hosszú életet 
igért az atya-anyatisztelő fiaknak : Tisztellyed, úgymond, szüléidet;, 
hogy hosszúéletű légy a földön. Nemcsak a siralomnak földén, ha- 
nem amaz élők földén, melyrűl szól Sz. Dávid, mikor azt kívánnya 
hogy az ő öröksége az élők földén légyen. Mind a két életrűl riyil- 
vábban emlekezik a Bölcs: Fiak, ha üdvözülni akartok, atyátok 
itíletihez szabjátok magatokat. HE földön is, a ki tiszteli attyát; 
hosszúéletű lészen. Azért mikor szófogadatlan és szüléivel háborgó 
fiat látunk, azt szoktuk mondani, hogy nem lészen nyomos; vagy, 
ha sokkáig él is, semmi tekintet nem lészen reája, gyalázatos vén- 
sége lészen : mivel valaki megkeseríti attyát, annyát, gyalázatos és 
bóldogtalan lészen. Azért így inti Sz. Basilius a fiakat : Ha akarod, 
hogy bizonyos légy jövendő állapotodrúl, megböcsüld szüléidet ; 
így lészen jó dolgod, és sokkáig nyújtod életedet. 

A sz. Írás szép példákkal előnkbe adgya ezeknek a drága igé- 
reteknek tellyesítését. Isáknak csudálatos engedelmességét olvas- 
suk. Mert, mikor az attya meg akará áldozni, mint egy bárány, 
attya szavára, a kötésfát hátára vévé: felvivé a hegyre: és noha 
ifiuságának virágában és erejének jobb korában vala, — mert, a 
miképpen Abulensis állattya, harminezhét esztendős vólt, — és így, 
erejéhez képest, attya ellen tusakodhatott vólna : de semmit nem 
rugóldozék : attyának akarattyára bízá magát : meg hagyá kötözni 
magát : kész lén ifiuságának virágát halálra adni inkább, hogysem 
attya ellen csak künnyen is tusakodni. Kire nézve írja Abulensis, 
hogy nem tudhatni, ha Abrahámnak vólt-e nagyobb érdeme az 
engedelemben, vagy Isáknak. Csudálkozik Sz. Pál az Abrahám 
hitin, ki minden reménség ellen reménlette, hogy az ő fiában, 
mellyel Istennek áldozni akara, megszapor odik az ő magva. Dícsíri 
Sz. Ánselmus Ábrahámot, hogy oly serény és szorgalmatos vólt a 
jövevények körűl való forgolódásban. Sz. Jerónymus azon álmél- 
kodik, hogy Istennek egy szavára, hazáját, házát, ismérőit elhagyá 
és idegen földre bujdosék. Sz. Ambrus égbe emeli az Ábrahám 
okosságát, igasságát, aitatosságát, józanságát, atyafiúi szeretetit, 
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Mindezeket egybefoglalván Aranyszájú Sz. János, nagyon felmas 
gasztallya Abrahámot : de mégis az Isák engedelmességére teritvén 
szemét, nem tudom, úgymond, ha a patriarkának győzhetetlen 
szűvén, vagy a gyermeknek engedelmességén álmélkodgyam in- 
kább? Mert Isák attya ellen nem tusakodék ; sem gonosz néven 
nem vévé, hogy megkötözteték : hanem, mint egy bárány, örömest 
engede mindenekben. 

Nem alacsomb renden vólt a Jósef engedelmessége, ki, noha 

jól tudta, hogy az ő báttyai halálra gyűlölték őtet és csak reá sem 
nézhettek jó szemmel : mindazáltal, mikor az attya őtet egyedűl a 
pusztába, mint egy bárányt, az éh farkasok közibe, báttyaihoz 
küldé, mentség nélkül, félelem nélkűl méne. Es noha sok vesze- 
delmekbe esék, engedelmessége miatt: de az engedelmes ember 
győzedelmes, és, a régi mondás szerént, az engedelmesség annya a 
jó szerencsének. Azért mind Isák s mind Jósef, felette sok jókkal 
és nagy áldomásokkal ékesíttetének és felmagasztaltatának Isten- 
tűl e világon is, mint a sz. írásból minnyájan tudgyátok. 

Mit mondgyak Sámuelrűl, kit az ő annya kicsiny-korában a 
templomba ada, hogy gyermekségétül fogva Istennek szolgálna? 
Nem itílé elveszett fiúnak, a kit Istennek ada, mint a mostani 
atyák, anyák cselekesznek: kik nem tudnak mit mívelni, ha fiok 
egyházi állapatra adgya magát és leányok kalastromba mégyen : 
kiket, nemhogy magok bévinnének, de minden tehetségekkel azon 
vannak, hogy az Istentűl adatott jó szikrát elólcsák gyermekek- 
ben, és kissebbségnek tartyák, ha fiok, vagy leányok Istennek 
adgya magát. De a Sámuel annya nem azt mivelé: hanem gyer- 
mekségében vivé fiát a templomba, és örökösön oda szentelé. 
Sámuel is oly jó kedvvel engede szüléinek, hogy tusakodás és pa- 
naszolkodás nélkűl az Isten házába méne, mellyért Istentűl, még 
gyermekkorában prófétává téteték, és a sidó népnek elromlott 
országat ő általa elébbi böcsülletes rendibe helyhezteté. 

Jónadab nehéz dolgokat parancsola fiainak, tudniillik : hogy 
se ők, 8e maradékjok, soha bort ne igyanak, házat ne éppítcsenek, 
szőlőt ne plántállyanak : hanem sátorban lakjanak mindenkor. Es 
mivel megböcsüllék attyok szavát : Isten is bé akarván tellyesíteni 
igéretit, hogy hosszúéletű lészen a ki böcsülli szüléit, azt mondá 
nékik, hogy ezért az engedelmességért, soha magvát nem hadgya 
szakadni a rechabitáknak. 

Igaz, elég példát vehetnénk ezekből; és nem vólna szükség, 
hogy idegen példákkal gerjesztenők a fiak szűvét szüléjek tisztele- 
tire. De hogy eszünkbe vegyük, mit kell a keresztyén embernek 
reménleni, ha igaz isteni szeretetből tiszteli szüléit, — holott a 
pogányokat is, kik a természet vezérléséből tisztelték attyokat, 
igen megajándékozta az Ur Isten, — azért el nem hallgathatok 
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egynéhány szép példákat, mellyeket a pogány históriákban ol- 
vastam. 

Diodórus Siculus írja, hogy ő idejében, egy királynak három 
fia marada: és, mikor az országon nem alkodhatnának, Ariofarnes 
nevű szomszéd királyra bízák dolgokat, hogy a kit ő rendel, azé 
légyen az ország és királyság. Ariofarnes nem tudván, mellyik ezek 
közzül alkalmatosb a méltóságra: végre az Isten, kinek kezében 
vagyon a királyok szűve és a ki irgalmason szokta vezérleni ἃ feje- 
delmek tanácsit, mikor tekélletes szándékkal igyekeznek az alatta- 
valók javára, csudálatos és szokatlan tanácsot önte az Ariofarnes 
szűvébe. Kiásata a meghólt király testét koporsójából, és egy kőfal 
mellé felállatá. A királyfiakat előszóllítván, mindenik kezébe íjat, 
nyilat ada, és azt mondá, hogy renddel lőjenek : a kiattyának szű- 
vét talállya az lészen király. Az öregbik és a középső fia, az ural- 
kodásnak édességétül megcsalatván, bátran és nagy merészen szag- 
gatni kezdék nyilakkal meghólt attyok testét, mintha onnan 
kellene kiásni az uraságot és birodalmot. Es noha a régi rómaiak- 
nál meg vala tiltva, hogy csak ne is fürödgyenek a fiak eggyütt 
szüléjekkel, hogy a mely testtűl születtek, azt, nagyobb böcsüllet- 
nek okáért, mezítelen ne látnák : de ezek az istentelen fiak, nem- 
csak reá nézének, hanem meglövöldözék attyok testét. Átkozott 
kéz, mely ezt merte próbálni. Istentelen szem, és méltó, hogy var- 
jaktúl vájassék ki: mert a gonosz fiaknak eggyik átka az, hogy a 
mely szem, attyát hunyorgatással csúfollya, hollóktúl kivájassék. 
Es ha, az Isten törvénye szerént, halált érdemel, a ki attyát, vagy 
annyát szavával szaggattya és átkozza : mentűl inkább megérdemli 
ezt, az atyai hideg testnek lövöldözése és gyalázattya? De mire nem 
viszi embert az uraságnak átkozott kívánsága? Hol vagyon oly fiú, 
ki attyát ismérje és böcsüllye, mikor pénzrűl vagyon közbevetések ? 
Kicsoda oly atyafi, a ki el ne feledkezzék a vérrűl, mikor jószág- 
ban jár a dolog? Kicsoda oly háláadó, vagy oly igasságszerető, ki 
minden kötelességet fel ne boncson, el ne szaggasson a birodalom- 
ért? Nincs sem a szeretetnek. sem a vérnek, sem a jövendő itílet- 
nek annyi ereje, hogy megtartóztassa a gazdagságban és uraság- 
ban telhetetlen szűvet. Azért mongya Sz. Pál, hogy a telhetetlen 
kívánság, gyökere minden gonoszságnak. 

De a mivel országot akarának nyerni a kegyetlen fiak, azzal 
veszték a királyságot. Mert mikor a kissebbik fiúra került vólna a 
szer, és néki kellene lőni a hólt testhez, látván, hogy báttyai, mint 
egy fenevadat, úgy megispékelték a nyilakkal attyokat : bétellye- 
síté a Bölcs hagyását, és nem akará hólt attyát kissebbíteni. Azért 
földhöz üté kézíját, elveté nyilát, és : tudom, úgymond, mivel tar- 
tozom ennek a testnek, mellytűl származott az én testem. Távúl 
légyen, hogy ezt meggyalázzam. Azé légyen az ország, a ki kíván- 
nya : én inkább a nélkül lészek, hogysem ily méltatlan dolgot cse- 

pe 
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lekedgyem. Lásd az Isten cselekedetit! Méltán írja Fíló, hogy νὰ- 
laki szüléit nem tiszteli, nemcsak Isten előtt kárhoztatik, de em- 
bereknél is gyűlölségbe esik : mert ki bízzék ahoz, és ki tégyen jót 
azzal, ἃ ΚΙ nem böcsülli jótévő szüléit ? Azért Ariofarnes méltatla- 
noknak itílé a két kegyetlen fiakat a birodalomra : és meggoridol- 
ván, mind ő s mind az ország, mit kell azoktúl várni, kik attyokon 
ily szörnyű kegyetlenséget cselekedtek : az ifiút választák kir állyá. 
Melyből kitetezék, mely igazán mondotta Bölcs Salamon, hogy a 
ki szüléit tiszteli, kincset győjt magának. 

Nem sokkal homályosb példát olvasúnk a római históriában. 
Mert, mikor, bizonyos vétkeért, egy asszonyt éhhel akarnának ölni, 
és erős őrizet alatt tartván, senkit hozzája nem bocsátanának : sok 
sirással és kéréssel leánya megnyeré a biráktúl, hogy bémehessen 
annyához és leányának ölébe hajthassa bágyadt fejét halála óráján. 
Bébocsáták, de elébb igen megczirkálák és visgálák, hogy titkon 
eledelt bé ne vinne: mindazáltal módot talála a hálaadó magzat 
annyának segítésében ; mert, mivel nem régen hozott vólt gyer- 
meket, és mellye tellyes vólt téjjel, mindennap bémenvén annyá- 
hoz, maga tejével táplálta őtet; megtellyesítvén a mit Sz. Pál 
parancsola az asszonynépeknek, hogy annyoknak megadgyák a 
kölcsönt, és úgy forgódgyanak körüllök, mint az anyák forgódtak 
ő mellettek. Látván a birák, hogy sokkáig él az asszony, és csak 
szinét sem változtattya: noha a leánya semmi eledelt nem vitt 
néki : reá kezdének vigyázni, mit mívelnek eggyütt. Látták : tehát 
a leánya, szokott módgya szerént, az annyát szoptattya. Elcsudál- 
kozván, ezt a ritka, szép és szokatlan dolgot a tanácsnak megjelen- 
ték. Annyira gyönyörködék ebben e római tanács, hogy a halálra 
itílt asszonynak megkegyelmeze : leányát nagy böcsüllettel illeté : 
söt a tömlöczöt is elrontatá, és helyébe templomot építtete, mel- 
lyet szülékhez való kegyességnek szentelének, örök emlekezetre. 
Hasonló dolgot ír Valerius Maximus, hogy cselekedett egy Cimon 
nevű emberrel, az ő leánya. 

Szép dolgot ír Julius Capitolinus: mikor Andriánus császár 
segítő társot akara választani a császárságban, látá, hogy Arrius 
Antoninus vén ipát kezével támogatva hozza a tanácsba : annyira 
gyönyörködék ebben, hogy mingyárt Antoninust társává fogadá, 
és hogy halála után császár lenne, elvégezé. Így, a mely méltó- 
ságra, sok munka és költség után sem juthatott vólna, attya he- 
lyében tartott vén ipához mutatott kegyességgel juta : és bizonyos 
példával megmutatá, mely igazán mongya Pláto, hogy a kinek 
vén attya, vagy annya vagyon, úgy tarcsa házában mint kincset, 
vagy ereklyét: bizonnyal hivén, hogy ennél hasznosb és hatal- 
masb óltalmat nem talál, ha illendő böcsülletben tarttya. 

Végezetre, Seneca írja, hogy Siciliában, mikor az Etna hegye 
mellett laknék egy régi vén ember, és a hegyből iszonyú tűz jövén, 
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mindeneket megémésztene: az ő két fia, vén attyokat hátokra vé- 
vén, minden ártalom nélkül a tűz között általvitték, Ismértette 
Isten ezzel, mely kedves előtte az atyák tiszteleti. 

Azért, meggondolván Sz. Tamás, mennyi sok jót vésznek a 
fiak, mikor tisztelik szüléjeket, azt írja, hogy mikor a fiak valami 

jót cselekesznek szüléjekkel, nemcsak adósságba és új kötelességbe 
nem esnek ezzel a szülék ; de sőt a fiak tartoznak háladással, hogy 

szolgálattyokat vészik a szülék; kiknek nemcsak marhájokkal, de: 
életekkel is kötelesek szolgálni. Annakokáért nemcsak világi tör- 
vények, de Isten rendelése szerént is szabad vólt rabságra eladni 
pénzen fiát és leányát az atyának, mikor szegénységét másképpen; 
nem segíthette. 

TISTÉSZÉBE 

De ideje immár, hogy megtekincsük, mely súllyos ostorival 
szokta Isten látogatni a háladatlan fiaknak embertelenségeket. 
Először azért, Isten megátkozza az engedetlen fiakat. És nem egy 
helyen parancsollya, hogy ha valamely fiú megüti, vagy szidgya 
szüléjét: okvetetlen megölessék. Ha pedig szavát nem fogadná 
attyának, annyának : birák eleibe vitessék, és az attya vádolására, 
mentség nélkűl, a kösségtűl és a biráktúl, disznóhalállal agyon- 
verettessék kövekkel. Azért ha engedelmes fiaknak, világi és örökké- 
való élet igértetett : a szófogadatlan fiaknak is, világi és örök halál 
rendeltetett jutalomúl. 

Halál előtt járó sok ostorokkal szokta Isten látogatni a gonosz 
fiakat. Mert ha valamikor keményen büntetődnek e világon a fiak : 
oka ennek a veszedelemnek, hogy szüléjek tiszteletiben megfogyat- 
koztak. 

Igazán írja Sz. Agoston, hogy senkit Isten szolgai állapatban 
nem teremtett, hanem ezt az ember kereste magának vétkével. Es 
a sz. írásban, elsőt Chámot olvassuk, a ki szolgává téteték minden 
maradékival, azért, hogy attyát megcsúfolta vala. 

Rúben elsőszülötte vólt Jákobnak : de elveszté attyafiai között 
való főbbségét és papi méltóságát, mely akkor az elsőszülöttet 
illette : mert attyát meggyalázá, és attúl megátkoztaték. 

Ama bóldogtalan Absalom, testében lelkében elvesze, attya 
böcsülletinek sértéséért. 

Néró császár, minekutánna annyát megöleté, éjjel sem nyug- 
hatott a rettegtető látások miatt. Végre nagy gyalázattal, maga 
veré által magát, minekutánna oly dühösségre jutott vólna, hogy 
őtet sokan Antichristusnak itilték ; a mint Sz. Ágoston Írja. 

De hallatlan dolgot olvastam Plutarchusban, mellyet méltó, 
hogy itt rövid szóval előhozzúnk. Azt í írja azért, hogy egy Bessus 
nevű kegyetlen fiú, oly titkon ölte vala meg attyát, hogy senki 
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ebben semmit eszébe nem vehetett. Nem akará Isten, hogy eltit- 
koltatnék a nagy éktelenség : azért a madarkák, mellyek látták a 
gyilkosságot, mindenütt körüűlle röpülvén, úgy tetczett néki, 
mintha mind azt kiáltották vólna: Ah te véráruló: ah te atya- 
öldöklő. Es szüntelen úgy háborgatták, mintha ő benne tellyesed- 
nék bé a mit Isten a sidókrúl monda, hogy a madarak szaggattyák 
öket, keserves mardosásokkal. Végre, egyszer a gyilkos ember 
kiszedvén fészkekből a madárfiacskákat, szaggatni és vagdalni 
kezdé őket: és mikor kérdenék, miért cselekszi azt? kimondatá 
Isten vélle az igazságot. Azért, úgymond, mert mindenkor azt 
kiáltyák reám : Ah te véráruló : ah te atya-öldöklő. Ezen elálmél- 
kodván társai, a biráknak megbeszéllék. Megfogák a gyilkost: és 
maga megvallá vétkét, mellyért szörnyű hallállal öleték. 

Fel nem jegyzi Plutarchus, micsoda kínnal végezték ki e világ- 
ból ; mert, a mint Seneca írja, a régi törvényszerzők, nagy okoson, 
nem akartak az atya-öldöklők büntetésérüűl emlekezni ; nemcsak 
hogy lehetetlennek itílték az illyen esetet ; hanem hogy nem talál- 
hatták ennek méltó büntetését: mivel, a Pláto mondása szerént, 
oly nagy vétek ez, hogy ha sokszor megelevenedhetnék az ember, 
sok halált érdemlene érette. Mindazáltal azt írják a tudósok, hogy 
a ki apját, annyát megölte, azt a rómaiak hordóba csinálták eleve- 
nen és vízbe vetették: de majmot, viperakígyót és kakast rekesz- 
tettek hozzája, hogy maradosnák a gonosz fiat. Egyiptusországban 
pedig, először minden ízeket hegyes náddal meglyuggatták : azután 
tövis között elevenen temették, a ki attya vagy annya vérében 
keverte kezét. 

Mivel azért ennyi sok régi és mostani példánk vagyon az 
istentelen fiak romlásárúl: egyéb okoskodásokat félretévén, csak 
két dologrúl emlekezem: mellyek felette megzabolázhattyák és 
tisztekben tarthattyák a fiakat. 

Első dolog az, hogy oly gondviselése szokott Istennek lenni 
az embereken, hogy a ki mint böcsüllötte és tisztelte ifiú-korában 
szüléjét, úgy böcsüllik őtet fiai: és a minémű mértékkel mért, 
azonnal mérnek néki. Izt a sz. írás jelenti, mikor azt mondgya, 
hogy csak az gyönyörködhetik fiaiban, a ki attyát tisztelte. Thales 
Milesius azt mondotta, hogy a minémű pénzzel fizettél atyádnak, 
visszavárjad azt fiaidtúl : mert, a Sz. Bonaventúra mondása szerént, 
a minémű sását adsz atyádnak, olyant vész fiadtúl. 

Szép példát ír errűl Aristóteles, mely ő idejében történt, és mi 
üdőnkben is — mivel efféle példák nélkűl leginkább szűkölködünk, 
holott inkább áradott és naponként árad közöttünk minden go- 
noszság — újíttatott. Egy haragos, fenetermészetű fiú vólt, mely 
nagy szemtelenül, először nyelvével szidalmazta attyát, azután 
üstökébe nyúlt és egy grádicson aláhurczolta. A nagytürhető Isten 
nem akará ezt mingyárt büntetni: de végre bétellyesíté a tör- 



109 

vényt, hogy a ki mint bánt mással, úgy bánnyanak vélle. Mikor 
azért ennek is fia reá nőtt vólna, úgy kezde bánni attyával, mint az 
attya bánt vala szülejével. Es miképpen a mely vipera születése- 
kor megölte annyát, kirágván magát hasából, viszontag fiátúl 
hasonló kínnal öletik : úgy a gonosz atyát az ő gonosz fia, egykor 
üstökön ragadá és nagyon meghurczolá a garádicson. Akkor fel- 
nyitá szemét a nyavalya, és eszébe jutván, hogy ő is így bánt szü- 
léivel, kérni kezdé fiát az ajtó küszöbénél, hogy tovább ne vonnya, 
mert ő is csak addig hurczolta vólt az attyát. Igy állya bosszúját 
Isten, az atyákon tett bosszúnak. 

Második dolog az, hogy, a mint Sz. Ambrús írja, nem ok nél- 
kűl kívánták a régi patriarkák az atyák áldását. Mert hogy a fiak 
inkább böcsüllyék attyokat, azt akarta Isten, hogy a kit azok meg- 
áldanak áldottak légyenek: átokban maradgyanak, a kit megát- 
koznak. Pláto, minekutánna Oedipus, Hippolytus és egyebek pél- 
dájával megmutatá, hogy az atyai átkok megtellyesednek, azzal 
fejezi mondását: Nincs semmi veszedelmesb a szülék átkánál. De 
mi szükség ezt Plátóval bizonyítani? Holott a sz. írásban errűl 
tanúságunk vagyon, melyben a mi lelkünknek gondviselő Istene, 
minden lelki veszedelmeket előnkbe adott. Igy szól azért a Bölcs : 

. Az atyai áldás megerőssíti a házat : az anyák átka pedig fondamen- 

. tomból kihánnya. Hadgyunk békét bátor egyéb példáknak : tekin- 
csük meg csak a mit ír Sz. Agoston e dologrúl. Cesareában, úgy- 
mond, egy asszonynak hét fia, három leánya vólt. Ezek engedet- 
lenségekkel felháboríták annyokat. Azért az asszony erős átkokkal 
megátkozá őket. Nem vivé el a szél átkait, hanem bétellyesedék a 
mit az írás monda, hogy a ki keserűségében megátkoz, meghalla- 
tik könyörgése. Azért mingyárt az Istennek itíletit érzék a gonosz 
magzatok : mert, a kik félni nem akarának annyoktúl, egész testek 
szörnyűképpen kezde reszketni. Mikor a reszketés el nem állana 
róllok, és az emberek csudájokra futnának : szégyenletekben elbúj- 
dosának, és szinte mint Cain széjjel bolyongottak e világon, hogy 
ismérőjök között ne pironkodnának. Ezt pedig Sz. Ágoston nem 
füllel hallotta, hanem szemmel látta. Annakutánna ketteirűl azt 
Írja, hogy, penitencziát tartván bűnökrűl, a Sz. István teteméhez 
járúltak, és meggyógyúltak. Így akará Isten tanítani a fiakat, hogy 
féllyenek szüléjek haragjátúl és átkátúl ; ha ehez hasonló, vagy ezt 
fellyűlhaladó csapástúl akarnak menekedni. 

Azért a fiak, akármely hatalmasok légyenek is, szüléjek előtt 
kicsinyek legyenek, és ő tőllök hallgassanak. Sámson oly erős vala, 
hogy az oroszlányt kezével szaggatta: de ἃ sz. írás, mint valami 
nagy dolgot, feljegyzi, hogy nem akarta, hogy ezt tudgya az attya 
és annya: mert talám, ha az ő erejét tudták vólna, megijedvén 
hatalmas erejétűl, nem mertek vólna azután atyai hatalmokkal 
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élni. Es ha Christus urúnk annyának hatalma alatt tartotta ma- 
gát: nem tudom, ki vólna, a ki szégyenlené annyának engedel- 
mességét, ! 

III. RÉSZE. 

Ne itíllye senki, hogy csak azokat illeti a mái tanításunk, kik- 
nek attyok, annyok él e világban : mert ez mindeneket illet. Mivel 
mikor Isten azt parancsollya, hogy atyánkat és anyánkat tisztel- 
lyük, nemcsak azokrúl szól, kiktűl test szerént születtettünk, ha- 
nem azokrúl is, kiket az írás atyánknak nevez. 

Először azért, a lelkipásztorokat és tanítókat atyánknak ne- 
vezi az írás. Sz. Pál magárúl mondgya, hogy ha tízezer iskolames- 
terek vagyon is a corintusbélieknek, de több attyok ő nállánál 
nincsen: mert az evangeliom által én szültelek, úgymond, titeket. 
Másutt : Fiam, úgymond, kiket ismét fájdalommal szülök. Sz. Ist- 
ván, a papoknak szólván, atyáknak nevezi őket. Annakokáért erős- 
sen parancsollya a sz. írás, hogy az egyházi pásztorokhoz engedel- 
messen hallgassúnk, mert ők adnak számot lelkünkért. Egyiptom- 
ban a bálványimádó papokat, annyira tisztelték, hogy csak az ő 
jószágok vólt szabados minden adózástúl és szolgálattúl: mentűl 
inkább illik, hogy az igaz Isten papjait böcsüllyük, tisztellyük ; ne 
rágalmazzuk, ne gyalázzuk. 

Azt írja Aristóteles, hogy elégséges böcsülletet nem adhatúnk 
a mestereknek, kik e világi tudományokra oktattanak : mert úgy 
kell ezeket tisztelnünk, mint atyánkat. Erre nézett világbiró Sán- 
dor, mikor azt írta Aristótelesnek, hogy ő nem kevesebbel adós 
Aristótelesnek, a kitűl tanúlt, mint az attyának, a kitűl szárma- 
zott. Ebből könnyű megitílni, mennyivel többel tartozúnk lel- 
künk vezérinek és legeltető pásztorinknak, kik a mennyei bölcse- 
ségre oktatnak. 

Másodszor, a sz. írás a fejedelmeket és világi gondviselő taná- 
csokat atyánknak nevezi. Mikor Eliseus Námánt a Jordán vizéhez 
igazítá, és megbusúlván Námán száraz izenetin, haza akara menni, 
igy szóllának a jámbor szolgák: Atyánk, ha nagyobb dolgot paran- 
csolt vólna is a próféta, meg kellene cselekedned. Attyoknak híják 
a fejedelmi embert az alatta-valók. A római tanácsokat, atyai 
gondviselésekért, feliíratott atyáknak hítták. Azért gondviselő feje- 
delminket, mint atyánkat tartozúnk tisztelni: annyira, hogy ha 
valami gondolatlan és talám illetlen dolgot látunk is bennek, 
ugyan nem kell a böcsülléstűl megszünnünk. Mert Dávid is hóltig 
böcsüllé Sault, noha tudta hamisságát. Sz. Pál a papi fejedelem 
gonoszságát látta és kemény szókkal dorgálta: de, mihent meg- 
értette, hogy papi fejedelem, bocsánatot kért és tudatlansággal 
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mentette kemény szavát: mert tudom, úgymond, hogy tiltva va- 
gyon a fejedelmek szidalmazása. 

Harmadszor, atyánknak kell tartanúnk az élemetes vén embe- 
reket : kiket tartozúnk böcsülni, tisztelni. Azért miképpen a sz. Írás 
keményen tiltya, hogy vénsége miatt megfogyatkozott erejű és 
okosságú atyánkat meg ne csúfollyuk és nevetséggé ne tégyük : 
azonképpen tiltya azt is, hogy a fogyatkozott vén embereket, se 
szóval, se cselekedettel ne tréfállyuk, sőt azt parancsollya, hogy az 
ősz fő előtt felkellyünk és a vén ember személyét megböcsüllyük. 
A Bölcs pedig azt mondgya, hogy fejet hajcsúnk és meghorgad- 
gyúnk a vén ember előtt. Lacedémon várasában nagy büntetés 
alatt vólt hagyva, hogy az üdős ember előtt felkellyenek az ifiak 
és helyt adgyanak neki, annyira, hogy példabeszéddé vált a görö- 
gök között, hogy sohúlt nincs a vénségnek annyi böcsülleti, mint 
Spartában. Mely dolognak bizonyságára, hozza elő Valerius Maxi- 
mus, hogy mikor Athenásba sok idegen nép ment vólna valami 
játékokra : egy vén ember béméne a játékhelyre, és mingyárt tréfát 
indítának vélle az athenásbéli ifiak; mert mindenik felkelvén 
helyérűl, híja vala hogy leülne : és mikor le akarna ülni, elfoglal- 
lyák vala a helyt előtte. Így megcsúfoltatván a szegény vén ember, 
végre oda méne, a hol a lacedémoni polgárok ültek : és mingyárt 
felugrándozván az ifiak, oly böcsüllettel adának helyt néki, mintha 
mindeniknek tulajdon attya lett vólna. Mert, a miképpen Juvena- 
lis írja, hallállal büntették Lacedémonban az ifiat, ha fel nem költ 
a vén ember előtt ; a gyermeket is megölették, ha a bajuszos, sza- 
kállos ifiú előtt fel nem állott. De mit keressünk errül Spartában 
példát? Sz. Péter apostol erős parancsolattal hadgya az ifiaknak, 
hogy a vén embereket úgy böcsüllyék, mint urokat. Mint gyűlöli 
pedig Isten, mikor az ifiak csúfollyák az üdős embereket, példával 
megmutatá Eliséusban : kit, mivel megcsúfolának kopasz voltáért 
a gyermekek, mingyárt ugyan ottan, medvékkel elszaggattatá őket. 

Mindezekből megtanúlók, mely méltó, sőt szükséges, hogy 
minden fiú attyához és annyához engedelmességgel, böcsüllettel, 
tisztességgel légyen, ha Istennek kedvében akar lenni, ha a kisded 
Jesusnak nyomdokán akar járni, ha e földön nyomos akar lenni, 
ha sok testi-lelki áldomásokban akar részesülni. Mert bizonyos, 

hogy ha fogyatkozás esik az atyai tiszteletben, Isten az ő fenyege- 
tésiben meg nem fogyatkozik : hanem, vagy megrövidíti életét az 
engedetlennek ; vagy gyalázatos vénségre tartya és maga fiát tészi 
hóhérává, ki megkínozza attyán tett bosszúságokért; vagy ha e 
világon ezeket elkerüli, a más világon annál súlyosb veszedelmet 
várjon fejére. Mely veszedelemtűl óltalmazzon mindeneket az Atya, 
Fiú, Szentlélek Isten. Amen. j 
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Az ételben való dobzódásnak veszedelmes 

ártalmirúl. 

(Böjt. IV. vas. első besz.) 

Az emberi nemzet gyükerét paradicsomban, egyéb vétkekkel 
eggyütt, torkossággal férgesítette elsőben az ördög. Mert addig 
mutogatá Eva anyánknak a tilalmas gyümölcs szépségét ; addig 
dicsíri gyönyörűséges ízit; addig köszörűlé torkát és nyelvét; 
addig viszketteté gyomrát; addig hitegeté kívánságát és csalogatá 
akarattyát, hogy beléharapa a veszett asszony : eggyütt az almával, 
a pokol horgát elnyelé, az ördögi mérget bészívá, melly az egész 
emberi nemzetnek fogát megvásolván, keserűségének ártalmas ízit 
most is szájúnkban hatta. Azért a torkosság, mellyel testünknek 
kedvét keressük és mértéktelen dobzódással hizlallyuk, mint őstűl 
maradt betegség, úgy belénk óltatott, hogy valamint testünket le 
nem tehettyük, míg élünk : úgy a torkosságnak esztenétűl és per- 
selésétől üressen nem maradhatúnk : hanem, házi ellenségünket 
táplálván, mindennapi bajvívásúnkkal ellene tusakodúnk. 

De mivel a második Adám, az új világ attya, a Christus Jesus, 
azért jött e földre, hogy elrontcsa az ördök alkotmányát ; úgy ren- 
delé tellyes életének folyását, hogy a torkosságnak és dobzódásnak 
gyökerét megszárasztaná példájával, és józanságra vezetne tanítá- 
sával. Azért ha prédikálláshoz akart kezdene : negyvennapi böjtö- 
léssel száraztotta ártatlan testét. Ha imádkozni tanított: nem 
egyebet, hanem kenyeret parancsolt, hogy Istentűl kérjünk, testi 
táplálásúnkra ; azt is pedig mindennapit, azaz nem innepnapra 
sütött szép semlyét, hanem közkenyeret, melyhez künnyebben és 
gyakrabban juthatúnk : akarván ezzel is oktatni, hogy táplálásúnk- 
kal megelégedgyünk ; torkosságúnk gyünyörködtető eledelt ne kívá- 
nyúnk. Ha erkölcsünket törvényével igazgatta: azt halta, hogy 
sok étellel és részegséggel ne terheltessünk. Ha lakodalomba ment : 
oly helyre ment, a hol a bor idején elfogyott. Ha szomjúhozott : 
epét és eczetet kóstolt, mely kedvetlenítette, nem édesgette torkát. 
Ha enni akart: egy darab sült halacskával és lépesmézzel elége- 
dett. Ha vendéglette a sokaságot : öt árpa kenyérrel és két halacs- 
kával vendéglette; noha csak a férfiak is ötezeren vóltak, asszony- 
népek és gyermekeken kivűl. Másszor, hét kenyérvel és egynehány 
halacskával, gyermekek és asszonyokon kívül, négyezer embert 
vendéglett. Sohúlt drága étkekkel, külömböző nyalánkságokkal 
nem vendéglette követőit. 

Ha azért mi is, a józan és mértékletes életet megtanúllyuk ; 
hogy torkúnkat zabolára fogjuk, és hasúnkat a szükségnek czirka- 
lomjára vegyük: mái tanuságúnkat a torkosság veszedelmének és 
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a mértékletes józanság szépségének ismertetésére határozom. Es 
elsőben, megmutatom, hogy kemény parancsolatokkal tilalmazta 
Isten a dobzódást, úgy mint kárhoztató vétket. Másodszor, meg- 
mondom, mint büntetődnek, mint itt s mind a másvilágon, ἃ kik 
hasoknak és torkoknak szolgálnak. Harmadszor, a mértékletes 
életnek böcsülletit említem rövideden. Legyetek figyelmetesek, és 
a mit hallotok, ólesátok szűvetekbe, vegyétek erkölcsötökbe. 

I. RÉSZE. 

Az írástúdó doktorok azt taníttyák, hogy a torkosság ételnek, 
italnak rendtelen és módtalan mértéktelensége. De hogy most, a 
nagy italnak vétkességérűl ne szóllyunk, mivel errűl másutt vólt 
tanuságúnk : ételbéli torkossággal ötképpen vétkezik ember, noha, 
nem mindenkor halálos vétkekkel. 

Először : ha ki, parancsolatnak tilalmazása ellen észik valamit. 
Így vétkeztek első szüléink, a tiltott gyümölcs ételében. Így vét- 
kezett ama próféta, kinek Isten parancsolta vala, hogy Béthelben 
ne egyék. Ugyanezen vétekben részesek, a kik, vagy fogadások el- 
len, vagy az anyaszentegyház tilalma ellen észnek valamit. Mert 
Isten parancsolattya az, hogy a mit néki fogadúnk, megtellyesítcsük 
és hogy az anyaszentegyház szavát szófogadással vegyük. Másod- 
szor, vétkezik : a ki szüksége és természeti ereje felett sokat észik, 
mert ebből, vagy egészségének ártalma, vagy lelki dolgainak aka- 
dékja szokott következni. Illyenek vóltak ama balgatagok, Straton 
és Neocles, kik versent ettek. Harmadszor, vétkezik : a ki szokat- 
lan, gyenge, drága, gyönyörködtető nyalánkságokra, vagy cseme- 
gékre szaggat : nem egéssége óltalmáért, hanem torka gyönyörköd- 
tetéséért; és hogy, az újonnan gondolt ételektűl, a sok zabállás 
miatt megúnakozott és fáradott gyomrát ébreszsze és izgassa a 
telhetetlen ételre. IIlyen vétekben vólt részek a Héli pap fiainak, 
kiknek émelygett gyomrok az áldozatokban főtt húsra: hanem, hogy 
magok szája ízi szerént, kedvesebben főzetnének, nyersen vonták el 
az áldozatot. Illyenek vóltanak a sidók is, kik, nem elégedvén a 
mennyei kenyérrel, torkosságra való eledelt kivántak. Illyenek, 
úgymond Sz. Jerónymus, most is sokan vannak : paraszt házban 
születtek ; alig tölthették ugató gyomrokat közkenyérrel : de egy- 
házi állapatra jutván, a semlyét sem szeretik : sok nyalánkságok- 

"kal keresik kedvét torkoknak. Vitellius császárrúl írja Suetonius, 
"hogy egy vacsorán kétezer halat, háromezer madarat feladatott ; 
egy iszonyú nagy tálban csak fáczánok és pókák agya-velejét, 
menyhalak máját és indiai madarak nyelvét vitték asztalára. Helio- 

IIgábalus, szólni tanúlt madarak nyelvéből csináltatott étkeket. Mit 
mongyak Cleopatrárúl, ki harmadfélszázezer arany-érő fülgyöngyöt 
olvaszta el és azt adá Antoniusnak, egy falatban? Negyedszer, 

Pázmány. Egyházi beszédei. 8 
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vétkezik : a ki többször észik, hogysem illenék : és üdőt nem tart- 
ván az ételben, valamikor eszébe jút, ottan zabállik és nyalakodik. 
Így vétkezett Nero, déltűl fogva éjfélkorig, egy végben rágódván. 
Vitelliusrúl írja Suetonius, hogy egész napot ételben töltött : mert 
a felestökömöt ebéd, az ebédet osonna, az osonnát vacsora érte 
asztalán : és hogy gyomrát üresítené, egynehányszor okádott nap- 
jában. Claudius császár, mikor Pisoval asztalhoz ülhetett, egész két 
napot s egy éjelt, tágítás nélkül, étel-italban töltött. Ötödször : az 
étel módgyában lehet vétek. Mert a torkosságban, nem annyira 
kell arra nézni, mit észik ember, mint az étel módgyát. Az ördög 
Ádámot almával csalá: Christust száraz kenyérrel kisérté : Ésaut 
lencsével veszté. Azért, a ki mohón és nyalánkon észik ; a ki elmé- 
jével ételre vetemedik és abban csak gyönyörködést keres ; a ki 
nem szükségére, hanem torok gyönyörködtetésére; nem az élet 
megtartására, hanem a test kedvére néz ételében: kétség nélkűl 
vétek vagyon dolgában. Mert noha Isten az eledelekbe gyönyörű- 
séget elegyített ; és lehetetlen, hogy a ki kellve észik, kedves ízek 
gyönyörűségét ne érezze : de lehetséges az, hogy nem tellyességgel 
ezért a gyönyörűségért együnk: nem mindaddig együnk, míg a gyö- 
nyörűség vonna. Vétkeznek tehát, a kik azért élnek, hogy egyenek, 
nem azért észnek, hogy éllyenek : kiknek gyakorta nyelveken forog; / 
ama: Minden öröm a húsétel és borital: azért együnk, igyúnk, 
majd meghalúnk. Ebben vétke vólt Filoxenusnak, ki azt bánta, 
hogy olly hosszú torka nincsen, mint a gólyának, hogy ἰονά 
tartana az elnyelt falat íze és gyönyörűsége : és azt gyakran mon- 
dotta, hogy mennél drágább az étek, annál jobbízűnek tetczik. 

Ugy eláradott és közönségessé lett most a torkosság, hogy noha, 
némellyek a részegséget bűnnek tartyák, de az ételben való mér- 
téktelenséget véteknek sem alíttyák: azért lakásoknak idejét, mér- 
tékét, módgyát, a torkok és gyomrok kívánságára hatták. De a 
Szentlélek a dobzódást veszedelmes bűnnek hirdeti. Minekutánna 
azt mondotta vólna Sz. Pál, hogy a test cselekedeti nyilván van- 
vak : a fajtalanság, bálványozás, harag, gyilkosság, részegség, ételi 
dobzódás : azt veti utánna : a kik efféléket cselekszenek, Isten or- 
szágát nem bírják. Mert a kik Christus hívei, testeket megfeszítik, ! 
vétkeivel és kív ánságival egyetemben. Látod-e, hogy a parázna-! 
sággal, gyilkossággal és egyéb úndok vétkekkel egy pórázra köti 
Sz. Pál az ételben való torkosságot ? Vészed-e eszedbe, hogy Isten! 
országából kirekeszti, Christus hívségétűl elszakasztya, a ki az 
ételben testének kivánságit követi ? 

Ugyanezen Sz. Pál erőssen parancsollya, hogy a setétség csele 
kedetit eltávoztassuk. Számlálván ezeket a cselekedeteket, elől veti 
az ételben való torkosságot. Mintha azt mondaná : Mivel első rom: 
lása embernek ételből esett, először is ételben kell embernek mal 
gát megmértékelni: azután a fajtalanságot távoztatni. Itt is, 4 
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czégéres vétkek között, fő helyt ád Sz. Pál a dobzódásnak : és azt 
pokolbéli setétségből áradott gonoszságnak nevezi. Noha testünkre 
gondot kell viselnünk: de tilalom alatt vagyon, ha ez a gond- 
viselés, ne légyen a test kívánsága szerént : hanem az okosságnak 
és az Isten törvényének mértéke szerént. 

Nagyobb és hatalmasb rútsággal nem bélyegezhetni a, torkos- 
ságot, mint Sz. Júdás apostol bélyegezte: ki elsőben, nagy jajt 
kiált azokra, kik a Cain, Bálám és Coré nyomdokán járnak: azután 
magyarázza, kik légyenek ezek : Ezek, úgymond, a kik ételekkel 
mocskoltatnak, félelem nélkűl lakoznak, magokat legeltetik. Tud- 
gyátok jól, hogy Cain, gyilkos ; Bálám, bálványozó ; Coré, pártütő 
vólt. Azt mongya azért Sz. Júdás, hogy a dobzódók, ezek után in- 
dúltak ; ezeknek úttyokon járnak. Mert gyilkosa magának a tor- 
kos ember: mivel betegség vagyon a sok ételben : és sokan meg- 
halnak torkosságokért. Bálványozóknak és Christus kereszti ellen- 
ségének nevezi Sz. Pál azokat, kik hasoknak szolgálnak; mert 
ezeknek hasok istenek, végek veszedelem. Végre, a ki testét hiz- 
lallya, lelke ellen pároltattya: miképpen a ki ezt sanyargattya, 
lelkének engedelmessége alá hóldóltattya. Mivel azért ennyi gonos- 
ság foglaltatik, a dobzódásban, méltán parancsollya a Bölcs, hogy 
ne légyünk mohók az ételben ; ne öncsük minden kedvünket arra: 
hanem a mértékletességet kövessük ételünkben. 

Tovább azért is tilalmas a dobzódás: mert bár ugyan sok 
szép jóságok légyenek is emberben ; de mihent a torkosság közikbe 
akad, mint Esaut kiforgatá minden áldásiból, úgy az ember lelké- 
ből kirekeszt minden tekélletes erkölcsöt. Azért írja Sz. Gergely, 
hogy az assyriai király konyhamestere rontotta el Jerusálemet és a 
templomot : mert mi bennünk a has a konyhamester: ki, ha erőt vé- 
szen, minden jóból kiforgattya embert és minden gonosságok mag- 
vát belénk hinti. Azért mongya a Bölcs, hogy ha engedsz kívánságid- 
nak, örömet szerez ellenségidnek. Mennél inkább sirosítod a földet, 
annál inkább neveli a beléesett magvakat : a mi testünk is, annál 

sürűbben kiomol minden gonosságra, mennél inkább kövéredik 
a jólakással. Az Israel fiaival egy jólakás mind elfelejteté, valami 
csudatételeit látták, valami kegyelmességét vették valaaz Istennek: 
és mihent megtelék hasok, jádzani kezdének : azaz, a mint Sz. Pál 
magyarázza, bálványozának és, Istent elhagyván, aranyborjút imá- 
dának. Ládd-e mire viszi embert a dobzódás? A bálványozást já- 
téknak tartya a teli has; és mihent meghízik, ottan hátrarúg. 

Sok rút vétkek valának Sodomában : mindazoknak gyökere ἃ 
kenyérételnek bévsége vólt, azt mongya az Isten. Sz. Dávid házas- 
ságtörésbe esék : mert ebédi jólakása után szemlélé Betsabeet. A ki 
szolgáját gyengélteti, fejére neveli; a ki testét jól tartya, száján 
nem tarthattya. Mert a Sz. Jerónymus mondása szerént, a teli has 

fészke és forrása a bujaságnak. És nincs oly nagy tüze az Etna he- 
gk 
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gyének, mint az ifiúember velejének, mikor jó étkekkel és borral 
felgyújtatik. Erre-nézve írja Tertullianus, hogy a torkosság tólda- 
lékja a bujaság : azért vagyon a has végén a szeméremtest. A bév- 
séges ételen mégyen alá a fajtalanság és csuda, ha torkosság nél- 
kül találtatik a kaczérság. Mihent első szüléink torkosságba esének, 
mingyárt kitetezék a testek szemérme. Méltán fogja tehát egymás 
mellé Sz. Pál a böjtöt és tisztaságot: mert a fajtalanság útitársa 
a torkosságnak, és majd csak hasveréssel hidegedik. 

Végezetre : a természet törvénye és az igaz okosság vezérlése 
arra mutat, hogy rút éktelenség az eledelek torkossága. Vallyon 
micsoda az éhség? Egy betegség, mely, ha sokáig tartana és gya- 
kor orvosságokkal nem enyhíttetnék, megölné az embert. Ennek a 
betegségnek orvossága, az étel. Annakokáért úgy kell az eledelhez 
nyúlnúnk, úgymond Sz. Agoston, mint az orvossághoz : bolondság 
vólna, ha az orvosságokat torkosságért és a doktorok mesterségéből 
adatott jó ízekért enné valaki, és nem az egésségért. Tehát az ele- 
delt sem kell egyébért venni, hanem a testi táplálásért : és így, se 
többet, se külömbet ne együnk, hanem a mi és mennyi szükséges 
és alkalmatos táplálásúnkra. Tovább, a természet az oktalan- 
állatoknak nagy szájat adott: az embert, nagyságához képest, 
minden állatok között, legkissebb szájjal ékesítette : ismértetvén 
ezzel is, hogy ha az oktalan-állatok az ételben telhetetlenek is, — 
noha, a disznótúl megválva, azok sem oly mohón zabálnak, — de az 
emberben a száj, nem dobzódásnak, hanem mértékletes szükségnek 
eszköze. Erre nézve a pogány bölcsek is, a természet vezérlésétüűl 
taníttatván, feltalálták azt. hogy nem emberhez illendő a dobzó- 
dás : és a kik útat nyitottak a torkosságra, megbüntették. Azért, ἃ 
ki az étkeknek külömböző íz-adásárúl könyvet írt vala, nemcsak 
könyvét megégetteté Sevérus császár, de magát is érdeme szerént 
akarta büntetni, ha el nem szökött vólna. 

II. RÉSZE. 

Ha a dobzódás büntetését megtekintyük, három rendbéli 
csapásit talállyuk: első, magátúl a torkosságtúl származik. mint 
gonosz fának ártalmas gyümölcse. Másik, Isten haragjából árad 
e világon. Harmadik, a másvilágra tartatik. 

A torkosság maga büntetője és hóhéra a dobzódóknak, kik a 
kevés gyönyörűséget sok kínokkal fizetik. Elsőben, azt írja a Bölcs, 
hogy a ki vendégeskedő jólakásokban gyönyörködik, meg nem 
gazdagúl ; sőt fogyatkozott állapatra jút: mert valami hozzá 16, 
azt feneketlen sákon által, kamaraszékbe tölti, és a jóllakások által 
gazdag örökségek elröpülnek ; mint ezt gyakor példákban láttyuk. 

FEnnekfelette, a torkosság mérge a testnek, mellyet sok beteg- 
ségekkel hamar elfogyat. Mert a sok étel megterheli és betegségbe 
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éjti a testet ; sőt, ember életét rövidítvén, kifogyattya a világból. 
A mely hajóra több terhet raknak, hogysem a mennyit viselhet, 
lenyomja és elsillyeszti : úgy a mi testünk veszedelembe esik, ha 
sok étellel terheltetik. Ki tudná előszámlálni, mennyi betegségek 
nevekednek a torkosságból ὃ Honnan vagyon a köszvén és kólika ? 
honnan a szem- és főfájások ? honnan a sok nedvességek, ha nem 
a mértéktelen ételből, italból? A kik paraszt étellel laknak, min- 
denkor erősebbek : a falusiak a várasiaknál, a szegények a gazda- 
goknál alkalmatosbak a munkára: későbben fáradnak el: ritkábban 
betegeskednek : künnyebben szenvedik a hideget. Világ teremtésé- 
tűl fogva, úgymond Sz. Jerónymus, az özönvízig, húst nem ettek 
az emberek ; megelégedtek a füvekkel és gyümölcsökkel, mellyeket 
Isten rendelt vala nékik: akkor leghosszabb ideig éltek, és egés- 
ségesen éltek az emberek. Azután a halat és húst megengedé Isten, 
és ottan megrövidüle az emberek élete. 

Nemcsak életét fogyattya embernek a dobzódás, hanem elmé- 
jét és okosságát tompíttya. Azért mongya Sz. Jerónymus, hogy a 
kövér hasnak, hegyes elmélkedése nincsen. Mert a kövér hájban, 
mint annyi sárban elmerült lélek, nem a mennyei dolgokrúl, ha- 
nem húsrúl és kérődésrűül gondolkodik. 

Ki győzné előszámlálni, mennyi ostorival büntette Isten a 
földön a torkosságot ? Ádámot és Évát ételért fosztá meg az ártat- 
lanságtúl és világi sok nyavalyákra veté. Az Israel fiait torkosságért 
bünteté a pusztában, Héli papot, fiaival eggyütt, a torkosságért 
megölé. Mit mondgyak ama prófétárúl, kit Isten egy oroszlánnyal 
elszaggattata, csak azért, hogy Bételben kenyeret ett vala? Egy 
szóval, a ki gyomrát étkekben gyönyörködteti, annak mind gyom- 
rát, mind étkét, Isten elrontya. 

De mindezek semmik, ha a másvilági büntetések mellé vettet- 
nek. Mert nemcsak a kárhozottak közönséges kínnyát érzik a dob- 
zódók, hanem, nyelvekben és gyomrokban, kiváltképen való gyöt- 
relmet viselnek. Ama jólakó gazdagot, torkosságáért és a lakodal- 
mokkaleggyütt járó bűnökért, pokolba veté Isten, kirűl azt olvassuk, 
hogyiszonyú szárazságot és szomjúságot szenvedett nyelvében : de 
egyebet enyhítésére torkába nem töltöttek, hanem kénköves tűzzel 
teli pohárból itatták. Ennek-felette, azt írja Sz. Dávid, hogy a tor- 
kosok, mint az éhségben dühödött ebek, iszonyú koplalást szen- 
vednek : és így, a rövid ideig való gyönyörűség, mely a gyomor- 
töltésben vólt, örök éhséggel büntetődik. Keresztyének, az eledel- 
ért ne veszessük lelkünket. Jobb, hogy most fogjuk el magúnkat a 
torkosságtúl, hogysem örökké éhezzünk és szomjúhozzúnk. Úgy 
ne járjúnk, mint Ésau, ki egy lencse-léven eladá áldását, és azután 
heába ordítá sírásokkal balgatagságát. Azt ne cselekedgyük, a mit 
Lisimachus király, ki, mikor Erdélyben a szomjúság miatt, ellen- 
ségének megadta vólna magát, elóltván egy itallal szomjúságát, 
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sírva felkiálta: Ah, mély kevés gyönyörűségért vesztém királysá- 
gomat, és szolgálatra juték ! Késő azután efféle siránkozással élni, 
ha most meg nem zabolázzuk torkúnkat. Azért, járúllyúnk édes 
Istenünkhöz, és a Bölcscsel imádkozzúnk : Uram Atyám, életem 
Istene, vedd el tőllem a hasnak kívánságit, hogy ételemmel hara- 
godat fejemre ne hozzam. 

III. RÉSZE. 

A mértékletes élet szüléje minden istenes jóságnak. Ez a 
szemérmetességet óltalmazza : nyelvünket zabolán tartya ; a zene- 
bonákat és észveszéseket eltávoztattya; a fajtalanságot kigyom- 
lállya; a mennyei és világi tudományokat lelkünkbe óltya. Ez a 
testi betegségeket künnyebbíti: a teliségeket üresíti: az életet 
hosszabbíttya. Mert, a Sz. Leo mondása szerént, mindennapi próba 
mutattya, hogy a sok étel elménket tompíttya, és az étkek gyönyörű- 
sége testi egésségünk ellensége. Azért énekli az anyaszentegyház 
mindennap az áldott bőjtben, hogy a mértékletes étel testünknek, 
Jelkünknek használ : mert a bűnöket megfojtya, a lelket felemeli, 
tekélletességet és örök jutalmat szerez. 

Innen vagyon, hogy az Isten kedves szolgái, minden üdőben, 
gyakorlották ezt a mértékletességet. Christus Urúnkrúl nem ol- 
vassuk, hogy valaha húst ett vólna. Sz. Jakabrúl pedig Eusebius 
bizonyosan írja, hogy soha húst nem ett. Keresztelő Sz. János 
sem kenyérrel nem élt, sem borral. Dániel próféta sok ideig kenye- 
ret, húst és bort nem kóstolt. Az egyiptomi barátokrúl írja Sz. 
Jerónymus, hogy kenyérrel és füvekkel éltek : főttet enni bujaság- 
nak alították. Paulárúl att írja, hogy csak olajt is nehezen szen- 
vedett étkében: bort pedig betegségében sem kóstolt. Asellárúl 
pedig azt írja, hogy, tizenkétesztendős korátúl fogva, kenyérnél és 
sónál egyebet nem ett, hideg víznél egyebet nem ivott. 

Tovább, mikor az Isten haragját enyhíteni és ostorát távoz- 
tatni akarták a hívek: mint egy erős paist, úgy vetették Isten 
eleibe a böjtöt és testi sanyargatást. Illyés próféta, engesztelni 
akarván Istent, ciliciumba öltözék, koplala, sákban aluvék. Judit, 
Ester, Sára, a ninivebéliek hasonlóképpen ételtűl elfogták mago- 
kat, és úgy nyertek kegyelmet Isten előtt. Ugyanezent cselekedték 
az Israel fiai, sok nehéz igyekben. 

Végezetre, gyakorta eszünkben forgassuk, a mit Christus 
monda: Bóldogok a kik most éheznek, mert megelégíttetnek. 
Mennyországban asztalhoz ülteti Christus azokat, a kik most zabo- 
lán hordozzák testeket és minden gyönyörűséges jókkal bétölti. 
Dösöllyenek bátor a világ fiai : lakodalmokrúl lakodalmokra járja- 
nak bár, a kik a mennyei lakodalomra nem igyekeznek. 

De jaj, s meg jaj, ki gonosz vége vagyon nemcsak Isten előtt, 
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de világ szerént is, efféle lakodalmoknak. Absolon jólakás közben 
megölé báttyát, Simon Machabzeust ; Keresztelő Jánost, lakodalorn 
között vivék a mészárszékre ; Noé, a vízözön után; Lóth, a Sodoma 
veszése után, jól lakának : tudgyátok mi lőn belőlle. Vaj, ki sok lel- 
ket ejt az ördög veszedelembe a lakodalmok által! Ott az ember- 
szóllás, részegség, tánczolás, mindennapi dolog. Maga Aranyszájú 
Sz. János nyilván mongya, hogy a hol tánczot járnak, bizonyoson 
ott forog az ördög. Azért jobb a halottasházhoz menni, hogysem a 
lakodalomba : mert, ha vagyon is, ritkán vagyon a lakodalom vétek 
nélkűl; melyre nézve, valamennyiszer a Sz. Jób fiai lakodalmot tar- 
tottak, mindannyiszor a jámbor atya áldozattal engesztelte Istent, 
tudván, hogy nagyobb része a világ lakodalmának ollyan, a mint 
Sz. Júdás apostol írja, mocskosok és isteni félelem nélkűl valók. 

Ezeket nem azért mondom, hogy minden tisztességes lako- 
dalmot tilalmasnak itílnék : távúl légyen. Mert Christus elment a 
menyegző lakodalmába: és a tisztességes nyájaskodás, a barátságnak 
és jóakaratnak alkalmas eszköze. Azért szabad embernek vendég- 
séget tartani: nem a végre, hogy kevélykedgyék és muttogassa 
értékét, vagy részegícse baráttyát; hanem hogy tisztességes nyájas- 
sággal, gondgyait és fáradságit künnyebbítcse: hogy egyebekkel 
való beszélgetésből, vígaságot végyen: hogy jóakarókat és bará- 
tokat szerezzen, vagy megtarcson, emberséges gazdálkodásával. 

Hogy azért Isten előtt kedves légyen lakodalmúnk, nem köte- 
lezem arra a keresztyéneket, a mit némely pogány nemzetek csele- 
kedtek, kikrűl Heródotus írja, hogy ebéd felett, gyakran muto- 
gatták a hólt ember kaponyáját és azt kiáltották: Ti is illyenek 
lésztek ; azt sem kívánom, hogy étel felett sz. írást olvassanak, 
mint a kalastromokban : hanem csak azt kívánom, hogy kövessük 
minnyájan Moysest a lakodalmak tartásában. Mikor Jethro Moy- 
sest látogatni ment vólna, lakodalmot szerze néki Moyses, és a sidó 
népek eleit elhívá, hogy eggyütt egyenek, igyanak, viígadgyanak. De 
miképpen ? Hogy az Isten színe előtt, azaz oly aitatossággal, oly 
szentül, oly feddhetetlenül lakoznának, mint Isten színe előtt : 
arra vigyázván, hogy oly dolog ne essék a jólakásban, mely az 
Isten szemeit megbánthassa. Bezzeg az illyen lakodalmokat nem 
tiltya Isten, sőt parancsollya : Lakozzanak, úgymond, az igazak ; 
örüllyenek, gyönyörködgyenek, vígasságokban ; csak Isten szine 
előtt : úgy, hogy semmi ne légyen lakodalmokban, a mi nem illik 
Isten szeme eleibe, a mivel Isten megbántódgyék. Sok helyen pa- 
rancsollya Isten az ő népének is, hogy vígan lakozzék : de minden- 
kor hozzá adgya, hogy Isten előtt légyen a lakozás. Mert, ama régi 
eggyügyű, de igazmondó vers szerént, akkor lakozik jól ember, 
mikor Christust jelen lenni gondollya. 

Utóllyára : gondollyuk meg, hogy nehéz, vagy talám lehetet- 
len, hogy örömrűl örömre, jólakásrúl jólakásra mennyünk, hogy 
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itt is hizlallyuk hasúnkat, a más világon is teli légyen lelkünk : 
hogy mind itt s mind a más világon kedvünk szerént éllyünk. Azt is 
szemünk előtt visellyük, hogy nem okosság, bajoson hizlalni azt a 
testet, mely ezennel férgek eledele lészen, ganéj lészen; mertminnyá- 
júnkra szolgál, a mit Isaiás monda, hogy ezennelmind lepleink, mind 
derekalink férgek lésznek. Azért, félretévén a hashizlalást, hizlallyuk 
lelkünket isteni jóságokkal, mellyek örökké megmaradnak : a to- 
roknak kedvéért, az egész testet pokolra ne taszítcsuk. Sőt, mikor 
izgat a torkosság, jusson eszünkbe, hogy a mi szájúnk ajtaján, az 
Isten Fia jött hozzánk, mikor az urvacsorában részesültünk, és azt 
mongyuk Ezechiel prófétával: Bétéve lészen ez az én szájam 
ajtaja, az ördögnek, a bűnnek és az ő taplójának nem adatik ezen 
úttya ; mert Isten ment ezen által, és csak arravaló lészen ezután, 
hogy az Isten színe előtt egyem. Mert, a Sz. Jerónymus mondása 
szerént, a ki mennyei kenyeret észik, nem törődik azon, mely 
drága étkeket ganéjollyon. Mert, ha mind pésmával, vagy szagos 
ambrával főzött étkekkel lakol is : de oly büdös kamoraszék a te 
tested, hogy ganéjt csinál mindenből, valami átalmégyen rajta. 

Mindezekből, atyámfiai, mértékletességet tanúllyúnk : és úgy 
nyúlyúnk mindennapi táplálásúnkhoz, mint a szállott várban reke- 
dett emberek szokták a profontot osztogatni. Azok bezzeg nem 
töltik, nem hizlallyák hasokat, hanem szűkön és módgyával osztyák 
az eledelt : kinek-kinek csak annyit adnak, a mennyi szükség az 
éhség enyhítésére. Megnyargalta, sőt megszállotta ama sívó-rívó 
oroszlány a mi várúnkat : azért józanok légyünk, vigyázzúnk, és az 
ördög horgaira ragasztott eledelt bé ne fallyuk. 

Az irgalmasságrúl és alamisnárúl. 

(Bőjt IV. vas. második besz.) 

Az irgalmasságot, mellyel felebarátúnk nyavalyáján és fogyat- 
kozásán szánakodúnk, rövidebb és bizonyosb úton meg nem tanúl- 
hattyuk, ésannak böcsülletit s szeretetit mélyebben nem ólthattyuk 
szívünkbe, mint ha magúnkban, érezve próbáltuk a szükséget és 
fogyatkozást, melyben felebarátúnkat láttyuk. 

A ki maga szenvedéséből nem tuggya súllyát és terhét egye- 
bek nyavalyájának : nem tudgya mit tészen, hogy ember szegény, 
és nincs ki táplállya; beteg, és nincs ki gyámolítcsa, orvosollya ; 
szomorú, és nincs ki vigasztallya: azért nem annyira szánakodik 
attyafia nyomorúságin ; nem oly serényen igyekezik, hogy őtet 
segítcse és vigasztallya. De a ki az éhségnek, ruhátalanságnak, 
betegségnek, üldözésnek, kísértetnek, keserűségnek, rettegésnek, 
súllyát érzette és viselte, tudgya efféle keresztek terhét : érti, mely 
méltó szánásra és segítésre a fogyatkozott ember. Erre nézve 
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mongya a sz. irás, hogy a szűkölködő irgalmás: mert őtet ἃ nya- 
valyák próbája irgalmasságra tanította. 

Mivel azért a nyomorúságok szenvedése ily hatalmas az irgal- 
masságnak belénk gyökereztetésére, emberré akara lenni az Isten 
Fia, és, a bűntől megválva, minden nyomorúságinkat meg akará 
kóstolni, hogy magában érzené nyavalyánkat; próbálva tudná 
annak ízit ; magán tanúlna szánakodni rajtúnk. 

Jól tudgya az Atya Isten Bölcsesége, micsoda az éhség, fázás, 
fájdalom, szomorúság, inség: de nem próbálva, hanem isteni böl- 
cseségének mélységéből tudta: magában érzett szenvedésből nem 
tudta. Azért, hogy próbálva tudná, mi ízű a mi nyavalyánk, kisded- 
korában kezdé magát ehez szoktatni, mikor istállóban születék és 
üldözői előtt Egyiptomba futa. Az ördögi kísértetet negyvennapi 
éhezése után próbálá: fáradságink, fájdalmink, fogyatkozásink 
súllyát magára vévé, hogy magárúl rajtúnk szánakodnék. 

Oly irgalmas vólt a Fiú Isten, testesülése előtt, mint most: 
de, hogy a mi félelmes gyarlóságúnk nagyobb bátorsággal ragasz- 
kodnék az ő irgalmához, azt akarta, hogy néki is része lenne nyo- 
morúságinkban : bizonyossá akarván ezzel tenni, hogy szánakodik 
rajtúnk, a ki érzette terhünket. Azért mongya Sz. Pál, hogy oly 
papifejedelmünk vagyon, a ki túd szánni minket, mivel nyomorú- 
ságinkat megkóstolta. Hz-okon bátorsággal járhátúnk irgalmának 
székihez, hogy irgalmat nyerjünk. 

Ha megtekintyük a Christus életét az evangeliomi historiá- 
ban, nem egyéb, hanem irgalmasságnak szünetlen cselekedete. Hol 
a várasokat és tartományokat jajgatta, siratta, bűnökért és bűnökkel 
érdemlett romlásokért : hol a tudatlan és pásztor nélkül hagyatott 
juhokat legeltette, mennyei tanításával: hol a vakokat, bénnákat, 
ördöngösöket, betegeket gyógyította: hol a halottakat siratta és 
feltámasztotta: hol éjjeli álmát megszakasztván, a hegyeken és 
pusztákon csak maga imádkozott, hogy a bűnösöknek kegyelmet 
nyerne és szent Attya haragját engesztelné. 

A máiszent evangeliomban csudálatos irgalmasságát mutatta 
Christus a seregekhez: mert nem várta, hogy segítséget kérjenek 
tőlle; hanem, látván, hogy magárúl elfeledkezvén az együgyű 
kösség, ő utánna jár, a pusztákon, maga indúlattyákól megszáná 
fogyatkozásokat. Es miképpen az Egyiptomból kiszabadúlt sidó- 
ságot, mennyből adott kenyérrel táplálta régenten : úgy az aitatos 
sokaságot, azaz ötezer férfiat, gyermekek és asszonyok kivűl, — kik 
talám többen vóltak, — öt árpakenyérrel és két halacskával meg- 
elégíte. ἢ 

Ez ἃ mi édes Udvözítőnk nagy irgalmassága, mellyel az embe- 
rek nyavalyáját szánta és orvoslotta, tüköre és példája az igazak- 
nak, hogy ők is irgalmasok légyenek a szűkölködőkhöz. Azért, 
Isten segítsége velem lévén, ez jelenvaló órában, elsőben, az irgal- 
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masság mivóltátés tulajdon cselekedetit megmagyarázom. Azután, 
hogy ércsük, minémű hatalmas okok izgatnak minden embert az 
irgalmasságra, megmutatom : mely erős parancsolattal és kemény 
büntetések fenyítékével kötelez Isten az irgalmasságra, mely nagy 
jutalmat ád az irgalmasoknak. Kérlek, figyelmessen hallgassátok. 

x 

Az irgalmasság oly jóság, mellyel szánakodúnk és bánkodúnk 
felebarátúnk gonoszán, nyavalyáján : és nemcsak akarattal kíván- 
nyuk segíteni, hanem tehetségünk szerént, segítséget is nyújtúnk, 
mellyel enyhíttyük és künnyebbíttyük szükségét. Némely emberek- 
ben természet szerént való gyengeség és könyörületes lágyság 
vagyon, mely szánakodásra, sőt sírásra indíttya őket, mihent láttyák, 
vagy hallyák valakinek nyomorúságát. De ez csak testi indúlat, és 
nem ebben áll a tekélletes irgalmasság; noha szolgál arra, ha jól 
élnek vélle: hanem az irgalmasság akaratúnk szabad választásá- 
nak indúllattyát kívánnya, mellyel szánakodva bánnyuk, mint 
magúnk nyavalyáját, felebarátúnk gonoszát : és foganatos akarattal 
igyekezünk tehetségünkkel, hogy őtet valósággal segítcsük, erőnk 
és értékünk szerént. 

Noha, a deák szó folyása szerént, az irgalmasság szűvnek szo- 
morú bánattyát láttatik kívánni, de miképpen Istenben szomorúság 
nélkűl vagyon az irgalmasság, mellyel a gonosztúl szabadíttya és 
kisegíti híveit : úgy az emberek között, lehet oly erősszívű és ke- 

ménytermészetű, ki nemcsak felebaráttyának nyavalyáját száraz 
szemmel és változatlan színnel nézi ; hanem a maga sebeit és fáj- 
dalmit is jajgatás nélkűl viseli. Mindazáltal, ha akarattya kedvetlen 
a felebaráttya nyavalyájához ; ha kivánnya, hogy attúl üres légyen ; 
ha segíti, és ételt, italt, ruhát ád néki : irgalmasság vagyon benne; 
noha szomorúság és búsúlás nincs szívében. Mert az akaratnak 
tisztességes indúlattya elég az irgalmassághoz, érzékenséges bán- 
kódás nélkül. 

Ha szűkölködő felebarátúnkat szánnyuk és segíttyük az emberi 
természetnek méltóságáért, melyben hasonló hozzánk, és azt gon- 
dolván, hogy mi is illyen fogyatkozásokba eshetünk : irgalmasság 
ez; de csak természet szerént valójóság. A mennyei Mester pedig, 
a Christus, felségesb útat mutat az irgalmasságra : és azt kívánnya, 
hogy isteni szeretetből származzék a tekélletes irgalmasság : Isten- 
ért, sőt Istennek nyújcsúnk segítséget a szegényekben. 

A világ bölcsei, kik a jóságos erkölcsökrűl írtak, két dolgot 
itíltek szükségesnek az okos és dicsiretes irgalmassághoz : eggyi- 
ket, hogy mikor szűkölködőket segíteni és javainkban részesíteni 
akarúnk, megtekincsük erkölcsét és méltóságát a szűkölködőnek : 
mert nem vólna okosság, semmirekellő emberre vesztegetni érté- 
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künket. Arra is kell nézni, ha Jóakarónk-e vagy ellenkedőnk ; ha 
vettünk-e valami jót tölle, vagy lehet-e reménységünk, hogy jöven- 
dőben jót várhatúnk tőlle: mert nem illik értelmes emberhez, 
hogy fejére nevellye ellenségét és haszontalanúl vesztegesse jószá- 
gát. Másikat azt kívánták az irgalmas adakozásban, hogy ne osz- 
togassuk igen bőven javainkat : hanem őrizzük, takargassuk a mi 
vagyon : abból aprónként adogassúnk : mert ha bőven osztogat- 
tyuk, sokáig nem tart értékünk ; és az elfogyván, egyebek segíté- 
sére sem érkezünk, magúnkatis megfogyattyuk : más lábából, ma- 
gúnk talpába verjük a szeget ; és egyebeket segítvén, magúnk sze- 
génységre jutúuk. Ezek a világ bölcseinek teteczési, mellyek csak a 
magúnk javának keresését, csak a magúnk szeretését taníttyák: 
erre, tanítás nélkűl is, természet izgatásából, elég hajlandók 
vagyúnk. 

A mennyei tudomány, ezeknek igyenesen ellenében, más két 
nagy és természet ereje felelt való tekélletességet kíván az irgal- 
massághoz ες 

Erőszök: azt taníttya a keresztyén tudomány, hogy az irgal- 
masságban nem annyira kell nézni, mit adúnk, mint, mi végre, 
minémű akarattal, szándékkal és igyekezettel adúnk. Mert, a mint 
Tóbiás oktattya fiát, a kinek kevés vagyon, sokat nem adhat: de 
Isten előtt, egy szegény özvegy fillyére több a gazdagok sok ado- 
mányinál, ha tekélletesb szándékból ered. Egy ital hideg víz 
mennyországot éri, ha istenes indúlatból vagyon, Mert Isten nem 
nézi, mit adúnk: hanem az aitatos akaratot, melyből származik 
adakozásúnk, Ezt böcsülli Isten : ez tészi az adást alamisnává, azaz 
keresztyéni irgalmassággá : ez jutalmaztatik mennyei bóldogság- 
gal. Azért az igaz irgalmassághoz kívántatik, hogy az adakozásban 
ne nézzen ember világi haszonra, mellyet abból várhat : mert a ki 
haszonot reménl, és azért hi valakit asztalához, nem irgalmason 
cselekszik, hanem kereskedik. Ne várjon emberektűl böcsülletet, 
hírt, nevet az adakozásból: sőt oly rejtve adakozzék, hogy, ha 
lehetne, maga se tudná, kinek mit ád. Egy szóval, sem jutalomra, 
sem dicsíretre nem kell nézni az irgalmas cselekedetben : hanem 
mivel Isten irgalmasan közli javait velünk; nem azért, hogy mi 
valamit adtúnk néki, és azt hálállya; sem hogy valamit vár től- 
lünk : mi is, ingyen cselekedgyünk jót a szűkölködőkkel. Mert 161- 
lehet a kitűl jót vettünk, háladatlanságnak távoztatása kötelez, 

hogy mi se hadgyuk őtet : de ez immár nem alamisna és irgalmas- 
ság, hanem háláadóság. Az alamisnát pedig Sz. Pál ingyenadásnak 
nevezi. 

Tovább, ha adakozúnk és irgalmasságot cselekeszünk, az em- 
beri természet böcsülletiért és méltóságáért, melyben egyenlő 
velünk a szegény ember : tisztességes ugyan, de csekély ez a jóság; 
és, a mint Sz. Leo írja, ha világi jutalmazásra méltó is, de a 
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mennyei dücsösség nyerését fel nem éri. Mert ha ἃ világi irgalmás: 
ság annak segítségén végződik, a ki szűkölködik : de a bóldogság- 
gal jutalmazandó irgalmasságnak Istenre és mennyei jókra kell 
nézni. Ezt taníttya a sz. írás, mikor az irgalmasságot áldozatnak 
nevezi. Mert miképpen az áldozatot egyedűl Istennek kell mu- 
tatni : úgy az irgalmas cselekedetben Istenre kell nézni ; azaz, az 
Isten dücsősségét, tiszteletit és parancsolattyát kell czélűl vetni az 
irgalmas cselekedetben. 

Mikor azért a szegényeket akarjuk segíteni: meggondollyuk, 
hogy valami gazdagságúnk és értékünk vagyon, Istené : mi reánk, 
mint sáfárokra és számadó szolgákra, oly okkal bízattak, hogy 
Istennek az övéből kedveskedgyünk. Arrúl pedig bizonyoson tudó- 
sított Isten, hogy valami jót cselekeszünk a nyomorúltakkal, ma- 
gával tett jónak tartya. Annakutánna az is eszünkbe jusson, hogy 
minden nyomorúlt embernek attya az Isten, attyafia a Christus. 
Mikor azért a nyomorúltakkal irgalmason cselekeszünk, arra néz- 
zünk és a végre segítcsük, hogy Istent, az ő fiaiban ; Christust, 
attyafiaiban és tagjaiban tisztellyük : hogy Istenünknek kedve sze- 
rént járjúnk, ki az irgalmasságot kiívánnya töllünk : hogy a szegé- 
nyekben, Istennek adgyuk, a mi övé és a mit tőlle vettünk. Nem 
érdemli-e a fogyatkozott szegény, vagy feslett erkölcsért, vagy 
velünk ellenkező idegenségért, az alamisnát ? De megérdemli 
Christus : megérdemli a mi mennyei Atyánk, kinek ebben kedvét 
keressük. 

Ezt, a tekélletes szándéknak igyenességét, parancsollya Sz. Pál, 
mikor azt taníttya, hogy a ki adakozik, igyenesen egyre nézzen ; 
ne kettőztesse czéllyát és végét akarattyának ; ne nézzen haszonra, 
vagy dücsősségre; ne tegye kalmárkodásra az irgalmasságot : 
hanem igyenesen az Isten tisztességét visellye előtte: csak attúl 
várja jutalmát a szegényekre való tékozlásának, ἃ ki láttya ἃ szűvek 
rejtekét, és megjutalmazza valamit ő érette cselekeszünk. 
᾿ς Másopszon: a keresztyéni tudomány dicsíri és nagy jutalom- 
nak igéretivel tanácsollya azt az irgalmasságot, mellyet ember 
akarva megszegényíti magát, és a szüűkölködőket segíti. Mert 
Christus ama gazdag ifiúnak, e világon tekélletességet, menny- 
országban kincset ígére, ha eladgya mindenét, és szegények közzé 
oszty a. Azt is tanácsollya közönségesen mindeneknek, hogy elad- 
gyák a mivel bírnak, és szegények közzé oszszák. Ezt követék sokan, 
a keresztyénségnek virágozó sengéjében. A kiknek örökségek vólt, 
eladták ; árát az apostolok lábaihoz vitték: és úgy osztották min- 
denek szükségére, hogy senki kúldús nem vólt közöttök. Ugy, 
vagyon, hogy erre tövénnyel nem vóltak kötelesek a hívek, mint 
Sz. Péter nyilván mongya ; és a Sz. Pál írásából tudgyuk, hogy 
sokan a keresztyének között gazdagok vóltak, és a szűkölködőket 
segítették : de elég, ha az irgalmasságnak legfelsőbb és böcsül- 
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letesb grádicsát ezt javallya Christus, hogy ne csak részecské- 
jét javainknak, hanem éppen mindenünket szűkölködők közzé 
oszszuk. 

Nem tudta, sem Aristóteles, sem Cicero, minémű böcsülletes 
és érdemes Isten előtt, az akarva választott szegénység és ezzel 
együttjáró alázatosság és szenvedés. Nem értették, hogy a világi 
bóldogság és igaz tekélletesség, mely által az örök dücsősségre 
jutúnk, isteni és atyafiúi szeretetben áll: és hogy ezeknek megnye- 
résére alkalmatosb eszköz alig vagyon, mint hogy a világ javait 
megútállyuk ; szívünket ahoz ne csatollyuk ; minden világi kíván- 
ságoktúl lelkünket elszakaszszuk, megüresítcsük. Ezért tilalmaz- 
ták oly szorgalmatoson, hogy senki magát meg ne fogyatkoztassa 
egyebek segítségével ; hanem őrizze ós takargassa marháját, hogy 
tovább tarcson. 

Az irgalmasság cselekedeti nem ΗΕ ΤῊΝ Mert miképpen az 
emberekben nemcsak testi nyomorúságok, hanem lelki fogyatko- 
zások is vannak : úgy, két rendbéli gonosznak segítésére, két rend- 
béli cselekedeti vannak az irgalmasságnak. A lelki és belső nyava- 
lyákat akkor segíttyük, mikor a tudatlanokat oktattyuk : a szomo- 
rúkat vigasztallyuk ; a bűnösöket jobbítani igyekezünk, imádko- 
zással, példával, intéssel, dorgálással. Ezekrűl másalkalmatossággal 
szóllottúnk. 

A testi nyavalyák segítésében az irgalmasságnak annyi külöm- 
böző cselekedete vagyon, mennyi külömböző nemei vannak a 
testi nyomorúságoknak, mellyekben segíthettyük a szűkölködő- 
ket. Ezeket Christus utólsó itíletinek sentencziájában, Isaiás 
pedig prófécziájának ötvennyolczadik részében rövid sommában 
foglallya. 

Első irgalmas cselekedet : az éhezők táplálása. Hallók az evan- 
geliomból, hogy nem várta Christus a kösség kérését, hanem, 
mihent látta szakaszkodott állapattyokat, enniek ada. Mert ha a 
szegény hallgat is, de az ő halvány és elsárgúlt színe, ösztövér és 
béesett orczája, szakaszkodott inainak erőtlensége elég kérés az 
irgalmas ember előtt. Erre az éhezők táplálására, erős parancsolat- 
tal kötelez mindeneket a sz. írás és azt hadgya, hogy nemcsak 
jóakarónkat, de halálos ellenségünket is táplállyuk, ha éhezik ; 
innya adgyúnk, ha. szomjúhozik. 

Második irgalmas cselekedet : aszomjúhozók itatása. Melynek 
jutalmát igérvén Christus, azt mongya, hogy egy ital hideg vízért, 
mennyországot adgya. Oh, mely ócsón hatta Isten az ő menny- 
országát az irgalmasoknak ! 

Harmadik cselekedete az irgalmasságnak : a mezítlenek ruhá- 
zása : hogy, testeket béfedezvén, szemérem és orczapírúlás nélkűl 
járhassanak emberek között, és a hidegek sanyargatásátul óltal- 
maztassanak. Ezt parancsollya sok helyen a sz. írás : és arra köte- 

. 



196 

lez, hogy testünket meg ne útállyjuk ; hanem— tudván, hogyrollyan 
teste vagyon a szűkölködőnek mint nékünk — ha két köntösünk 
vagyon, és egyéb módon nem fedezhettyük mezítelenségét, eggyi- 
két néki adgyuk. 

Negyedik irgalmasság : az útonjárók béfogadása. A kik úton 
vannak, hajlékok nincsen, hanem, hogy nyugodalmok és égi hábo- 
rúktúl óltalmok lehessen, más emberhez kell szállani. Azért paran- 
csolattal kötelez Isten, hogy azokat béfogadgyuk, türhetetlenség 
és háborgás nélkül pedig, azaz jó szűvel, jó akarattal : kedvetlen 
és szomorító szót ne mongyúnk nékik. Ennek oly nagy jutalmát 
mongya Sz. Pál, hogy a kik jó kedvvel fogadták a jövő-járókat, 
angyalokat küldött Isten hozzájuk, hogy őket veszedelmektűl 
óltalmazzák. 

Otödször, abban tetczik az irgalmasság, hogy betegeket láto- 
gassúnk, vígasztallyúnk és, ha szükségek vagyon, étellel, vagy 
orvosságokkal segítecsük. Csudálatos, mely nagy künnyebbséget és 
vigasztalást szerez a betegnek, mikor jóakarói látogattyák. Azt 
meri mondani Seneca, hogy mikor a beteg embernek, sem étel, 
ital, sem álom és egyéb külső künnyebbség nem kedves : meg- 
mondhatatlanúl újíttya és a halál félelme ellen bátoríttya jóakarói- 
nak látogatása. Hnnek jelenségét mutatta Jákób, ki noha vénsége 
és betegsége miatt elszakaszkodott vala: de mihent meglátogatá 
őtet Jósef, megvastagodék, és felüle ágyában. 

Jól tudta ezt Christus: és azért mondotta, hogy a ki beteget 
látogat, őtet látogattya a betegben : és oly jó néven vészi, mintha 
személye szerént magát látogatná. Ez indította az istenfélő szente- 
ket, hogy oly örömest mentek a beteghez. Mihent valamely 
beteg kívánta Sz. Agoston jelenlétét, hogy kezét fejére tegye és 
vígasztallya : minden dolgát félbenhagyván, mentest ment. Alamis- 
nás Sz. János kétszer, háromszor minden hétben a betegek ispitál- 
lyába ment. Theodorétus írja, hogy ἃ Theodosius császár felesége, 
Placilla, az ispitályokban, maga kezével adott enni, innya a bete- 
geknek : és valamit a legalacsomb szolgáló cselekedhetett, mindazt 
cselekedte. Mert Christust szemlélte a betegekben: szomjúhan 
kívánta Christustúl ama szókat hallani : Jöjj el én atyám áldotta: 
mert beteg vóltam, és meglátogattál engem. Hnnek a drága szó- 
nak reménysége, sok istenfélő egyházi embereket arra bátorított, 
hogy, mikor a mirigyes döghalál Alexandriát pusztította, örömest 
magokra vonták a mirigyhalált, a beteges keresztyének segítésével. 
Kikrűl azt írja Eusebius, hogy az ő halálok nem külömböz a márty- 
romságtúl ; mivel felebaráttyok lelki és testi segítségéért fogyatták 
életeket. 

Annakokáért fogadgyuk mi is a Bölcs parancsollattyát, ki 
eképpen szól : Ne restellyed, mint valami haszontalan fáradságot, a 
betegek látogatását: mert ebből, mint egy aranybányából, sok 



jókat vehetsz; és te erőssödöl lelki áldomásokkal, öregbedvén 
Istennek hozzád való szereteti. Sz. Ambrús pedig — előhozván a 
Sz. Jób szavait, mellyekkel dicsekedik, hogy áldották őtet a kik 
halófélben vóltak — kívánatos jónak és foganatos áldomásnak 
mongya, ha úgy vigasztallyuk a betegeket, hogy halálos ágyokban 
áldomást adgyanak reánk. 

Hatodszor, a rabok váltása nagy irgalmasság. Melyre szorgal- 
matoson int a sz. Írás, és azt mongya, hogy ne túnyán, restűl és 
késedelmesen forgódgyunk ebben : hanem, ha lehet, mencsük meg 
haláltúl az embert. Es úgy segítcsük s vígasztallyuk a foglyokat, 
mint akarnók, hogy segítenének minket, ha fogva vólnánk. 

Hetedik cselekedete az irgalmasságnak : a halottak segítése. 
Mert parancsolat adatott, hogy a halottaktúl ne vonnyuk meg . 
segítségünket : hanem, valamiben lehet, segítcsük. Lelkeket Isten- 
nek ajánlyuk : testeket, mint Isten templomit, böcsüllettel késér- 
jük a temetésre. Ha fogyatkozott vólt a ki meghólt, költségünkkel 
és munkánkkal segítcsük temetésre : eszünkbe jutván, hogy Tóbiás 
imádsági azért jutottak Isten eleibe, mert halottakat temelétt : 
azért nyertek a prófétátúl áldást a Jabes Galaad polgári, mert a 
Saul testét eltemették. 

Ezeket az irgalmasság cselekedetit leginkább azzal mutattya 
Christus böcsülleteseknek, hogy noha a választottakban sok üdvös- 
séges jóságok vannak, de az utólsó itílet sentencziájában csak az 
irgalmasság cselekedetit említi, mellyekért bóldogságba viszi őket : 
noha sok vétkek vannak, mellyekkel Isten bántódik, de csak ezek- 

nek az irgalmasság cselekedetinek elhagyásit adgya okúl, hogy 
pokolra kárhoztattya a gonoszokat. Ismértetvén ezzel, hogy 
kedvesb dolgot nem cselekedhetünk az irgalmasságnál: gyűlölsé- 
gesbek sem lehetünk Isten előtt, mint ha irgalmasság nélkül talál- 
tatunk. 

Lássuk immár, minémű fenyítékkel és jutalommal indít Isten 
az irgalmasságra. 

A természetnek belénk óltott törvényének több igaz rendelési 
között, nevezetes az a kettő, mellyet írott parancsolattal is előnkbe 
adott Isten : első, hogy valamit nem akarsz, hogy más cseleked- 
gyék néked, meglásd, hogy soha azt másnak ne cselekedgyed. 
Másik, hogy valamit akartok, hogy egyebek cselekedgyenek ve- 
letek, ti is azt cselekedgyétek másokkal. Ezek a természet törvé ényi 
nemcsak tilalmaznak, hogy meg ne károósítcsuk felebarátinkat ; 
hanem köteleznek, hogy nyomorúlt és fogyatkozott atyánkfiának 
szűvébe öltözzünk: nyavalyáját úgy érezzük, úgy szánnyuk, mintha 
magúnk nyavalyája vólna: úgy igyekezzünk segítésére, mint 
kívánnók, hogy segítenének minket, ha ollyan fogyatkozásba 
esnénk. Es azt cselekedgyük, a mit Sz. Jób, ki szeme vólt a vak- 
nak, lába vólt a sántának, apja a szegényeknek : mert mint fiait az 
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édes atya, úgy szánta és orvoslotta a nyomorúltakat : és, a mint 
maga mongya, sírva szánakodott a megkeseredett embereken. 

Az írott törvény nemcsak bóldogoknak mongya az irgalmaso- 
kat: hanem parancsollya, hogy irgalmasok legyünk; kezünket 
megnyissuk a szegényeknek; örömest és künnyen adakozzúnk. 
Csalárdnak, hamisnak nevezi Isten azokat, kik a szegényeket nem 
segítik : mert arra nézve adatott érték a gazdagnak, hogy a szű- 
kölködőket segítcse. Azért adósságát fizeti, a ki a szegénynek 
alamisnát ád. Végezetre, Sz. János azt mongya, hogy a kinek 
értéke vagyon, és látván szükségét felebaráttyának, bétészi szűvét 
előtte, nincs abban isteni szeretet. A kiben pedig szeretet nincsen, 
lelki halálban és örök veszedelemnek kötelében vagyon. 

Mely kedves az irgalmasság, abból künnyű megismérni, hogy 
Isten a maga tiszteletinél 15 kedvesben vészi, ha irgalmason segít- 
tyük a szűkölködőt. Mert nem egyszer mongya, hogy noha a hit- 
ből és aitatosságból származott áldozatok kedvesek előtte: de 
azoknál inkább kívánnya az irgalmasságot. 

. Hogy értenők, mely erős fenyíték alatt köteleztetünk az irgal- 
masságra, három büntetéssel mongya a sz. írás, hogy ostoroztat- 
nak az irgalmatlanok : életekben, halálok óráján és itiletkor. 

Először, azt mongya, hogy valaki fülét bédugja a szegények 
kiáltására, annak könyörgését Isten meg nem hallgattya. Iszonyú 
büntetés ez, mely minden romlásnak és veszedelemnek gyökere. 
Mert az emberi gyarlóság magátúl elégtelen minden jóra; és min- 
den veszedelembe esik, ha Isten hallani nem akarja könyörgését. 
Irgalmasok legyünk tehát, ha úgy nem akarúnk járni, mint 
ama dobzódó gazdag : kinek, mivel a szűkölködő Lázár kérését 
hallani nem akará, megadták a kölcsönt, mikor egy csep vizet 
nem nyerhete kérésével. Ha pedig mi el nem fordíttyuk orczán- 
kat a szegénytűl: Isten sem fordíttya el füleit töllünk. Sőt, ha 
a szegényeket segíttyük, minden könyörgésünket kegyelmesen 
bévészi. 

Másodszor, azzal fenyegeti Isten az irgalmatlanokat, hogy 
utólsó szükségekben, halálok óráján, elhagyatnak ; mivel ők is, éle- 
tekben, elhatták szűkölködő felebaráttyokat. Azért közönséges 
dolog, hogy az irgalmatlan emberek, irgalmatlan halállal végeződ- 
nek. Sok egyéb vétkek vóltak ama roppant várasokban, Sodoma, 
Gomorra tartományában : de Ezechiel, utólsó romlásoknak okát 
adván, többi között azt mongya, hogy ez vólt a sodoma-vesztő 
gonosság: mert a szűkölködő szegények segítésétűl megfogták 
kezeket. 

Harmadszor, arra köti magát Isten, hogy irgalmasság nélkül 
itíli, a kik irgalmatlanok a szűkölködőkhöz : a kik pedig irgalma- 
sok, általmennek az itíleten. Ezt akarta ismértetni Christus, mikor 
az itílet sentencziájában, csak az irgalmatlanságot adta okúl, a 
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veszendők kárhoztatásában; a választottak üdvözítésében pedig, 
az irgalmas cselekedeteket. 

Annakokáért mikor valakit tudúnk, hogy halálos szűkölködés- 
ben vagyon ; és vagy éhhel, vagy hideggel, vagy betegséggel végezi 
életét, ha nem segíttyük: halálos bűn alatt köteleztetünk, hogy 
segítcsük, életünk és állapatúnk vesztése kívűl, egyéb akármely 
nagy fogyatkozásúnkkal is: úgy annyira, hogy gyilkos, a ki meg- 
vonsza az illyentűl segítségét: lopója, tolvajlója annak, a mivel 
segíteni kelleae a nyomorodottakat. 

A szokott és közönséges szükségekbenis tartozik minden ember 
segiteni a szűkölködőket abból, a mi személye szüksége kívül és 
rendihez illendő tisztességes állapattya felett vagyon. Mert a mire 
embernek személyére és állapattyára nézve, szüksége vagyon ; vagy 
a mire, az üdők és indúlatok bizonytalan forgandóságához képest, 
okos itílet szerént, rövid üdő alatt, személyére és állapattyára 
szüksége lehet, azt nem tartozik mindenestül kiadni a szegények 
mindennapi szükségére; noha tehetsége szerént való adakozásra 
köteleztetik. 

Ha súllya vagyon ennek a kemény büntetés alatt kiadott 
parancsolatnak, meggondollyuk, hogy nagy haszna is vagyon 
tellyesítésének ; mert nagy jutalmakatígért Isten az irgalmasoknak. 
Eggyütt azt mongya, hogy miképpen Isten leginkább az irgalmas- 
ságban dicsekedik és azzal meghalaggya egyéb cselekedetit : úgy, 
kiváltképpenvaló felséges méltósággal, hasonlókká tészi magához 
az irgalmasokat. Másutt, bóldogoknak nevezi azirgalmasokat ; mert 
Isten irgalmas nekik, mint irgalmasság edényit, földi és mennyei 
javaival megtölti. Es valaki gyakorollya az irgalmasságot, hosszú- 
és szentéletű, mennyei koronának bóldogságában részes lészen. 
Mely mondással sommában foglalta Salamon, valamit az irgalmas- 
ság jutalmárúl mondhatúnk. 

Első bére és fizetése az irgalmasságnak: a testi és világi jó 
állapat. Mert valaki szegénynek ád Isten nevében, usorára ád Isten- 
nek és a szegénynek : haszonnal, sokasodással, szaporodással vissza- 
tér a mit kioszt. Ennekfelette, senki az alamisnával szegénnyé nem 
lészen : de a ki nem ád, szegénységet győjt magának ; mivel Isten 
fogadással kötelezte magát, hogy a ki adakozik, annak pajtáját és 
pinczéjét borral, búzával megtölti, és hétszer annyit ád érette. Erre 
néz a Bölcs, mikor azt hadgya, hogy ha értéked vagyon, cseleked- 
gyél jót magaddal : adgy, és végy ; lelkedet is ezzel igazítcsad. Azért 
az irgalmasok egyebek segítésével gazdagodnak ; mások éhezésével 
jól laknak ; mezítelenségével, ruháztatnak ; betegségével, meggyó- 
gyúlnak. És a ki szegénynek ád, rossz pénzen jót cserél. Mint a 
szőlő, metszéssel bévebben terem ; mint kevés olaja és lisztecskéje 
el nem fogya annak, a ki Eliseust szükségben táplálá : úgy az ada- 

Pázmány. Egyházi beszédei. 9 
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kozással gazdagodik, és nem fogyatkozik ember. Azért a ki adako- 
zik, több jót szerez magának, hogysem ád másnak. 

Ezeknél nagyobb az, hogy embernek egésségét és életét meg- 
tartya az irgalmasság. Isias írja, hogy ha táplálod az éhezőket, 
ruházod a mezíteleneket : betegségedből hamarébb meggyógyúlsz, 
és életedet megtartod. Hgy constancinápolyi fösvényrűl olvasom, 
hogy betegségében, harmincz tallért osztogata a szegények közzé : 
felgyógyúlván, sopánkodva siratta pénzét. Es noha egy baráttya 
sokszor intette, hogy ne bánnya a mi jót cselekedett: de látván 
búsúlását, arra ígéré magát, hogy megtéríti pénzét, csak néki 
engedgye az alamisna jutalmát. Tetczék a fösvénynek az ajánlás. 
Templomba méne : a szegények előtt azt mondá, hogy nem magá- 
ért, hanem azért a baráttyáért adta azt a pénzt. Es mingyárt ugyan- 
ott, aszentegyház kapuja előtt, ledőle és szörnyű halállal hala. Ezzel 
ismérteté Isten, hogy az alamisna sokszor megment a haláltúl; ez 
pajsúnk, mellyel óltalmaztatúnk; dárdánk, mellyel győzedelmet 
vehetünk ellenséginken. 

Végezetre, Isten az Irgalmasokat a legsúllyosb napon, azaz ha- 
lálok óráján, veszedelemtűl óltalmazza : mivel az irgalmasság nem 
egyéb, hanem legnagyobb szükség napjára készített kincs, mellyel 
halálúnk óráján óltalmaztatúnk ; Erre nézve írta Sz. Agoston, hogy 
gonosz halállal nem látta kimúlni, a ki irgalmas vólt. 

Második jutalma az irgalmasságnak, hogy a bűntűl óltalmaz : 
a kik elestek, azokat megtisztíttya, és bűnök bocsánattyát nyeri. 
Sok helyen jelenti ezt a sz. írás. Miképpen, úgymond, ἃ víz elóltya 
a tüzet: úgy az alamisna elleneáll a bűnnek. Tóbiás nem egyszer 
mongya, hogy az alamisna kitisztít, megszabadít a bűntűl. Dániel 
sem különben szól. A Bölcs pedig azt írja, hogy az alamisna meg- 
tisztít, és, mint Isten pecséti, óltalmaz a bűntűl. Oh mennyei orvo- 
súnk kegyessége, mely illyen nagy nyavalyának, mint a bűn és 
abból következő kárhozat, ily könnyű orvosságot rendelt, hogy ha 
javaink részét szegényeknek adgyuk, büntűl és örök haláltúl me- 
nekedünk! Hallyad az orvos szavát: minekutánna sok és nagy 
bűnöket számlált vólna, mellyekkel az emberek rútíttatnak, azt 
mondá: csak bőven oszszátok az alamisnát, mindenek tiszták 
néktek. 

Nem kell azt gondolni, hogy magán az alamisna, szeretet nél- 
kül, megtisztíttya a bűnös lelket: mert a bűnök bocsánattyához, 
hit, penitenczia, és egyéb parancsolatok őrzése kívántatik ; magán 
pedig az alamisnárúl Sz. Pál azt mongya, hogy szeretet nélkül 
nem használ, ha mindenét szegényeknek osztya is: hanem azért 
tulajdoníttatik az irgalmasságnak a bűnök bocsánattya és a lelki 
tisztaság, mert Istent hozzánk hajtya és arra bírja, hogy erős ma- 
lasztyával igaz penitencziára és tekélletes életre indítcsa az irgal- 
masokat. Miképpen Corneliust az alamisna nem tévé keresztyénné; 
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de Istent arra indítá, hogy Szentlelkének malasztyával keresztyén- 
ségre és szent életre juttatná: mivel az alamisna minden gonosznak 
távoztatását nyeri. 

Harmadik sólgya az irgalmasságnak : a mennyei bóldogság. Az 
irgalmatlanok irgalmasság nélkül itíltetnek: de az irgalmasok 
mennyországot olcsó pénzen vészik: oly helyre és oly erszénybe 
rakják kincseket, a hol a lopók el nem vehetik. Azért hintik 
veszendő kincseket, hogy rothadatlan gazdagságot arassanak meny- 
országban. 

Keresztyének, ne kölcsétek rossz helyre pénzeteket ; ne tarcsá- 
tok haszontalanúl ládátokban: vegyétek ἃ mennyországot rajta. 
Tegyétek oly turbába, melyben menyországig vihessétek, hogy 
ott örökké gazdagok lehessetek. Most szerezzetek jóakarókat, kik 
Isten előtt óltalmazzanak, malasztot nyerjenek ; és szállást szerez- 
vén, béfogadgyanak az örök bóldogságba. Amen. 

Mint kell az Isten igéjét gyümölcsösön 
hallgatni 7 

(Böjt V. vas. besz.) 

Hogy az Isten igéjének hallgatására és megtartására gerjedne 
az emberek szűve, sok példákkal és hasonlatosságokkal előnkbe 
adta a Szentlélek ennek erejét, hasznát és foganatos gyümölcsét. 

Névezi ezt kétélű pallosnak és fejszének, mely a hiendő és 
cselekedendő dolgokra útat nyit : megijeszti és elkergeti lelki ellen- 
séginket: a szűnek keménységét megszaggattya: a gonosság tör- 
sökét kivagdallya: a hitetlenség gyökerét elmetéli. Ez a kard, 
melynek földre hozásával dicsekedik Christus. Mert az Isten igéje 
arravaló lelki fegyver, hogy kigyökerezze és darabra hasogassa 
minden istentelenségnek és feslettségnek görcsösségét. 

Nevezi jó magnak, melyből Isten fiai nevekednek. Mert ha 
kezdetben az örök Ige által semmiből teremtetett a világ: most 
lelki születésünk, Isten igéjének rothadatlan magvából vagyon. És 
valami jóerkölcsök ágai, valami tekélletességek gyümölcsi találtat- 
nak az igazakban, a mennyei mustármagocskának erejéből fakad- 
nak és gyarapodnak. 

Nevezi óltoványágnak, mely a mi vadságúnkat szelidíti. Mert 
miképpen akármely rossz vadfát is gyümölcstermővé tészi a belé- 
óltatott ágacska : úgy az Isten igéje javíttya, üdvösségnek gyümöl- 
csözőjévé tészi a bűnös lelket. 

Nevezi világoskodó lámpásnak és fényességnek, mely a hitet- 
lenségek és tudatlanságok setétségét mennyei fényességgel vilá- 
gosíttya. 

Nevezi esőnek, harmatnak, hónak, mely a földet nedvesíti és 
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gyümölcsössé tészi. Mert ha mi jó terem a mi lelkünk földében, 
ennek a mennyei harmatnak, ennek a sírosító hónak kell tulajdoní- 
tani. Es miképpen paradicsomot egy szép forrás öntözte s zöldellőn 
tartotta: úgy, az Isten kertében, minden isteni tudománynak és 
mennyei bölcseségnek kifolyó kúttya az Isten igéje. 

Nevezi tűznek és köősziklákat rontó pőrölynek : mert megvilá - 
gosíttya értelmünket, hogy lássuk s ércsük a mennyei dolgok szép- 
ségét és a világi veszedelmek kelepczéit. Megmelegíti és felgerjeszti 
akaratúnkat isteni szerelemre, hogy égjen az Isten igéjének hallá- 
sában szívünk : megégeti a vétkeket és a világi kivánságokat. 

Végezetre, betegségünk-gyógyító orvosságnak, lelkünk-moso- 
gató víznek, örök életre tápláló eledelnek, lelki szomjúságúnk- 
enyhítő italnak neveztetik az Isten igéje. 

Mindezek és több hasonló példák, vagy hasonlatosságok, sok- 
féle hasznát ismértetik az Isten igéjének, mely a tudatlanságot 
világosíttya : a gyarlóságot vastagíttya : vígasztallya a szomorúsá- 
got: kigyomlállya a gonosságot, belénk óltya az isteni félelmet : 
megigazíttya a bűnösöket : jó végre vezeti és oly gazdagokká tészi 
az igazakat, hogy semmi nélkűl nem szűkös, a kinél az Isten igéje 

. vagyon. 
De a mái szent evangeliomban Christus Urúnk, példák és ha- 

sonlatosságok árnyéka nélkül, világos tanusággal, két hasznát és 
felséges méltóságát adgya előnkbe az Isten igéjének. 

Ezeket hogy jobban ércsük : jusson eszünkbe, hogy a szám- 
kivetett és sok világi alkalmatlanságokkal terheltetett emberi 
nemzet nyomorúsági között, két súllyosb és közönségesb inség 
vagyon : első az, hogy akármely szorgalmatos vigyázással éllyen 
ember: nem tudgya, ha Isten kedvében vagyon-e, vagy haragjá- 
ban. Másik az, hogy akármely sokat éllyen : de a halált, mely min- 
den félelmesb dolgoknál rettenetesb, ugyan meg kell kóstolni. 
Mivel azért Christus a végre jött e világra, hogy megorvosollya 
romlásinkat: azt mongya a mái evangeliomban, hogy ezt a két 
arrúl tudósít és bizonyossá tészen, hogy Istentűl való, azaz Isten- 
nyavalyát az Isten igéjének erejével gyógyíthatni. Hs elsőben 
tűl született és Isten fia, valaki az Isten igéjét hallgattya. Mikép- 
pen azért, ha eggyütt sok gyermekeket látúnk és nem tudgyuk, 
ki, ki fia; azonban egy ember kiáltya fiát : a ki erre a szóra meg- 
indúl, tudgyuk, hogy az a fia : úgy, a kiben az Isten szava fogana- 
tos, tudhattyuk — a mennyire szabad embernek a földön tudni — 
hogy Isten fia. Másodszor, ha az életfának gyümölcse haláltúl 
megmenthette embert paradicsomban : azt mongya Christus, hogy 
halált örökké nem lát, a ki hallgatta az Isten igéjét. 

Hogy azért részünk légyen mindezekben a jókban, mellyek az 
Isten igéjének illendő hallgatásából áradnak, ez jelenvaló órában, 
csak arrúl lészen tanúságunk : mint kell az Isten igéjét hallgat- 
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núnk, hogy ennek gyümölcsét vehessük az örök bóldogságban. 
Nemcsak hasznos, de tellyes életünk kormányára szükséges ez a 
tudomány. Azért figyelmetes hallgatást kíván mindenektűl. 

at 

Nem szükség azokrúl szóllanunk, kikrűl Sz. Dávid azt írja, 
hogy, mint a siket áspisok, bédúgják fülöket, hogy az Isten igéjét 
ne hallyák; kik érteni sem akarják kötelességeket: hanem Isten- 
nek nyilván mongyák: Nem kívánnyuk útaidnak ismérését ; mert 
tudnivaló, hogy ezek Istentűl nincsenek. De a kik testi fülökkel 
örömest és gyakorta hallgattyák az Isten tanítását, ezzel a hallga- 
tással Isten fiai nem lésznek : hanem hogy az Isten igéjének hall- 
gatása üdvösséges légyen, négy dolog kívántatik. 

Először: nem akará Isten, hogy az ő kedves szolgája Moy- 
ses, készületlen járúlna szavainak hallgatásához: hanem mikor 
vélle akara szóllani, meghagyá, hogy levonnya saruját, és úgy 
közelgessen a helyhez, mellyen az Isten szavát hallgassa. Hasonló 
dolgot parancsola Josuénak. A sidók sokaságának harmadnapi 
készületet rendele, minekelőtte nékik szóllana. Nékünk is tehát, 
nem kell az Isten szava hallgatására készületlen mennünk, csak 
mint valami szokásból, üdőmulatásért, látásért és fülgyönyörköd- 
tető hallomásért. 

Ez a készület, ha meg nem csalatom, többi között, abban áll, 
hogy lelki kívánsággal és éhséggel járúllyúnk az Isten szavának 
hallására. A testi étel akkor esik jóizűen, akkor hasznos táplálá- 
sunkra, mikor ember éhezve észik: mikor kívánsággal járúl az 
eledelhez. Ha a gyomornak nincs kedve az ételhez : csak csömör, 
émelgés, betegség valamit észik. Azon formán a lelki eledelnek, 
az Isten igéjének, csak az érzi ízit, csak az vészi hasznát, a ki ezt 
úgy kívánnya, hogy éhsége légyen az Isten igéjének hallgatásához. 
Es ha egésségnek jele, mikor valaki a testi eledelt kívánnya; a ki- 
nek pedig szája-ízi elveszett és gyomra nem éhezik, azt egésségé- 
ben bontakozottnak itillyük: azt is lelki betegnek kell tartani, a 
ki az Isten igéjének hallgatását nem kívánnya ; mert ha a testet 
étkek vastagíttyák, a lelket Isten igéje táplállya. 

Ezt a lelki éhséget kell felindítanunk, mikor az Isten igéjét 
akarjuk hallani. Azért jól meggondollyuk, hová és mire mégyünk, 
mikor a szentegyházba prédikáczióra indúlúnk. Mert lehetetlen, 
hogy kívánságúnk ne gerjedgyen, ha eszünkbe juttattyuk, hogy 
hogy Isten házába, Isten iskolájában megyünk. Ha tudnád, 
Christus ő maga prédikál: nem nagy kívánsággal futnál-e hogy 

. őtet hallgatnád? meg hadnád-e magadat győzetni a sidóktúl, kik 
éhen-szomjan, harmadnapig, futottak a pusztába, hogy Christust 
hallgatnák? Tudgyad, hogy a prédikáczióban önnönmaga szól 
a Christus Jesus, prédikátorának, úgy mint tolmácsának, szája 

d: 
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által. Miképpen azért a Sz. Pál szavait nem úgy hallgatták a hívek, 
mint emberi szózatot; hanem mint Isten szavát: mi is a lelki 
tanító szavát úgy tartozúnk hallani, mint Istentűl hozzánk küldött 
követnek szavát. Erre tanít Sz. Pál, mikor a corintusbéliekhez 
írván, azt mongya : A Christus követségében járúnk ; Isten az, a — 
ki titeket int mi általúnk. Miképpen azért az imádkozásban mi 
beszéllünk Istennel, mi nyújtyuk suplicatiónkat ő szent felségé- 
nek : úgy a prédikáczióban önnönmaga a nagy Isten szól nékünk, — 
int és oktat minket. Mert maga szavai azok, hogy a ki az ő követit 
hallgattya, önnönmagát hallgattya. Egynehány napig kell az úri- 
és fejedelmi-embereknél szorg ]maztatni, hogy a császár audientiát 
adgyon ; hogy eleibe bocsásson és beszéllyen velünk: kívánva les- 
sük az órát, mellyen szabad lészen a császár szavát hallanúnk. De 
a mi Istenünk nem várja a kérésünket: hanem harangszóval hir- 
det mindeneket szavainak hallgatására. Azért, ki lehet oly maga- 
feledett, hogy örömmel ne menne kegyes Urának szava hal- 
lására ? 

Ha pedig meggondollyuk, mirűl akar velünk Isten szóllani: 
annál inkább felindúl δον νά ύμη a hallgatásra. Mert nem ollyan 
hiuságos visgálásokrúl beszél minéműkkel tellyesek a világi böl- 
csek könyvei; nem a maga hasznárúl szól, mint az urak szoktak 
beszélleni a szolgákkal: hanem nékünk hasznos és üdvösséges 
dolgokrúl beszél. Ha várasházába, vagy törvényszékbe mégy : per- 
patvart, vádolást, büntetést, adószedést hallasz; mennyországrúl 
semmit nem hallasz. Ha barátiddal eggyüvé gyülekezel a hazug 
piaczra : pénzrűl, jólakásrúl, házi galibárúl, világi szorgalmatosko- 
dásrúl, mások rágalmazásárúl elég szókat hallasz ; a bűnök rútsá- 
gárúl, a pokol kínnyairúl semmit nem hallasz. Ha udvarba mégy : 
tréfát, csúfságot, emberszóllást nem keveset hallasz ; a tiszta élet- . 

nek és angyali erkölcsöknek dicsíretirűl semmit nem hallasz. Egy . 
szóval, akárhová dordúly, világi gondokrúl, csintalanságokrúl, fes- 
lettségekrűl sokat hallasz: de lelki dolgot, üdvösséges tudományt 
csak az Isten házában, csak a Christus iskolájában hallasz. Ott 
jutattya Isten eszedbe, mi végre teremtettél: mit kell a földön 
keresned : hová kell hóltod után menned. Ott tanít az Isten, mint 
kell néki kedveskedned : mint kell a világ csalárdságát és az ördög 
incselkedését elkerülnöd: minémű büntetések várják a gonoszo- 
kat, mely nagy dücsősséggel bóldogíttatnak az igazak : mint kell 
Istenünkhöz aitatossággal, felebarátainkhoz igazsággal, magúnkhoz 
mértékletességgel rendelni életünket. Ott gerjed szívünk a mennyei 
jókra : idegenkedik lelkünk a világi pompátúl : világosodik elménk 
az isteni dolgokra. Ott rontatnak el az istentelen Jerikónak köfalai, 
az Isten szava zengésével; mely minden akadékokat kigyomlál, 
mellyek az Isteni szolgálattúl tartóztatnak. 

He ezek nem elégségesek, hogy az Isten igéjének hallgatására 
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gerjedgyen szívünk : Christus Urúnk a mái szent evangeliomban, 
elsőben, hitelt szerze szavainak, azt mondván, hogy ő tudatlan- 

ságból hamissat nem mond ; mert igasság vagyon benne: gonosz 
akaratból meg nem csal; mert ő benne sem vétek, sem tisztesség- 

kívánás nem találtatik. Azután azt ígéri, hogy valaki az ő szavát 
hallgattya, halált nem lát ; azaz lelki haláltúl megmenekedik, mely 
nem egyéb a bűnnél : mivel a ki vétkezik, lelkét megöli és elevenen 
meghólt. Ebből az első lelki halálbúl származik a másik halál, 
mely az örök kárhozat. Ennekfelette, megszabadúl az Isten igéje 
által a lelki halál félelmétüűl: mert a kit az igazmondó Istennek 
tanítása vastagít, annak a testi halál nem egyéb, hanem élet úttya 
és kapuja, kedves aluvás és örök életre való születés ; melyre nézve, 
az anyaszentegyház a sz. mártyrok halálát, nativitásnak, jobb életre 
való születésnek nevezi. Innen vagyon, hogy a Christus prédikál- 
lása után, oly örömmel mentek a mártyrok a testi halálra, mely 
örömmel mennek a gonoszok a jólakásokra. 

Szent Isten! ha oly orvos támadna, ki bizonyossan mond- 
hatná, hogy soha még nem hal ἃ kit ő orvosol: vallyon ki nem 
kívánkoznék ehez? ki nem akarna ennek kedvébe jutni? Ihon a 
fölséges Isten azt ígéri, hogy a ki az ő igéjét hallgattya, halált nem 
lát örökké. Azért, bizony méltó, hogy ennek hallgatására nagy 
kívánsággal siessünk. Mert minden szava Istenünknek, gyönyörű- 
séges hallásra, mélységes gondolkodásra, dücsősséges engedelemre. 
Ebből vészszük az isteni és mennyei dólgokrúl való drága tudo- 
mányt, mely nélkül a sz. írás semminek mongya az embert, akár- 
mely nagy állapatban légyen is. 

Itt el nem hallgathatom némely emberek mentségét : kik azt 
mongyák, hogy azért nem kívánnyák a prédikáczióhallást, mert ők 
mind tudgyák a mit a prédikátor tanít. Oh mely rossz, oh mely 
bolond mentség ez ! Nem abban áll haszna a prédikácziónak, hogy 
új dolgokat tanúllyúnk; hogy ollyat hallyúnk, a mit soha nem 
hallottúnk : hanem hogy arra gerjedgyen akaratúnk, a mit tudúnk. 
Ugyanis, kevés vétek vagyon közöttünk a tudatlanságból: hanem 
az akaratnak restségéből áradnak a gonosságok. Az Isten pedig 
sokszor vígasztalást és szűnek buzgóságát a prédikáczió által indít- 
tya: úgy hogy elevemb és foganatosb értelemmel lássuk, a mit 
azelőtt tudtúnk. Isten Moysest, egy madianíta pogány pap által 
tanítá. Az ő szent Fiát, angyal által vígasztalá. Mert, mikor szen- 
vedésének kezdetin, Getsemani kertben, nagy félelemtűl megkör- 
nyékeztetett vólna, mennyei angyalát küldé hozzá, ki őtet megbá- 
torítá. Christusban vóltak minden kincsei az isteni bölcseségnek ; 
semmit nem mondhatott az angyal, a mit ő jobban nem tudott 
vólna : mindazáltal, hogy mi az isteni vígasztalásokat tanítók által 
várnók, azt akará, hogy nállánál tudatlamb és erőtlemb angyalnak 
szavaival vastagodnék bajvívásira. 

ἀν 
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Másodszor : kívántatik, hogy az Isten igéjét, elmecsavargás 
nélkül, figyelmetesen hallgassuk : gondolkodásinkat, akarva této- 
vázni ne hadgyuk. Mikor azért a templomba lépünk, nem elég, 
hogy testünk Isten házában légyen, elménk és akaratúnk másutt 
sétállyon: hanem minden világi gondokat és külső szorgalmatos- 
kodásokat kinn kell hadni; valami tétova ragadhattya elménket, 
másszorra kell tenni. És mihent térdre esünk Istenünk előtt: el- 
sőöben is alázatoson könyörögjünk, hogy bocsássa meg bűneinket ; 
tisztítsa lelkünket, hogy tiszta edénye lehessen az ő szent igéjé - 
nek; nyissa meg lelki füleinket ; világosítsa értelmünket; oktassa 
tudatlanságúnkat, hogy ércsük a mit erkölcsünk jobbítására és 
életünk vezérlésére hallúnk ; gerjeszsze akaratúnkat azoknak kí- 
vánságára, vastagítsa erőtlenségünket megtartására. Mert kiálthat 
a prédikátor : de csak Isten az, a ki szent malasztyával megnyittya 
a szűveket. Azért ha mi lelki haszon következik a prédikállásból, 
azt magának nem tulajdoníthattya a ki prédikál, hanem Istennek, 
a ki gyökerezteti és neveli az elvetett magot. 

Annakokáért nem ásító és szunnyadozó álmossággal, hanem 
ébren és figyelmetességgel hallgassuk, a mit Isten mond prédiká- 
tora által. Hs miképpen a király levelében nem azt nézzük, vagy 
böcsüllyük, ki kezével, minémű pennával és tentával íratott, hanem 
arra vigyázunk, mit foglal magában: úgy a prédikáczióban sem 
kell arra vigyáznúnk, mely ékes, vagy tótos magyarsággal, minémű 
mesterséges szóllásokkal], mely új találmányokkal színesíttetett és 
festetett a prédikáczió ; mert azok csak annak tudományán és okos- 
ságán függenek, a ki prédikál ; hanem arra kell elménket fordítani, 
a mi Istené a prédikáczióban ; tudniillik a lelki oktatásra és vígasz- 
talásra. Ha egy síros erszényben, vagy egy szénégetőnek mocskos 
kezével, száz aranyat nyújtana valaki, azt hiszem, jó neven vennéd 
és meg sem csömörlenél az erszénynek rútságátúl : az Isten szavát 
is jó kedvvel fogadgyuk, akárki által ésakármint nyújtassék. Bezzeg 
ha azt meggondolnók, nem válogatnának ennyit a prédikátorokban ; 
nem hallatnának ama mondások : Ezt nem hallgathatom : aman- 
nak únalmas tanítása. Amaz akadozva szól : emez igen tótos : ím, 
uram, nem igen mélyen gázólt a theológiában. 

Mikor a testi orvos gyógyúlásra való eszközöket rendel a 
betegnek, bóldog Isten, mely figyelmesen, mely szorgalmatoson 
hallgattya a beteg! Minden egyéb gondolatit félretészi: szemét, 
száját a doktorra fordíttya : vigyáz fülel, hogy az orvosságok nemét 
és mértékét 6] ne vétcse; idejét és módgyát ne változtassa. Mennél 
nagyobb a lélek a testnél : annál nagyobb figyelmezést kíván a lelki 
orvos szava a testi doktorok rendelésénél. Vallyon ha egy halálos 
beteghez barbélyt híjnának, hogy mennél hamarébb eret vágjon a 
betegen ; de a beteg elmulatván az érvágást, az érvágó vasacskát 
kezdené nézni, forgatni, dicsírni mely szép, mely éles, mely tiszta, 
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és azon tudakozódnék, hol csinálták? min vették? mivel tisztogat- 
ták, hogy ily fényes? Eszesnek tartanók-e az illyen beteget? Nem 
azt mondanók-e, hogy ezek nem egésségéhez valók ; hadgyon békét 
efféle kérdéseknek ; vágassa meg az eret, ha élni akar? Illyenek, 
a kik aprédikáczióban nem arra vigyáznak a mire szükségek vagyon, 
tudniillik, hogy tanúllyanak mint tudatlanok ; felindúllyon kíván- 
ságok e tekélletes életre : hanem az ékesenszóllásra, vagy hiuságos 
újságokra figyelmeznek. Kiket igazán szitához hasonlíthatúnk, 
mellyen a búzának java és tiszta vékony liszti általmégyen, csak 
korpa marad benne. 

A ki azért hasznoson és illendő böcsüllettel akarja hallgatni az 
Isten igéjét, ne vigyázzon arra, ki mongya, minémű mesterséggel, 
mely bölcsen, minémű szokatlan és ritkán hallatott mély értelmek- 
kel feszegeti az Isten szavát. Ne kapdosson az árnyékon, hanem 
a valósághoz nyúllyon. Arra figyelmezzen a mi üdvösséges ; annak 
mélységes fortolásával izgassa lelkét isteni szeretetre; ébreszsze 
akarattyát bűneinek siralmára, életének jobbítására; Es a prédiká 
czió-közben sokszor Istenhez emellye gondolattyát és kérje, hogy 
szűvébe olcsa azt az igasságot, mellyet hall; hogy igasságnak és 
szentségnek gyümölcsét teremcse benne. 

A kinek szűvében efféle indulatokat nem szerez az Isten igé- 
jének hallgatása, nincs reménség annak lelki életében. Mikor 
a doktorok valamely betegnek erős orvosságot adnak, ha meg nem 
indíttya bélit, meg nem báboríttya gyomrát, hanem csak haszon- 
talanúl benne reked : tudgyuk, hogy halálos betegség ; nem lévén 
a természet melegségének annyi ereje, hogy az orvosságot meg- 
indíthassa. Ezen formán, ha ki az Isten igéjének orvosságát vészi, 
és meg nem indúl a penitencziára, halálos jel. Mert a kiben lelki 
életnek szikrája vagyon: az Isten szavának hallgatásából érzi, a 
mit a sidó néprűl olvasúnk, hogy hallván az Isten igéjét, egybe- 
vetették életeket és erkölcsöket azzal, a mit hallottak ; és oly sírás- 
sal, jajgatással kiáltott a sokaság, hogy a tanítóknak kellett őket 
csígetni, hogy hallgassanak és ne siránkozzanak. 

De jaj ! sokaknak úgy vagyon dolgok, mint a kik malomban lak- 
nak : elég sok ébresztő zörgést, csattogást hallanak ; de ugyan oly 
mélyen alusznak, mintha csendes helyen vólnának. Miért? Mert 
gyakor hallással hozzá szoktak efféléhez. Ezek is az Isten haragját, 
a bűnösök kárhozattyát, az igazak jutalmát gyakran hallyák; és 
hozzá szokván, meg nem indúlnak rajta. 

Harmadszor : a ki az Isten szavát hasznoson akarja hallgatni, 
szükség, hogy, a mit prédikáczióban mondanak, azt úgy vegye 

. maga tanítására és erkölcsének jobbítására, mint néki és ő érette 
. mondott dolgot. Azért, ha fedd és dorgál valamely vétket a prédi- 

kátor, szállyúnk magúnkba. És azt találván, hogy részünk vagyon 
abban : jobbítcsuk életünket ; vessük el azt a vétket. Ha pedig 

Ἴ 
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arrúl nem vádol lelkiisméretünk : úgy vegyük a tanító szavát, mint 
betegségtűl óltalmazó orvosságot : és tekélletes szándékkal elvégez- 
zük, hogy azt a vétket eltávoztattyuk ennekutánna is. Közönséges 
szokássá vált két nagy fogyatkozás, a prédikáczióhallásban. 

Némelyek a prédikáczión úgy viselik magukat, mint a fejedel- 
mek asztalinál az étekmetélők; kik az asztal mellett állanak : 
darabollyák, osztogatják egyebeknek a szép étkeket, de magok 
semmit nem észnek. Ezek is, a prédikátor tanítását és dorgálását 
egyebekre osztyák. Bezzeg ez, a bíró vétkét feszegeti : ez, a tanácsot 
illeti : amaz, a plébánost tangállya: ah, mely jól illik ez a szom- 
szédasszonyhoz. Vajha itt vólna azén komám, meghallaná lecz- 
kéjét: és mint a szem, hogy egyebeket lát, de nem láttya magát : 
úgy ezek, láttyák mit kellene tanúlni másoknak, de nem láttyák 
magok szükségét ; noha az Isten igéjének lakodalmában nem étek- 
metélők, hanem hívatalos vendégek vagyúnk minnyájan ; és ma- 
gúnknak kellene gazdálkodnúnk. Azért a prédikáczión kinek-kinek 
maga mellyére kell tenni kezét és, egybevetvén életét s cseleke- 
detit azzal, a mit hall, azt kell mondani: Ez valóban engemet 
illet: erre bezzeg szükségem vólt: Isten mondotta ezt én érettem 
a prédikátorral : ahoz akarom ennekutánna szabnom magamat. 

Mások vannak, kik magokra vészik, a mit mond a prédikátor ; 
de azt cselekszik, a mit egy rút asszonyrúl hallottúnk: ki mikor 
a szemeten egy darab tükört talált vólna, belétekintvén, meglátá 
töpörödött, úndok ábrázattyát, és nagy haraggal elveté a tükört, 
azt mondván, hogy méltán vettetett a szemetre, mivel ily rútat 
mutat; nem vévé eszébe, hogy nem a tükör vétke, hogy a rútat 
rútnak mutatta. Ezek is, látván az Isten igéjének tiszta tükörében 
magok ocsmánságát, nem azon igyekeznek, hogy ennek nézéséből 
ékesgessék magokat : hanem hogy szidalmazzák, a ki megmutatja 
rútságokat. Némely szerecsen népekrűl olvastam, úgy tetczik Plini- 
usban, hogy átkozzák a napot, mikor felkél : mert ők mindenkor 
setétben kivánnak lakni, hogy hóltszenes rút orczájok ne láttatnék : 
úgy ezek is, gyűlölik, szidják, a ki megmutattya éktelenségét éle- 
teknek. Mely dologrúl így szól a Szentlélek : Valami szép mondást 
hall az okos, dicsíri azt, és magához kapcsollya : ugyanezent hallya 
a fajtalan, és háta megé veti. Efféléknek bezzeg, az Isten igéje 
nem egyéb, hanem — mint a régi sidóknak — Isten terhe: de a 
kik jobbításokra fordíttyák a mit hallanak, édes méz és üdvösséges 
orvosság. 

Negyedszer : az Isten igéjének hasznos hallgatása nem abban 
áll, hogy vasárnap és innepen prédikáczióra mennyünk, és szájúnk 
tátva nézzünk a prédikátorra; sem abban, hogy elménket élesít- 
csük új tudományok hallásával: hanem hogy erkölcsünkre fordit- 
csuk, és cselekedetünkkel tellyesítcsük, a mit az Isten szavából hal- 
lúnk. Mert akármely tudomány, cselekedet nélkűl, annyit használ 
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üdvösségünkre, mint a hólt szolga, dolgaink végzésére: mivel 
a hitet hóltnak mongya a Szentlélek, ha cselekedettel nem éke- 
síttetik. 

A sz. Írás szavajárása szerént, valakinek szavát hallgatni, 
annyit tészen, mint szavát fogadni. Kárhoztatá Isten Adámot, hogy 
felesége szavát hallgatta ; azaz szavát fogadta. Megveté Sault, hogy 
az ő szavát nem hallotta ; azaz cselekedettel nem tellyesítette. Mikor 
azért Isten fiának mondatik, a ki hallya az Isten szavát : a halláson 
engedelmet kell érteni; mert Isten előtt nem azok kedvesek, a kik 
hallgattyák, hanem a kik cselekszik a parancsolatokat. Nem ez a 
prédikáczió haszna, hogy a prédikácziónak nagy részét elő tudgya 
beszélleni ember : hanem hogy erős és világos igazságokkal meggyő- 
zessék elméje, úgy hogy, mikor a prédikácziót hallya. azt világoson 
ércse, és elhidgye, hogy nem jó, nem böcsülletes, nem hasznos 
külömben élni és cselekedni, hanem a mint Isten kívánnya ; és 
hogy akarattya édesedgyék a szent életre, úgy hogy, az eleibe adott 
igazságnak győzedelmességéből, eltekéllye akarattyát, hogy erköl- 
csét istenesen rendeli és minden gonosságtúl elfogja. Ez a prédi- 
káczióhallásnak igaz haszna: ezt kell embernek haza vinni a 
templomból : ezt a jó szándékot kell heted-szaka sokszor újítani. 
Ha valamit elméjében tarthat a prédikáczióból, jól vagyon, de a 
keresztyéni tekélletesség nem a sok dolog tudásában, hanem a szent 
akaratban áll. 

Két szép hasonlatossággal ismérteti a sz. írás, mely eszefordúl- 
tak, a kik megelégedvén az Isten igéjének zengésével, annak tel- 
lyesítésében nem fáradnak. Először azt mongya, hogy ollyanok 
ezek, mint a kik szép musikát hallgatnak és gyönyörködnek benne : 
de eggyik fülökön bémenvén, másikon kimégyen a hangosság : és 
mihent a musika megszünik, elfelejtik annak ékességét. Mert az 
esztelenek szűve olyan, mint a törött edény; a mit egyfelől belé- 
öntnek, másfelől kifoly. Másodszor, azt mongya, hogy ezek oly 
eszesek, mint a ki előtte tartya a tükört és abban nézi mocskossá- 
gát, de le nem törli ; hanem térül-fordúl, és elfelejti minémű ábrá- 
zattya látczott. A ki azért csaka végre hallgattya az Isten igéjét, hogy 
gyönyörködgyék ennek csudálatos harmoniájában, szépségében ; 
hogy lássa ebben fogyatkozásit, de meg nem jobbítcsa ἢ ércse az 
Isten akarattyát, de füle mellől bocsássa : bezzeg ezzel a hallgatás - 
sal, Isten fia nem lészen, sőt nagyobb kárhozattya nevekedik ebből. 
Mert a mely szolga tudgya ura akarattyát, és elmulattya ; a ki min- 
den titkait érti az Isten tudományának, és ezzel szeretetit nem ger- 
jeszti : sokkal nagyobb és keservesb büntetést érdemel. 

Mivel azért derék haszna a prédikácziónak az, hogy a mit 
hallúnk, cselekedetünkkel megpecsételjük : két szükséges eszközt 
találok, mely hozzá segít a tanúlt dolgok tellyesítéséhez. 

Eggyik az, hogy a prédikáczió után a templomból ki ne lépjél 
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addig, hanem Istentűl kérj segítséget és malasztot, azoknak csele- 
kedetire, a miket hallottál. Es miképpen az asztalra rakott étkek, 
vagy orvosságok heábavalók, ha meg nem rágod és gyomrodba 
nem rejted ; a fogasra függesztett fegyverek nem óltalmaznak, ha 
hozzájuk nem nyúlsz; úgy a szép tanúságok sem segítnek, ha meg 
rem rágod; ha szűvedbe nem rejted; ha hozzájok nem nyúlsz 
szükségedben. Azért, Isten előtt térdenállva, juttasd eszedbe rövi- 
deden derék czikkelyit és szükségesb tanúságit a prédikáczió- 
nak: azokat rejcsd el szűvedbe, és heted-szaka emlékezetedben 
visellyed. Cselekedd, a mit Isten parancsolt választott népének : 
Errűl elmélkedgyél, úgymond, mikor házadban ülsz : mikor jársz- 
kelsz útadban : mikor lefekszel és felkelsz: csomót köss kezeden, 
hogy errűl megemlekezzél: ajtódra és kapudlelire írjad ezeket. 
Ládd-e, minémű szorgalmatos és szünetlen gondolkodással kívánnya 
Isten, hogy az ő parancsolatit előttünk visellyük? Tudgyátok-e, 
mi az oka, hogy ennyi prédikáczióhallásnak, sokakban hasznos 
látattya nincsen, hanem úgy járnak, mint a kikrűl Aggeus pró- 
féta írja, hogy sokat észnek, de meg nem híznak : sokat isznak, és 
szomjúhon maradnak ? Oka az: mert a ki mingyárt kiokádgya a 
mit ett, erőt nem vehet, éhségét nem enyhítheti: a mely falatot 
rágatlan alányelünk, ízit nem érezzük : a mely étket, mihent bé- 
veszünk, mingyárt kiokádúnk, attúl meg nem hízunk. Tehát a 
prédikáczió után, arrúl gondolkodgyúnk, a mit hallottúnk. Az Isten 
igéje azért neveztetik magnak és orvosságnak: mert miképpen a 
mag ki nem kél, ha földben nem rejtetik és ideje nincsen a gyöke- 
rezéshez ; az orvosság és flastrom sem segít, ha bizonyos ideig nál- 
lúnk nem marad : úgy az Isten igéjét, ha szűvedbe nem rejted ; ha 
Bóldogasszonyt nem követed, ki az Isten szavait lelkében tartotta 
és megfontolta : nem veheted üdvösséges hasznát az Isten szavának. 
Es ha, az Isten törvénye szerént, tisztátalanok vóltak az oktalan- 
állatok, mellyek vissza nem kérődik és másszor sem rágják apróra, 
a mit mohón ettek jártokban : úgy a ki lelkében nem forgattya és 
csendes gondolkodással ízit nem érzi az Isten igéje erejének, meg 
nem tisztíttatik. Azért a ki gyümölcsét akarja érezni az Isten igé- 
jének: mindennap űdőt válasszon, melyben az Isten igéjének és 
a keresztyén vallásnak bizonyos czikkelyit jól megfontollya: az 
Istennek jótéteményit és az igért bóldogságnak nagyvóltát meg- 
gondollya : bűneinek sokaságát, az örök kárhozatnak súllyát szeme 
eleibe terjessze. Vaj ki nagy jóságok gazdagsági; vaj ki szép vigasz- 
talások aratási következnek az illyen elmélkedésből ! mellyel ἃ lélek 
újúl és vastagúl az isteni szolgálatnak serénségére ; a régi ember- 
nek és ÁAdámtúl reánk szállott gonosz indúlatoknak tisztúlására. 
Ezzel gerjed az isteni szeretet: ezzel künnyebbednek a világ nya- 
valyáinak szenvedési: ezzel édesednek a tekélletes cselekedetek 
gyakorlási: ezzel őriztetik a lélek igazsága, nevekedik az élet szent- 
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sége : ezzel vígasztaltatik szomorúságúnk, ébresztetik reménségünk, 
vastagíttatik gyarlóságúnk. Azért mikor Isten Izechielnek és 
Sz. Jánosnak adá a tudomány könyvét, nem azt parancsolá, hogy 
olvassák és tanúllyák : hanem hogy megegyék és alányellyék; azaz, 
a mint Isaiás magyarázza, megfontollyák annak titkait. 

Másik dolog az, hogy hazamenvén a templomból, feleséged- 
nek, gyermekednek és egyéb cselédednek megbeszéllyed, a mit 
hallottál, tanúltál. Mikor egy szép kertből házadhoz mégy, úgy- 
mond Aranyszájú Sz. János, egynehány szál virágot szoktál kezed- 
ben hazavinni: ha szőlődből visszatérsz, vagy ágacskákat, vagy 
gyümölcsöt viszsz kezedben kedves cselédednek : ha gazdag lakoda- 
lomban vagy, keszkenőd végiben, egynehány confrejtet házadhoz 
viszsz futosó gyermekednek. Ezt míveld, mikor a prédikácziórúl 
hazamégy : feleségednek, gyermekidnek, egész názadnépének vigy 
valami szép tanúságot : azt add elő asztalod felett: arrúl beszélgess 
kedvesiddel. Adná Isten, vólna mindenütt ez a szokás, mellyet egy 
istenfélő ember házában láttam : kinek tisztes fiai, leányi lévén, 
addig senkinek közűllök nem vólt szabad ebéd felett innya, vala- 
míg azon a napon lett prédikáczióból, szép rövid mondást felszó- 
val elő nem mondott, és valamennyiszer ittak, mindannyiszor 
újobb tanúságot kellett mondaniok. Így, a tanúlásban figyelme- 
tesek vóltak; és a mit tanúltak, azt feledékenségbe nem bocsá- 
tották. : 

Meghallátok, keresztyének, mely nagy kedvvel és lelki éhség- 
gel kell az Isten szavát hallani. Megtanúlátok, mint kell ezt ma- 
gúnkhoz szabni és erkölcsünk jobbítására fordítani; mint kell 
cselekedéssel gyümölcsöztetni. Mert jobb vólna nem tudni az Isten 
akarattyát, hogysem, azt értvén szent igéjéből, az szerént nem 
jár: igen megbüntetődik. Azért, úgy ne járjúnk mint Uriás, kinek 
halált szerze a király levele, mely nála vala; hanem, ha ennek- 
előtte késedelmesek vóltunk azoknak tellyesítésében, a kiket az 
Isten leveléből értettünk : most leginkább, mikor a Christus szen- 
vedésének keserűségit kezdi az anyaszentegyház előnkbe terjesz- 
teni; mikor minnyájúnkat kötelez a gyónásra és úrvacsorának 
vételére, igyekezzünk: hogy ennyi sok szép prédikáczióhallásnak 
gyümölcsét vegyük. Eszünkbe jusson, a mit Sz. Pál mondott, hogy 
a mely földet az eső gyakorta öntöz és a gazda sokszor irtogattya, 
forgattya: ha mégis csak haszontalan tövisset és bojtorjánt hoz, 
közel jár az égetéshez és utólsó veszedelemhez ; melytűl óltalmaz- 
zon Isten minnyájúnkat. Amen. 
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Mi okért ment Christus ily nagy pompával 
Jerusalembe, szenvedése előtt? 

(Virágvasárnapi első besz.) 

A pokolbéli kígyónak első és veszedelmesb fúlákja, mellyel az 
emberi nemzetet gyökerében mérgesítette, a méltóságnak és 
böcsülletes tisztességnek kívánása vólt: mert paradicsomban 
elhiteté szüléinkkel, hogy Istenhez hasonlók lésznek, ha  meg- 
kóstollyák a tiltott fának gyümölcsét. Sőt ő magát a mennyben 
teremtetett angyalt, ezen maszlag szédíté mennyországban; és 
pokolra ejtvén, ördöggé tévé, mikor a Felségeshez hasonló akara 
lenni. Mivel azért a sátán, mind magán s mind ÁAdámon lett 
próbából, nem találhat veszedelmesb ezközt az emberi nemzet 
romlására a kevélységnél, ἃ dücsősség- és méltóság-kívánásnál: első 
esetünk után minden üdőben azon igyekezett, hogy ezt, az egy- 
szer belénk fújt mérget, gerjeszsze és nevellye ; tudván, hogy ez 
által pórázon vihet és hanyatt-homlok vethet minden kárhoztató 
gonosságokra. 

A mi királyúnk pedig, a közbenjáró Christus Jesus, mivel 
azért jött e világra, hogy, sebeinket békötvén, betegséginket meg- 
gyógyítaná és az első méreg ellen győzedelmes terjéket csinálna : 
nemcsak tanításával, hanem hatalmas példájával, tellyes életében, 
minden külső pompátúl és világi dücsősségtűl idegen lévén, szüle- 
tésétűl fogva, utólsó órájáig, alázatos magaviselésével, a kevélység 
lángját óltogatta. Születése, más ember istállójában, barmok között 
vólt. Ifiúságát, paraszt állapatban, asztalos munkában foglalá ; 
kiért őtet a sidók kézimunkás mesterembernek nevezték. Prédi- 
kálláshoz kezdvén, nem forgott fejedelmek isméretségében, urak 
társaságában, nemessek nyájasságában: hanem alacson, együgyű 
kösséggel, publikánusokkal, poklos betegekkel társalkodott. Ud- 
varba és fejedelmek eleibe csak akkor ment, mikor csúfoltatni és 
gyalázatos halálra akart itíltetni. Sőt ha tisztességet akartak néki 
tenni, úgy futott attúl, mint veszedelemtűl; mert mikor őtet a 
sokaság királlyá akará tenni, azt írja Sz. János, hogy egyedűl futva 
szalada a hegyekre. 

Fzek így lévén: mi dolog tehát, hogy halála előtt ötöd nap- 
pal, virágvasárnap, ily nagy czeremoniával és szokatlan dücsősség- 
gel, ily királyi készülettel és pompával méne a királyi várasba, 
mint az evangeliom bötűjéből hallátok? Miért vészi fel a királyi 
nevet, melytűl azelőtt futott? mert az evangelisták írják, hogy a 
kösség azt kiáltotta néki: Áldott a király, ki az Úr nevében jött, 
Áldott a mi atyánk Dávid országa, mely eljött. Ezekért a szókért, 
meg nem szóllítá a sokaságot : sőt menté a papi fejedelmek zúgoló- 
dása ellen, és örömest felvévé a királyi nevet és tiszteletet. 
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Bizonyára, álmélkodást érdemel ez ἃ mi Urúnk cselekedete, 
és méltó ennek okait visgálni. Azért e mái tanúságúnkat csak ez 
egy dologra határozom, hogy végére mennyünk, mi okból és mi 
végre akart Udvözítőnk ily dücsősségesen menni Jeruselembe. Kér- 
lek, legyetek figyelmetesek. 

x 

Noha az isteni cselekedeteknek czéllyát és okát csak egyedűl 
maga tudhattya tellyességesen a felséges Isten: mindazáltal, a 
mennyire vékony elmémmel felérem, úgy tetczik, négy fő okát 
találom, mellyért nemcsak hasznos és illendő vólt, hanem szükség- 
képpen kívántatott, hogy Christus, halálának előtte, dücsősséges 
pompával menne Jerusalembe. 

ELrső oka: hogy bétellyesítené az ő törvény árnyékát. Jusson 
eszetekbe keresztyének, a mit sokszor hallottatok, hogy minek- 
utánna Isten, Moyses által, sok csapásokkal ostorozta vólna Faraót, 
és még sem akarná a sidók fogságát felszabadítani, végre azt 
mondá Moysesnek : Még egy csapás maradott hátra: megölöm az 
egyiptombéliek elsőszülöttit. Azért, e hólnapnak tizedik napján, 
vigyen ki-ki házához egy bárányt, és tarcsa a hólnapnak tizen- 
negyedik napjáig: akkor öllye meg estve. Annakutánna csinállya- . 
tok isópból egy marok kötést, és azt a bárány vérébe mártván, 
mázollyátok bé az ajtók felső párkányát, vagy felső küszöbét. 
A mely ajtón találtatik ez a vér. nem mégyen oda az ostorozó, 
mely megöli az elsőszülötteket. Minekutánna azért megölte vólna 
az Ur Egyiptomnak elsőszülöttit, megszabadúlának a sidók. Es 
ennek a nagy jótéteménynek örök emlekezetire, húsvét előtt ötöd 
nappal, közönséges nagy örömmel, csuda szép pompával, vig ének- 
lésekkel szokták vala a húsvéti bárányokat Jerusalembe késérni. 

Általértitek mit akarok mondani, sok ostor:val és prófétáinak 
fenyítékivel, sőt tűzzel és özönvízzel, karddal és döggel igyekezett 
Isten az emberi nemzetnek ördög rabságából való szabadítására : 
de más úton végbe nem mehete váltságúnk, hanem a Christus 
vérével; kit a sz. írás sokszor nevez báránynak. Ez amaz igaz 
bárány, mellyet keserves óhajtással kívántak a régi próféták, mikor 
így fohászkodtak: Küldd 6] immár Ur Isten a bárányt, mely a 
földön uralkodgyék : küldd el azt a királyt, mely ne légyen orosz- 
lány, ki elszaggasson; ne légyen sárkány, ki rettegessen; ne 
légyen mészáros, ki megnyúzzon : hanem bárány légyen, ki sze- 
lídségével magához édesítcsén. Hz ama bárány, kinek szózattya, a 
pokolbéli farkast elűzi ; tanításának gyapja, mezítelenségünket bé- 
födözi; drágalátos teste, lelkünket táplállya; szentséges vére, 
bűneinket elmossa. 

Nincs a báránynál élő-állatban hasznossabb: mert éltében, 
gyapjat ád, mellyel ruháztatúnk ; tejet, sajtot ád, mellyel táplál- 
tatúnk: ha megölik, húsa eledelünk, bőre öltözetünk és hideg 
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ellen óltalmunk. A mi ártatlan bárányúnk, a Christus Jesus, élté- 
ben tanította a tudatlanokat, gyógyította a betegeket, elevenítette 
a halottakat : halálával ellenségünket elrontotta, rabságúnkat meg- 
váltotta, bűneinket eltörlötte: szent húsával táplállya az urvacso- 
rában lelkünket: a hitetlenség hidegsége ellen, ruházza és mele- 
gíti lelkünket; úgy hogy valakik megkeresztelkednek, ő beléöltöz- 
vén, mennyei áldásokkal melegíttetnek. 

Nincs a báránynál szelídebb és alázatosb állat. A mi Christu- 
súnk, születésétűl fogva utólsó lélegzetéig, a báránynak alázatos 
szelídségét viselte. Mikor születék, jászolba helyhezteték: mert a 
báránynak helye, akol és jászol. Mikor megkeresztelteték, felszóval 
kiáltá Keresztelő János : Ihon az Isten báránya, ki elvészi a világ 
bűneit. Isáknak kell vala megöletni : de Isten egy kosbárányt mu- 
tata, mely megáldoztaték ő helyette. El kell vala veszni az egész 
emberi nemzetnek : de ímé, Sz. János által, egy bárányt mutat 
Isten, ki elvészi bűneinket; megáldoztatik érettünk és, a mint 
Isaiás és Jeremiás próféta jövendölte, miképpen a bárány hallgat, 
mikor gyapját nyírik : úgy a mi ártatlan bárányúnk szelíden ment 
a halálra. 

Nem csuda, ha a bárány nem tusakodik, nem rúgódoz, nem 
mardos, mikor nyirik; mert a nyírésben fájdalmat nem érez, ha- 
nem künnyebbséget és alkalmatosságot ; mivel terhét letészi, hév- 
ségét szellőzteti, járásának akadékát elveti: de ha bőrét kezdik 
nyúzni, húsát lyuggatni, bezzeg akkor megnyittya torkát, rúgól- 
doz, a mint lehet, ellenzi és magát szabadítani akarja. A mi ártat- 
lan bárányúnk pedig, mikor bőrét vonták, mikor kegyetlen vesz- 
szökkel, ostorokkal, töviskoronával és vasszegekkel szaggatták : 
száját nem tátotta, csendesen szenvedte. Hogy azért az Isten 
báránya, az ó-testamentom árnyékinak minden részét valósággal 
megtellyesítené: kívántatott, hogy halála előtt ötödnappal, az 
áldozatra rendelt húsvéti bárányokkal eggyütt, vígaságos pompával 
vitetnék Jerusalembe: és a hónak tizennegyedik napján, akkor 
áldoztatnék érettünk. mikor a sidók megölték a húsvéti bárányt. 

MÁsoDIK oka, ennek a dücsősséges pompának, az vólt : hogy a 
minémű botránkozások ütközhettek ember elméjébe a Christus 
keresztiből, kínszenvedéséből és halálából, azokat idején elóltaná 
és megfojtaná cselekedetivel. 

Két nagy és veszedelmes gondolkodás tünhetett azok szűvébe, 
kik a Christus szörnyű halálát látták; első, hogy ő is, mint egyéb 
halálra itíltetett ember, kételenségből, kedvetlenűl ment a kínokra. 
Második, hogy erőtlenségből, üldözőinek ellene nem állhatott. Ezt 
a két veszedelmes gondolatot megelőzi és meggyőzi cselekedetivel 
a Christus Jesus. Mert noha tudta, hogy immár a papifejedelmek- 
tűl halálra itíltetett, és az ő fogságára alkalmatosság kerestetett : 
mindazáltal nem úgy viselte magát, mint a kiket gonosztétekért 
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halálra keresnek; mivel ezek lappangnak, bújkálnak, mentűl 
messzebb lehet elfutnak : Christus pedig, mindenek láttára, nyil- 
ván járt, vigan ment hóhéri közé. Es, hogy megértenők, mely nagy 
örömmel ment a halálra, kinszenvedésének napját királyi koroná- 
zásának és menyegzője napjának, szűbéli öröme napjának nevezte. 
Ha azért a királyoknak örvendetes koronázattyok napja ; ha ked- 
ves az egymás-szerető-jegyeseknek menyegzőjök napja: elhidd, 
hogy kivánatos vólt Udvözítönknek a szenvedésnek órája. Azért 
mégyen Jerusalembe, mint menyegzős házába, ily nagy pompával, 
hogy a keresztfának ágyán, az anyaszentegyházzal örökös házas- 
ságot szerezzen. Halálának napjára is azért választotta a sidók 
húsvéttyát, mert ennél örvendetesb napot nem talált királyi háza- 
súlására. Hz vólt a Christus innepe és húsvéttya, hogy mi érettünk 
a keresztfán függött. Annakokáért csak szenvedése előtt megje- 

. lenté, hogy kívánva kívánta ezt a napot: szorongatással várta 
annak eljövetelét : és ugyan szorgalmaztatta Júdást, hogy hamar 
bánnyék dolgával. Oh csudálatos szeretet ! oh végetlen irgalmas- 
ság ! Ha világi dicsősségre jőne, és ily örömmel jőne hozzánk a mi 
Istenünk : úgy is kimondhatatlan kegyesség és méltóztatás vólna. 
Ha pedig halálra és kínszenvedésre ily vígan jő érettünk : meg- 
győzi irgalmasságával minden háladásúnkat. 

Hogy azért a híveket annyival inkább magához kötelezné, 
mennyivel vígabban szenvedte keserves kínnyait érettünk ; hogy a 
sidókkal megismérteiné halálra való kész bátorságát: méltó és 
illendő vólt, örömmel és pompával menni a halálra ; és példájával 
szűvet s bátorságot adni a mártyroknak, az örvendetes szenve- 
désre : megismértetvén, hogy dücsősséges akármely gyalázat, mel- 
lyet Istenért szenvedünk, és nemhogy ezt szégyenleni kellene, de 
sőt dicsekedni kell benne: mert mennél gyalázatosb kissebbséget 
szenvedünk Istenért, annál nagyobb tisztességünk és dücsősségünk 
lészen az ő szent angyali előtt. Annakokáért némely szent és túdós 
doktorok azt írják, hogy Christus azért ment ily nagy festommal 
Jerusalembe, hogy annakutánna annyival gyalázalosb lenne az 
emberek előtt kínszenvedése, mennyivel dücsősségesb vólt a mái 
pompája : úgy, hogy ezt is a kevés tisztességet arra rendelte, hogy 
szenvedése gyalázatosb lenne. Ily nagy kedve vólt Christusnak az 
érettünk való szenvedéshez. 
Nem is erőtlenségből vólt, hogy hatalmat vettek a sidók ezen 

az ártatlan bárányon: hanem maga saját engedelméből. Mert a 
mái szent evangeliomnak tellyes folyásából megismérteti, hogy 
ereje vólt az emberek akarattyán és tehetségén; úgy, hogy arra 
bírhatta mindenek szívét, a mire akarta, és mindeneknek hatal- 
mát megkötözhette. A mely emberé vólt a szamár, mellyet elvi- 
tete, mingyárt elhagyá vinni marháját, isméretlen emberek sza- 
vára, mihent Christust említék. A sidók noha halálra itílték vala 

Pázmány. Egyházi beszédei, 10 



146 

őtet, kiátkozván valaki hozzá hallgat ; noha a római császár vára- 
sában, a római vitézek hallatára, az egész sokaság királynak kiál- 
totta Christust és királyi pompával késérte; noha a templomból 
ostorral kergette a kufár sidókat: mindazáltal senki nem merte 
őtet csak újjával is illetni. Mert isteni hatalmával, mind kezeket, 
mind akarattyokat megkötötte vala üldözőinek. Azért, nem erőt- 
lenségből, nem kételenségből, nem fél-kedvvel: hanem vígan és 
jóakaratból szenvedett érettünk, és, mint maga mongya : En Iste- 
nem jóakaratomból, szívemnek kellő-közepiből, áldozatúl adom 
magamat. Ugyanis, senki az ő lelkét ki nem vehette testéből : 
hanem ő maga, fejét lehajtván, bocsátotta ki; és igy magát meg- 
áldozta. 

HARMADIK nagy és szükséges oka, mellyért Urúnknak királyi 
készülettel és örömmel illett menni Jerusalembe, az vólt: hogy 
példájával megmutatná, mint kell a híveknek magokat viselni 
e világi dücsősségben és tisztességes állapatban. Sanyarú, keserves, 
fogyatkozott állapatnak tüköre vólt egész élete Christusnak: de a 
bóldog és örvendetes állapatnak mértéklésére, úgy tetczik, példát 
nem mutatott, hanem színe-változásában és a virágvasárnapi pom- 
pában. Vajha eszekbe vennék az emberek, hogy a világi uraság 
színes nyomorúság ! Vajha értenék, hogy a földi méltóságok és 
nagy állapatak aranybékók és lánczok, mellyekkel örök veszede- 
lemre vonatnak sok emberek : bezzeg senki ezekért üstököt nem 
vonna : senki ezeken nem kapna : sőt nehéz vólna az üres székekbe 
embert találni. Mert felette nagy veszedelmek vannak e világi 
dücsősségekben, méltóságokban és tettetes bóldog állapatokban. 
Felette sokan úgy járnak, mint Dávid; ki szent és tekélletes vólt 
alacsony rendben, parázna és gyilkos lett királyságában. A jósze- 
rencse elveszti az eszteleneket ; mint a kik magas helyen járnak, 
elszédül fejek és elesnek. Ezt nem sokan értik ; és ez oka, hogy sokan 
kérnek Istentűl előmenetelt és gazdagságot : de kevesen könyörög- 
nek azon, hogy gazdagságot és méltóságot ne adgyon Isten nékik : a 
mint olvassuk, hogy alázatos buzgósággal, azon kérte Istent Sala- 
mon, hogy gazdagságot ne adgyon néki: mert talám, úgymond, 
megelégedvén, Istent megtagadnám ; mely mondással jelenti, hogy 
a világi jószerencsék és bóldog állapatok Istent is elfelejtetik 
emberrel. 

Udvözítőnk azért, cselekedetivel akarván tanítani, hogy e világi 
dücsősségtűl el ne hadgyuk magúnkat ragadtatni és abban ne pú- 
poskodgyúnk, hanem Istenünk tisztességére fordítesuk minden 
méltóságúnkat és dücsősségünket, két dolog cseleküvék az ő trium- 
fusának idején : 

Először : várashoz közelgetvén és Jerusalemet látván, ennek 
következendő romlását meggondolván, elfakada sírva, és, a sok 
örvendetes kiáltások, dicsíretek, tisztességek között, nem mosoly- 
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gással és nevetéssel, nem kaczagással és hahotával örvendeze : ha- 
nem könyhúllatással, sírással, zokogással keserge. Jóltudta Udvözí- 
tőnk, hogy e világi dücsősség ollyan, mint az erős bor : azért, a ki 
ezt vízzel nem elegyíti, fejébe bújik és megrészegítvén bolonddá 
tészi; úgy hogy, e világi bóldogságtúl elragadtatott embernek, 
mint szinte a részegnek, járása, szava, cselekedete, sült balgatagság. 
Annakokáért könyhúllatás vizével elegyíti dücsősséges pompáját 
és ettűl el nem hadgya ragadtatni magát, hanem, csak mint az 
álmot és árnyékot, semmire böcsülli. 

Minden világi dücsősségben két nagy fogyatkozás találtatik, 
mellyért méltó ezt semmire böcsülleni: eggyik fogyatkozás az, 
hogy, buborékhoz, vagy párához hasonlatos lévén, nem állandó ; 
nem tartó; egy szempillantásig nem bátorságos : hanem, mint a 
tengernek, vagy levegő égnek állapattya, hirtelen változik, és a csen- 
des üdőt háború követi : úgy e világi jószerencse, szél hátán jár ; 
hamar vakon vét, és változik : mely hamar meghervad a lemetczett 
virág, oly hamar változik a világi bóldogság. Ládd-e, mely nagy 
tisztelettel illetik e mái napon Christust? Várakozzál öt napot, 
meglátod, hogy ugyanezen kösség, mely most hosannát kiált, teli 
torokkal fogja kiáltani, hogy felemellyék, megfeszítcsék : a kik most 
őtet királynak nevezik, azt fogják vítatni, hogy nékik nincs királyok, 
hanem császárok : a kik most ágakat, virágokat hánnak lábai alá, 
töviskoronával és vasszegekkel fogják sebesíteni: akik most az ő 
ruhájokat földre terítik előtte, maga ruhájátúl megfosztyák és a 
keresztfára mezítelen függesztik. Ilyen a világ dolga. Mint Joab 
megölé, és csókolgatás közben megölé Amasát; mint Absalom 
gazdagon vendéglé, és asztal felett felmészárlá Ammont : úgy e világ 
mikor hízelkedik, akkor incselkedik: mikor ápolgat, akkor fojto- 
gat: mikor hizlal, akkor mészáról. Annakokáért okos és szent 
szokást tartanak a pápa választásában : mert egy marok szöszt fel- 
lobbantván, azt kiáltyák : Szentséges atyánk, így múlik el e világi 
dücsősség. 

Másik fogyatkozása a világi bóldog és dücsősséges állapatnak 
az, hogy sok alkalmatlanságokkal és keserűségekkel elegyíttetik 
mindenkor : minden nevetség fájdalommal elegy, és az öröm vége, 
sírás. Hamis csaplár e világ, vízzel elegyíti, ha bort ád is ; mert ha 
a rósa tövis nélkűl, polyva nélkűl a búza, a méz sonkoly nélkül és 
atéj savó nélkűl nem lehet: e világi dücsősség sem lehet sok 
csorba nélkűl. Azért minekutánna előszámlálá Salamon, királyi 
gyönyörűségiben, dücsősségiben, gazdagságiban való zabállását, 
azt veti utánna, hogy mindezekben csak hiuságot és lelki törődést 
talált. 

Mivel azért ily abajdocz és elegyes, ily változó és állhatatlan a 
világi dücsősség : Christus urúnk nem hiuságos örömmel, hanem 
siralommal viselé ennek fényességét, sőt alázatosságot elegyíte 

10. 
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királyi pompája közibe. Mert noha triumfussal méne Jerusalembe : 
de azt nem mívelé, a mit e világi fejedelmek, mikor országos győze- 
delemnek vígaságos pompájával királyi várasba mentek. Augustus 
és Claudius császár elefántokkal vontatták szekereket; Marcus 
Antonius oroszlányokkal ; Aurelianus császár négy szarvassal von- 
tatta magát ; a több fejedelmi emberek, válogatott négy fejér lova- 
kat fogattak szekerekbe, mikor triumfussal Rómába mentek. De 
ímé Christus, egy terhhordozó nőstény szamáron mégyen : azt sem 
köves szerszámok ; hanem az apostolok fóltos köntösi ékesítik : és így, 
mind siralmával, mind alázatos járásával oktatni akar minket, hogy 
ne hidgyünk a világ hízelkedésének : nem kapjúnk az árnyékon, 
mellyet ha megfogúnk, és mértékletesen tartúnk is, törődésnél, 
nyughatatlanságnál egyebet benne nem találúnk. 

Másodszor, ugyan ezen pompát, azzal végezé Christus, hogy 
mihent Jerusalembe érkezék, igyenesen a templomba méne, és . 
onnan kiostorozá, a kik az Isten házát böcsülletlen kúfárkodással 
rútították; azaz nem maga alkalmatosságát kereste ebből a 
dücsösségből ; hanem az Isten tisztességére, a templom tisztítására, 
a gonoszok ostorozására élt a világi dücsősséggel. Oh áldott 
dücsősség, áldott tiszt és méltóság, mellyet ember Isten tisztessé- 
gére, anyaszentegyház óltalmára, bűnösök térítésére fordít! Nem 
lehet a nélkül e világ; mind egyházi s mind világi tisztek és 
méltóságos állapatok vannak ; az Isten szolgái minden világi tisz- 
tet és böcsülletet le nem rázhatnak magokrúl: de abban áll a 
tekélletesség, hogy efféle dücsősséges hívatalokat, csak azért és csak 
úgy visellyék, hogy az Isten tisztessége és szolgálattya öregbedgyék 
ő általok. Mert miképpen Isten nem tiltotta a gazdagságot, sőt 
Ábrahámnak, Jóbnak, Dávidnak gazdagságokat adott ; hanem csak 
aztparancsolta, hogy szívünk a gazdagsághoz ne ragadgyon ; Sz. Pál 
sem azt parancsollya a gazdagoknak, hogy elhánnyák javokat ; 
hanem hogy fenn ne heazzanak, ne kevélykedgyenek : úgy a világi 
tisztességektűl sem fogja el Isten a híveket, de azt kivánnya, hogy 
a kik ezzel élnek, úgy éllyenek, mintha nem élnének vélle : azaz 
annál inkább megallázzák magokat mennél fellyebb emeltetnek, és 
e világ maszlagátúl meg ne szédíttessék magokat ; hanem a jó sze- 
rencsében alázatossan, a gonosz szerencsében állhatatoson keressék 

az Isten tisztességét és az anyaszentegyház épületit. Erre akart 
Christus mái pompájával és példájával tanítani mindeneket. 

NEGYEDIK és utólsó oka, mellyért Christus ily nagy triumfussal, 
azaz országos győzedelem vigaságának pompájával, ment Jerusa- 
lembe, ez vólt: hogy az együgyű kösség példájával taníttatnánk, 
mint kell Christust fogadnúnk, ha azt akarjuk, hogy kedvesen jőjön 
hozzánk és bévséges váltságának gyümölcsében részeltessen. Ím 
előttünk vannak az áldott napok, mellyeken az anyaszentegyház 
parancsolattya kötelez minden keresztény embert, hogy Istenével, 
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a szent gyónás által megbékéllyék ; és az ő Urát Istenét, az oltári- 
szentségben, magához fogadgya. Azért igen szükséges értenünk, 
micsoda formán és minémű készülettel fogadgyuk őtet. Mert ha 
egy böcsülletes úrembernek házunkba fogadása, készületet kíván : 
meggondolhattyuk, mennyivel illendőbb, hogy a Christus jövetelén 
készületlenűl ne találtassúnk. 

A régiek nagy fejedelmet, vagy Istent ő magát szokták azzal 
tisztelni, hogy, kezekben zöld ágakat hordozván, virágokat, ágakat 
vagy köntösöket földre terítették előtte. A sidóknál errül sok pél- 
dáink vannak. Josefus írja, hogy midőn a Nagy Sándor Jerusalembe 
méne, az úczákat, mellyeken elment, virágokkal béfödték. Az Isten 
tisztességére, Simon Machabaus énekszóval és pálmaágakkal méne 
Jerusalembe. Es mikor a templomot megtisztíták, zöldágakat és 
pálmákat hordoztak annak tiszteletire, ki a templomtisztításhoz 
segítette őket. A sátoros innepen a sidók fűzbárkákat és egyéb zöld 
ágakat hordoztak Isten tisztességére. Sőt Sz. János, a mennyei 
bóldogságban, pálmaágakat látott azok kezében, kik Islent dicsír- 
ték. A királyokrúl írt könyvben pedig azt olvassuk, hogy mikor 
Isten Jéhut királyságra keneté, a főemberek ruhájokat lába alá 
teríték. 

A pogány históriában hasonló példákat olvasúnk. Diodorus 
írja, hogy a sidon-várasbéliek, Artaxerxes eleibe menvén, olajfa- 
ágakat vittek kezekben. Liviusnál olvasom, hogy Alexandria váras 
követi, a római tanácsba menvén, olajfa-ágakat viseltek. Mikor 
Alexandar Babylóniába méne, Bagófanes az utakat virágokkal és 
koszorúkkal béterítette. Cátórúl írja Plutarchus, hogy mikor vítézi- 
tűl elvált, az úczákon lábai alá teregették ruhájokkat és sírva s ölelve 
csókolgatták kezét. A pogány isténeket is, köntösök leterítésével 
olvassuk hogy tisztelték a népek. 

i Egy szóval, mind a sidók s mind a pogányok, csak Istent és 
igen nagy fejedelmeket tiszteltek ághordozással, ruhájok leterítésé- 
vel. Azért miképpen az Atya Isten az ő szent Fiának világra jöve- 
telekor, a mennyei angyalokat küldé, kik őtet imádák és örvendetes 
énekléssel dücsőíték : úgy most, mikor halálra mégyen, a Szent- 
lélek belső izgatásával felindította az együgyű kösséget, hogy 
Christus eleibe mennyen és királyhoz, sőt Istenhez illendő böcsü- 
lettelfogadgya őtet. Minekokáért semmit nem kiméllenek a Christus 
tiszteletitűl, sőt mindeneket szolgálattyára és dicsősségére fordíta- 
nak. Kezekkel tisztelik őtet, ágakat tördelvén, eleibe hintvén, ke- 
zekbe hordozván. Lábokkal tisztelik, eleibemenvén, processióval 
békésértvén őtet. Szájokkal és nyelvekkel tisztelik, vígaságos . 
énekekkel magasztalván, királyoknak nevezvén, néki hosannát 
kiáltván : mely szó annyit tészen, mint segítcsed, tarcsd meg ; mint 
a hetvenkét sidó bölcsek magyarázzák. Azért mikor a Dávid fiának 
hosannát kiáltnak : vagy Istent kérik, hogy a Dávid fiát szeren- 
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cséltesse, óltalmazza, segítcse, elővigye minden dolgaiban ; vagy a 
Dávid fiát, Christust kérik, hogy segítcse a népet. Ennél nagyobb és 
méltóságosb dücsőítést szóvalnem adhattak Christusnak, mint hogy 
őtet uroknak, királlyoknak, magasságbéli dücsősség-adónak kiál- 
tották. De, mivel Isten, szóval meg nem elégszik, cselekedetet 
kíván, ruhájok leteregetésével is tisztelik Urúnkat : magokat meg- 
fosztyák, öltözeteket sárba hánnyák ; semmit a Christus lábaitúl, 
semmit az ő tiszteletitűl és szolgálattyátúl nem kíméllenek. 

Oh mely sok üdvösséges tanúságok fénylenek ezekben ! Atyám- 
fia, akarod-e kedvesen és méltán fogadni a te Uradat Teremtődet ὃ 
Ne kíméllyed nyelvedet ; dicsírjed őtet, könyörögj, esedezzél, imád- 
kozzál szünetlen néki ; és miképpen az anyaszentegyház, a szent 
misének praefatiojában, tisztelvén Christusnak az oltári-szentség- 
ben hozzánk-jövését, hosannát énekel: úgy te.is, a te Uradnak 
hozzád-jövetelét, tellyes tehetségeddel magasztallyad. Ne kíméllyed 
lábadat, Isten házába meneteltűl, szent processio-járástúl, isteni 
szolgálatok gyakorlásátúl. Ne kíméllyed kezeidet, hanem pálma- 
ágakat hordozz. A Pálma győzedelemnek jele : mert, a Plinius és 
Gellius írása szerént, annyi terhet nem rakhatnak a pálmageren- 
dára, hogy aláhorgadgyon, hanem felemelkedik és felgörbed a ne- 
héz terh ellen. A ki Christust méltán akarja fogadni, erősnek, 
győzhetetlennek kell lenni : semmi ellenkező akadállyal nem kell 
gondolni. Ihon az együgyű kösség, a római vitézek jelenlétével 
nem gondolván, nagy bátorsággal királynak nevezi Christust, noha 
veszedelmes vólt, a római császáron kívűl, más királyt említeni. 
A fariszusok és papifejedelmek fenekedésétűl sem tartottak, kik 
ugyan átok alá vetették vala, a ki vallást tenne Christusrúl : hanem, 
ezek hallattára, bátorságoson tisztelték és uralták Christust. Kel- 
lemés keresztyének némellyek : kik szeretik az igaz hitet ; akarják 
tisztelni Christust: de úgy, ha senki ellenek nem támad ; senki 
nem üldözi az igazságért. Mikor láttyák, hogy a hit óltalmáért, az 
igazságért, ellenséget kell szerezni; kárt, vagy gyalázatot kell 
szenvedni : csak elhülnek, megnémúlnak, szájokat sem táttyák. 
Ezek bezzeg pálmaágakat nem viselnek kezekben : és ha mind illye- 
nek lettek volna az Isten szolgái, senki nem viselné mennyország- 
ban azt a győzedelem pálmáját, melyet Sz. János a mátyrok kezé- 
ben látott. 

Végezetre, nem hogy szükség felett való marhádat, de a tennen 
saját testi ruhádat se kíméllyed Christustúl : az ő lába alá terítcsed, 
az ő szolgálattyára fordítcsad. Semmit ollyat Christusért nem cse- 
lekedhetünk, a mit ő mi érettünk elébb nem cselekedett: mert 
gazdag lévén, szegénnyé lett érettünk ; ruhájátúl megfosztatott, 
mezítelen feszíttetett a magas keresztre. Oh áldott üdők, mellyek- 
ben a keresztyénség sengéje minden javait és gazdagságait az 
apostolok lábaihoz hordotta, hogy a szegények tápláltatnának! Oh 
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bóldog üdők, mellyekben, az Isaiás jövendöllése szerént, a szent 
királyok és aitatos keresztyének magokat megfosztották, hogy az 
anyaszentegy házat ékesítenék ; az Isten tisztességét gyarapítanák ; 
az egyházakat csinnyosgatnák ; a szegényeket táplálnák. Akkor 
vólt az Istennek áldása rajtúnk: ugyan úsztúnk a bévségben és 
békeségben. Nincs most effélére semmiek az embereknek. Ha az 
ördög lábai alá vánkoskákat kell teregetni: ha a világi pompára, 
torkosságra, czifrára, vendégeskedésre kívántatik valami : szégyen 
azt mondani, hogy nincsen: béven és szükség felett elég vagyon 
minden. De ha a Christus lába alá kell valamit teríteni ; ha tem- 
plomra, iskolára, ispitályra, szegényekre kívántatik a költség : 
nincs semmiek az embereknek: szegények, fogyatkozottak min- 
nyájan. Sőt a mit a régiek Christus lába alá teregettek, egyházi 
szolgálatra rendeltek, elvonnyák lába alól; és. mint a sidók a 
Christus ruhájával, osztoznak a szent jámboroktúl adatott egyházi 
alamisnával. Gonosságokat azzal színlik, hogy az egyházi embe- 
rek nem jól költik jövedelmeket. Nem dicsírjük, sőt rágalmazzuk 
és gyalázzuk, ha az egyházi személyek másra, és nem a Christus 
tisztességére fordíttyák javokat : ők tartoznak elsőben is ruhájokat 
Christus tiszteletire fordítani, mert az evangeliomból hallók, hogy 
az apostolok veték elsőben ruhájokat a szamárra, a kösség azután 
teríté a földre öltözetit. De ha az egyházi emberek közzűl né- 
mellyek méltatlanok, hogy a Christus lábai alá teríttetett gazdag 
ruhákat tapodgyák : ugyan megérdemli Christus, hogy a szamár is, 
mely őtet hordozza, akár melydrága öltözetet megtapodgyon, ha 
sárba tapodgya is. A sidók ruhájára, mellyeket földre terítének, 
nem lépett ő maga Christus, hanem a szamár, mellyen ült: ugyan 
nem sajnálta azért a kösség, hogy a szamár tapodgya köntösét. 

De, édes atyámfia, ne csak testi rahánkból. hanem a feslett 
erkölcsökből, a régi embernek belső öltözeteiből, levetköződgyünk, 
ha Christust méltán akarjuk fogadni. Vessük el a setétség cseleke- 
detit: ne járjúnk tobzódásban, részegségben, fajtalanságban : 
útállyuk meg amaz öltözetet, mellyet Sz. Júdás mocskos, szennyes, 
testi ruhának nevez : és a mint József elveté azt a köntöst, mellyen 
gonoszra vonatik vala fajtalan asszonyátúl : mi is a Christus lába 
alá vessük, megtapodgyuk és ő vélle tapodtassuk nemcsak régi 
rossz erkölcsinket, hanem a mi erre vonszon és okod ád lelkünk 
mocskozására. Az elhányatott rongyos ruhákért, örök dücsősség- 
nek fényes köntösét adgya Christus, sőt itt e földön is, csudálatos 
drága öltözettel ajándékozza az igazakat, mert, a Sz. Pál mon- 
dása szerént, önnönmagát adgya öltözetűl. Ha azért a szép új csu- 
hát vígyázva oltalmazzuk, hogy meg ne mocskollyuk : méltó, hogy 
a kik e szent napokban, igaz penitenczia által, Christusba öltözünk, 
ezt a drága öltözetet tisztán visellyük és okádásúnkra ne térjünk. 
Tudgyátok-e, miért nem" használa a sidóknak, hogy Christust ily 



152 

nagy tisztelettel illették? Tudgyátok-e miért rontatá Isten földig 
azt a várast, mely az ő Fiát ily nagy pompával fogadá? Azért, 
hogy ebben a tiszteletben meg nem állapodék : hanem a kit ma 
böcsüllettel fogada, azután gyalázatos szidalmakkal, káromlások- 
kal, csúfolással, halállal illeté. Ah távol légyen a keresztyénektűl, 
hogy most aitatosággal, töredelmes szűvel, penitencziatartással 

fogadván Christust az urvacsorában : egynehány nap múlva, meg- 
feszítcsék őtet és lábokkal tapodgyák szentséges vérét. Mert, hogy 
megércsétek, Sz. Pál mondása az, hogy a kik Istentűl megvilágo- 
síttatván, bűnöket megismérték ; a kik megkóstolták a mennyei 
ajándékot ; részesültek a Szentlélekben ; ízit érzették a mennyei 
bóldogságnak, és azután ismét bűnökre térnek : ezek ismét meg- 
feszítik és csúffá tészik a Christust Jesust; az Isten Fiát láb alá 
tapodgyák; az ő szentséges vérét, mely által megszenteltettek, 
megferteztetik; a kegyelemnek lelkét nagy gyalázattal illetik. 
Ezeknél nagyobb és rettenesb szókkal előnkbe nem adhatta a 
Szentlélek mely veszedelmes az igazúlt embernek bűnre fordúlása. 

De ideje immár, hogy e mai tanúságúnkat végbe vigyük. 
Azért kérlek és intlek, édes atyámfiai, ismérjük meg a mi ártatlan 
bárányúnk szelídségét, ki mi érettünk pompával viteték az áldo- 
zatra. Szeressük és böcsüllyük az ő jó kedvét, mellyel ily vígan és 
örvendetesen méne érettünk a szörnyű halálra. Kövessük az ő pél- 
dáját e világi dücsősségnek útálásában és minden tisztességnek 
isteni tiszteletre való fordításában. Fogadgyuk méltó készülettel 
őtet, a sidók példájának követésével, és állhatatoson mindvégig 
ezen tiszteletet kövessük. Ha ezeket cselekedgyük, ki nem kerget- 
tetünk Christus Urúnktúl a templomból, mint a kúfárkodó sidók : 
hanem az örök bóldogságnak templomába vitettünk. Melyre segít- 
csen minnyájunkat az Atya, Fiú, Szentlélek Isten. Amen. 

Mit kell a Christus szenvedésében szemlél- 
nünk, és abból minémű hasznot kell vennünk 7 

(Nagypénteki második besz.) 

Ismértetniakarván Isten kiváltképpenvaló jóakarattyát Moyses- 
hez, azt mondá néki, hogy noha sokszor megjelent Abrahámnak, 
Isáknak, Jákobnak ; és mindenhatóságát, hatalmas cselekedeti által, 
megismértete véllek: de titkos nevét meg nem mondotta nékik, 
Az a név Jehova, mellyet szabad nem vólt a sidóknak kimondani, 
hanem helyébe Adonait mondottak. Vallyon micsoda nagy titok 
vólt a Jehova névben, mellyért a patriarcháknak sem akarta Isten 
ezt megjelenteni, és ἃ sidóság sem merte kimondani? A kik 
mélyen tudósok a sidó nyelvben, azt írják, hogy Jehova név nem 
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csak oly szóból ered, mely valót és vóltat jegyez : hanem a mely 
szótúl jő, nyomorgatást és szenvedést jegyez. Azért azzal a szóval 
jelentette Isten, hogy ő valamikor kínokat szenved és az emberi 
nemzetért rontatott lészen. 

Ezt az isteni titkoknak mélységét a mái napon világosságra 
hozta Christus ; mikor váltságúnkért és szabadúlásúnkért, sok kínok 
után, keresztfán végezte életét. 

Keresztyének, a mi lelki sebeink és fekélyink orvoslására, 
bűneink rútságának mosogatására, tekélletes életünk gyarapodására 
isteni szeretetünk gyökerezésére nincs foganatosb és alkalmatosb 
eszköz, mint az emberré lett Isten sebeinek és kínszenvedésinek 
gyakor és figyelmetes emlekezése. Mert ha a Tóbiás hala epéje 
testi vakságokat gyógyított : a Christus szenvedésének keserűsége 
felnyittya lelki szemeinket a mennyei dolgok látására. Ha a tövis- 
ses csipkebokorban megjelent Isten felgerjesztette Moysest az 
Israel fiainak szabadítására: a töviskorona alatt kínlódó Isten 
minden jóságra felindíttya az emberi tunyaságot. A ki bűnbe merült 
hatalmas esztent talál a Christus szenvedésében, mellyel ébred 
akarattya, hogy kivergődgyék gonosságiból : mivel, a Sz. Agoston 
mondása szerént, abűnök gyógyítására, a kísértetek győzedelmére, 
a világi háborúságok viselésére erőssebb és foganatosb orvosság 
nem találtatik, mint a Christus sebeiben. A ki előment immár az 
istenes életben, nagy izgatásokat talál a Christus szenvedésében 
a szeretetnek tekélletes serénységére. Hgy szóval, a ki aitatoson 
gondolkodik a Christus kínnyairúl, azokban feltalállya, valamit 
lelki előmenetelre kívánhat. Ezen kivűl, semmiben elégséget nem 
találhat. 

Ezért mongya Sz. Bernárd, hogy a Christus szenvedése mind 
a mái napig, megindíttya a földet ; megszaggattya a kösziklákat; 
megnyittya a büdös koporsókat ; végighasíttya a templom super- 
láttyát. Mert a kik illendő figyelmetességgel szemlélik a Christus 
halálát: ha földé lettek, a földi állatok szerelmével: látván az 
Isten igazságának rettenetességét, mellyel szent Fiát keservesen 
ostorozza szolgáinak bűnéért, megrendűlnek az isteni félelemnek 
nagyvóltával és, az ő mozdúlhatatlan nehézségeket elhagyván. 
Istenhez sietnek. Ha kősziklává változott, gonosságban keményült 
szívök : meglágyúlnak, megolvadnak és siralomban úsznak ; eszekbe 
vévén, hogy az ő gonosságok oka a Christus halálának. Ha, mint a. 
büdös koporsók, béfedik és elrejtik szemérmetességekkel gonos- 
ságokat : a Christus testének mezítelensége és szürnyű kínnya fel- . 
nyittya szájokat, hogy a szent gyónás által kiokádgyák bűnöket és 
új életre elevenegyék lelkek. Végezetre, a Christus szenvedése 
elszakasztya az Isten és ember között való superlátot : mert kimu- 
tattya és mindenekkel megismérteti az isteni szeretetnek nagy- 
vóltát, hogy ebből a megütögetett kösziklából mézet szopjúnk, ἃ 
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szeretet édességét, mellyel lelkünket hizlalhassuk : olajt merítcsünk 
mellyel sebeink gyógyíttassanak, keménységünk lágyíttassék, gyar- 
lóságúnk vastagodgyék. 

Annakokáért az emberi nemzet jobbúlása és szent élete, nagy 
része, a Christus kínszenvedésének aitatos elmélkedésén fordúl 
meg. Hs valakik tekélletes szentségre jutottak, a Christus hálálának 
emlekezetiben gyakorlották és foglalták tellyes gondolkodásokat. 
Igenis méltó, hogy ez soha ki ne essék elménkből. Mert ha Isten 
azt kívánta a sidó néptűl, sőt erős parancsolattal arra kötelezte, 
hogy szüntelen eszébe tarcsa s mind maga s mind marhája első- 
szülöttének bémutatásával meghálállya, hogy az egyiptombéliek 
elsőszülöttének megölésével testi rabságokból kiszabadúltak : val- 
lyon mi töllünk nem többet kíván-e, kiket nem idegenek halálá- 
val, hanem elsőszülöttének, eggyetlen-egy Fiának keserves kínnyá- 
val hozott örök szabadságra ? 

Hogy ezért, ne csak emlékezzünk, hanem hasznoson és aitato- 
son emlekezzünk a mái napon a Christus halálárúl"és kínszenve- 
désérűl : megmagyarázom, először: mit kell lelki szemeink előtt 
viselnünk, mikor a Christus kínnyairúl gondolkodúnk ; másodszor : 
micsoda hasznot kell keresnünk és vennünk az Urúuk halálának 
elmélkedéséből. Ezeknek vége a mái tanúságúnk vége lészen. 

TÖRÉSZN: 

Hogy a Christus kínnyainak emlekezete foganatos légyen 
lelkünk gerjesztésére, nem elég csak renddel hallani és érteni, mit 
szenvedett Christus a kertben ; mint gyaláztatott az Annás, Caifás, 
Pilátos, Heródes házában; mint kínlódott-a Cálvária hegyén : 
hanem ezekben négy dolgot kell gondolkodásúnk előtt viselnünk : 
tudniillik, kicsoda a ki szenved ? kiért szenved ? mely nagy szere- 
tettel szenved? mely sok és keserves kínokat szenved ? Mert ugyanis 
azzal édesíttetik, mint valami trágyával, a Christus szenvedésének 
keserűsége ; azzal ismértetik szereteti Istenünknek, ha megértyük, 
hogy Isten a ki szenved : ellenségiért szenved : örömest szenved : 
és keserves nagy kínokat szenved. Ezek nélkűl, csak magán a 
Christus kínnya, sem bűnünk gyülölségére, sem reménségünk bizo- 
dalmára, sem isteni szeretetre, sem a Christus halálának szánako- 
dására hathatósan nem indíthat. 

ELőszökgR tehát azt kell meggondolnúnk, kicsoda a ki szen- 
ved? Keresztyén hitünk tanításából vallyuk, hogy a ki szenved, 
Isten Fia és emberi testbe öltözött igaz Isten. Mert noha az istenség 
magán nem szenvedhet: de a ki felvett emberi testben szenved, 
nem egyébb, hanem a mennynek, földnek teremtője, az örökkévaló 
igaz Isten. 

Istennek felséges méltóságát meggondolván Sz. Dávid, álmél- 
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kodik azon, hogy csak emlekezni is az emberűl. Sz. Jób azon csu- 
dálkozik. hogy méltoztatik emberre tekinteni. Es némellyeket említ, 
kik el nem hihették, hogy az isteni felség az emberek gondviselé- 
sére bocsátkozzék : mert azt álították, hogy Istennek nincs társal- 
kodása ez emberekkel, illetlennek itílvén, hogy az isteni felség az 
elvetett férgecskék gondviselésében mocskolódgyék. Vallyon mit 
mondanának ezek, ha hallanák, hogy az Isten nemcsak szemeit 
vetette reánk, hanem minden tagjait megverette érettünk? Mit 
gondolnának, ha látnák, hogy az Istem nemcsak megemlékezik 
róllunk: hanem, elfeledkezvén magárúl, mi érettünk kegyetlen 
kínokra bocsátkozott, és, hogy el ne feledkezhessék róllunk, hegyes 
szegekkel, tenyerére íratta emlekezetünk ? 

Ez a megfeszült Isten a sidók előtt botránkozás, a pogányok 
előtt bolondság : melynek hirdetésére mikor Isten küldené Isaiást, 
azt kiáltá : Uram, s ki hiszi el a mi prédikállásunkat ? Könnyű el- 
hitetni, ha felséges, dücsősséges, hatalmas, nagy dolgokat hirdetünk 
Istenrűl: de hogy gyalázattal és fájdalmokkal tellyes légyen az 
Isten, kivel hitethettyük el? 

Nagy csudálkozással és végtelen dicsíretekkel említik a régi 
históriák az Athénás királyát, Codrust, ki mikor jövendöllésből 
értette vólna, hogy az athénásbéliek a harczon győzedelmesek nem 
lésznek külömben, hanemha királyok megöletik: mingyárt köz- 
ruhába, paraszt fegyverbe öltözék és vakmerőül az ellenség közibe 
rugaszkodék, hogy élete vesztésével nyereséget szerezne hazájának. 
Egig magasztallyák nemcsak Curtiust, a ki magát halálra adá Róma 
várasának megtartásáért; hanem azt is a Panópion szolgáját, ki 
mikor látná, hogy étszakának idején, urát ágyában meg akarnák 
ölni, kibocsátá Panópiont a hátúlsó ajtón és, hogy nyomában ne 
lennének ellenségi, ura ágyába feküvék, ott jajdulás nélkül lekon- 
czoltatá magát, hogy megmentené urát. De mindezek micsodák 
ahoz képest, hogy az Isten Fia szolgai ábrázatba öltözött, ruházat- 
tal emberekhez hasonlíttattott ; hogy felségét eltitkolván, szolgájá- 
ért, sőt ellenségéért keserves halált szenvedne ? Ha Codrusnak és a 
Panópion szolgájának gazdag koporsókat és sok szép emlekezete- 
ket rendeltek azok, a kikért szenvedének : mennél nagyobb hála- 
dással és böcsülletesb emlekezettel tartozúnk mi Istenünknek ? 

Emberi természete szerént, ha meggondollyuk, kicsoda a ki 
szenved ? Azt talállyuk, hogy macula nélkűl való ártatlan bárány 
vólt ; szent, feddhetetlen és minden vétek nélkűl : a világi királyok 
fejedelme . isteni bölcseségnek és mennyei gazdagságnak tárháza 
vólt : minden isteni ajádékokkal mérték felett telyes vólt : kinek 
szűvén álnokság, nyelvén hamisság soha nem találtatott. Ennek- 
felette bévkezű és mindennel jótévő vólt: mert életének tellyes 
úttyát abban foglalta, hogy jól cselekednék mindenekkel ; segítene 
és gyógyítana mindeneket ; nem csak testi nyavalyáktúl, úgymint : 
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vakságtúl, poklosságtúl, haláltúl szabadítana : hanem lelki áldo- 
másokkal tellyesítvén, bűnöktűl óldózván, mennyei tudománnyal 
világosítván, szeretetnek tüzével gerjesztvén, segítene mindeneket. 

Azért, a ki szenved, minden javainknak kútfeje és megszer- 
zője : atyánk, ki minket Istennek szült : mesterünk, ki tudatlansá- 
gúnkat oktatta : orvosúnk ki betegségünket gyógyította : pászto- 
rúnk, ki gyámolytalanságúnkat legeltette : megváltónk, ki sarczún- 
kat letette : jegyesünk, ki lelkünket magához kötelezte. Hgy szóval, 
minden jónk ő benne vólt, sőt önnönmaga vólt. 

Azért amint egy háláadó fiú, attyának halálátr; a mint egy 
lgaz szerető jegyes, mátkájának kiínnyát nézné : úgy nézzük mi is 
lelki szemeinkkel a Christus kínnyát és, meggondolván, hogy ily 
felséges Isten, ily ártatlan és kegyelmes király szenved érettünk, 
gerjeszszük lelkünket szánakozásra, csudálkozásra, háláadásra, sze- 
retetre, tekélletes szolgálattyára. 

MÁsopszoR : eszünkbe kell vennünk, kiért szenved, az emberi 
testbe öltözött felséges Isten ? Apostoli tanításból tudgyuk, hogy 
az egész világért : az egész emberi nemzet vétkeiért áldoztatott az 
Isten Fia. Egyéb ajándékit, kinek bévebben, kinek szűkebben oszto- 
gattya Isten: de a mi illeti a Christus halálának váltságát, azt 
egyenlőképpen terjesztette mindenekre. Eggyikünkért szinte úgy 
hólt meg, mint minnyájúnkért. Erre nézve mondgya Sz. Pál : Sze- 
retett engem Christus, és önnönmagát adta érettem. Mely mondá- 
son a szent atyák három csudálatos nagy dolgot értenek : először, 
hogy, mikor az Ur Christus szenvedett, nemcsak egy csomóban, 
közönségesen emlekezett az emberi nemzetrűl, hanem, nevezet 
szerént, az én személyemet és a tiédet előtte viselte: én érettem 
és te éretted, nevezet szerént, bémutatta szent Attyának minden 
szenvedésit. Másodszor, hogy oly nagy szeretettel szenvedett Chris- 
tus én érettem és te éretted, hogy szinte úgy kész vólt, egyedűl én 
érettem, vagy egyedűl te éretted szenvedni, mint az egész emberi 
nemzetért. Harmadszor, hogy a Christus szenvedésében annyi 
hasznom vagyon nékem, vagy néked, mintha egyedűl csak én 
érettem, vagy te éretted hólt vólna meg : és szintén úgy kötelez 
engem, vagy téged, mintha egyedűl csak én érettem, vagy egyedűl 
csak te éretted szenvedett vólna. Mert miképpen a napnak fényes- 
sége, noha egyebeket is világosít, de szinte annyit szolgál nékem, 
mintha senkit egyebet nem világosítana : úgy a Christus halálából 
annyi hasznom vagyon nékem, mintha csak egyedűl én érettem 
szenvedett vólna. Erre nézve, minden embernek úgy kell venni a 
Christus váltságának jótéteményét, mintha csak egyedűl ő érette 
lett vólna : a Christus szerelmét is úgy"kell szemlélni, mintha csak 
őtet egyedűl szerette vólna, és ilyen értelemmel, minden ember 
azt mondhattya Sz. Pállal : Szeretett engem, és én érettem adta 
magát. 
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Noha azért egyéb állapatban külömbség vagyon az emberek 
között: nemzetesb eggyik, értékesb a másik ; tisztekkel, tudo- 
mányokkal, ékes termettel elébbvaló eggyikünk másikúnknál: de 
abban minnyájan egyenlők vagyúnk, hogy azon egy árron váltat- 
túnk a pokol rabságából : sem több vérét, sem kissebb szeretettel 
nem adta Christus egyért, hogysem másért : noha az emberi fogyat- 
kozás miatt, némellyekben kevesebb haszna vagyon a Christus 
szenvedésének, hogysem egyebekben. 

Azért Isten a világért, a mi bűneink bocsánattyáért, a mi 
üdvösségünk megnyeréséért adta szent Fiát halálra : hogy drágalá- 
tos vérének kiontásával megfizesse adósságúnkat ; lemossa úndok- 
ságúnkat; és halálának érdemével megnyerje, valmi szükséges 
üdvösségünkre. Ezt pedig nem künnyen és kicsin fáradsággal vitte 
végbe : hanem hogy az orvosság megfelelne a betegségnek, mivel 
az Adám esetiben úgy megromilottúnk vala, hogy tetétűl fogva 
talpig, semmi ép nem vala bennünk, az Isten Fiának teste is, teté- 
tűl fogva talpig, sok kínokkal rongáltaték. Mezítelen vetkezteték 
őtet; mivel mi nem akarúnk levetkezni a világi kívánságokból. 
Megcsúfoltaték, mint bolond : mivel a mi kevélységüuk igen esze- 
sekké tészen minket a gonoszra. Feje töviskoronával lyuggattaték, 
a mi nagy tiszteség-kivánásúnkért : nyelve eczettel és epevel ízet- 
lenítteték, a mi torkosságúnkért. Kezei lábai hegyes szegekkel 
szagattatának : mert a mi lábaink gyorsak a gonoszra, kezeink 
mindenkor kinyújtva vannak a ragadozásra. Szent háta vesszőz- 
teték, a mi lopásunkért. Egész teste szenvede, a mi testünk kín- 
nyeztetéséért. 

Ha mindezeket igaz, hív szolgájának, kedves baráttyának, 
állhatatos hívének segítéséért szenvedte vólna, oly nagy csudál- 
kozást nem érdemelne : mert baráttyáért meghalhat valaki, és, a 
Christus mondása szerént, az emberek között nem lehet nagyobb 
szeretet, mint ha valaki baráttyáért letészi életét. De megelőzte az 
isteni szeretet a világi szeretet határát : mert azzal commendállya, 
dücsősséges magasztalással kelleti Isten az ő szeretetit, hogy még 
mikor ellenségi valánk ; mikor Isten előtt útálatosok valánk : akkor 
csinála szent véréből förödőt lelkünknek, akkor szerze keserves 

kínnyaival orvosságot betegséginknek, akkor adá magát halálra 
váltságúnkért, és, ami nagyobb, azokért adá vérét, a kik ezt kionták ; 
azoknak nyere halálával bóldogságot, akik megölék őtet : úgy, hogy 
a mely vért ontottak, azon vérrel meg is váltattak. 

Ezeket meggondolván az anyaszentegyház. felkiált isteni szol- 
gálattyában : Oh isteni kegyességnek csudálatos méltóztatása ! Oh 
böcsülhetetlen szeretetnek nagyvólta ! Fiadat adád halálra, hogy 
megmencsed szolgáidat ? Egyiptomban, a pogányok elsőszülöttét 
megöléd. hogy szolgáidat fogságból kimentenéd : itt, egyetlen-egy 
Fiadat áldoztatod, hogy ellenségidnek életét megtarcsad. Ki tud:a 
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vólna ezt csak meg is gondolni ? Ki merészelte volna Istentűl ezt 
reménleni, vagy kívánni? Oh mennynek, földnek teremtője! Oh 
isteni bölcseségnek hajléka! Ki vagyok én, a kiért szenvedsz ! ha 
nem egy árnyék és hamu, ki bűnben fogantattam, fájdalmakkal 
születtem nyomorúságokkal nevekedtem : hajlandó vagyok minden 
gonosságra, erőtlen és gyarló minden jóra, állhatatlan és változó 
minden tekélletességben. En vagyok, Uram, én vagyok ama samari - 
tánus, kit hólt-számban hattak ellenségim : mert noha él az én tes- 
tem, de bűnnek halálában vagyon lelkem : noha élek a gonoszra, 
de meghóltam a te szolgálatodra és örök halálra jutottam vólna, 
ha szent véreddel nem gyógyítottad vólna sebeimet. 

Ha a mi koronás királyúnknak valamely árúló, pártos, kárté- 
kony szolgája, török tömlöczében fogva volna : vallyon ennek jutna-e 
eszébe, hogy azon kérje a királyt, hogy eggyetlen-egy fiát, országi- 
nak örökösét, török rabságra, sőt halálra külgye váltságáért ? Szem- 
telennek, bolondnak itílnők, ha errűl csak gondolkodnék is. De 
ímé az Istennek végetlen szereteti azt cselekedte, a mit az emberi 
elme nem merne meggondolni. Mert, hogy minket a bűnnek fog- 
ságából megmentene ; hogy az első Adám átkát és Isten haragját 
róllunk elvenné; hogy az örök kárhozatnak kézírását letörlené ; 
hogy amaz erős fegyveresnek, e világ fejedelmének, kegyetlen rab- 
ságából megszabadítana ; hogy a mennyei dücsősségnek örökösivé 
tenne : eggyetlen egy fiát váltságúnkért adta és, az ő drágalátos 
vérének gazdag kincsén, szabadúlásúnkat megszerzette. Ki lehet 
oly keményszívű, hogy ne szeresse azt a nagy irgalmú Istent, mely 
elvetett szolgájáért, sőt ellenségéért, szent Fiát adta? Ki lehet oly 
gondolatlan, hogy ellenségin bosszút űzzön ; látván, hogy az Isten 
Fia meghal ellenséginek szabadúlásáért? Ki lehet oly oktalan, 
hogy ne sirassa bűneit, mellyekért Christus kegyetlenűl kínoztatik ? 

HARMADSZOR : sokkal tartozúnk Istenünknek, hogy érettünk 
szenved : de nagyobb kötelességünket ismérjük, ha meggondollyuk, 
minémű nagy szeretettel szenved. Nem erőszakkal, nem kételen- 
ségből, nem fél-kedvvel hólt meg érettünk a mi Urúnk: hanem 
eltekéllett jó akaratból, elszánt szándékkal áldoztatott és a mint 
maga mondgya, nem vette ki senki lelkét szent testéből, hanem 
önnönmaga bocsátotta ki. 

Mikor a mártyrok szenvedtek, nem áldozták magokat: de a 
Christus halála igaz és tulajdon áldozat vólt, melyben a mi papúnk 
magát áldozatúl bémutatta, és maga vólt a ki magát megáldozta. 
Oka ennek a külömbségnek az : mert noha a mártyrok akarva szen- 
vedtek; de a szenvedésből, kételen meg kellett halni: Christus 
urúnk pedig, halálos kínnyai között is, akkor adta ki lelkét, mikor 
akarta. Noha azért a sidók ölték meg Christust, és nem maga ölte 
meg magát ; mivel addig meg nem hólt, míg, a kínok miatt, oly 
állapatra nem jutott, melyben természet szerént meg kellett halni : 
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de azért a kínok között is, olyan künnyen megtarthatta vólna életét, 
mely künnyen negyven napig étel nélkűl maradott : mely künnyen 
a babyloniai tűzben mególtalmazta a szent ifiak életét: mert az ő 
kúlcsa alatt lévén a halál, nem árthatot addig néki, míg fel nem 
szabadította. Annakokáért semmi kínokkal életét el nem végez- 
hették, akarattya ellen : hanem, a mikor kedve tartotta, maga bo- 
csátotta ki lelkét a testből. 

Nemcsak akarva hólt meg Christus : hanem nagy kedvvel, nagy 
örömest, nagy kívánsággal. Mi bennünk a vágyódás engedetlen a 
mi akaratúnknak : azért sokszor akarnánk örülni, de lenyom a bá- 
nat, és a mitűl félünk, a min bánkódúnk, az örömest nem szen- 
vedgyük. De Christusban a bánat és szomorúság akarattyán állott, 
semmi nem kételeníthette őtet bánatra, hanem kedve és akarattya 

szerént vette ezt fel: azért írja Sz. Márk, hogy maga kezdette el ἃ 
szomorkodást. Noha azért nagy szomorúságot érzett Christus az ő 
szenvedésiben : de ezt is akarva érzette, és ez okon jókedvvel és 
kívánva szenvedett. Vajha látta vólua valaki, mint lángallott a 
Christus szűvében az érettünk való szenvedésnek kívánsága : sokkal 
nagyobb tüzet látott vólna, hogysem Moyses, mikor a csipkebokor 
égését nézte. 

A minémű jelenségekből szoktuk ismérni, hogy valamihez 
kedve vagyon embernek : azokat mind világoson talállyuk Chris- 
tusban. 

Először : a mit szeretettel várúnk, arrúl gyakran és örömest 
beszéllünk kedvesinkkel: mivel az forog gyakran nyelvünkön, a 
mit szeret szívünk, és, a mint a Bölcs mondgya, a szántóember, 
ökrökrűl és a ki miben gyönyörködik, arrúl beszél. Ki tudná elő- 
számlálni, mennyiszer emlegette és beszéllette Christus az ő szen- 
vedését apostoli előtt? Ímé felmegyünk, úgymond, Jerusalembe, 
és az ember Fia eladatik. Mingyárt prédikállásának kezdetin, Nico- 
demusnak azt mondá, hogy a mint felemelte Moyses a pusztábag a 
kígyót : úgy emeltetik fel az ember Fia. Mikor a Tábor hegyén leg- 
nagyobb dücsősségét mutogatta, akkor is arrúl beszéllett, mint 
lészen kimúlása Jerusalemben. 

Másodszor : a mit igen kívánúnk, azt nyughatatlan vágyó- 
dással szomjúhozzuk ; nehezen láttyuk haladását : alig várjuk az 
órát, melyben hozza juthassúnk. Csak szinte halála előtt, nem azt 
mondá-e Christus, hogy gyötrődik és szorongatással várja, hogy 
elvégezze azt a vérben való keresztséget, mely előtte vala ? Ezzel 
a mondással értenünk adgya, hogy hogy sohaember úgy nem kívánta 
élete megtartását, mint Christus letételét. Vallyon halála előtt egy- 
nehány órával, nem azt mondá-e, hogy kívánva kívánta ezt az órát ? 

s, mivel minden rövid üdő hosszúnak tetezik az erős kívánságnak, 
maga izgatá Júdást, hogy siessen, hamar bánnyék dolgával. Annak- 
okáért szenvedése napját, szűbéli öröm napjának, menyegző nap- 
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jának nevezi. Jelentvén ezzel, hogy soha egy jegyes sem kívánnya 
örömesben menyegzője napját, mint Christus kívánta szenvedésé- 
nek óráját. Másutt, halálát felmagasztalásnak híja. Ezzel is azt 
jelenti, hogy a mint szokták a világi emberek fejedelmi válasz- 
tások napját várni : úgy várta kínszenvedésének idejét, Végezetre, 
azért nevezi sokszor szenvedését pohár-italnak : mert a mely ked- 
ves a szomjú embernek az ital, a mely könnyű minden rágás nélkűl 
elnyelni az italt, oly kedvesnek és akarattyához képest künnyűnek 
látczot néki a rettenetes kínok szenvedése. 

Harmadszor : a ki tilalmazza töllünk a mit igen kívánúnk, 
vagy attúl idegeníteni akar, haraggal és kemény szóval szoktuk 
dorgálni : a ki pedig segít kívánságúnk töltésére, szeretettel meg- 
ölellyük és barátságoson fogadgyuk. Nézzed, mit mond Christus 
Sz. Péternek, midőn azt tanácsolá, hogy a halált elkerüllye : ugyan- 
azon szót mongya néki, mellyet pokolbéli ördögnek, mikor arra 
kiszteté, hogy őtet imádgya: IHredgy ördög, távozzál tőllem. Hs 
mikor a kertben kardoskodnék Péter, hogy Urúnkat óltalmazná, 
ott is kemény szókkal dorgálá őtet : Júdásnak pedig, mikor őtet a 
sidók kezébe adá, nemcsak csókolását szenvedé, hanem őtet ba- 
ráttyának is nevezé. A keresztfán is első szava és könyörgése azok- 
ért lén, kik őtet megölék. 

Negyedszer és utólszor: a mit szeretettel és kívánva várúnk, 
mikor eljő, ahoz örömmel és vonakodás nélkül nyúlúnk. Τὐχὺ is 
Christus Urúnkban feltalállyuk. Mert tellyes életében soha pompát 
nem követet : de mikor halálra méne, virágvasárnap, közönséges 

örömet szerze és szokatlan készülettel tettetesen méne Jerusalembe. 
Egyéb üdőben, valahová ment, eggyütt járt az apostolokkal : de azt 
írja ὅν. Márk, hogy mikor utólszor Jerusalembe méne, nagy sietve, 
mind előttök mene az apostoloknak : úgy, hogy az apostolok csu- 
dálva és rettegve néznék, mely nagy kedvvel ment a halálra. Mikor 
az óra eljöve, nem futa el, mint Illyés Achab király előtt és Jezabel 
előtt : hanem szántszándékkal a kertbe méne étszakának idején, 
hogy zendülés nélkűl megfogathassék. Mikor elközelgetének a po- 
roszlók, noha setét étszakán, künnyen elbújhatott vólna de eleikbe 
méne, és a kiket egy szavával. földhöz vert vala, azoknak szabad- 
ságot ada megfogására. Heródes előtt csudát nem cselekedék ; 
Pilátos előtt, mentséget nem kerese : hogy akadékot ne tenne szen- 
vedésének. Hs utollyára, mikor immár úgy tetezenék, hogy meg- 
elégedett keserűségekkel, akkor kiáltya, hogy szomjúhozik és a sok 
szenvedésnek vizei el nem ólthatták szerelmének lángját. Mert ha 
a tűz soha meg nem elégszik a reá hánt fával, a Christus szerelme 
sem elégedett mind ennyi szenvedéssel. Ha Jákobnak a hosszú esz- 
tendők egynehány rövid napoknak tetczettek, Ráchelhez való sze- 
relméből : a mi Urúnk sok kínnyai sem fárasztották, vagy fogyatták 
a szenvedéshez való kedvét. 
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Ez azért a mi Urúnk jó kedve és csudálatos szerelme, mellyel 
érettünk szenvedett, mindenkor előttünk forogjon és ezzel, mint 
valami jóízű sásával, édesedgyék lelkünk az ő szolgálattyának 
serénységére. Mert kimondhatalan gonosság és háladatlanság 
vólna, ha mi egy kevés munkát örömest nem viselnénk annak ked- 
véért, a ki mi érettünk ily nagy kedvvel viselt ennyi sok kínokat. 
Erre a Christus jó akarattyára néztek az apostolok és ezzel báto- 
rodtak, midőn a vereségek és gyalázatok között vígadtak; arra 
függesztvén szemeket, a ki, örömében, a kereszt kínnyát és gyalá- 
zattyát vígan szenvedte. 

Negyedszer és utólszor : a Christus szenvedésinek nagy súllyát 
és számtalan sokaságát kell szemlélnünk. Nem ok nélkűl nevezte 
Christus az ő szenvedesét néha keresztségnek ; melyben ἃ víz csak 
kívülilleti a testet : néha pohárból való italnak ; mely belső részein- 
ket nedvesíti. Mert az ő szenvedése nemcsak külső kínokat, fájdal- 
makat és gyalázatokat, hanem belső rettegéseket, keserűséges bána- 
tokat és sanyargatásokat kapcsol magában. 

Ezeknek, ha sokaságát tekintyük : annyi vólt, hogy valami- 
némű kínok sanyarúsága, valami tagok fájdalma, valami gyalázat 
lehet, akármely mártyromságban, mind benne vólt a Christus 
feszítésének kegyetlen kínnyában. Valakik vóltak és lésznek e 
világon, mindazok fájdalmit, keserűségit, messze meghaladta a 
Christus kínnyának nagyvólta. Mert ha a mi bűneink sokasága 
és nagysága végetlen volt : illett, hogy ezekért való szenvedésnek 

. elégtétele, minden egyéb kínokat megelőzzön. Ezt jelenti Isaiás, 

. mikor Christus urúnkat nem nevezi fájdalmas embernek, hanem 
fájdalmak emberének : a kit, tudniillik, nem rész szerént, hanem 
éppen és mindenestűl elfogtak a nagy fájdalmak. Annakokáért oly 
nagy és bévséges vólt benne a szenvedés, mint a feneketlen tenger. 

s ha mi bennünk, tetétűl fogva talpig, semmi ép nem vólt : 
Christusnak sem vólt semmi tagja fájdalom nélkűl. Azért magúnk 
itíletire hadgya Christus, ha valaha valakiben láttúnk-e annyi fáj- 
dalmat mint ő benne. Mely mondásból a sz. doktorok azt állattyák, 
hogy mindenféle kínokat szenvedett és, minthogy minden bűnökért 
szenvedett, minden embernél többet szenvedett. A mártyroknak 
egy tagok szenvedett, és ha testek sanyargott, lelkek isteni vígasz- 
talást érzett : de Christus minden tagjaiban szenvedett, minden fáj- 
dalmakat érzett, valamelyek kínzották a több embereket ; mivel az 
ördög és az ő hóhéri ugyan reá vetették minden erejeket és mester- 
ségeket, hogy feltalállyák és Christusban megpróbállyák minden 
kínok sanyarúságát : azért tanácskoztak azon, hogy minden gyalá- 
zattal és kínnal megpróbállyák az ő törhetetességét. Azért mikor 
Christus gondolkodék, minémű kínok vannak előtte, mellyekre 
menendő vólna, vérrel verítékezék. Mikor pedig immár elvégezte 
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vólna pállyafutását, azt mondá: éppen és tellyesen általmentem 
minden emberi kínokon és fájdalmakon. 

Rend szerént, háromféle nagy kínokat szenvedett Christus 
érettünk: testében a megfeszítés által, tisztességében és böcsül- 
letiben a sok gyalázatuk által, lelkében a keserves bánatok által. 

Testi fájdalmit Urúnknak, csak keresztnek kínnyaiból is 
megérthettük. Akarattyán állott Christusnak, minémű halált válasz- 
szon : de nem akará, hogy fejét vegyék ; mivel egy csapásban végző- 
dött vólna szenvedése : nem választá. hogy tűzbe, vagy vízbe vessék, 
vagy kötéllel fojtassék ; mivel ezek, rövid üdőben, kezés kínnal 
kivégezik embert : hanem azt választá, hogy, sok ideig tartó, sanyarú 
fájdalmakkal, keresztfán halna meg. 

A keresztfán való halál igen gyalázatos vólt minden nemze- 
teknél. Az ó törvényben Istentűl átkozott annak a neve, a ki fára 
függesztetik. Azért úndokságos rút halálnak neveztetik a felfeszí- 
tés: a keresztfa pedig, példában, utálatos fának mondatik. 
A rómaiak a keresztet böldöstatan fának hítták, és egyebet az igen 
alávaló szolgáknál keresztre nem feszítettek, akármely nagy vét- 
kekért is. 

Nemcsak leggyalázatosb hanem legfájdalmasb halál vólt a 
keresztrefeszítés. Mert ebben az ember kezét, lábát, vasszegekkel 
lyuggatták: az egész test nehézsége a sebeken függött, mellyeket 
szünetlen öregbítette az alávaló terhnek súllyossága. Ennekfelette, 
sok óráig tartott a kereszt kínnya : melyben a inak megvonódtak ; 
egy íz helyén nem maradott ; a csontok forgói egymásból kiestek ; 
minden tagok csigára vonattak. Ezekre nézve, Ulpiánus ezt legna- 
gyobb kiínozásnak mongya. ἃ deákok mindenféle kínzásokat, a 
keresztűl, eruciátusnak neveztek : jelentvén ezzel, hogy a kereszt- 
ben minden kínzások eggyütt találtatnak : a kiket pedig legnagyobb 
átokkal szidalmaztak a poéták, azt mondották, hogy keresztre vet- 
tessék. Ha ezért egyebekben, ily keserves kínzás vólt a kereszt: 
mennél inkább a Christus gyengye testében ? mivel ezt önnönmaga 
a Szentlélek, egy gyenge szűznek tisztaságos véréből formálta, 
és minden egyéb embernek testénél tekélletesb mértékkel, vagy 
complexióval, ékesítette vala Sokkal inkább érzette tehát a 
Christus teste a fájdalmakat, hogysem egyéb embernek teste : mert 
azon egy emberben is a gyengébb tagok nagyobb fájdalmakat érez- 
nek atöbb részeknél ; és azt a tenyered meg sem érzi, a min a szemed 
igen szokot fájni. 

Ha csak magán a kereszt, ily nagy fájdalmat szerez : mennyi- 
vel öregbűlt sanyarúsága, mikor Christusban sok egyéb hallatlan 
kínzásokkal társaltatott ? Fejét a töviskoronának hegyessége által- 
szaggatta, orczáját a sok arczúlverések megkékítették, haját és 
szakállát kitépték, hátát keserves ostorozásokkal megnyúzták, 
szent vállát a nehéz kereszt viselésével sebbé tették. Es mivel 



Ádám atyánk minden érzékenységét bűnre fordítá, mikor szemeit 
a tilalmas gyümölcsre veté ; füleit a kígyó szavára felnyitá ; kezével 
az almát illeté, sőt leszakasztá ; orrával szagolá; és szájával meg- 
ízlé: Christusnak is minden érzékenysége magánvaló kínokat 
szenvedett. Mert szemei könyhúllatásokkal homályosodtak és csúf- 
ságos fedéllel bédugattak : fülei sok szitkokkal és káromlással ter- 
heltettek : szája epének és eczetnek kóstolásával keseredett : szag- 
lása a Cálváriának dögletes szagaival büszhöttetett ; illetésekemény 
vereségek és szegezések által minden tagjaiban sanyargattatott : 
sőt utóllyára, az ő oldalán által, szent szűve is egy dárdával meg- 
sebesítették : és így a szenvedés ingyenesen megfelelt a véteknek. 
Mert ha Ádám kertben vétkezett : Christus a kertben fogatott és 
temettetett. Ha az Adám szemei felnyilának : a Christus szemei 
béfedetének. Ha mezítelenné lén Ádám esetiért: Christus egy- 
nehányszor mezítelen vetkezteték. Ha Adámot oktalan-állatok 
bőrébe öltözteték : Christus csúfos ruhákkal gyaláztaték. Végezetre, 
ha az Ádám esetinek fa vólt eszköze! Christus öreg keresztfára 
függeszteték. 

Nem elégedtek a sidók azzal, hogy az Urúnk testét sanyargat- 
ták és életét fogyatták : hanem azon leginkább mesterkedtek, hogy 
tisztességét sértegessék ; és az emberektűl, vagy bolondnak, vagy 
gonosztévőnek itíltessék. Soha a szentség úgy meg nem gyalázta- 
tott ; az ártatlanság úgy meg nem homályosíttatott ; a bölcseség 
úgy meg nem csúfoltatott, mint Christusban. Mert ő, legnagyobb 
szent lévén és legártatlamb, mint legnagyobb lator, úgy fogaték 
meg : latrok halálára rendelt helyen, latrok között, mint latrok capi- 
tánnya, latroknak rendelt kínokkal öleték : királyi várasban, és oly 
szent napon öleték, mellyen egyéb gonosztévők megszabadúltak. 
Azért öltözteték Christus csúf ruhába ; azért tréfálák, mint farsan- 
gos királyt, játékos térdhajtásokkal, hogy esztelennek láttatnék. 
Azért nevezék országháborítónak, császár ellen tusakodónak, adó- 
tilalmazónak, sidó nemzet rontójának, hogy gonosztévő bűnös- 
nek tartatnék. Azért nevezék, halála után is, embercsalónak, hogy 
mindenektűl megútáltatnék. Azért pökdösék szent orczáját ; azért 
terhelék tisztességét sok káromlásokkal és csúfolásokkal, hogy 
minden böcsülletit földhöz vernék. Annakokáért szinte teli vólt 
gyalázattal: mert harmincz pénzen adaték el, mint rossz szolga : 
úgy fogák meg, mint latrot: úgy csúfolák, mint bolondot: úgy 
ostorozák, mint lopót : úgy ölék, mint árulót, 

Nagyok, és felette nagyok ezek a Christus kínnyai : de ezeknél 
annyival nagyobb és keservesb vólt az ő lelkének bánatos keserű- 
sége és belső szorongatása, mennyivel a lélek böcsülletesb a testnél. 
Azért ő maga azt mongya, hagy halálos szomorúság vólt az ő 
lelkében. A mi kegyes Udvőzítőnk számtalan csudákat cselekedett, 
hogy a szent mártyrok ne szenvednének ; tűztűl, víztűl, vadaktúl, 
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fegyverektűl, sokszor sérelem nélkül őrzötte őket. Magában pedig 
azért cselekedett csudát, és nem egyféle csudát, hogy keservesben 
szenvedhessen. Mert először, bészegezte ajtaját a mennyei vígasz- 
talásoknak ; noka az ő lelkének bóldogságából, ezeknek kellett 
vólna áradni. Másodszor oly nagy vólt az ő szomorúsága, hogy, ha 
isteni hatalommal több kínokra nem tartotta vólna magát, magán 
a bánat elfogyatta vólna életét: azért mongya, hogy halálig szo- 
morú az ő lelke. 

Oka szomorúságának sok és igen nagy vólt; elsőben, szeme 
előtt viselte eggyenként minden emberek bűneit, mellyeket világ 
végéig cselekeszenek. Egyfelől azért látta, hogy ezekkel Isten bán- 
tódik ; másfelől tudta, hogy ezekért sok lelkek örök kárhozattal 
ostoroztatnak. Ez a gondolat, mint kétélű pallos, annyival inkább 
szaggatta a Christus lelkét, mennyivel nagyobb vólt ő benne az 
isteni szeretet és a lélek üdvösségének kívánsága. 

Oregbítette ezt a keserűséget szent annyának szomorúsága, 
kedves tanítványainak szörnyű esete és leginkább az egész sidó 
nemzetnek megvetése, azaz testi és lelki romlása. Mert ha csak a 
rossz kőfalon romlásit 15. sírva említette édes Udvözítönk : mit nem 
kesergett, mikor meggondolta, hogy ő haláláért az egész sidóság, 
mely Istennek kedves népe vala, ily nagy vakságra és utólsó rTom- 
lásra vettetik ? 

Ezekfelett, csúdálatos nagy szomorúságot szerzett Christusnak, 
mikor meggondolta, mely sokakban gyömülestelen lészen az ő 
szenvedése ; mely sokan háládatlansággal fizetik az ő sok kínnyát. 
Annakokáért így panaszkodik ő maga a próféta által: Felséges 
Isten lásd mire jutottam ; heába fáradtam ; haszontalanúl fogyat- 
tam erőmet az emberekért : mert sokan szerelmemet gyűlölséggel, 
jótétemet gonoszszal köszönik. 

Végezetre, a Christus szűvének szorongatásában azt kell meg- 
fontolni, hogy fogantatásában. a nely szempillantásban emberi 
testbe öltözött, mingyá oly világoson, mint a szemmel látott 
dolgok, eleibe terjesztettek azok a sok kínok. gyalázatok, kissebb- 
ségek, mellyeket egész életében, de főképpen élete végén szenvedett. 
Ezeket, tellyes életének folyásában, mindenkor előtte viselte ; azért 
egész életében oly szomorú szűvel és lelki bánattal vólt, mint szinte 
halála óráján. 

Oh áldott Jesus ! Oh kegyes közbejárónk, ki adósságinkat ily 
béven megfizetted ; hiuságos örömünket ily keserves bánatokkal 
orvoslottad : gerjeszd fel akaratúnkat, hogy a mái szent napon, sőt 
életünknek minden napjain, aitatossággal és üdvösséges elmélke- 
désekkel szemléljük keserves kínaidat. 



II. RÉSZE. 

Én is elfáradtam a szóllásban, és talán sokan megúnakoztak 

a hosszú hallgatásban ; mert ez az emberi gyarlóságnak fogyatko- 
zása, hogy csak előszámlálni és meghallani sem győzi, a miket 
szenvedni akart az Isten Fia mi érettünk. Azért rövideden újjal muta 
tom inkább, hogysem kimerítem kútfejét üdvösséges tanuságink- 
nak és hasznainknak, mellyeket a Christus szenvedéséből kell 
vennünk. 

A ki mi érettünk a keresztfán függött, azt kívánnya tőllünk, 
hogy az ő emlekezetit és kegyelmének nagyvóltát szívünkre bélye- 
gezzük, kezünkre pecsétellyük és mindenkor előttünk visellyük. 
Mert ha kezére írt ő minket, hogy el ne feledkezzék róllúnk : méltó, 
hogy minden szívünk indúlattya, szünetlen emlékezettel szem- 
léllye az ő szenvedését. 

De nem elég, hogy errűl hideg és gyümölcstelen emlekezéssel 
gondolkodgyúnk : hanem a Christus jegyesét kell követnünk, ki 
azt mongya, hogy nemcsak felmegyen a Christus keresztire, hanem 
az ő gyümölcsét leszaggatya. Noha pedig, mint a Dánieltűl emlí- 
tett fának, felette sok és külömböző gyümölcse vagyon a Christus 
keresztinek : de kiváltképpen, öt mélységes sebeinek rejtekéből, öt 
üdvösséges gyümölcsöt kell szaggatnúnk : elsőt, bűneink súllyának 
isméretit ; melyből származik, hogy gonosságinkat töredelmessen 
sirassuk és minden tehetségünkkel távoztassuk. Másikat, lelki- 
testi veszedelmek és rettegések között, bizodalmat és reménséget. 
Harmadikat, Istenhez való szerelmünk gerjesztését. Negyediket, 
a Christus szenvedésén való kesergést. Ötödiket, az ő példájának 
követéséből, minden isteni szolgálatoknak éstesti sanyargatásoknak 
serénységét. 

Először azért : sohúlt világosban nem láttyuk bűneink vesze- 
delmes szörnyűségét, mint a megfeszített és sok kínokkal öletett 
Christus tükörében. Sz. Bernárd azt írja, hogy a mi betegségink 
nagyvóltát semmiből úgy nem tudhattyuk, mint annak orvoslásá- 
ból : mert szörnyű nyavalyának kellett lenni, a melynek gyógyítá- 
sára egyéb elég nem vólt, hanem az Isten Fiának vére és halála. 
A bűnök ellen való haragját Istennek semmi büntetésekből oly 
nyilván nem érthettyük, mint abból, hogy az Isten Fiát, noha 
magában ártatlan vólt, csak azért hogy kezessé lett bűneinkért, ily 
sanyarú kínokkal és szörnyű halállal ostorozta az Isten igazsága ; 
és a Júda nemzetéből származott oroszlánt verte, a kölyköcskék 
előtt. Eszünkben forogjon azért, mint lészen az asszú fa dolga, ha 
a szép zöld fán ily nehéz csapások lettek ? 

A filisteusok ellen sokképpen jelenté Sámson gyűlölséges 
haragját : mikor vetéseket felperselé; mikor egy szamárcsonttal 
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ezeret közzüllök agyon vere : de legnagyobb haragját akkor ismér- 
teté, mikor megragadá a ház oszlopit, melybe gyölekeztek vala a 
filisteusok, és, azt mondván, hogy bár meghallyon, csak vélle vesz- 
szenek ellenségi, az oszlopokat egyberontván, ellenségivel eggyütt 
magát is köromlásokba temeté. Azonképpen a felséges Isten, 
noha annakelőtte sokképpen ostorozta az emberi nemzetet a bűnök- 
ért, tűzzel, vízzel, karddal, döggel, ellenséggel és számtalan beteg- 
ségekkel : de végre, hogy a bűnöket megölné, magát is megöleté. 
Ugy cselekedék Christus, mint ama vitéz Eleazár: ki, mikor 
Antiochust meg akarná ölni, egy öreg elefántot látván, mellyen 
alitotta ülni a királyt, az elefánt lábai közzé méne, és hasát által- 
veré ; noha tudta, hogy a nagy barom terhével, magának is meg 
kell halni. . 

Azt olvassuk ἃ moabiták királlyárúl, hogy mikor a sidók 
erőssen ostromolnák a várast, melybe ő szaladott vala. egyéb szaba- 
dúlást nem találván, ragadta eggyetlen-egy fiát, a kinek uralkodni 
kellett utánna, a fokon kimutatta és mindenek láttára megölte, 
megáldozta. A sidók ezt látván, mingyárt elszállának a váras alól : 
vagy félelemből ; mert eszekbe vévék, hogy halálra szánta magát 
az ellenség mivel fiát is megölte, hogy elevenen a sidók kezébe ne 
jusson, azért szörnyű vérontás nélkűl a várashoz nem juthatnak : 
vagy szánakodásból ; megesván szívök a királyon, ki oly iszonyú 
szorongatásokba esett vala, hogy fiát is megáldozná. Majd. hasoló 
dolgot cselekedék az Atya Isten, hogy minket a bűnöktűl idegení- 
tene. Mert látván, hogy az egész emberi nemzet gonossága ellene 
támadott és, sem ostorozással, sem édesgető kegyelemmel nem 
gondolván, minnyájan vakmerőjül tusakodnak ellene: ragadá 
eggyetlen-egy fiát és a szent kereszt oltárán megáldoztatá: hogy 
ezután, vagy félelemből, vagy szánakodásból, tartózkodgyúnk a 
bűnöktűl. Mert az minden haszna a Christus szenvedésének, hogy 
a bűnök elrontassanak. Azért jaj nékünk, ha mi róllúnk azt mond- 
hattya Isten; a mit régen a sidókrúl; Véres verítékkel izzadtam ; 
buzgó szerelmem tüzével melegítettelek, és meg nem tisztúltál. 
Gyógyítottalak, és nem fogot rajtad : elhadlak immár: meg nem 
tisztúlsz : soha meg nem engedek. Rettenetes dolog ez, keresztyé- 
nek : soha ki nem tisztúl, valaki az Urúnk szenvedésének emleke- 
zetivel, bűneiből ki nem tisztúl. 

Oh én lelkem váltsága, én üdvösségem szerzője ! Ha az ártat- 
lan Ábel vére, bosszút kért gyilkosára , ha az eladatott Jósef vérét, 
megkeresték attyokfiain ; ha a Nábot vére, igazságot nyert Achab 
ellen : ha az Isten igazsága, nemcsak az emberektűl, de az oktalan- 
állatoktúl is, számot vészen az ártatlan vérrűl: vallyon minémű 
bosszút kell fejemre várnom, ha én a te szent véredet meg nem 
böcsüllöm, sőt bűneimmel letapodom ? Mert ugyanis apostoli mon- 
dás az, hogy mikor vétkezünk, testamentom vérét tapodgyuk ; 
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. Christust újonnan csúfollyuk ; sőt keresztfára feszíttyük. Vajha ezt 
meggondolnók, keresztyének, mikor ördögtűl, vagy testünktűl 
bűnre izgattatúnk, bizony vem áradna ennyire a gonosság : mert 
örömesben letennők életünket és minden kinokat elszenvednénk, 
hogysem újonnan megfeszítenők a Christust. Azért miképpen a 
tüzes kigyóktúl mardostatott sidók, mihent a keresztfára emelt 
érczkigyót tekintették, ottan meggyógyúltak : úgy mi is, ha az 
ördögi kisértetektűl maradostatúnk fordítcsuk lelki szemeinket a 
keresztfára függesztett Christusra, és nem lészen ártásúnk a bűnök 
fulákátúl. Bezzeg ha ezt mívellyük, valóban rajtúnk tellyesedik, a 
mit Isten igére, hogy az ő híveinek szívök-óltalmazó paisa az ő 
szenvedése. Ha mérges állat megmar, a szűvre flastromot kötnek a 
doktorok : a mi szívünket is az ő szent vérének flastromával orvo- 
sollya Christus. 

Másodszor : Sz. Pál írja, hogy testi-lelki sok veszedelmek hab- 
jai közöt ollyan a reménség, mint a szélvésztűl hányatott hajó- 
ban a vasmacska, mely megköti és tartóztattya, hogy fövenybe, 
vagy kösziklába ne ütközzék és el ne veszszen. 

Tagadhatatlan, hogy az Istennek végtelen irgalmassága nagy 
reménséget ád minden bűnös embernek. Mert tellyes azzal a 
sz. írás, hogy Istennek minden cselekedeti felett bévségesb az 
irgalmasság. En noha minden jókkal gazdag a felséges Isten : de 
azért gazdagságának nagyvóltát az irgalmasságnak bévségében 
mutattya. Azért mindeneket üdvözíteni akar: egy bűnösnek sem 
kivánnya romlását. Ha ezt kívánná, jaj nékünk. Mert ha én, vagy 
te akkor meghóltunk vólna, mikor tudgyuk, hogy bűneinkért örök 
halált érdemlettünk : sok esztendők előtt pokolban kínlódnánk. 
Azért tulajdon cselekedete Istennek az irgalmazás. Mikor pedig 
igazsága kivánnya, hogy valakit ostorozzon : mint idegen munkát, 
és nem maga indúlattyából, hanem emberi gonosságnak kételeníté- 
séből származott dolgot. jajgatással és szűbéli fájdalommal csele- 
keszi. Azért olvassuk, hogy mikor a világot özönvízzel borítá, szűv- 
nek belső fájdalmával cselekedé : mikor a sidókat verni kezdé, nagy 
jajgatást indíta : Jaj, s bosszút kell állanom ellenségimen. 

Ezek mind igazak és nagy szűvet adnak, hogy, bűneinkre 
nézve, reménségünk ne habozzon és kétségbeeséssel az ördög 
meg ne tántorítcson : de mindezek felett, vastagíttya szent remén- 
ségünket a Christus kínszenvedésének gondolattyával. A mely 
Isten tulajdon Fiának nem kedvezett, hanem váltságúnkért ke- 
serves kínszenvedésekkel és gyalázatokkal tetéztetett halálra adta 
őtet : vallyon mint ütközhetik gondolatúnkba, hogy ő vélle eggyütt, 
minden javaiban nem részesített? És ha akkor adta halálra 
szent Fiát érettünk, akkor vetette könyöröletes szemeit reánk, 
mikor ellenségi valánk, mikor halált és büntetést érdemlettünk, 
mikor ő ellene tusakodtúnk : most, mikor fiaivá fogadott, mikor 
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szent Fiának vérével megmosogatott, nem sokkal inkább üdvözít-e 
szent Fiának haláláért ? Mikor futottúnk elötte; mikor szép inté- 
sivel tusakodtúnk ; mikor parancsolati ellen rúgóldoztúnk : akkor 
felkeresett, magához szóllított, megszabadított ; noha szent Fiának 
vérével s halálával kellett végbe menni szabadúlásúnknak : most 
tehát, mikor őtet keressük és szomjúhozzuk, eltaszigál-e szent 
Fiának keresztfájátúl ? Nem fér az Isten kegyelméhez ; nem illik a 
Christus érdeméhez, hogy ezt gondollyuk : hanem inkább nagy 
bizodalommal járúllyúnk az ő kegyelmességének királyi székihez, 
hogy irgalmasságot nyerjünk. Hs kiálcsuk a Christus jegyesével : 
Ha a világi jóknak telhetetlensége gyújtogat ; ha a testi kívánságok 
gerjedezése éget; ha az ördög kisértetinek lángja persel; ha 
bűneinek sokasága rettegtet: nem futok a világ árnyékába, hogy ott 
hűvösödgyem : mert az csak ollyan, mint a Jónás árnyéktartó bo- 
rostyánnya, mely egy nap tartott, és ottan elszáradott : sőt amaz 
okos tanácsot követvén, mely arra int, hogy elfussúnk a világ 
árnyékárúl, mert ez, mint diófa árnyéka, főfájást és szédelgést 
szerez: hanem a megfeszült Christus árnyéka alá futok, hogy ott 
megnyúgodjék fáradtságom, megszáradgyon izzadásom, mert ha 
a körösfa árnyékát nem szenvedi a kígyó : a Christus keresztinek 
árnyékát sem tűrheti a sátán. A Christus mezítelensége árnyékot 
vét a fösvénység melegségére : az ő szent testének fájdalma meg- 
árnyékozza és hűvösíti a testi gyöngyörűségeket : az ő gyalázatinak 
árnyéka mególtya a világi kevélységnek a tisztességkívánásnak 
forróságát. Ugyanis, ha a Christus szárnyának árnyékátúl nem 
óltalmaztatnánk, ki állhatna ellene az ördög csalogatásinak, a test 
kívánságinak, a sok külömböző kísérteteknek ? De a Christus ke- 
resztiben, minden vétkek és kísértetek ellen, győzedelmes óltalom 

találtatik. Mert miképpen a pusztában bújdosó sidókat, a verő- 
fénynek sugáritúl, egy szép felhőnek sátorával óltalmazta Isten : 
úgy minket, az ő keresztinek és keresztre függesztett szent testé- 
nek árnyékával, béfedez a világ gonosságinak melegsége ellen, és a 
mi bűneinkért megöletett Christus árnyéka óltalmazta életünket, 
nyúgottya és vastagíttya bűnek terhe alatt fáradott gyarlóságún- 
kat. Annakokáért ennek az áldott keresztfának gyöngyörűséges 
minden gyümölcse. Mert ha tilalmas fa alatt elesett és romlott 
az emberi nemzet: azt mongya Christus. hogy a keresztfa alatt 
felköltötte és megéppítette romlásinkat. Ha annak a fának gyü- 
mölcse megnyitotta szemét Ádámnak, hogy látná és ismérné 
mezítelenségét és bűneinek úndokságát : a szent kereszt alatt fel- 
nyilik szemünk, hogy lássuk és ércsük üdvösségünk váltságának 
nagyvóltát. Ha Moyses fája megédesíté a keserű vízeket, melyek- 
ből senki nem ihatott: a szent kereszt fája megédesíti minden 
keserűségünket. Ha az Eliseus fája a víz fenekérűl felvonta a nehéz . 
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vasat: a Christus kereszte a kétségbeesés tengeréből kivonsza az 
ember lelkét és mennyei reménségre emeli. 

Harmadszor : nem talál az emberi okosság semmiben nagyobb 
okot az isteni szeretetre, mint a Christus szenvedésében. Azt mon- 
gyák közönségesen, és próbálva tapasztaltatik, hogy semmivel úgy 
nem köteleztetünk a szeretetre, mint a szeretéssel. Szóval nem 
lészen, hogy valakitűl szerettessél: hanem ha azt akarod, hogy 
szeressen valaki, szeressed őtet, mert erőssebb kötéllel magadhoz 
nem vonhatod mások akarattyát, mint szerelmeddel. 

Soha semmiben Isten nagyobb és csudálatosb szerelmét hoz 
zánk nem mutatta, mint mikor szent Fiát érettünk adta. Melyre 
nézve Sz. Pál azt írja, hogy noha Isten mindenkor gazdag és kegye- 
lemben : de abban felettébben való és igen fellyűlhaladó szerelmét 
mutatta, hogy a bűnnek halálából Christus által megelevenített. 
Okát, miért felettébbvaló ez a szeretet, ezt adgya : mert legnagyobb 
szeretetnek utólsó határa az, mikor valaki baráttyáért meghal. De 
ezt a czélt meghaladta Christns, mivel ellenségiért adta magát 
keserves halálra. Annakokáért Sz. János azt mongya, hogy Isten 
hozzánk való szeretetit abban jelentette, mert életünkért szent Fiát 
adta. Vallyon azelőtt nem jelentette vala-e szeretetit hozzánk, 
mikor semmiből teremtett és atyai gondviselésével sok testi-lelki 
jókkal ékesített ; sok veszedelmektűl óltalmazott? Ugy vagyon, 
ezekben nagy szeretetet mutatott : de annyira megelőzi szent Fiá- 
nak érettünk adásával egyéb szerelmének mutatását, hogy ehez 
képest a többi nem is látszanak; miképpen a fényes napkelet 
után, az égi csillagok szikrázása meg nem tetczik. Mert a több jó- 
téteményit szavával vitte véghez ; parancsolt, és meglettek minde- 
nek : de a mi váltságúnk, irgalmasságának béliből származott és 
sok esztendők fáradságival. sok kínokkal vitetett végbe. Sokképpen 
próbálá Isten az Ábrahám hívségét; sok jelenségit is látta vala 
engedelmes szerelmének : de mikor fiát megakará Isten kedvéért 
áldozni azt mondá néki : Most ismérem hívségedet, mivel eggyet- 
len-egy fiadnak nem kedveztél én érettem. Ha annyira böcsüllötte 
Isten az akaratot Ábrahámban : vallyon mennyire kell nékünk 
böcsüllenünk, hogy a mi kegyelmes Istenünk halálra adta szent 
Fiát érettünk ? 

Ez a nagy szeretet szeretetet kíván tőllünk, és azért mongya 
Sz. János : Atyámfiai, szeressük az Istent, mert elébb szeretett ő 
minkat. Es ezt a szeretetet meg is mutassuk ; miképpen ő cseleke- 
dettel ismértette szerelmét, mikor szent Fiát emberi testbe öltöz- 
tette és halálra adta érettünk. Nem sovány szóval, hanem nehéz és 
terhes cselekedettel mutatta Isten hozzánk szeretetit, mikor har- 
minczhárom esztendeig keserves számkivetésünknek és bújdosá 
súnknak savát kóstolta ; mikor megfogatott, megcsúfoltatott, meg- 
ostoroztatott, megöletett érettünk. Azért mi is, ne szóval, hanem 
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tekélletes cselekedetekkel mutassuk szerelmünket: fáradgyúnk, 
szenvedgyünk, türjünk Isten kedvéért: szavúnk, cselekedetünk, 
jószágúnk, magúnk annak szolgállyon, a ki magát érettünk adta. 
Mivel azé vagyúnk, a ki minket drága kincsen, maga szent vérén, 
megvett és megváltott. 

Jaj nékünk, keresztyének, ha a mi kezesünknek szerelmét meg 
ném böcsüllyük : ha életünkkel életét, halálúnkkal halált, szerel- 
münkkel szerelmét meg nem hálállyuk. 

Negyedszer : szomorú bánatra és keserves könyhúllatásokra 
indít a Christus halálának elmélkedése. Mikor Urúnk a Cálvária he- 
gyére, féradt és bádgyadott erővel, véres verítékes orczával mégyen 
vala, noha jártányi ereje sem vólt, noha senkihez semmit nem 
szóllott, semmi vígasztalást nem nyújtott senkinek : mindazáltal 
mihent amaz aitatos asszonyokat látá, kik az ő szenvedésén szána- 
kodnak és siránkoznak vala, mingyárt megálla, hozzájok fordúla, 
kegyes intésekkel szárasztá és vígasztalá könyhúllatásokat. Mi dolog 
ez, keresztyének ? Heródesnek és Pilátosnak sok kérése és kérdez- 
kedésére nem akara felelni a kegyes Jesus : és ímé, szomorú úttyá- 
ban, halálra itíltetett legsúlyosb állapattyában, mihent az ő rajta 
szánakodó asszouyok síralmát látá, a hóhérok keze közzűl megszól- 
lala; vigasztalá, tanítá, jövendő állapottyokrúl tudósítá őket? 
Vészitek-e eszetekbe, hogy erőssebb a sírásnak hogysem a nyelvnek 
kiáltása? hogy hamarább Isten eleibe hatnak a könyhúllatások, 
hogysem az ékesszóllások ? Más nyelven szóllanak Istennel, hogy- 
sem az emkerekkel : mert az emberek értik a szót, de nem értik a 
sírást: mennyországban pedig inkább értik a sírást, hogysem a 
nyelvnek hangosságát : és a könyhúllatás legfoganatosb szózat az 
Isten füleiben. Sír Sz. Péter, és mególdoztatik: könyvez Mária 
Magdolna, és megtisztíttatik : siránkoznak a Jerusalem leányi, és 
megvígasztaltatnak. 

A sírásnak tulajdona, hogy megismérteti bánatúnkat. és ki- 
jelenti ahhoz való szerelmünket, a kit siratúnk. Mert akit ember 
szűből szeret, annak nyavalyáját sírás nélkűl nem nézheti. Azért 
midőn .Christus Lázárt siratá, azt mondá a kösség : Ládd-e mint 
szerette őtet ? A ki tehát igazán szereti Christust, nem lehet hogy 
az ő halálán úgy ne keseregjen, mint elsőszülöttének halálán ; és 
azt ne kiálcsa, a mit Sz. Dávid az Absolon halálán : Uram, Terem- 
teremtőm, sőt — mivel híveidet anyádnak, azaz magadat fiúnknak 
nevezted — szerelmes édes Fiam, vajha életedet életemmel felvált- 
hatnám ! Vajha én te éretted meghalhatnék ! kész vólna az én lelkem 
a te kínyaid viselésére. Én vagyok, Uram a ki vétkeztem : én érdem- 
lettem ezeket a kínokat: engem kellvala megpökdösni, megvesszőzni, 
megfeszíteni : engem kell valamint vétkes Jónást, a sok kínok tenge- 
rébe vetni. Ah, felséges Isten ! ha Jeremiás sűrű könyhúllatásokkal 
siratta Jerusalem várasának pusztúlását ; sőt békeségnek angyali ; 
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sőt ő maga Christus, annak a veszendő várasnak kőfala romlásit 
keservesen siratták : nem illendőbb-e, hogy mi sirassuk Urúnk és 
Megváltó Istenünk szenvedését? A Jefte leányát minden eszten- 
dőben négy nap siratták az Israel leányi, mivel az ammoniták ellen 
való győzedelemért jókedvvel megáldoztatá magát ; Josias király- 
rúl esztendőnként siralmas énekekkel emlékeztek a sidók, mivel 

. országának óltalmáért a harczon megöleték : mi tehát, vétkeinkért 
áldoztatott és üdvösségszerző királyúnk szenvedését ne sirassuk-e ? 
Bizony, kőszikláknál keményebb szívünk, ha szerelmes Atyánk 
halálát, és ily keserves halálát, melyet mi érettünk szenvedett, 
száraz szemmel nézzük. 

Keresztyének ! Istentűl kiadatott sentenczia az, hogy csak azok 
részesek a Christus váltságában, kik -vélle eggyütt siránkoznak. 
A kik úgy érzik a Christus kínnyát, mintha vélle eggyütt a kereszt- 
fán függenének ; a kik Christus sebeinek béllyegét viselik; a kik 
a Christus szenvedésében tündöklő tekélletes erkölcsök nyomdokit 
követik : azok érzik és vészik a Christus halálának gyümölcsét. 

Otödször és utólszor : nemcsak azért hólt meg Christus, hogy 
váltságúnkat elvégezze : hanem, a mint Sz. Péter írja, példát adott 
szenvedésében, hogy kövessük az ő nyomdokit. Azért ha Christus 
szenvedett : ti is hasonló gondolatokkkal fegyverkezzetek ; tudni- 
illik, hogy Istenért és az ő igazságáért örömest mindent eltűr- 
tök. Es, a mint Sz. Pál szól: Az előnkbe vet harczra tűréssel 
fussúnk, Christusra nézvén ; ki nagy örömet szeme előtt viselvén, 
a kereszt kínnyát ésgyalázattyát felvállalta. Azért eszetekben 
forgassátok : gyakran pedig és sokszor forgassátok azt, a ki ennyit 
szenvedett : ha azt akarjátok, hogy el ne fáradgyatok a világi sok 
nyomorúságok és szenvedések között. Bezzeg, a ki gyakorta gondol- 
kodik a Christus keresztirűl, künnyen visel minden fáradságot. 
Mert ha pusztában megédesíti a keserű vizeket egy darab fácska : 
nincs olyan keserves szenvedés, mellyet meg nem édesíthet Chriszus 
kereszte. Ha minden veszedelmekre bátorságosan rohannak az ele- 
fántok, mihelyen vért látnak : akeresztyének is felgerjednek a Chris- 
tus emlekezetivel, úgy hogy véreket sem szánnyák azért kiontani, 
a ki elébb érettek szent vérét hullatta, és, a mint Sz. Pál írja, szün- 
telen, mindenkor testeken viselik a Christus szenvedésit, hogy az 
ő testekben a Christus élete tündököllyék. Ha azért Moyses inkább 
akara az Isten népével sanyarogni, hogysem a Faraó udvarában ural- 
kodni ; inkább akara Christussal gyalázatot szenvedni, hogysem az 
Egyiptus gazdagságival bévelkedni : a Christus híveinek is azon kel) 
igyekezni, hogy a Christus nyomdokin járjanak : ő utánna men- 
nyenek, hordozván az ő gyalázatit. Azért, keresztyének, ha e világ 
hiteget ; ha a test izgat ; ha az emberek kísértenek : ha az feleelyük 
a mit Uriás : Az Isten szekrénye, amennyeigazdagságok tárháza, az 
Atya Istennek kedves Fia, az én uram és capitányom, keresztfán 
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eped ; eczet enyhíti szomjúságát ; véres verítékkel fárad : igen illik, 
hogy én puhán éllyek ; kedvem szerént járjak ; a világi mulatságba 
merüllyek. Abban pedig bizonyosok legyünk, hogy valaki Christus 
utánakar mennyországba jutni : keresztett kell vállára venni, mellyet 
soha le ne tégyen ; hanem mindennap visellye, és úgy mennyen 
Christus után: mert különben nem juthat az ő országába. Mely- 
ben részesítcsen minket az Atya, Fiú, Szentlélek Isten. Amen. 



SZÓTÁR. 

A. 

abajdocz : elegyes, kavart, kevert, zavart, egybe nem illők keveréke, 
hibás, rossz. V. ὃ. Nyelvőr, 11. 491]. és VIII. 16. A székelyeknél : 
abajdok, vmi arány v. ízlés nélkül való nagy test v. mű. V. ö. 
Kriza, Vadr. 491. 

ág: nemzetség ; generatio, genus, tribus. V. ö. : 

cNéz nyúgatra, borús szemmel néz vissza keletre 
A magyar, elszakadott testvértelen ága nemének.s 

- . Vörösmarty, Zrínyi 

ágas: a minek sok v. sűrű ága van, ágas-bogas. 
ágyasház : hálószoba, házasok ágya. 
akadék : akadály, e szóval is él. Kalauz, első kiad. 81. 
akadékos : akadályozó, nehéz, a min fenn lehet akadni. Ma is mond- 
ják : akadékoskodni. 

akadozni vmin v. vmiben: ragaszkodni vmihez. 
alacsomb: alacsonyabb. V. ö. külömb, különb, különbség; öregb, 

öregbedés, őregbít. 
aláhorgadni : lehajolni, lekonyulni. 
alányelni : lenyelni. 
alatta-való : alattvaló ; subditus. 
alázatosság : humilitas, modestia. 
áldomás ; áldás. V. ö. hallomás (halás), kéremés (kérés), e szókkal is 

él Pázm. Ilyen a tudomás. Halomás (meghalás), Ny. őr, III. 233. 
Hullomás (hullás), Ny. őr, III. 451. 

alég : alig. A mindig ἢ. ma is gyakran: mindég. A szék.-nél addég, 
addig h. V. ö. Kriza, Vadr. 491. 
Εν: vélekedni, vélni. V. ὃ. Ny. őr. VIII. 435—436. Kriza, Vadr. 

ΟΝ δὺς: 
c Rossz jelnek alítá, hogy nem ada νά]αβζί.» 

Arany, Toldi szer. IX. én. 21. vsz. 

alkalmatlan : illetlen, kellemetlen, terhes. 
alkalmatos : illő, kellő, a maga idejében való, hasznos, czélirányos, 

eczéljának megfelelő, czélszerű. 
alkalmatosság. : alkalom, arravalóság, rátermettség, ügyesség, használ- 

hatóság, haszon, czélszerűség. 
alkodni : alkudni, egyezkedni, megegyezni. 
alkuszni : u. a. 
alkotmány : mindaz a mi egybe van alkotva, épület, mű, V. ö.: 

a Félt, hogy összetörik az egész alkotmány. 
Ar. Toldi szer. IX. én. 80. vsz 
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állapat : állapot. 
állat: állat (animal), dolog (res), létező (ens), személy, valónk ; essen- 

tia, materia, substantia. V. ὃ. : 

cÁldott vagy az asszonyi állatok közt.n Az angy. üdv. 

Petőfi egy költem. czíme: Egy asszonyi állathoz. 
A szerfeletti nagyítást a szék. így fejezi ki: nagy állat nagy em- 
ber; nagy állat nagy fa. V. ὃ. Kriza, vadr. 491. 

állatni : állítani. 
álnak: álnok. 
általvermi : által- v. átdöfni. 
ápolgatni : csókolgatni. 
apród-esztendős : fiatal, gyermek, kicsiny, kiskorú. 
arany-érő: aranyat érő. V. ö. : 

cKincs vala, kincs-érő, azokon terhelve. 

Ar. Buda. ἢ. V. én. 6. vsz. 

aránmyozni : törekedni vmi czélra ; gondolni, vélni. Sz. Moln. Szót. 
arena: kő (betegség). i 
árr : ár, díj, jutalom. 
ásítmi : kivánkozni, vágyakozni. 
assessor : mellette ülő, bíró, tanácsos. 
aszú v. asszú: száraz. V. ὃ. aszú szőlő, bor, szilva; aszalni stb. 
átkozat: átok, átkozás. 
atyafi, v. atya-fia: ngyanattól az atyától származó fiú, fitestvér, test- 

ver, τόκος. Vo: 

Némelyek kesergik atyafi véreket., 

Gyöngyösi, Kem. Ján. II. k. I. r. 49. vsz. 

cMagamhoz emeltem, atyafi jóságból. 

Ar. Buda h. X. én. 40. vsz. 

,De az eltaszítja testvérét magától, 
Gőgösen fordul el jó atyjafiától.s 

Ar. Toldi, II. "én. 7. ὙΕΖ. 

atyafiii szeretet: testvéri- v. felebaráti szeretet. 
. atyjúl v, anyúl egynek lenni vkivel : ugyanattól az atyától v. anyától 
származni. V. ὃ. Márk. ey. 6, 17. V: ὃ 

cKérjétek őt TE dl 
Kis árva gyermekim.) 

Vörösm. A rabló, 

avatni: az xaviks, ige tétető alakja. 
awik : rögzik, belehat, áthat, átjár ; beeszi, beveszi magát. 
azon : ugyanaz ; ragozva : azont, azonból, azemibe stb... V. ök Szarvas G. 

czikk. Had Őr, V. 546. és XV. 12—16. 
azonegy : a. 

bajoson: bajosan, bajjal, gonddal, 
balgatag : nemcsak esztelent, bolondot stb., hanem bolygatag-ot, boly- 

g6-t, bolyongó-t stb. is teszen. V. ὃ; Sz. Moln. Szót. és a Ny. Ὁ ΧΕ 
959. XV. 560—561. 
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balsamom : a lat. balsamum-nak némileg magyarosított alakja ; Kazin- 
czy korában németesen balzam-nak kezdték írni, pl. Kossuth, Bajza 
stb. Ma : balzsam. 

baromállóhely : baromállás ; oly hely, hol a barom áll, istálló. 
barona : borona. 
bátor: ámbár, bár, noha; ma is mondják : ámbátor. V. ö. : 

cGondolta, de nem szólt. Visszás neki — bátor 
Szerette, csudálta — Orzse hogy oly bátor.s 

Ar. Toldi szer. V. én. 24. vsz. 

bátorság : bátorlét; biztosság, biztonság. 
bátorságos : biztos. 
bátorságoson : bátorságosan, bizvást, biztosan. 
béfalni a sípot: elhallgatni. 
békésértemi : bekisérni. 
bénna. : béna, csonka ; mutilus, mancus, debilis. Sz. Moln. 
bévelkedmi : bővelkedni, ez utóbbi alakkal is él. 
béven: bőven. 
bévenm : elfogadni; megelégedni vmivel. 
bévség : bőség. 
bírmi : parancsolni, rendelkezni, uralkodni. 
bírni magát: vagyonosnak lenni ; ma is mondják : jól bírja magát. 
birodalom : birás, felsőség, hatalom, jog, uralkodás, uraság. 
birtok : u. a. 
bizonyos : igaz, hiteles. 
bizonyosan : igazán, hitelesen, valóságosan, bizonyos v. igaz dologként, 

biztosan, határozottan. 
bontakozás : bomlás, romlás, zavarodás. Testi s lelki dolgokról egy- 

aránt mondják. V. ö.: 

cOtt üle mint egy szakadozott felleg, melyre borzadálylyal tekint 
ngyan a nép, de bontakozásának örvend 15.» Kuthy, Cill. Borb. IV. 

bontakozott: bomlott, romlott, zavarodott. 
boriszák : iszákos. 
böcsülhetetlen : eléggé meg nem becsülhető, megbecsülhetetlen. 
böcsülleni: becsülni, tisztelni. 
böcsüllet : becsülés, tisztelés, méltóság. 
böcsülletes : becsülésre, tiszteletre méltó ; becses, becsülendő, tisztessé- 

ges, méltóságos. 
Bölcs: majd Salamont, majd Jézust, Sirák fiát, érti alatta. 
Bölcseség : Isten, vagy az Atya Bölcsesége, t.i. a Megváltó, értendő 

alatta. 
bötű: szó, írás, textus. f 
bőv: bő; fokozva: bővebben. Így él vele «ἡ setét hajnalcsillag stb.s 

czímű műve 13. és 16. lapj. 
bővségesen : bőségesen, bőven. 
bujdokni: bujni, bujdosni, bujkálni. 
búlcsú: bucsu. 
burítani: borítani V. ö.: 

«Μίρ élek, harczolok az ottoman hóddal. 
Vígan buríttatom hazám hamujával. 3 

Zrínyi, Szig. Vesz. Berekesztés. 4. vsz. 
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büntetesek messzere halad: büntetésök későre marad, messzire" elha- 
- lasztatik. 

σ. 

Camnticum camticorum : Salamon Énekek éneke nevű könyvének latin 
neve. : 

capitány : kapitány ; feje, vezére vminek. V. ὃ.: 
cHét kapitánok (t. i. kapitánokat) emelének, 
Mindeniknek várat szerzének,) 

Én. pann. megvételéről. 11—12. v. 
(Szilády: A. R. Μ' K. πὶ, το κὴ 

«ΑΖ egyek (t. i. egyik) kezettek jelesb vala, 
Kinek neve Árpád vala, 
Mindeniknek (t. i. mindeniknél, v. mindegyiknél) gazdagb vala, 
Azért keztek fő kapitán vala. 

U. o. 21—24. v. 

Christus jegyese: v. ὃ. Én. éneke. 
cilicium : zsákos köntös, Sz. Moln. — Szőrruha, v. öv, melyet a re- 

meték, penitenczia gyanánt, mezítelen testökön viseltek. 
comediás köntös: szinpadi ruha. 
compast: compass, iránytű. 
complexio: a test alkotása, testalkat, testi állapot, egészségi állapot. 
confrejt : többfélekép írja, confect-nek is ; csemege. A latin cconficeres 

igéből confectum, confectura, ezekből az ol. confetto, a fr. confiture 
származott. Fruits confits sur Varbre : a fán megérett és megédese- 
dett gyümölcs. 

csak az irgalmatlanságot adta okúl a veszendők kárhoztatásában : csak 
az irgalmatlanságot adta okául a gonoszok elkárhozásának. V. ö. 
Máté ev. 25, 41—46. 

csak meg nem botlott: csaknem megbotlott. 
cseléd: család, háznép, nép, V. ö. : 

(Ott levágák Felicziáut 
A király eselédi.n 

Ar. Zács Klára. 

cselédes ember: családos ember, családatya ; pater familias. 
csendesz : csendes. A XVI. században általánosan xcszo-szel írják, oly- 

kor még a XVII-ikben is némelyek ; mondja Szilády A., R. M. K. 
T., II. k. 440. 

csendeszség : csendesség. 
csigetm : csittítani ; él a csigatni alakkal is. 
csinnyosgatm : csinosítgatni, csinosítani. 
csöpülnmi : verni, legyőzni, megalázni. 
csúfos : furcsa, nevetséges, tréfás. 
czélja, kívűl: czélján kívül. V. ὃ. kétségkívül. 
czifra: czifraság ; némelykor számot (Ziffer) és nullá-t, zerust is teszen 

az ő és más régi irók műveiben. V. ö. : 

.Gyémánt a czifrája.n 
Ar. Toldi, XII. én. 14. vsz. 
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. daraboson: darabosan, durván, nyersen, tisztátalanul. V. ö.: 

s. Darabosan, odavetve.s , 
Széchenyi, Kel, N. 

4 Közleményeim darabosak valának. 
ἘΠῚ ΒΘ Ὁ; 

deák : latin, római, tanuló. ᾿ 
deákúl is a mi nevünk földtűl vétetett: valamint a héber Ádám szó 

annyit teszen mint földből vétetett : úgy a latin homo (ember) a 
humus (föld) szótól származott volna. 

dederegni : dideregni. 
de elég, ha az irgalmasságnak legfelsőbb és böcsületesb grádicsát azt 
javallya Christus: de elég ok v. ösztön a jámborokra nézve, ha az 
irgalm. legmagasabb fokául v. foka gyanánt stb. 

délszín: dél, teljes napfény. V. ö. : 
(Úgy tapogass az délszínben, mint vak az sötétben. 

Szkhárosi Horvát András, Az átokról, 51. sor, 

(Szilády Á., R. M. K. T., II. k.) 

. A délszín kif. helyett a codex-irodalomban dél szívében kif. talá- 
lunk ; úgy tetszik, hogy a délszín, a dél szive helyett, csak a XVI. sz. 
közepe felé jött szokásba, mondja Szilády Α., u. o. 459. 

dellyest : délután. Ma is délesti isteni szolgálatnak hívják a vecser- 
nyét. V. ö. : 

c Délest vala már, hogy felkaptak a hátra. 

Ar. Buda hal. X. én. 65. vsz. 

derék : erős, fő, jeles, kiváló ügyes. A székelységben : darék, darak. 
V. ö. Kriza, Vadr. 495. 

derekal : derékalj ; derekalink (t.i. derékaljaink) férgek lesznek. V. ὃ. 
Ízsai. 14. 11. 

derekason : derekasan, erősen, jelesen, ügyesen. 
doctor v. doktor : orvos, egyházi író, tudós. 
dőjteni: dönteni. V. ὃ. Kriza, Vadr. 495. 
dörgölődni : dörögni, dörmögni, morogni (e szóvalis él. v. ὃ. « se- 

tét hajnalcsillag 500.» 5.), morgolódni, zúgolódni. V. ö. : 
sÍgyen dörgölődik, feddődik ő magában. 

Ilosv. Selym. Pét. Az híres-neves Tholdi M. 348. v. 
(Szilády Á., R. M. K. T., IV. k.) 

, dücsősség : dicsőség. k 
E. 

ecclesia : P. latinosan írja; ma is mondják eklézsia, t. i. egyház. 
ég : levegő. 
égbe emelni: égig magasztalni, 
egyberontanmi : el- v. összerontani, összezúzni. 
egyébaránt is : egyébként, másként, különben is. 
egyéb nem lehet benne: különben, máskép nem lehet. 
egyenlő: egyező közakarattal v. közmegegyezéssel való. 
egyetemben : egyszerre, együtt. 

legy lábig elveszteni: mindannyit, mindnyáját, valamennyit megölni, 
kiirtani. 

Pázmány: Egyházi beszédei. 12 
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igy prózára kötni : egyenlőnek tartani ; ehhez hasonló kifejezése : egy 
igába fogni. V. ὃ. «Α részegségnek veszedelmes undokságáróls szóló 
beszéd., a mely azonban nem FG e gyüjteményünkben. 

egyszer 8 mind : egyszerre. V. ὃ. 

Két lovag ἘΡΎΜΑΤΟΣ rohan a tusára.) 
Ar. Toldi szer. XI. én. 102. vsz. 

együgyű v. eggyügyű: egyszerű, jámbor, őszinte, szelid, gyermek- 
ΘΩ͂ ὗν δὲ 5 

«Α király azonban nem neheztelt érte, 
Mert az együgyű szív nyelvén nagyon érte. 

Ar. Toldi, XII. én. 15. vsz. 
eggyül-eggyig : egytől-egyig. 
eggyütt: egy helyütt, egy helyen. 
egy végben : egyfolytában, egyhuzamban, folyton, folyvást. 
éh: éhes, éhség. V. ö. 

ally korán ? Ily éh gyomorral 2» 
Ar. Pázm. lovag. 

cÉhen, szomjan 
Búcsu nélkül eltávoztak "r 

U. a. A bajusz. 

éjfélkorig : éjfélig. 
éktelen: rút, utálatos; minden a mi rendkívüli, ha szép is. V. ö. 

Kriza, Vadr. 496. 
elátalkodm : megátalkodni ; megrögzöttnek lenni. 
elébb-elébb : előbb-előbb, mindinkább előre. 
élemetes : egyike ama sok szónak, melyekkel nyelvünk az öregség 

fogalmát kifejezi. 
életét letenni : meghalni, sz. írási kifej. V. ö. Ján. ev. 10, 17, 18. és § 

15730 Ὁ. 8: ἘΠῚ Θ᾽ 9; 10. 
élet letétele: meghalás, halál. 
életet viselmi : élni, életet folytatni. 
elevenen meghólt: V. ὃ. I. Tim. 5, 6. Ján. titk. jel: 3, 1. 
elfogni vmit v. vkit mitől: visszatartani, elvonni. 
elgyőzni: meg- v. legyőzni. Sz. Moln. 
elhalni: el- v. megretteni v. ijedni ; exanimari. Sz. Moln. 
elhülnye τι, sa Ὁ: 

cElhülnétek, látva rettenetes pajzsát.?n 

: Ar., Toldi, Előhang. ( 

elkölni vmiről: eltérni, elfajzani. V. ὃ. kelni, kélni, kölni; el-, fel-, 
meg-, kikelni stb. V. ὃ. : Megholt a gyermek, elkölt a komaság. τη. ᾿ς 

elmében képezni: képzelni. Í 
elmulatni : elmulasztani, mellőzni. 
elő : ős ; eleje, feje, java, zsengéje vminek. V. ὃ 

c Emlékezzenk régiekrel, 
Az Szythiából kijüttekrel, 
Magyaroknak eleikrel.s 

Én. Pann. mög GYéKElÉrBŰ I 
(Szilády A., R. M. K. T., I. KI 

(Ott Rozgonyi a nép elejét kinálja.s 
Ar. T. Szer. II. én. 58. vsz. 
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élő-állat : mindaz a mi él ; az élettelen dolgok ellenkezője. V. ö. : 

cMinden élő-állat elpihent ott, kinn, benn.s 
Ar. Toldi IV. én. 4. vsz. 

előbeszélni : elbeszélni, elmondani. 
előjáró okait: megelőző okait. 
előfutó : kikiáltó, hírmondó ; preco, precursor, prodromus. Sz. Moln. 
előljáró : u. a. 
elővetni : előrevetni, előretenni, először említeni. 
előmentét : előmenetelét, e szóval is él. V. ö.: 

c Bárhol állj, csak tőled előmentét lássa. 
" Ar. Domokos napra, 

előnkbe vett harczra stb.: V. ő. Zsid. 12, 1, 2. 
előtte: maga előtt. 
előttejáró : előljáró ; superior ; chef. 
előzni : megajándékozni. 
elsőben : először, kezdetben. 
elszakaszkodni : erejét veszteni, gyengülni. V. ö. Ny. őr, II. 471. 

A székelyeknél: szakadkozni. Kriza, Vadr. 517. 
eltöretni : elrontani. Ma is mondják : megtörni. V. ö. : 

cNegyven ágyúval kezdé törni bástyáját.v 
Zrínyi, Szig. vesz. II. én, 51. vsz. 

el-tova : tova el, messze. 
elveszté kincsét csak hogy mutogatá : elveszté kincsét csak azért, mert 

mutogatá. 
elvetett: megvetett, megvetendő, alávaló ; abjectus. 
emberiszokást halladó erkölcs-emberierőt meghaladó rendkívüli erkölcs. 
emberség : emberi természet. 
emberszóllás: emberek megszólása, rágalmazás. V. ὃ. : Igazmondás nem 

emberszólás. Km. 
emelkedni: felkelni. V. ö. Eszter, 5, 9. 13. 
emeltethet : emeltethetik. 
emlekezés : emlékezés, emlékezet, megemlékezés. 
emlekezet : u. a. és emlék, emlékező tehetség. 
emlekezni: emlékezni, említeni. 
emlekeztetmi: emlékeztetni, figyelmeztetni. 
említeni: emlékezni. 
Emmanuel : V. ὃ. Izsai. 7, 14. Máté ev. 1, 23. 
engedelem : engedelmesség, szófogadás, engedés, elengedés. 
engedni : engedelmeskedni, szótfogadni ; ma is mondják : engedni ajó 

szónak stb. 
éppen : teljesen. 
epület v. éppület: épülés, (testi v. lelki); alkotás, alkotmány. 
ereje szakadt : elerőtlenedett meggyengült. V. ö. inaszakadt. 
érkezni: elérni, eljutni, ráérni. 
erősség : egy a négy főerény közül. 
erőssíteni: erősíteni, bizonyítani, állítani, V. ö. : 

cAnnyit sohsem látott, azt erősítette.s 
Ár. Toldi, X. én: 11. vsz. 

erőt venni: elhatalmasodni. V. ὃ.: 

19. 
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cDe az éj erőt vett, csakhamar béronta.v 
, AT. Foldi, Ὗ, ὅπ. 10 vsz. 

érték: tehetség, vagyon. V. ö. : 

c Értéke kövárak.n 
Gyöngy. Mur. Vén. I. r. 24. vsz. 

cBővült is értéke szerzett jószágából.s 
U. a. u. o. 47. vsz. 

cTehát minden értéked ὃ» 
Kuthy, Cill. Borb. VII. 

értelmek és ítíletek igazságával mondották : értelmök (t. i. eszök) és 
ítéletök (azaz vélekedésök) igazsága szerint, vagyis : teljes meggyő- 
ződésökből mondották. 

értem: megtudni, vélni. 
érzékenséges : érző, érzékeny. 
érzékenység: érzék (sensus), érzékiség (sensualitas), érzés, érzőség (sen- 

sibilitas). 
érzékenységtelen: érzéketlen ; pl. a nem érző, élettelen dolgok. 
esés : bűnbeesés, bukás (lelki értelemben). 
eset : u. a. 
esmi : történni. V. ὃ. : 

§2 sze JÁSSAT AZt, 
Hogy itt mik esnek.s 

Katona, Bánkbán, I. 4. 

cHogy" esett, mint esett, mind elpanaszolta.) 
Ar. Toldi, VII. δῆ. 1 ΕΣ: 

cIlyen eset még nem esett magyar ember házán.s 
U. a. Pázm. lovag. 

eszbe venmi: észrevenni, megtudni, megérteni, megfigyelni ; vigyázni 
vito: V-os: 

«ΑΖ nagy Mindenható az földre tekinte, 
Egy szemfordulásból világot megnézte ; 
De leginkább magyarokat észben vette. 

Zrínyi, Szig, vesz. I. én, 7. vsz. 
cNézi Miklós, nézi, s dehogy veszi észbe.) 

Ar. Toldi, I. én. 8. vez. 

eszefordult : esztelen, eszelős. 
eszten : ösztön. 
észveszés : máskor észvesztés-t is ír; háborgás, háborúság, zavargás, 

zavarodás ; dementatio, perturbatio, confusio, anarchia. 
étel : evés. 
étetés : mérgezés. 
ett: evett, így is él vele. Az ett alak ma is divatos némely vidéken, 

pl. a Királyhágón túl. V. ö. : 

«Α holló egy magas fa galyán sajtott ett.) 
Virág, Holló és róka. 

ezen: ugyanez ; olykor ragozva, pl. ezent stb. 
eszköz : eszköz, így is írja. Sz. Moln. Szótárban is megvan mindkét 

formája. ; 4 nyú 
ez okon: ez oknál fogva, ezért, ennélfogva, azért, ; ̓

 ἤϊ 
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Ἐπ 

farkas kaszára vetni: legyilkolni. 
feddődni : czivódni morogni, pörölni, zsémbelni. V. ö. 

sÍgyen dörgölődik, feddődik ő magában.s 
Ilosv. Az híres- neves Tholdi M. 348. v. 

(Szilády"" ÁSSA MS KT ÍV: 5) 

fejére nezelni: elkapatni ; kényeztetéssel elrontani. 
fejezni mondását v. szavát: befejezni. 
félemes : Sz. Molm. szerint : félelmes, t. i. félénk, féléses, félős, gyáva. 
νι ὅν; V.- 121. 

felestököm : a német Frühstück-ből. Katona (Bánkb. Előversengés) 
fölöstököm-nek írja. 

felettében-való : felette nagy ; nimius. V. ö. Sz. Pál, Efez. 2, 4. 
fellövelni : P. ik-esen él vele; gyorsan felszállani, felrepülni. 
fellyebező: a lat. superbus, superbiens szókat, meg e szavakat: 5Su- 

perbus, supra vult videri, guam est, (Isidor. Etymologiar. 10.) ama 
szóval magyarázza ; ellenkezője a földrehajlott, a mi e szavak fordí- 
tása : Humilis; guasi humo acclivis. (Isid. u. o.) 

fellyűlhaladó: mindent felülmúló ; supereminens. V. ὃ. 52. Pál, 
Efez. 3, 19. 

feltartás : eltartás. § 
fenekedés : indulat vagy szenvedély, mely a haragnak v. bosszúnak 

bizonyos ijesztgető jeleivel tör ki; mondja az Akad. n. szót. 
fenheazni : fenhéjázni, kevélykedni, felfuvalkodni. 
fenyíték : fegyelem, fenyegetés, fenyítés büntetés. V. ö.: 

cFenyíték többé már nem biztos kapocs, mely egy ország 
lakosit egybekötné.s 

Széchenyi, Stadium, az első elölj. besz.-ben, 

férni vki- v. mihez: hozzáérni v. jutni; illeni. 
festom : a lat. festum ; ünnep, pompa. 
foglalni magát vmiben : foglalkozni vmivel. 
fogyatkozott : testileg, v. lelkileg megfogyott, hanyatlott, szegény, szű- 

kölködő. 
fogyatni: fogyasztani, elveszteni, pusztítani, felemészteni. 
fok: várfok, bástyafok. V. ö. : 

cVár fokára tűzöd a levágott fejet., 
Ar. Toldi, VIII. én. 13. vsz. 

folyamni : folyamodni. 
fontba vetni: megfontolni. 
fordítami : változtatni. V. ὃ. fordítani a dolgon; Isten jóra fordítja 

Stb V. ő. : 
aBeszédének sorját emígy fordította. 

Ar. Toldi, VIII. én. 9. vsz. 

fordúlni: megfordulni, származni, sarkallani, válik, változik. V. ὃ. 
jobbra fordul, előfordul. V. ö. : 

cS mint mikor tavaszszal, ha lágy idő fordul.s 
! Ar. Toldi, XI, én. 16. vsz. 

forgódni : forgolódni. 
fő ember: előkelő ember ; heros, magnas. Sz. Moln. 
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fő gyümölcs : jó, nemes v. finom gyümölcs. 
földi serafin : Sz. Bonaventura scholasticus theologust érti, kit kora 

doctor seraphicus-nak hívott. 
földhöz foglallyák az emberek kedvét: a földi, testi dolgokhoz von- 

ják az emberek kívánságait. 
főtörés : fejtörés, gond. 
fris: új, üde, gazdag, jó, szép. 
frissen: gazdagon, jól, szépen. 
fúlák : falánk ; mindkét alak előfordul irataiban, úgyszintén Sz. Moln. 

Szótárában is. 
fúrú : fúró (szerszám). V. ö. : 

cDe egy sincsen, a ki elébe fordulna, 
Hanem még a fúru-lyukba is bebúna.s 

Ar. Toldi, XI. én. 7. vsz. 

furcsa : különös, meglepő, rendkívüli, elmésségével megnevettető. 
futamtatm : megfutamítani, megszalasztani. 
függm vmiben : ebben v. abban állani. 
fülgyöngy : fülbevalóba v. fülbenfüggőbe való gyöngy. 
fűszerszám : fűszer, orvosság ; aroma, Sz. Moln. 

G. 
galhba : baj, rossz. 
garádics : . a lat. gradus-ból, fok, lépcső; grádicsnak is írja. V. ὃ. : 

cGrádicsos ránczokra a homlokát vette.s 
Gyöngy. Mur. V. I. r. 148. vsz. j 

genealogia: nemzetségek lajstroma.Sz.Moln.Származás, nemzetségrend. 
gira : pénznem. V. ö. Luk. ev. 19, 12—26. Kriza, Vadr. 500. j 
gondolatlanság : meggondolatlanság. 

: jondviseletlen: gondatlan. 
gonosz: gonoszság, rossz, baj, kár, szerencsétlenség. 
gonosz néven venni : rossz néven venni. 
gonosztét : gonosztétel, S. Moln. — Gonosz v. rossz cselekedet. 
goromba : durva, formátlan, nyers, tökéletlen, a mi nem szép. 
gyakor: gyakori, gyakorta való, gyakran. 
gyakorlam : gyakorolni ; exercere, exercitare, freguentare. Sz. Moln. 
gyalázat : gyalázás, szégyen, rágalmazás. ) 
gyamuságba esni : gyanusítani, gyanakodni. 
gyenge : finom, jó, lágy. 
gyengéltetm : kényessé tenni, Καὶ eayeztetni. 
gyermecske : gyermekecske, e szóval is él. 
győjtem : gyűjteni. 
győjtemény: gyűjtemény, gyűjtés nemcsak testi, hanem lelki dolgokrá 

is vonatk. 
gyölekezm : gyülekezni. 

H. 
ha: mikor, valjon. 
ha akarattya kedvetlen a, felebaráttya nyavalyájához : ha nem akarja 

felebarátja baját, v. abban nem telik kedve, sőt a miatt kedvetlen. 
hagyás : meghagyás, parancsolat; egy hagyással a t. m. egy paran: 

csolatra. V. ö.: ἀν". A 
4 
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cHagyja neked : holnap Jégy ott 7616.» 
e Ar. Toldi szer. XII. én. 54. vsz. 

hajlandó : hajlékony. 
hajólhatatlan : hajthatatlan. 
hajtami vkihez v. vmihez : ragaszkodni ; v. ö. nem hajt a szavára stb. 
ha α ki: a ki, ha valaki. 
Mack: ú5az, V.ö: 

cOdakünn az öreg, ha ki útját állja. 
Kilencz szobán keresztül döfi, taszigálja.v 

Ar. Pázm. lovag. 

ha mi: ha valami. 
halladás : haladás. 
halladék : haladék ; Sz. Moln. mindkét alakot feljegyzi; halosztás. 
hallhadsza : halld, halljad. V. ö. : 

cAzután így szóla : vitéz : addsza kezed. 
Ar., Toldi, XI. én. 15. vsz. 

cHozdsza köpönyegem.s 
ἘΞ AS ZT. ost. Ὗς, én. 15-EvBZzs 

hallgatni vkihez v. vkitől: engedelmeskedni, függni vkitől, tartozni 
wvkihez v. vmihez. 

hallomás : hallás; v. ö. hallomás szerint stb. 
hamar : gyors ; hamarságos, hamarvaló. Sz. Moln. V. ö. : 

cSenki már ne bízzék jó hamar lovában.r 
Kákonyi P. Hist. Astiagis. regis et Cyri etc. 273. v. 

(Szilády A., R. M. K. T., II. k. 

ha meg nem csalatom: ha nem csalatkozom, ha nem csalódom. 
hanem : csak ; a lat. nisi. 
hangoskodó: hangos, hangzó ; hangosan, zajosan beszélő ; lármázó. 
hamgosság : hang. 
haragudt: haragudott ; a Királyhágón túl ma is divatos alak, az «αἰτιαῦ» 

pedig országszerte. 
haszontalan : haszon nélkül való, hasznavehetetlen; haszontalanul, 

czéltalanul, ok nélkül. 
határban tartóztatni: korlátozni. 
határozmi : mérni, határolni, meghatározni ; definio. Sz. Moln. 
hátat adni: megfutni, megszökni, meghátrálni ; terga dare. 
hátrahagyni : elhagyni, elmulasztani, kihagyni. 
hátrarúgmi : ellenkezni, ellenszegülni ; recalcitrare ; sz. írási kif. V. ὃ. 

Móz. V. k. 32, 15. Ap: csel. 9, 5. 
hátra vetni: elvetni, hátratenni ; rejicere, postponere. Sz. Moln. 
házasság kívül: házasságon kivül. 
házasságrontó: házasságtörő. 
heános : hiányos. 
helyheztetni: helyezni. V. ö. alkalmaztatni, szerkesztetni stb. 
helyrevinni : helyrehozni, pótolni, jóvátenni. 
heted-szaka-: a hét folytában, a héten át, a héten. V. ὃ. éjszaka. 
hevenyében : gyorsan, hamarjában. Sz. Moln. szerint : ferventer, fer- 

vide. V, ö.: 
cAsztalt is terített, csak úgy hevenyéből.s 

. Ar. Toldi, ΤΥ. én. 10. vsz, 
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hirdetni vkit: hívni. 
hiteles : hiteltérdemlő, hivésre méltó. 
hitetm : ámítani, csalni. 
hiuságra oszolni: hiuvá, hiusággá válni. 
hívatal : hívás. 
híveidet anyádnak, azazmagadat fiúnknak nevezted: v.ö. Máté, 12,48—50. 
hívolkodó : hivalkodó, munkátlan, rest, tunya, hanyag dologtalan. 
hizlalni : táplálui. 
hóharmat : dér, zúzmara. 
hóhérolni : bántani, kinozni. 
holott: ott hol, hol, a hol, pedig, ámbár, jóllehet, noha, mivel, mert, 

minthogy. V. ö. : 
cKérlek tehát, ha majd leszállsz, 
Holott fejérlik ama ház. 

Vörösm. A holdhoz. 

holt számban hagymi : holttá tenni, megölni. 
holtszenes : holtszén színű; a holt szén oly szén, a melyet égő álla- 

potában vízzel leöntöttek és eloltottak, hogy használni lehessen. 
FElevenszén a parázs. 

hopmester : a ném. Hofmeister-ből; már G. Katona írja, hogy ud- 
varmesternek kellene mondani. V. ö. : 

cEladák Józsefet medianitáknak. 
Faraó királynak ő komornikjának, 
Az fő hopmesternek azaz Putifárnak,v 

Nagybánkai Mátyás, História az Jákob patr. fiáról Józsefről, 97—99. v. 
(Szilády Αἰ .B.. Μ. Κὶ πὸ ΤΥ κῇ 

Πποϑβ88τύ és nehéz mindent törvényből és paramcsolatból tanulni: hamar és 
foganatos a jó példából való okoskodás: Seneca e szavainak fordítása: 
Longum iter est per precepta : breve et efficas per exempla. Ep. 6. 

ir 

idegen: idegen hely v. föld. 
idegeníteni : riasztani, elriasztani, elkedvetleníteni 
idegenség : idegenkedés, ketvetlenség, nem akarás. 
idején: korán. ἶ 
igazán : igaz-módon, helyesen. 
igazán mondgya egy poéta: azaz Plautus, t. i. ezt : 

c Probum patrem esse oportet, gui gnatum suum 
Esse probiorem guam ipsus fuerit postulet.r 

Pseud. I. 3. 438—439. 

igazítani : igazzá, tenni, üdvözíteni. 
igazítás : igazzátevés, megigazulás, üdvözülés. 
igaz okosság : igazi, valódi okosság, a józan ész. 
igazságnak napja: v. ö. Malakiás próf. 4, 2. 
igy : ügy, baj. V. ö. ügyes-bajos. 
így állja bosszúját Isten, az atyákon tett bosszúnak : így áll bosszút 

Isten, az atyák ellen elkövetett bűnökért. 
igyenes : egyenes. A szék.-nél: igyenessen, igyenössen, V. ὃ, Kriza, 

Vadr. 508, 
igyenesítemi : egyenesíteni, 



igyengetni : egyengetni, egyenesíteni, igazítani. 
ihon : ime. 
ijegetni : ijesztgetni. 
illetés: a tapintás érzéke. 
ímé : íme. Károli G. bibliafordításában és más régi íróinknál is ékezve 

fordul elő. V. ö.: 
«06 imé hirtelen a pesti oldalon. 

Ár; ΠΟΙΟῚ, ἈΠ. én. 112 vsz; 

immel-ámmal : felszínesen, hanyagul, kelletlenül. 
indítami : kezdeni, támasztani. 
índúlat : affectio, affectus, motus, passio. Mai is mondják : jó v. rossz 

indulat stb. V. ö.:  , 
(Ő is most a törökön van 
Vitéz indulatjából.s 

Kisfaludy S. Somló, I. én. 

cTudván, milyen indulatja 
Ο neki a vadászat. 

Ura ὦ; SEL: én: 
«Τ indulat nélkül való teremtmény." 

Katona, Bánkb. I. 7. 
c Feltámad lelkének szennyes indulatja.s 

Ar. Toldi, III. én. 2. vsz. 

ingyen: pedig, csaknem; ingyen sem: nem is. 
írás: a sz. Írás. 
irgalmasságának béliből : a vulgata e szavainak fordítása : per viscera 

misericordie. Lnk. ev. 1, 78. 
irton írni : egyfolytában, gyorsan, sietve írni. V. ö. folyton-folyvást. 
ismég : ismét. A Szék.-nél: esmég, esméng. Kriza, Vadr. 498. 
isméret : ismeret, ismerés, 
ismérm : ismerni. 
ismértetni : ismertetni, megismertetni, tudtul adni. 
isóp : izsóp; hyssopus. 
istáp: bot. A ném. Satb. szóból. V. ö. istápolni. 
Isten kegyességének szentséges titkának nevezi: v. ö. I. Tim. 3, 16. 
Isten kivül: Istenen kívül. 
Istennek minden cselekedeti felett bévségesb az irgalmasság : a vulg. e. 

szavai: miserationes ejus super omnia opera ejus. Zsolt. 144. 9. 
Istentől szakadt : Istentől elszakadt, elpártolt, eltávozott. 
iszák : zsák. 
ttílet : itélet, itélés, veszedelem, vélekedés. V. ö. : 

᾿ cAprómarha-nyáj közt van szörnyű itélet.s 
Ar. Toldy, II. én. 1. vsz. 

itílmi : itélni, vélni, tartani. 
íz-adás : ízt adás, az ételek izessé tétele. Sz. Moln. Szótára szerint 

conditura ; ízt adok, condio. U. o. 
ízes : jóízű. 
izleni : izelíteni, izlelni. Sz. Moln. A kóstolni szóval is él P. 

J. 

jaj s meg jaj: jaj és megint jaj, v. jaj és mégegyszer jaj. 
Jártányi erő: járásra v. járni való erő, V. ὃ.: 
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cJártányi ereje sem vala búvába/, 
Karon úgy segíték maga szobájába. 

Ar. Toldi szer. VI. én. 73. vsz. 
cNincs a nagy vitéznek jártányi ereje.) 

U. a. TT. ést. VI..6n. 120 vaz: 

játczodozás : játszás, játék. Sz. Moln. is úgy írja mint P. 
játszódtatni: játszani, csalni, kápráztatni. A Királyhágón túl ma is 

mondják : játszodni, 
jegyezni : jelölni, jelenteni, tenni; notare, significare, signare, 
jelenség : bizonyíték. 
Jerónymus : Jeromos. 
jó: testi v. lelki jószág, birtok, vagyon; jónk t. i. javunk, többes- 

ben : javak (bona). 
jóakarat: kedv, szabad akarat, szabad elhatározás, készakarat, kész- 

ség ; promptitudo. 
jóakaratból : jószántából, készakarva, szándékosan, szántszándékkal. 
jókedv: kegyesség, jóakarat, szabad elhatározás. 
jólakás: lakmározás, vendégség. 
jólakni v. jóllakmi : lakmározni. 
jól hagyni : jólétben hagyni, gazdagságban hátrahagyni. 
jól lenni: jó dolgának lenni; ma is mondják: hogy van? jól van. 
jobb korában: legjobb korában, élte legszebb, legerősebb idejében. 

V. ö. javakorbeli. Gyakran él középfokkal felsőfok helyett. Ma is 
mondják: kisebb gondja is nagyobb stb. 

jóhírű-nevű: más régi íróknál : híres-neves ; Ilosvai Selym. P. mű- 
vének czíme: Az híres-neves Tholdi M. stb. 

jóság v. jószág : virtus. - 
Josephus: Flavius József, görögül író zsidó történetíró. 
jótét: jótétel, jótétemény, jótett. 
józamb : józanabb. 
jöttön-jönni : gyorsan jönni. V. ö. : 

cJöttön jöjj ! hozd ide adóját országnak.) 
Ilosv. Az híres-neves Tholdi M. stb. 218. v. 

: (Szilády Á., R. M. K. T., IV. k.) 
jövő-járó : járó-kelő. : 
Julius császár : Julius Caesar. 
jutalom : bér, díj. 
Juvenalhis írja: : szószerint ezt: 

cCredebant hoc grande nefas, et morte Piandum, 
Si juvenis vetulo non assurrexerat, et si 
Barbato cuicungue puer. 

Satyr. 13. v. 54—56. 

K. 

kákaszatyor : kákából való kosár. V. ö. Móz. II. k. 2, 3. 
kamaraszék v. kamoraszék : arnyékszék, pervátának is hívja. 
kápa: csuklya ; caputium, cuculio, eucullus. Sz. Moln. 
kapdosm vmin v. vmit : V. ὃ, : 

a Ezt arany ingerli ; kapdos amaz újon.s 
Ar. Buda h. XI. én, 47. vsz. 

kapirtyálmi : kapargatni. 

IDA tato-§" 4 
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kapni υπιΐη: V. ὃ. 
cEgy kis legény kért meg a télen, 
De nem volt mit kapni szegényen. 

Tompa, Népdal, 

karalni : hangutánzó szó ; ily hangon jelenti a tyúk jókedvét. V. ö.: 
A mely tyúk sokat karal, keveset tojik. Km. 

kardéra, tudni: könnyen, segítség nélkül, könyvnélkül, betéve tudni. 
Sz. Moln. Szót. szerint: kardéra v. kordéra, obiter, perfunctorie, 
absgue norma, sine adminiculo. Az alföldön a kétkerekű szekeret 
hívjak kordénak. 

kárhozat: elkárhozás, veszedelem. V. ö 
cSzava játék, hite szellő, kárhozat. 

Ar. Rákócziné. 

kárhoztató : kárhozatos, kárhozatot szerző. 
károsítani : kárt szerezni, tenni. 
kárt tenmi : u. a. 
kárvallás: ma a ném. Schaden, leiden fordítása járja helyette. V. ὃ. 

szégyenvallás. P. ez utóbbi szóval is él irataiban. 
kedv: akarat, önkény, öröm, tetszés, kegyelem. V. ö. kedvemre való, 
kedvem telik stb. 

kedvesben: kedvesebben, nagyobb kedvvel, örömöstebb, tetszőbben, 
kellemesebben. 

kedvére bocsátami v. tartani: kedve v. tetszése szerint hagyni élni. 
kedvel találmi vkinél v. vki előtt : kegyelmet, tetszést nyerni ; tetszeni, 
kellemes v. kellemetes: kedves, kedvre való, kellő, tetszó. V. ö:: 

acMert ez lőn nálok hát tökélletes, 
Királnál pedig nagy kellemetes. 

Szabács viadala, 123—124. v. 
(Szilády A, R. M. K. Ὑ T. ἘΠ) 

kelletni magát: megkedveltetni, tetszővé, kedvessé tenni magát. 
kellő közepe vminek : középpont; centrum, medium. A szék.-nél köllős 

közepe: éppen a közepe. V. ö. Kriza, Vadr. 506. 
kellve észik: akkor eszik mikor kell, annak idejében, mikor éhes. 
kendőzni : az arczot festeni ; titkolni, szépíteni vmit. 
:képebéli személy: vkinek képét viselő személy, helyettes. 
kerékben állni : körben állni. 
kereszt: baj, csapás, szenvedés. 
keresztyén: e szó nem a kereszt, vagy keresztelés szótól, hanem 

Krisztus nevétől származik ; a sz. írásból tudjuk, hogy Antiochiá- 
ban hívták először így Krisztus hiveit (Ap. €s. 11; "96.) A görög 
χριστιανός szóból származik a lat. christianus, ebből, a szláv kresz- 
tyan, és ebből a magy. keresztyén; úgy mint: hostia-ból ostya, 
Sebastianusból Sebestyén stb. A régi irók valamennyien, Pázmány 
és Káldi is, ekként írják, sőt a maiak közül is némelyek ; és pedig, 
a szófejtés törvényei szerint, kétségkívül helyesén. V. ὃ. Ny. őr, X.560. 

keresztyéni : keresztyén ; a régi nyelvben cmagyari;-t mondtak olykor 
magyar helyett stb. 

késérni: kisérni. 
készület : fegyverzet, felszerelés, készülék. Sz. Moln. 
készületlen : készületlenül. 
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" kételen : kénytelen, kénytelenül ; ἃ régi írók csaknem mindig kételen-t 
írnak, még a XVII. században is, Bethlen G., Káldi, Zrínyi. Azon- 
ban Pázm, irataiban előfordul a ckéntelen;, alak is. A szék.-nél is 
ckételen.; Kriza, Vadr. 505. V. ὃ. Ny. őr, II. 23. III. 13. IV. 20. 
VE 15. ἘΧ ΟἽ: SAD, 

kételenítés : kénytelenítés, kényszerítés. 
kevélykedes-nemző : kevélykedést nemző, kevélységet szerző, előidéző. 
ki: mi, mely. 
kigyökerezni : a lat. eradicare; gyökerestől kitépni, kiszaggatni, ki- 

gyomlálni, kipusztítani. 
kihozni : következtetni. 
ki-ki: mindenki, bárki. 
kimlő: kémlő, kém. 
kinek neve az, hogy vagyon: V. ὃ. Móz. II. k. 8, 14. Ján. ΤΙ. 

1515 1 8: 
kínyeskedtetni: kényeztetni. 
kínyesen: kényesen, finnyásan, szabad akaratból, készakarva ; sponte. 

Sz. Moln. 
kínyeztetni : kényeztetni. 
kire négve : mire nézve. 
kísírtet: kisértés ; tentatio. 
kísetetm : késztetni. 
kiváltozni: kiváltani, megváltani magát. 
kiverdődmi : kivergődni. 
kóborlás : fosztogatás, rablás. V. ö.: 

aMind ez világ most rakva fösvénységgel, 
Nagy kóborlással, telhetetlenséggel.v 
Szkhárosi Horvát András, Az fösvénységről, 51—52. v, 

(Szilády, Á., R. M. ΚΕ. T., II. k.) 
cVárosomból küldd ki kóborló hadadat.v 

, — Ilosv. Tholdi, 291. v. 
(Szilády Α., R. M. ἘΞΠΌΎ ΤΥ κἢ 

korcsoma : korcsma. 
koronázat : koronázás : 
kormány: a mivel kormányozzák a hajót, kormányrúd ; kormányzás. 
könyvezni: könyezni. 
környékezni : körülvenni. 
kőromlás : falromladék ; rudus, eris. Sz. Moln. 
kösség v. község : nép, gyülekezet, közönség. Communio, communitas, 

pleps, populus, politia, respublica. Sz. Moln. V. ö. : 
c Hirdete egyszersmind esztergomi érsek, 

Toldira nagy átkot, szélyel a községnek.s 
Ar. Toldi szer. VI. én. 95. vsz, 

kötni magát vmire: kötelezni mag. vmire, e kifejezéssel is él. 
köves szerszám: drágakövekkel kirakott szerszám. , 
következő : ezután következő, bekövetkező, utóbbi, kesőbbi. 
közbejáró : közbenjáró. 
közbevetés : vitatkozás. 
közbevetés nélkül: közvetetlenül ; immediate. 
közelgetm : közeledni, közelíteni. V. ὃ: 
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cRémülés száll a közelgetőkre.s 
Vörösm. Csík Ferke. 

(Az est közelget.s 
Petőfi, Honfidal. 

közönseg : közösség, egyetemesség, általánosság, nyilvánosság. 
közönséges : egyetemes, általános, nyilvánvaló. 
közönségesen v. közönségessen: egyetemesen, általánosan, általában, 

rendesen. 
közönseges gondviselések tisztiben: nyilvánostisztségekben, hivatalokban. 
közönséges gyülekezet: egyetemes zsinat; concilium cecumenicum. 
közükbe akad: közéjük kerül. 
külömb : jobb, más. V. ö. Különb ember légy apádnál. Km. 
külömben: jobban, másként. 
künnyebbség : könnyebbség, könnyebbítés, könnyebbülés, könnyítés. 
künnyű : könnyű. 
külső ember : embertárs, felebarát; az céns ellenkezője. 
külső jó: földi, testi, világi jó v. javak. 

L 

laistrom: a, lat. registrum-ból. V. ὃ. Ny. őr, X. 161. 
lakás : lakmározás, evés, vendégség. V. ö.: - 

sKedvedre itt élsz minden kévánságban, 
Tánczban, lakásban, ének, vígságban.s 

Baranyai P. Az tékozló fiúról, 146—147. v. 
(Szilády: A, RB. ΜΠ K. T., II. -K) 

lakni : lakmározni, enni. V. ö. : 

cLakjanak vígan, kik laknak házamban, 
Kövérbik barmot öljék meg lakásban.s 

Baranyai P. Az tékozló fiúról, 278—279. v. 
(Szúlády ÁR: ΜΚ Tank) 

lakodalom: lakmározás, vendégség. -V. ö. Hegyen, völgyön lako- 
dalom. Km. 

lakozmi : lakmározni. V. ö. : 

És a mikor váltig lakoztanak.n 
Kisfaludy 5. A tyrann poéta. 

aJól van, csak lakozzatok "» 
Kuthy, Cill. Borb. VI. 

aMi kell? lakozás kell? — akar éjnap itten 
Dőzsölj palotámban, mint egy Odin isten.r 

Ar. Buda h. XI. én. 9. vsz. 

látás : látomány, jelenés ; visio. 
láttatik : látszik. A lat. videtur. V. ö. : 

cTűr s várni láttatik 
A borzasztó halált. 

B Vörösm. Az árvizi hajós. 

látattya : látatja, látszatja, tekintete, eredménye, foganatja. V. ö. : 
cMindennek fényt ada sok különb látattal.s 

Zrínyi, Szig. vesz. IV. én. 12. vsz. 

latrabb : latorabb, gonoszabb. 
latrúl : latorul, lator módra, bűnösen, gonoszul. 
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legártatlamb : legártatlanabb. 
legfelsőbbb és böcsülletesb: legfelsőbb és legbecsületesb azaz legmagasabb 

és legbecsülendőbb. 
legjobb és hasznosb: legjobb és leghasznosb. 
legnagyobb és böcsülletesb: V. ö. : 

(Ő a legnagyobb s szebb.s 

Ar. Családi kör. 

legutól : legutoljára. 
lelkével fizetni: lelkét elveszíteni, elkárhozni. Ma is mondják : életével 

fizetni. 
lelki veszedelem alatt: a lélek elveszésének v. elkárhozásának terhe, 

büntetése alatt. 
lén : lőn lett. 
lencselév: lencseleves v. főzelék. V. ὃ. Móz. 1. k. 25, 29—34. V. ö. : 

c . . . Lévnyalóvá 
Lettél dicső Arpád gyümölcse [8 ὃ» 

Katona, Bánkb. I. 2. 

lenyomni: elnyomni, testileg v. lelkileg leverni. V. ö. nyomasztó. 
lépik : lép. Ma is ik-esen mondják a Királyhágón túl. V. ö. : 

cHadnagyival együtt az várba bélépék.s 
Zrínyi, Szig. vesz. IV. én. 35. vsz. 

hbertinorum, cyrenensium : idézet a vulgata-ból, v. ὃ. Ap. csel. 6, 9. 
levegő eg: levegő. V. ö. : 

«ΚΙ volt az énekes madár tanítómestere? a darvak útmutatója hol 
van a levegő égben ?v 

Tompa, (Mit találunk a természetben? czímű besz.-ben.) 

cEnni nem ettek mást, mint levegő eget.) 
Petőfi, Ján. vit. X. 

lopó: ἃ kilop ; fur. Sz. Moln. A régi nyelvben ctolvajv rablót jelentett. 
lövelmi v. lövellem : V. ö. : 

sNemzeti költészet lövelli állócsillagként a nemes érzelmek fénysugarát 
a népekre alkonytalanul.r 

Kossuth, P. Hirlap, 1842. év. 148. sz. 
cSzélyel az árnyékba fénye lövell tűzként.s 

Ar. Buda h. V. én 5. vsz. 

M 

macula: mocsok, szenny, szeplő. 
maga: ő maga ; ipse ; de, noha, pedig. 
magában: maga, ő maga, magában véve; in se et per 86. 
magán: maga, magában, magánosan, csupán, csak, magában véve. 
magámvaló : külön, különös, különvaló. 
magúnkismérése : magunkismerése, önismeret. 
mái: mai. V. ὃ. Kriza, Vadr. 508. 
mái tanuságúnk tárgyát annak. isméretit és bizonyítását tészem : mai 

tanításunk tárgyául annak megismerését és bebizonyítását teszem. 
major : gazda, kinek majorja van. 
marha: dolog, tárgy, vagyon. V. ö. : 

aLegyen úgy) felelte, amarhádat elvészem.9 
á4Ar. Toldi XI. én. 18. vsz. 
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mártyr : vértanu. 
maszllag : bolondság, esztelenség, méreg. 
másszor : máskor, másodszor. V. ὅ.: 

«Μάββζου űlj honn, ha bajod nincs. 
Ar. Pázm. lovag: 

megáldozni magát : áldozatul adni magát ; így is mondja. 
megaprósodni: apróvá, kicsinynyé, szegénynyé válni. 
megbüszhötni : büzhödtté, bűzössé tenni. 
megczirkálni : kikutatni, megvizsgálni ; lustrare, perlustrare, visitare. 

Sz. Moln. 
megesni : elesni, elbukni, bűnbe esni. 
megfogni kezét vmitől: tartózkodni vmitől. 
megfutamtani : megfutamítani, megszalasztani. V. ö. 

aTehát ennyi keresztyént egy török kében 
Megfutamtat mezőben ὃ» 

Zrínyi, Szig. vesz. III. én. 72. vsz. 

meggyőzni : felülmuülni, megelőzni, meghaladni ; túltenni vkin. 
meghamisítani : hamissá tenni, vminek hamisságát kimutatni, meg- 

. czáfolni. 
megharagudt : megharagudott ; a Királyhágón túl ma is mondják V. ö. : 

esIszonyatosképen megharagudt érte.s 
Ár. Toldi, III. én. 6. vsz. 

meghorgadni : meghajolni Hz. Moln. — V. ὃ. Jéz. Sir. f. k. 4, 7 
megigazítami : igazzá, igazulttá tenni; üdvözíteni. 
megisméré és megvallá Ábr ahám, hogy por és hamu : megismeré stb. 
Nem a római költő e szavai: cPulvis et umbra sumus.; Horat. 

Carm. lib. IV. od. VII. v. 16., hanem sz. írási idézet. V. ö. Móz. I. 
k. 18, 27. Előfordul ez idézet a H. B.-ben is: «188 pur és chomuv 
vogymuk.) 

megispékelni : bökdösni, döfködni, szurdalni, szurkálni, tűzdelni. V. ö. : 

cMost is keresik a nyúl-ispékelőt.x 
Csokonai, Dorottya, IV. k. 

megkedvelleni : megkedvelni. 
megkörnyékezni: körülvenni, körülfogni, körülárkolni v. sánczolni. 
megmásolhatatlan: megmásíthatatlan, változhatatlan, állhatatos. 
megnyargalmi a várat: Arany magyarázata szerint: a kirohanókat 

visszaűzve, utánok befutni. V. ὃ. : 

cGyepre az őrséget harczolni kicsalja, 
Szaladók nyomán a várost megnyargalja.s 

Ars T.. szer. IX. 6024 VSZ 

megnyomm : össze- vagy egybenyomni, agyonnyomni. 
megnyugodt : megnyugodott ; a Királyhágón túl ma is úgy mondják ; 
" megelégedett. 
mególtami : eloltani. V. ö. : 

«ΑΖ Istennek Lelkét meg ne oltsátok.s 
: Károli G. bibl. ford. (I. Thess. 5, 19.) 
Így idézi Tompa, Egy. Besz. I. k. 94. 1. második kiad. 

megtapasztalni : megtapintani, megtapogatni ; contrectare, deprehen- 
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dere, palpare. — Az experientia, a régi nyelvben, próba, próbálás, 
kisértés. Sz. Moln. 

megtartóztatni : visszatartóztatni, visszatartani, akadályozni. 
megtetczeni : kitetszeni, e szóval is él; meglátszani, kitünni. 
megtolni az ellenséget : hátratolni, hátrálásra birni, visszaverni. — Sz. 

Moiwm.-nál megtolyni. 
megtöltözni : be-, el- és megtelni. 
megúnakozott gyomor : megcsömörlött gyomor. 
megütni az ellenséget: rajta ütni, megverni. 
megválasztani : el- v. kiválasztani, elkülöníteni, megkülönböztetni 
megválva : kivéve, kívül. 
megvásolmi : megvásítani. V. ὃ. Jerem. próf. 31,29. Ezek 18, 2. 
megvastagítami : megerősíteni. 
megvenni : bevenni, elfoglalni. 
megvétel : megvevés ; bevétele, elfoglalása vminek. 
megvető : megvetendő, megvetni való. V. ö. betevő falat, eladó leány. 
mely: mily, a mily. V. ö. : 

«ΟἹ mely hideg ! 
Katona, Bánkb. Előversengés. 

mely igaz, mit egy poéta mondott, hogy vékony czérnán függ az ember- 
nek minden állapattya: a római költő e szavainak fordítása : 

vOmnia sunt hominum tenui pendentia filo, 
Et subito casu gug valuere ruunt.p 

Ovid. Ex Pont. 4. 3. 35—36. 

menyhal : Sz. Molnm. szerint : muraena, Káldi szerintis, v. ὃ. Xav. Sz. 
Fer. nap. szóló III. besz. Latin neve : Lota fiuviatilis, vagy vulgaris. 
Cuv. V. ö. Herman Ottó, A magy. hal. könyve, II. k. 812. 

mennyi : akármennyi, bármennyi. 
menten megyen : folyvást mindig megy. Menten: azaz tüstént, mindjárt, 

legott, folyvást. V. ö 

aMenten itt lesz.) 
Ar. Pázm. lovag. 

mentest menni : u. a. 
meropes : a merops, is, töhbese ; Sz. Moln. szerint: parti fecske, küllő. 

A székelységben meg a zöld harkályt hívják zöld külü-nek. V. ö. 
Kriza, Vadr. 506. 524. — Alkalmasint a merops apiaster, Linn. 

merő : teljes ; merus. 
mértékelni : mérsékelni. 
mértéketlen: mértéktelen, telhetetlen. 
mert ha méltó félelmünk lehet: mert ha méltán félhetünk. 
messzére: messze, messzire. V. ö. : 

«ΝΘ menj, édes szolgám, jaj, ne menj messzére.t 
Ar. Toldi, IV. én. 19. vsz. 

mesterség : művészet. 
mezítelen vetkez ΤῊ mezítelenre vetkőztetni. 
mi dolog ez: V. 

aMi tok ez? s idehaza maradtak a vének? 
Ar. Pázm. lovag. 

miérthogy : mivelhogy, mert. V. ö. : 
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cFaraó Józsefnek urak előtt monda ! 
Isten miérthogy néked ezeket mutatta, 
Nincsen ilyen bölcs ember széles ez világon.s 

Nagybánkai Mátyás, Hist. az Ják. patr. fiáról Józsefről, 305—307. v. 
(Szilády m., R. M. K. T., IV. k ) 

mihelyen: mihelyt, mihent ; mind a háromfélekép írja. 
mind : mindig. V. ö. : 

aDe a férje mind ezt hajtja : 
Tartsa Isten jó királyom !s 

Ar. Pázm. lovag. 

minden : mindenki, egész, teljes valamennyi; a több. mindenek. 
mindeneknek előtte: először, legelőször, elsőben, minden előtt ; ante 

omnia. 
minden örömnek azt tartani stb. : a vulg. e szavainak : COmne gaudium 

existimate stb." (Jak. ap. lev. 1, 2.) fordítása. 
minden részből: minden részről v. felől, teljesen; omni ex parte. 
mindnyájunkra, szolgál: t. i. vonatkozik, illik. 
mint : miképpen, miként, mi módon, hogyan. 
mivólt : V. ö. : 

cÍgy megértve Miklós a bajnak mivoltát. c 
Ar. Toldi, VII. én. 13. vsz. 

«Μίρ fel birta fogni a dolog mivoltát. 
5. As a 0. :X. ὅπ. :3. νας. 

módatlan: módnélkül való, módfelett. 
módjával: mértékletesen. 
mozdíthatatlan: megingathatatlan, megtántoríthatatlan ; immobilis. 
mozdúlhatatlan : u. a. a 
mulatás : mulasztás, elmulasztás. 
munkáson: munkásan, munkával. fáradsággal. 

N 

nagy: nagyon, igen. Ma is mondják: nagybölcsen, nagynehezen, 
Nagyboldog Asszony (ὦ. 1. a Boldogságos Szűz). V. ὁ. : 

cNagy szívszakadva kérte vissza kisdedét.s 
Virág, Róka és sas. 

Gúnyolta nagy kevélyen a nádszálat.r 
U. a. Cserfa és nádszál. 

cToldi meg nagy búsan haza felé ballag., 
Ar. Tóldi, I. én. 14. vsz. 

V. ὃ. Simonyi Zs. czikkeit, Ny. őr, IV. 442. IX. 314—319. 

nagy ital: nagy ivás, nagy iszákosság. 
nagyobb gond: legnagyobb gond. Ma is élnek a középfokkal felsőfok 

gyanánt. 
nagy szűvet adni: nagyon bátorítani. 
nagytűrhető: nagy tűrő, nagy türelmű. Ma is mondják : nagy ehető. 
nehéz hitelű dolog : olyas vmi a mit nehéz elhinni, nehéz az elhivésre ; 

a paradoxon-t magyarázza Így. 
nehezség : nehézség. 
néki biztatni: neki bátorítani, felbiztatni. 
nem akárminém ű garádicson : nem akármily, azaz közönséges, fokon. 

Pázmány. Egyházi beszédei. 13 
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nem is vólt egy nagy elme, melyben valami vadság és vétek nem talál- 
tatott vólna: Seneca e szavainak fordítása : Nullum magnum inge- 
nium sine mixtura dementie fuit. De tranguillitate animi, 15. fej. 

nem vólt szabad azifjaknak harmincz esztendő előtt stb. : azaz harmincz- 
esztendős koruk előtt. 

nemzet: nem; genus ; ez utóbbi értelemben is él vele. 
nevelni: növelni növeszteni, öregbíteni, szaporítani, nagyobbá tenni. V.ö.: 

aNincs orvosság, patikába, 
Széles mezőn, drága kertben, 
Vagy más helyen, 
A mi neki szőrt neveljen ! 

Ar. A bajusz. 

ne veszessük: ne veszítsük, ne hagyjuk veszni. V. ö. : 

cMásfelől örül, hogy gyilkos a testvére, 
Kit hogy elveszessen, most esik kezére.) 

Ar. Toldi, III. én. 9. vsz. 
nevedékenység : növendékség. 
nevetség : nevetés. 
nevezet szerént: névszerint nevezetesen. 
néző : illető, vonatkozó. V. ö. arra v. erre nézve. 
nyargalóban bocsátani: elereszteni, szabadon ereszteni. 
nyavalya : nyomorúság ; erumna, miseria. Sz. Moln. 
nyavalyás : nyomorult ; miser. 
marik: nyírják. 
nyomban járni: követni, vélekedni. 
nyomos : a minek v. a kinek nyoma van, v. marad ; hosszúéletű. V.ö. : 

cEz próféta szavát hallgasd, mert téged az Isten 
Elveszt, és nyomos itt nem lehet a te neved.? 

Erdősi, Az magy. népnek, ki ezt olvassa, 7—8. v. 
(Szilády A., R. M. K. T., II. köt.) 

nyúgotni : nyugatni, nyugtatni. 

o 

ocsódni : ocsúdni, magához térni. V. ö. : 

S én nem ocsódom fel; magad is bár eljövesz értem. 
Czuczor, Botond, 1, én, 96. v. 

okoskodás : okoskodás, okulás. 
okoskodni: okosodni, okulni. 
okosság : ész, józan ész, értelem. 
okosságtalan : oktalan ; értelem és érzékenység nélkül való. 
oly: olyan. 
olykor : olyankor. 
olynak : olyannak. 
orczapirúlás : pirulás, elpirulás, megszégyenülés. V. ὃ. : 

Orczapirulással szégyenlik a fáklyák, 
Hogy ezek a tánczot szemtelenül vágják.) 

Ar. Toldi szer. VI. én. 33. vsz. 

oroszlámy (ama sívó-rívó) : V. ὃ. Pét. I. lev. 5, 8. 
országháborító: a mit ma revolutionarius-nak hívnak. 
ostor: büntetés, csapás, baj. Attila Isten ostorának hívta magát. V. ὃ. 
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Nem látod a bosszús egeknek 
Ostorait nyomorúlt hazádon ?s 

Berzsenyi, A magyarokhoz. 

osztán: azután. V. ὃ. Kriza, Vadr. 511. V. ö. : 

cNagy sokára el is jöttek azok osztán.r 
Ar. Toldi, IX. én. 10. vsz. 

ottan : legott, tüstént, azonnal. 
ördög alkotmánya: V. ö. Róm. 6, 6. Zsid. 2, 14. 
öreg : nagy, érett, meglett, felnőtt. V. ö. örege, apraja ; öreg templom ; 

öregbíteni stb. 
örökös : örökölt. 
örömében a kereszt kínnyát és gyalázattyát vígan szenvedte : t. 1. a 
jövendő örömök reménységében stb. V. ö. Zsid. 12, 2. E sz. írási 
idézet különféle módon fordul elő műveiben. Az imént idézett szavak 
a n. péntekre szóló második beszédből valók, ugyanazon beszéde 
második részében pedig így szól: «Κὶ a nagy örömet szeme előtt 
viselvén, a kereszt kínnyát és gyalázattyát felvállalta. c 

ösztövér: sovány. V. ὃ. 

cÖsztövér kutágas, hórihorgas gémmel, 
Mélyen néz a kútba s benne vizet kémel.s 

Ama Kgöldi, Το ön: 2. vsz: 

«Μάβ a vékonypénzü nyúlat szalonnázza, 
Hogy csöpögjön zsirtól ösztövér csontváza.) 

Ua. ü- Θ ΤΕ ön. 95: 

ἘΣ 

pádimentom : Sz. Moln. padimontom- és pagimontom-nak írja ; ἃ lat. 
pavimentum némileg magyarított alakja, s padlót, de kivált kövekkel 
kirakott padlót teszen. V. ö. : 

(A háznak pádimentomától fogva mind a padlásig béborítá belől fával ; 
a háznak pádimentomát is béboritá fenyődeszkákkal. 

Kár. (ΟΣ, bibl.. Ε (Kir, E k. 6; 15.) 

pais : így irja Sz. Moln. 15, t. 1. pajzs. 
pántolódni : czivódni, pörölni, veszekedni. 
paradoxom : P. xnehéz hitelűs dolognak fordítja; Sz. Moln. pedig 

így magyarázza : közönséges értelem ellen való, hitetlen csudálatos 
ritka mondás vagy beszéd. 

paraszt : földmívelő, szántó-vető; durva, közönséges, vad; egyebek 
közt cidiota; és elaicuss is, a ki vmiben járatlan. 

parasztúl : parasztosan, durván. 
pároltatm : párologtatni. 
pártolkodás : pártütés, zendülés ; conspiratio, factio, rebellio, seditio. 

Sz. Moln. 
pártolni: pártotütni, zendülni. 
példa: példázat (typus), kép (figura), allegoria, ssmbolum ; a régiek 

jel és jegynek is hívták. 
penitenczia tartó: penitencziát tartó, bűnbánó. 
penna : írótoll. V. ö. : 

cKegyelmednek már rég pihen a pennája.r 
Petőfi, A régi jó Gvadányi 

18. 
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(A mi volt, az nincs már: a mi jó volt, elmult ; 
Más pennával irnak ; sorsom balra fordult. 

Ar. Toldi, IV. én. 15. vsz. 

perváta : a lat. sedes privata-ból ; árnyékszék. 
petczentés : megvan Sz. Moln. Szót.-ban is ; az Akad. n. szótára szerint : 

az óra ketyegésének hangját utánozó szó ; peczczentés az, hogyha 
gyengén úgy ütünk meg vmit, hogy peczczenjen. 

pironkodni : pirulni, elpirulni, szégyenkedni, szégyenleni magát. 
pironság : szégyen, megszégyenülés, gyalázat. 
pohárszék: ma helyette a eredentia középk. lat. szóval élnek. V. ö. : 

mészárszék, törvényszék, padszék (pad) stb. V. ö. : 

aKiteszi középre a nagy asztalszéket, 
Arra tálalja fel az egyszerű étket., 

Ar. Családi kör. 

póka : pulyka. V. ö.: Olyan, mint a pókatojás; szeplősre szokták 
mondani. 

póla: pólya. 
pólálmi : pólyázni. 
póráz: gyeplő, kötél, szíj, zsineg. V. ö. : 

cMás az Atrídák ragyogó dagályát 
Tarka pórázón mosolyogva nyögje.v 

Berzsenyi, A jámborság és a középszer. 

próba: kisértés, tapasztalás. 
próbálni : kisérteni, próbára tenni, tapasztalni. 
prófont: a lat. providere igéből származott a providenda s a profenda 

középk. lat. szó, ebből az olasz proviánda, a francz. provende s a 
ném. Proviant ; élés, élelem. Sz. Moln. szerint: úti tábori eledel ; 
commeatus. V. ö. : 

cSzámtalan sok ágyú, az ki kőfalat tör, ront, 
Vonyatik utánna, kivel sereget bont; 
Sok taraczk pattantyú, ki keresztyén vért ont, 
Golyóbis, puskapor, mindenféle prófont.s 

Zrínyi, Szig. vesz. II. én. 40. vsz. 

púposkodni : kevélykedni. 
püszögetni : az Akad. τ. szótára szerint : püsz, püsz hangon szólogatni, 

biztatni, menésre sürgetni. Baróti Szabó piszegetni-nek írja. 
Pythagoras, ki hét esztendeig nem szenvedte hogy szóllanának tamit- 

ványi: tanítása módját acroamaticusnak ({. 1. olyannak, melyben a 
tanuló egybefüggő tanításokat hallgat), Socratesét pedig erotema- 
ticusnak (kérdésekben és feleletekben folyónak) hívták. 

R 

γαυό: Sz. Moln. is így írja ; rovó, adószedő. 
regula: e latin szónak különféle magyarításával találkozunk a régi 

irodalomban, még jóval P. ideje után is, majd így, majd úgy fejezik 
Kiv Οἷς: 
cTmádd az Istenséget ! ez legelső rendszabás Pythagoras aranyverseiben.)? 

Kölcsey, Parainesis, 
cNagyasszonyom ! vegyen kegyelmed kormányozásban más szabásokat.) 

Katona, Bánkb. V. 2. 



197 

rekeszkedni : elzárkózni. 
rend : állás, osztály, rang, sor. V. ö. : 

c A király lejött és sok nagy úri rendek.s 
Ar. Toldi, XI. én. 13. vsz. 

cMég az nap, az órán, tarka szövött rendek, 
Etele tornyodzó sátrai lippentek.,rp 

U. a. Buda h. IX. én. 74. vsz. 
vendelés : határozat, parancsolat. 
renddel: egymásután, rendesen, sorban. 
romlott állapat : első szüleink bűnbeesése után való bűnös állapot, az 

eredendő bűn, általában az emberi gyarlóság. 
roszság : rosszaság, alávalóság, gyávaság. 
röhögni: hörögni. 
rúgódozni v. rúgóldozni : rugdalódzni, ellenállni, ellenszegülni, ellen- 
θα. V. ὃ. Móz. Υ. 1«. 32, 15. Ap. csel. 9, 5. 

rusnya : piszkos, szennyes. Sz. Moln. 
rútabb és kínosb szemetében temettetik: középfok felsőfok gyanánt. 
rútalmazni : gyalázni, piszkolni. 

5 

sajdítami : sejdíteni, észrevenni, gyanítani. V. ὃ. Ny. őr, I. 424. V. ö. : 
cBencze sajdítá, hogy rosszul lesz a dolog.r 

Ár. Ἐς ΘΒ VI. én:. 11. wsz 
sák: zsák. 
sarcoltatni : sarcz fizetésére szorítani. 
sása: Sz. Molm. szerint: sásafű; kerti zsázsa, rézsuka s salátatorma 

neveken is ismerik. Lepidium sativum. Linn. 
semmirekellő : semmire sem használható. 
semmisedni : semmisülni, megsemmisülni. 
semmi-tehetők, semmi-erejűkvagyúnk: tehetetlenek éserőtelenek vagyunk. 

V.ö.: mindenható, mindentudó, semmitudó (Sz.Moln.) gonosztevő stb. 
sentenczia : ítélet. 
serkegetni : serkengetni, serkentgetni, buzdítani, sarkalni. 
sillyeszteni : sülyeszteni. 
sindeni : sindem, sindesz, sindik stb., t.i. sinylődni, tengődni ; beteg- 

nek, gyengének, szenvedőnek lenni. 
sinórozni: zsinórral, zsineggel mérni. 
sohúlt: sehol. V. ö. Kriza, Vadr. 516. 
sokkáig : sokáig, így is Írja. 
sokképpen : sokféleképpen. 
sólgya : zsoldja. V. ὃ. Róm. 6, 23. 
sólya : solea, sandalium, soulier, Sohle ; οσὶρό, saru. 
sonkoly : alja, gazza vminek. V. ὃ. Ny. őr, VII. 244. 
strázsát állni: őrizni, őrt állani. 
superlát: kárpit, e szóval is él; velum. V. ö. : 

cCsinálj superlátot is kék selyemből stb.a 
Károli α΄. bibl. ford. (Móz. II. k. 26, 31.) 

supphcatio : alázatos könyörgés. 
süveget vetni : t. i. emelni ; süvegelni. V. ὃ. : ágyat-, határt-, keresztet-, 

számot-, véget- stb. vetni; szemét rávetni; magadra vess, (t. i. 
magadat okold); vesd el magad; Istenbe vetett bizodalom stb. 
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szabadakarva : szabadon akarva, önkényt ; sponte. 
szabad azon is a nehéz és akadékos kérdésen: azon a n. és ak. kér- 

désen is szabad. 
szabadgyában : szabadon. 
szabados : szabad, szabadult, szabadított, ment. 
szaggatni: törekedni, vágyódni. 
száján hordozni v. hordami vkit: megfékezni, szigorúan bánni. 
szájára bocsátami v. ereszteni vkit: szabadjára hagyni; szabadon 

bocsátani, ereszteni v. hagyni. 
szakaszkodni v. szakazkodni : bágyadni, elerőtlenedni, gyengülni, lan- 

kadni. A szék.-nél: szakadozni, V. ö. Kriza, Vadr. 517. 
szállam : megszállani, ostromolni, víni. 
szánmi : sajnálni. 
szarsák: Aranyszájú Sz. János, ki görögül irt, műveinek latin for- 

dításban ama kifejezés így van: creceptaculum stercorums (Hom. 
13 in 1. ad Timoth. in Moral.), a mi ganéjt befogadó v. tartó 
helyet teszen; azonban Pázm. nem látja szükségét annak, hogy 
euphemismussal éljen, sőt nemcsak hogy enyhébbé nem, hanem 
még erősebbé teszi a kifejezést. Különben a szóban forgó kifejezés 
német eredetűnek tetszik. Előfordul Luther egyik beszédében is. 
V. ö.: Von der Freiheit der Gewissen. Wittenberg, 1525. 5. lap. (Az 
eredeti kiad. szer.) 

szegődség : szegődés, így is írja ; fogadás, megalkuvás ; pactio. Sz. Moln. 
személyében: alat. cin personav fordítása ; személyesen. — Sz. Moln. 

Szót.-ban: személy szerint. 
szemérem : szégyen, szégyenlés, szégyenkezés. — Szömérem-szó, t.i. 

szemérmet sértő szó. V. ö. Kriza, Vadr. 518. — Ny. őr, III. 466. 
szemérmes v. szemermetes : szégyenelni való, szégyenletes. 
szemérmesbek légyenek (t.i. a szülők) kisded fiok előtt, hogysem akár- 

mely ember láttára : idézése Juvenalis ez ismeretes szavainak : 
cMaxima debetur puero reverentia. Si guid 
Turpe paras, ne tu pueri contemseris annos, 
Sed peccaturo obsistat tibi filius infans.s 

Sat. 14. v. 46—48. 

E szavakból indul ki Herder egyik iskolai beszédében. V.ö. Von 
der Achtung, die Lehrer ihren Schülern, Eltern, ihren Kindern 
schuldig sind. 

szemfül emberek gyönyörködtető : kiváncsi embereket gyönyörködtető. 
Ma is mondják : szemfüles. V. ö. : 

cNem siet, de csupa szemfül.r 
Ar. A bajusz. 

szemlátomás : szemmel való látás, megtekintés. V. ö. szemlátomást. 
szentegyházrontás : templomrablás, szentségtörés. 
Szent Pál, nem egyszer, megvetette az isteni nevet : ὑ. 1. többször elhárí- 

totta magától, hogy istennek nevezzék, tartsák. V. ö. Ap. csel. 14, 
10—15. és u. 28, 6. 

szenvedhetetlen : szenvedést nem érző, aki nem szenvedhet ; impassibilis. 
5261... ΕΟΡῚ ΜΝ: ὃν: 

aLőrincz pedig épen tér vissza Budáról, 
Vagyis Dunaszerre, lefelé ἃ várból.n 

Ar. Toldi szer. VI. én. 63. vsz. 
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Annyi a vad erdeimen, se szeri, se 5Ζάχωηβ.» 
U. a. Pázm. lovag. 

szerelmes : szeretett, V. ö. : 

asSzerelmes bratim.os 
ET B. 

szerencse: sors viszontagság; van bal, jó,gonosz, rossz stb. szerencse. V.ö.: 

c Tündér szerencsénk kénye hány, vet.:s 
Berzsenyi, A magyarokhoz. 

cJó szerencse, ha ezúttal, 
Közte nincs a bölcseségé.s 

Ar. Pázm. lovag. 

szerencséltetni: koczkára tenni, koczkáztatni; periclitari, periculo 
exponere. Sz. Moln. 

szerezni: egyebek közt azt fejezi ki, a mit a német verursachen. 
szerszám: gyógyító szer, orvosság. 
szín: ábrázat, arczulat, ürügy. V. ὃ. : Isten színe előtt ; Urunk színe 

változása ; semmi szín alatt stb. 
színes: a mi színezve, festve, szépítve van, a minek ürügye van; ál, 

hamis, tettetett, titkolt. 
színleni : szinlelni, szépíteni, mentegetni, menteni, palástolni, kifogás- 

sal élni. 
színmutató : a mi szépnek tetszik, látszólagos ; Sz. Moln. szerint : kép- 

mutató ; hypocrita. 
szójárás : így magyarítja a phrasis és stilus szókat. Sz. Moln. szerint 

a stilus: szólásnak, írásnak módja. 
szolgálat: szolgálás, szolgaság. 
szóllatlan kicsinseg : szólni, beszélni nem tudó, szótalan, szótlan gyer- 

mek- v. kisdedkor. 
szomjú : szomjas. V. ö. : 

cEgy szomjú kútágas ácsorgott előtte. 
Αγ... ΠΟΙ, ΠΧ: 6n.- 15. vsz. 

szomjúhan : szomjan, szomjuhozva, epedve, vágyva. 
szorgalmaztatni : serkenteni, sürgetni ; ma: szorgalmazni. V. ö. hely- 

heztetni, szerkeszteni stb. 
szózat: szó, hang ; Wesselényi Szózat stb. czímet adott egyik könyvé- 

nek és Vörösmarty meg híres költeményének. 
szösz: a megtilolt és meggerebenezett kendernek vagy lennek ama 

szálai, melyek a kócznál hosszabbak és finomabbak, az ú. n. szálnál 
pedig rövidebbek és gorombábbak. Az ak. n. szótára. V.ö. szöszke, 
t. 1. szöszhöz hasonló hajú. 

szűfogás : elfogódás. 
szűjárás: ha az észjárás a gondolkodás módja, a szójárás pedig a 

beszélés módja : akkor a szűjárás bizonyára csak az érzés módja lehet. 
születésünk erejéből harag fiat, veszedelem taplói vóltunk : V. ö. Róm. 5, 

12, 18. Efez. 2, 3. A taplóról szóló rész Pázm. gondolata ; a bűnre 
való hajlandóságot fomes peccati-nak, a bűn taplójának, nevezték 
el a hittudósok. 

szünetlen: szünetlenül, szüntelenül. 
szűvet és kedvet adni: bátorítani. 

jar 
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τ 
tagolmi : verni. 
talám : talán. 
tanács : akarat, szándék, tanácsadó, tanácsos. V. ö.: 

cTe akarod-é én tanácsomat tudni? 
Zrínyi, Szig. vesz. I. én. 26. vsz. 

tangálm : tangere lat. szóból ; érinteni, illetni, vkire ezélozni. 
tántorogni : tántorodni, megtántorodni, ingadozni. 
tanúság : tanítás, tanúlság. 
táplálás : táplálék, 
tapló: bűnre való hajlandóság ; fomes peccati. 
társalni: társul adni, társítani egybekötni. 
tartó: tartós ; Sz. Moln. mind a két alakot feljegyezte. 
tekélletességnek tetejére jutott : t. 1. legmagasabb csúcsára vagy fokára ; 

tetőpontjára. 
tekintetes : dicső, fényes, híres, nevezetes ; figyelemre, tekintetre vagy 

tiszteletre méltó; a minek v. a kinek auctoritása van. 
telik : teljesek, telvék. V. ὃ. Kriza, Vadr. 519. 
tellyesíteni : tölteni, el- v. megtöltenni. teljessé tenni. 
tellyességesen : teljesen. 
temérdekség: nagyság, sokaság, szertelenség, vaskosság, vastagság V.ö.: 

cGyarló az ember, és a mi vagy alaktalanul, vagy temérdeksége miatt 
által nem tekinthetőleg áll előtte, abban kielégítést nem lelhet.s 

Kölcsey, Emlékb. Berzsenyi felett. 

temető prédikácziót tenni: halotti-beszédet mondani, 
teremteni : teremni. 
teremtett-állat : teremtmény, a létező ; ens. 
téres : megtérés : 
terh: teher. V.: 

c Vállán lévő terhtől igen iszonyodik.n 
Gyöngyösi, Mur. Vén. I. r. 76. vsz. 

«ἄτη de hideg hamvam még egy terh nyomja.n 
Czuczor, Aradi gyül. IV. én. 

teríteni v. téríteni : fordítani. V. ö. meg-, vissza-, eltéríteni stb. 
térítés: megtérítés. 
terjék : theriaca, Sz. Moln. — Állatok marása vagy mérge ellen való 

orvosság, melyet mérgeskigyók és egyéb állatok egyes részeiből 
készítettek a régiek. Régente még egy más orvosságnak is neve, 
mely egyebek közt opium-ot foglalt magában. A szék. tiria. V. ö. 
Kriza, Vadr. 520. 

természet ereje felett való : sapernaturalis v. supranaturalis ; a mi nem 
a természet törvényei szerint van, természetfölötti. 

természet szerint: a természet törvénye szerint, természetesen. 
természet szerint való : naturalis ; a mi a term. törv. szerint van, ter- 

mészetes, természeti. 
természet vezérléséből: természetes, természeti ösztönből. 
terűl-fordúl : a szék.-nél: terül-férül. V. ὃ. Kriza, Vadr. 520. 
terülm v. térülmi : fordulni, térni. 
testamentom vérét tapodgyuk: V. ö. Zsid. 6, 6. és u. o. 10, 29. 
testesülés : megtestesülés ; incarnatio, 
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te s tova : ide s tova. 
test szerint: a testre nézve, testileg. 
tetczeni: a lat. videri; látszani, tünni. 
tetczés: a lat. placitum ; vélekedés, vélemény. 
tetem: csont, tag, test. V. ö 

cNe hagyjanak abban semmit reggelig és tetemét annak meg ne törjék. 
Károli G. bibl. ford. (Móz. IV. k. 9, 12.) 

«Αχ bőrt teteméről mind el-levonszátok, 
Es az tetemet is ugyan megrontjátok.s 

Szkhárosi Horvát András, Az fejedelemségről 119—120. v. 
(Szilády A., R. Μ, K. TT. ΠῚ Ὲ] 

cHogy e tetem fagyos 500.» 
Katona, Bánkb. I. 14. 

Ma is mondják : tetemes, tetemesen, hült tetem, holt tetem stb. 
tétemény : tett, cselekedet. 
tetétől fogva talpig : tetőtől fogva talpig. V. ö. Kriza, Vadr. 520. — 
ἵν ἐς ΤΙΣ 977. 

té-tota : ide s tova. V. ὃ. tétovázás, tétovázni stb. V. ö. : 

cAzért lóra ült s hetekig 
Kalandozván té-tova.9 

Kisfaludy S. A somlai vérszüret. I. én. 

c Bizonytalan fut té-tova., 
Czuczor, Karád és Zemir. 

tettetes : képmutató, látszó, látszólagos, külső, szép, tettetett. 
teveszőr-köntös viselése, tömlöcze, mártyromsága felett böcsülletesb 

és érdemesb vólt ez az alázatosság: t. i. mindazoknál becsesebb 
volt, többet ért alázatossága. 

tiszt: hivatal, kötelesség. 
tisztelet : tisztelés. 
tolvaj : rabló. 
torkosságúnk gyönyörködtető : torkosságunkat gyönyörködtető. 
tovább : továbbá. 
több : többi. 
többi : többiek. 
tőke: bot, fadarab, tuskó ; stipes, truncus. 
töltés: betöltés, teljesítés. 
törvény : ítélet. 
törvényt lálni, mondami v. tenni : ítélni. 
tricensis püspök : t. i. Heliodoros, 390 körül, trikkai püsp. Thessalo- 

niában. Ifjúkorában írta ama regényt, melynek cAethiopica, ἃ 
czíme ; tárgya meg Theagenes thessaliai ifjú s Chariklea étiop király- 
leány szerelme. B mű egy latin vagy magyar fordítása nyomán írta 
Gyöngyösi a magáét, ily czímmel : Új életre hozott Chariklia stb. 

túdós: tudó, a ki "tud v. ismer vmit, a kinek valamiről tudomása 
" van. V. ö.: «Α ki miben tudós, abban gyanós.; Km., melyet Pázm. 
többször felhoz. 

tudtunkra vétkezik : tudtunkkal, azaz úgy, hogy van tudomásunk róla. 
turba : erszény, e szóval is él. 
türhetetesség : tűrés, türelmesség. 
tyrannus : kegyetlen úr, Sz. Moln. — Kényúr, önkényes uralkodó. V. ὃ. 

Pázmány. Egyházi beszédei, 18α 



«Τὸ a durva tyrann bíborit elveted. 
Berzsenyi, A temető. 

Nem fertőzteti meg durva tyrann keze : 
Törvény, nem hatalom kénye, uralkodik.s 

U. a. Magyarország. 

U 

udvarolni : szolgálni, tisztelkedni. V. ö. : 

Erdők között ép úri háza volt, 
Mely ellenségnek még nem udvarolt.) 

; Vörösm. Szép assz. 

ugató gyomor : éhes v. korgó gyomor. 
ugyan : is; etiam. V. ö. Simonyi, Magy. kötőszók I. 233, 234, 260. 
únakozás : unalom. 
únatlan : untalan, untalanul, megunás nélkül, szakadlanul. 
uralni: úrnak vallani, elismerni; hódolni. V. ὃ. Ny. őr, IV. 55. V. ö. : 

cAdja Isten, hogy a magyart 
A félvilág uralja, . 

Kisfaludy S. Tátika, I. én. 

cEgy nép lakik túl tengeren, 
Hol délre lejt az Alpok alja, 
Hol fűszeres völgy, rónaság 
Az erdős Appenint uralja.n 

Ar. Hollósi Kornéliának. 

utólsó czél: végcezél. 
utólsó romlás, szükség v. veszedelem: végveszedelem. 
útonjárás : utazás. V. ö. utonállás, utonálló. 
útonjáró : utas, utazó. - 
uttyában tére: utjában, utazásában, útközben betére. 
üdő: idő. V. ö.: Kriza, Vadr. 521—522. 
üdőmulatás : mulatás, időtöltés. ΠΡ 
üdő szerént való jók és gonoszok : ideig-óráig tartó, v. földi javak és 
bajok ; temporalia bona et mala. § 

üdőt vontatni: halasztani, halogatni, késni, várni. 
üres : szabad, ment, mentes. 
üresen nem maradni: meg nem menekedni v. szabadulni. 
üstököt vonni: czivódni, versengeni, veszekedni. 
3 0 Κ΄. ὃς ὉΒ. MODON 4. LO A 
üszög: üszök, izzó tűzzel égő test ; nem kész, rendezetlen állapotban 

levő dolgokat is ért alatta. V. ö. Egyh. Besz. második előlj. besz. 
ütközhetik gondolatúnkba: juthat eszünkbe. 

ν 

vaj : vaj 65 vajhindulatszók, a melyek nyomatékosabb óhajtást fejeznek 
ki; különbözik ezektől a ἀνα] μῶν és cvallyon.c V. ὃ. Simonyi, Magy. 
kötőszók, I. 118—119. — Ma is mondják : vajmi. V. ö. : 

Vaj nem zengesz-e dalt, melytől vendégim örömre 
Keljenek, és melytől eloszoljon gondja uradnak ὃ» 

Czuczor, Botond, I. én. 45—46. v. 

cVajh ki ő, és merre van hazája?) 
Vörösm. Szép Ilonka. 
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valaki: a ki. V. ö..: 
Egyszer csak elmaradt, — elmaradt végképen, 
Jobb helyet keresvén a sírnak ölében, 
Holott nyugodalmat találnak, valakik 
Oda menvén, lesznek az ítéletnapig. » 

Tompa, A félkezű koldus. 
valami : a mi. 
vakot vétni: megcsalni, csalódni; a koczkajáték közben előforduló 

. kifejezés. 
választás : nemcsak electio, delectus és optio ; hanem különbség, kü- 

lönbségtétel. 
választva: kiválasztva, megkülönböztetve, szabad elhatározásból, akarva. 
válogatás nélkül : különbséget nem téve, kivétel nélkül; ma is mondják : 

személyválogatás, személyv álogató, t. 1. aki nem egyenlő mértékkel 
mér mindenkinek, nem igazságos. 

vastag : erős, izmos, kemény. V. ö. : 

cErős, vastag gyermek Tholdi kicsin korában.r 
Ilosv., Az híres-neves Tholdi M. 20. v. 

(Szilády Á., R. M. K. T. IV. k.) 
vastagítani : erősíteni. 
vastagítás : erősítés. 
vastagodni : erősödni. 
vász : madárijesztő. Sz. Moln. 
vég : 626] ; exitus. V. ö. Mi végre ὃ jó végre, stb. 
végezett rendivel: elhatározott, megszabott rendjével. 
vékony : csekély. 
véletlen: a mit nem sejt v. nem vár v. vél az ember. 
vélle: vele. 
velősödni : gyarapodni, hízni, kövéredni. 
velőzni : u. a. 
vén: vőn, veve. 
venyike: venyige. V. ö. Kriza, Vadr. 523. 
vereség : baj, csapás, ütés, verés. 
veszés : elveszés, veszedelem. 
vészszük: veszszük. V. ö. : 

cA tollat levészi.) § 
Ár. Toldi, XI. én. 12. vsz. 

cMarhádat elvészem.) 
Ὁ: 8. u: ὁ. - 18. vsz. 

vétkesítem : vétekkel vádolni. 
vétni : vetni. V. ö. : 

cFényt a késő századokra vét. 
Kölcs. Zrínyi dala. 

vígaság : vígság. V. ὃ. bölcseség. V. ö. : 
cMajd vigasság : zene, táncz, bor 
Tartja ébren a fölházat., 

vígaságos : vig. Ar. Szibinyáni Jank. 
vigyázás : virrasztás, őrtállás. 
világbiró : nem annyit tesz, mondjaAr., ( Visszatekintés, Próz. dolg. 366.) 

mint a ki a világot birja (possidet), hanem a ki uralkodik a felett ; 
latinul, az armipotens kaptájára üthető, mundipotens fejezné ki, 

a 
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V. ö.: Szegény ember szándékát v. szerencséjét boldog Isten birja ; 
nem habet vagy possidet, hanem rendelkezik vele, hatalmában van. 

világ szerint: e világon, itt a földön. 
virágének : a mit ma népdalnak hívunk. Neve, alkalmasint, onnan 

ered, mert a magyar népdalokban sokféle virág neve fordul elő. 
Bővebben szól erről Szilády Α., R. M. K. T., I. k. 339—341. 

virgyina: clavieymbalum, virginale, arcarum organum fidiculare, 
mondja Kresznerics Szót., az Akad. n. szót. szerint pedig : czim- 
balom, a vesszőt jelentő cvirgad latin szótól, mert a czimbalmot 
vesszőcskékkel verik. 

viselni : hordozni, vinni, rábírni. 
viszsz : viszesz ; portas. 
viszontag : viszont, újra, ismét. V. ö.: 

«Α mely kéz felemelt, az ver most porba viszontag.n 
Berzsenyi, Napoleonra. 

«Α nagybárdu Botond mond fölgerjedve viszontag.n 
: Czuczor, Botond, II. én. 131. v. 

(Gonosz indulatjok megszállta viszontag, 
Leskődni a sírhoz meg" visszaosontak.) 

Ar. T. szer. VI. én. 88, vsz; 
visszafordúlt ; rendetlen, rossz, fonák. 
vissza nem kérődik: nem kérődzik ; non ruminat. 
visszaszeretés : viszontszeretet. 
visszavonyás : visszavonás, versengés. V. ö. : 

«Α szent rokonvérben füresztő 
Visszavonás tüze közt megálltál.) 

Berzsenyi, A magyarokhoz, 

vítatni : megszállani, ostromolni, támadni, víni, vívatni ἢ oppugnare, 
impugnare. 

vonszami : vonni, e szóval is él. V. ὃ. 

«Α barátságos Kezőáöt örömmel 
Vonszod.s 

Virág, Soterion custosomnak. 
cVonszá oda úgy az embert.) 

; Kisfaludy S. Somló, I. én. 
vonyni : u. a. 

Ζ 

zabállami vmiben: mértéktelenül élni vmivel. 
zabolából itatni: féken, fenyítékben, szigorúan tartani. 
zabolán hordozmi v. tartam : u. a. V. ö: : 

(Ha fenyegetésem zabolán nem tartja.) 
Petőfi, Ján. vit. XIV. 

zabolára fogni: fékezni, megfékezni, megzabolázni. 
zabolát neki vetni: szabadjára, magára hagyni; nem törődni vmivel 

v. vkivel, veszni éngedni. 
zárlami : zárni. 
zománczozm : bevonni ; Sz. Moln. Szót. szerint : sómántzozni, zomán- 

tzozni ; erustare. 
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ELŐSZÓ. 

A XVI. és XVII. századnak eleven vallási vitatkozásai igen 

fejlesztették nyelvünket, de a XVIII. századnak szomorú politikai 

állapota természetes fejlődésében felette megakadályozta. 

: Azonban, a visszahatás természeti törvénye szerint, nagy gaz- 

dagságú s nagy fejlődő képességgel bíró nyelvünk szunnyadásából 

felébredt, és csakhamar oly ifjú erő pezsgésének adta tanubizony- 

ságát és fejlődésében oly bámulatraméltó haladást tett, mint oly 

rövid idő alatt más nyelv még soha. 

Az úgynevezett nyelvújítás, számos oknál fogva, csakugyan 

elkerülhetetlenül szükséges volt. Sok jóakarattal, nagy philosophiai 

készültséggel, a külföldi művelt nemzetek irodalmának kellő isme- 
retével, tiszta ízléssel, lelkes hazafisággal, de nem elegendő nyelv- 

tudománynyal fogtak legjobbjaink a nagy munkába. Ez az oka, 

hogy nyelvünk — a művelt nemzetek nyelvének történetében pá- 

ratlan — erőszakos újításon ment keresztül. A helytelenül alkotott 

új szók, az idegen kifejezéseknek szóról-szóra való fordításai, a szó- 

rend és a mondatszerkesztés ellen való vétségek — nyelvünk ere- 

detiségének, gazdagságának és szépségének rovására — befészkel- 

ték magukat és egyszersmind számos eredeti, tösgyökeres magyar 

szót és kifejezést szorítottak ki. 

Minthogy a nyelvújítást idegen példák nyomán hajtották 

égre, nyelvünk sokat vesztett eredetiségéből, vagyis abból a saját- 

ágos magyarosságból, a mely ma- már csupán régi íróinknak 

űveiben lelhető fel, a melyeket azért fel kell keresnünk, ha 

kellőképen meg akarjuk ismerni nyelvünknek tulajdonságait, ter- 

észetét és lelkét. 



Még alig van néhány régi jeles írónk újra kiadva a közönség- 

nek és az iskoláknak használatára. 

Igaz ugyan, hogy a magyar nyelv és irodalom tanítói közül 

azok, a kik a régi jeles írók műveit kellőképen megbecsülték, nem 

elégedtek meg az olvasókönyveknek csonka-bonka darabjaival, 

hanem, ha szerét ejthették, bevitték az iskolába az eredeti, vagy a 

mult századokból származó újabb kiadásoknak egy-egy példányát 

és felolvastak vagy felolvastattak néhány hosszabb, egybefüggő egé- 

szet tevő részt: azonban az iskolában való olvasásnak csak akkor 

lehet maradandó haszna, ha valamennyi tanuló maga előtt tartja 

a könyvet. 

Kivált pedig a középiskolának addig nem lenne szabad el- 

bocsájtani növendékeit, míg nevezetes régi íróinknak nyelvét 

kellőképen meg nem ismertette velök. 

Ezúttal Pázmány rKalauzv czímű híres munkájának I. és 

II. könyvét teszszük könnyen hozzáférhetővé. 

cMily bőség és erő van — mondja Greguss — Pázmány kifeje- 

zésében, mily hajlékonyság és tösggyökeres magyarság szófűzésében, 

mily gazdagság szólása módjaiban! Csupán csak Pázmány írásaiból 

kiszemelve, dús magyar közmondási gyűjteményt lehetne össze- 

állítani; sőt még szótárunk is tetemesen és becses kincsekkel 

gyarapodnék, hahogy a Pázmány használta, jelenleg nagy rész- 

ben félretolt szavak beolvasztatnának, s részint feleleveníttetve 

az újabb időkben támadt magyartalanok, vagy kevésbé találók 

helyébe tétetnének, xrészint eredeti értelmöknek visszaadat- 

nának.v") ; 

Azonban műveinek nemcsak nyelve, hanem tartalma is becses, 
Igen csalatkoznék, a ki azt hinné, hogy a szűk négy fal közé zár- 

kózott ember jámborságával és korlátoltságával fog találkozni 

műveiben. Nagytehetségű, nagytudományú s világlátott ember 

szól azokban, a ki mindig széles alapokra helyezkedik ; a ki rend- 
szeresen és világosan osztja fel tárgyát, a melyet ügyesen csopor- 

tosított bizonyítékainak sokaságával és nagy emberismeretre valló 

módon fejteget, oly nyelven, a melyet mindenki megérthet. «ΑΖ 

alapot — úgymond Greguss — bő tapasztalás, nagy ismeretkör és 

ἢ Pesti Napló, 1854. évf. máj. 2. (100. sz.) 



tudományos tájékozottság képezik, mely utóbbi szintoly határozott 

irányú, mint lehetőleg elfogulatlan; ily alapon azután az éles 

okoskodás ereje, az eleven gúnyolódás, a találó élczek és szójátékok 

nem csodálhatni, hogy szinte ellenállhatatlanná tevék nyomos és 

mégis sohasem fárasztó vagy untató előadását. Bámulnunk lehet 

és kell mindenesetre az elmét, mely annyit és így tudott előhozni ; 

de annál kevésbé bámulhatni ezen elme roppant hatását, mely 

munkálkodásának természetes eredménye volt.v") 

Megemlítjük, hogy a Kalauz első (1613.) kiadása nyomán 

szóról-szóra közöljük az I. és I. könyvet. Egy-két sort mégis el 

kellett hagynunk. 
Teljesen azon módon rendeztük e két könyvét sajtó alá, mint 

ugyancsak az ő s Káldi Válogatott egyházi beszédeit és Faludi 

Nemes úrfi-ját. 

“ΠΑ textusban közölt latin idézeteit elhagytuk. Azonban neve- 

zetesebb, szebb és a magyar textus megértésére okvetetlenűl szük- 

séges latin idézeteit bevettük jegyzeteinkbe, sőt olykor, a hol 

szükségét láttuk, még meg is toldottuk egy-két felvilágosító idé- 

zettel, kivált néhány szép párhuzamos helynek felemlítésével, a. 

melyekből némikép kitetszik. hogy miben hasonlít más jeles írók- 

hoz és miben különbözik tőlük. 

Helyesírásán és szünetjelezésén, hogy könnyebben lebessen 

olvasni s érteni a mit ír, kénytelenek voltunk megváltoztatni 

egyet-mást. Szavait nem közöljük sem betűről betűre, sem nem 

alakítottuk teljesen át a mai helyesírás szerint; mert úgy véljük, 

hogy a régi írók helyesírásának dolgában, az említett két szélső- 

séget kerülve, közép úton kell járnunk. 

Az idő, a melyben Pázmány élt, nincsen ugyan annyira távol 

tőlünk, hogy meg ne érthetnők szavait; de annyira közel sincsen 

hozzánk, hogy magyarázatok nélkűl könnyen lehessen megérteni 

minden szavát. Azért megmagyaráztuk, vagy a lapnak alján, vagy 

a jelen műhöz csatolt szótárban, valamennyi ma már szokatlan 

szavát és kifejezését. 

Azt véljük, hogy a magyar nyelv és irodalom kedvelői szí- 

vesen fogadják a jeles írónak jelen műben foglalt szép sorait; mert, 

FIZU: ὁ: 
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a mint Greguss mondja, ") Pázmány munkálkodása mint egyház- 

és államférfiúé nemzeti történelmünk multjába tartozik : munkál- 
kodása mint magyar íróé — félretevén minden vallási s politikai 

felekezetességet — minden időkön keresztül élő kincse marad 

irodalmunknak, s míg csak ez élni, fejlődni fog, a ki magyarúl 

3 
gy 
᾿ 

1 

írni s írásával hatni akar, Pázmány írásait, mint tanulmánya egyik 

fő forrását, nem nélkülözheti. 

Ὁ U. o. 

B. A. 



PÁZMÁNY KALAUZÁRÓL. 

Pázmány, ki nagy írói tehetségekkel volt felruházva, kétség- 

kívül feltette magában, hogy irodalmi tekintetben is becses mű- 

veket Ír. Ő, ki törekszik, hogy írott művei ne csak hasznos hit- 

tudományi művek, hanem, a mennyire a komoly tárgyak engedik, 

egyszersmind kellemes olvasmányok is legyenek, öntudatosan járul 

hozzá irodalmunknak gazdagításához. 

Művei, a melyekben a stilusnak minden faját fellelhetjük, 

mutatják, hogy ha csupán az irodalomnak szentelte volna magát, 

akkor talán még kiválóbb helyet foglalna el irodalmunkban. 

Minden tudomány és minden szép iránt fogékony, azonban 

ismereteit csak eszköznek tekinti kitűzött ezélja elérésére, vagy 
legalább megközelítésére ; czélja pedig az, hogy hazájában vissza- 

állítsa a katholikus vallás régi hatalmát és fényét. Munkás termé- 

szete, mely semmi fáradságtól sem riad vissza, párosulva erős meg- 

győződéssel, bámulatra méltó erőt fejt ki annak a czélnak szol- 

gálatában : cMíg Isten egy foltját tartja — úgymond — az én 

fogyaték életemnek, semmi munkát és fáradságot nem kímélek 

az igazság oltalmától.s") 

A katholikusok között hazánkban, úgyszólván, ő az első, a ki 

teljes mértékben felismeri, hogy mekkora hatalom a sajtó, a me- 

lyet szintén eszközül használ vallása javára. 

Harmincznégy munkájáról van tudomásunk, a melyek közül 
huszonkettőt írt magyarúl. Tehát termékenységre nézve is irodal- 

munknak ritkább jelenségei közé tartozik. 

-) A setét hajnalcsillag stb. czímű könyve 12. lapján. 
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Hogy művei legnagyobb részének tartalma vitatkozás, annak 

a dolog természetében rejlik oka. Azonban még ezekben is vannak 

oly részek, a milyeneket a vitázó művekben, kivált a régiekben, — 

nem egykönnyen találhatni, s a melyek irodalmi szempontból ig. 

valóban szépek. 

Irodalmi nevezetességre vitatkozó művei közül leginkább 

Kalauza tarthat számot, a melynek tartalma, nyelve, terjedelme 

s hatása egyaránt felettébb fölülmúlja egyéb vitatkozó műveit. 

Kalauza előtt megjelent és közkézen forgó számos csekélyebb 

terjedelmű iratát Kalauzában újra felhasználta, a mint ő maga 

mondja : cSzent Ágoston példáját követvén, az elébb kibocsátott 

könyveimnek is sok részét ebben a mostani írásomban alkolmatos 
helyekre rendeltem, . . . és tetszésem szerint megjobbítom, meg- 

rövidítem, megtoldom ezeket, a hol helyesnek alítom lenni.v") 

E könyvét, melynek kidolgozására különös gondot fordít, 

Istvánfi Miklós az egykori nádorhelyettesnek és főajtónállónak — 

a jeles történetírónak — és Draskovics János tárnokmesternek 

ajánlja, hogy kifejezze nekik háláját egyházuk iránt való hűsé- 

gökért ; hogy a maga s szerzete számára jóakaratukat biztosítsa, 

s bizonyára leginkább azért, hogy műve a nemzet előkelői közt 

annál könnyebben terjedjen el. Mikor már primás, akkor az elő- 

kelő embereknek jóakaratát nem kell ily módon keresnie; Egy- 

házi Beszédei gyűjteményét a Szentháromságnak ajánlja. 

Ahhoz a két főúrhoz intézett latin ajánló-levelében művét 

Hodegus-nak hívja. Így hívta az a névtelen is, kivel Thurzó 

György nádor özvegye latinra fordíttatá; s a kinek kéziratban 

maradt fordítását 1616-ban Wittenbergbe küldte az említett öz- 

vegy, hogy a híres prot. egyetem hittudósai czáfolják meg. Ezek 

Balduin Frigyes "") tudós egyetemi tanító- s hittudományi íróra 

bízták a czáfolat megírását, a ki elvállalta az elég nehéz feladatot, 

de csak tíz év multán, 1626-ban, készült el vele, s ő is Hodegus- 

nak nevezte, sőt a harmadik kiadás eczímlapján már maga Pázmány 

15 ; mindazáltal nem Hodegus az első kiadás czíme, a mint sokan, 

ἜΑ Kalauz első előlj. besz. (A kegyes olvasónak stb.) 

Ἐπ Eletrajzát közli, de igen röviden, Ch. G. Jöcher, Compend. 
Gelehrten- Lexikon, I. köt. 311. lap. 
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a kiknek nem volt alkalmuk ezt a kiadást látni, tévesen vélik, 

hanem: «1806 1 igazságra vezérlő kalauz, melyet írt Pázmány 

Péter, jezsuiták rendin való tanító. Nyomtatták  Posonban, 
MDCXIII. esztendőben." A második kiadás 1623-ban jelent meg, a 
melyről így szól: cAkarnám, ha a Kalauznak második nyomtatását 

tekintette volna Balduinus : mert abban nemcsak sok dolgot bőveb- 

ben és világosban erősítettem, de a hol eszembe vehettem, hogy 

vagy a gonoszság, vagy a tudatlanság megütközhetnék igazmondá- 

somban, nyilvábban igyekeztem magyarázni értelmemet.5?) A har- 

madik kiadás 1637-ben és a negyedik 1766-ban jelent meg. 

Az első, második és harmadik kiadást a jezsuitáknak pozsonyi 

házában felállított könyvsajtó nyomtatta; a nyomtatásra Német 

Jakab jezsuita ügyelt fel.") A negyedik kiadást pedig a n.-szombati 

jezsuiták nyomtatták. 

. A második kiadáshoz, alkalmasint Pázmány felszólítására, 

Veresmarti terjedelmes tárgymutatót készített, a mely azonban 

nyomtatásban nem jelent meg.) 
Ellenfelei egyebek közt azzal vádolták, hogy Kalauza nem 

eredeti, hanem, hogy különféle könyvekből, de különösen Bellar- 

min nagy művéből) állítá egybe. 

Tagadhatatlan, hogy Kalauza megírásánál, a sz.-írás, az első 

ker. századok jeles egyházi íróinak művei, számos hittudományi 

s egyéb tudományos mű mellett, csakugyan hasznát vette Bellar- 

min munkájának is. Mindazáltal a Kalauz korántsem kivonata, 

vagy fordítása Bellarmin munkájának. Sok és nevezetes különbség 

van a két mű között ; ime néhány : a Kalauz csekélyebb terjedelmű 

Bellarmin művénél; népszerűbb módon is van írva, mert míg 

Pázmány a csekélyebb műveltségűekre is tekintettel volt, — a 
kiknek kedvéért tartózkodott minden oly fejtegetéstől, mely a 

tudóskodás színét viseli magán, — addig Bellarmin inkább a hit- 

1) A setét hajnalcsillag stb. czímű könyve 13. lapján. 

2) Ipolyi, Veresmarti, 646—7. 1. 

Ὁ: 5. u. o. 641—3.-T 
§) Melynek eczíme: Disputationes de controversiis ehristianze- 

fidei adversus hujus temporis haerreticos. — Bellarminról és műveiről 

szól Ipolyi, Veresmarti, 116—25. lap. 



tudósok számára írt ; Pázmány különös tekintettel volt a magyar- 

országi dolgokra, mert hisz hazájának közönségéhez szólott: 

Bellarmin nem egy nemzetnek írta művét; Pázmány vitatkozó 

módja nyersebb és ingerültebb Bellarminénál, egyebek közt azért, 

mert Pázmány közvetetlenül érintkezett az újítókkal: a híres 

olasz bíboros pedig nem; a Kalauz szerzője, gyakorlatias fel- 

fogásával, művébe beleszövi személyes tapasztalatait is : Bellarmin 

csaknem pusztán az elmélet terén marad ; Pázmány néha a tréfás 

módon való tárgyalástól sem riad vissza, Bellarmin mindig a 

tudós komolyság hangján szól. 

Van ugyan sok oly tárgy a Kalauzban, a mi Bellarminnál is 

megvan ; a mi nem is lehet máskép, mert hisz csaknem ugyanazon 

czélja van mindkét műnek : de viszont oly tárgyakról is van szó a 

Kalauzban, a melyekről semmit sem találhatni Bellarmin művében. 

Így pl. a Kalauz I. és II. könyvében foglaltakról nincs szó Bellar- 

min munkájában. 

Pázmány nem említi Kalauza elöljáró-beszédeiben a könyve- 

ket, a melyekből merített, Bellarminét sem ; de akkoriban a kút- 

fők megnevezése az elöljáró-beszédben nem volt divat, azután 

egy művet sem követett oly híven és szorosan, hogy szükségesnek 

tartotta volna megnevezni. Különben, ha szóról-szóra vesz át 

valamit valamely írótól, akkor mindig lelkiismeretesen idézi annak 

nevét, művét és ennek fejezeteit. Teszi ezt már csak azért is, hogy 

annál nagyobb hitelt adjanak szavainak. Kalauzában mintegy 

negyvenszer idézi Bellarmint. 

Tehát nem tartozik amaz írók közé, a kik épen azokat nem 

szokták megemlíteni, a kiknek műveiből legtöbbet merítenek. 

Bármennyi kútfőt használt is Kalauza megírásánál, azért ő 
mégsem utánzó vagy másoló csupán ; műve pedig tagadhatatlanul 

önálló alkotás, mert anyagát teljesen önállóan állította egybe. 

Szóval, a szerkezet és nyelv az ő tulajdona s az ő dicsősége. 

A Kalauzról az első magyar nyelvű irodalomtörténeti mű 

szerzője, Bod Péter, így vélekedik: ..Ebben a könyvben minden 

ékesszólásának és elmés találmányainak folyamatját kiöntötte.v") 

Toldy, egy századdal későbben, meg ekként: Mindenre 

k) Magy. Ath. 218—9. lap. 
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kiterjedő tudománynak, éles dialektikának és pávatlanul hathatós 

előadásnak bámulandó műve, melynek vér nélküli diadalma, tisz- 

tább és sikeresebb volt a Ferdinándok harminczéves-háborújá- 
nál... hetven éven át a legjobb protestáns elméket és azoknak 

tekintetre méltó tudományát . . . fárasztotta. ") 
(A XVII. század híres prózaírói, — mondja Beöthy?) — 

Pázmány és iskolája, nemcsak mint egy új művelődési s irodalmi 

korszak alapítói, hanem úgy is mint a magyar nyelv mesterei 

szokatlan fényben tűnnek föl. Ők voltak az elsők, kik a nyelvből 

fegyvert kovácsoltak. A protestáns szellem, mely előttök majdnem 

egy századon át irodalmunkban uralkodott, különösen vallásos 

munkákban, tanításokban, vitatkozásokban, puritán ridegséggel 

utasította vissza a hatásnak azt az eszközét, mely a nyelv kiképzé- 

sében, fordulatainak irányzatos felhasználásában rejlik. 

. Politikai életünk, irodalmunk és iskoláink, szóval egész mű- 

velődésünk a XVII. században még megérzi a művelt külföld 

szellemi hatását. A. század uralkodó eszméi által keltett mozgalmak 

hazánkban is észrevehetők. «ἃ magyar szellemnek legkiválóbb 

képviselői — úgymond Beöthy") — egyszersmind az európai szel- 

lemnek is képviselői s kifejezői... Pázmány az antireformatio, a 

jezsuita tudomány európai áramlatának magyar képviselője, esz- 
méiben, módszerében, nyelvében. 3 

Vitatkozó műveiben, Kalauzában is, mint általában ama küz- 

delmes és zajos kor vallási irodalmának valamennyi íróját, elragadja 

olykor-olykor a vitatkozás heve, s ekkor nem tárgyilagos, sőt elég 

kíméletlenül fakad ki ellenfelei irányában ; mindazáltal még leg- 
élesebb vitatkozásai közben is fel-felcsillámlik jó lelkéről tanúskodó 

egészséges, de — a kor ízlése szerint való — kissé vaskos humora ; 

s, tagadhatatlanul, csaknem mindig észrevehetően mérsékelni tö- 

rekszik indulatait. 

Föltett szándéka : ellenfelei iratainak ckeresztyén szelídséggel 

való megrostálásav; a mi legjobb akarata mellett sem mindig 

1) A magy. nemz. irod. tört. I. k. 64. lap, a 8. kiad. szer. 

7") A szépprózai elbeszélés a régi magy. irodalomban, I. : köt. 
206. lap. 

? δ ἘΠ ὁ. ΤΙ. k. 349. lap. 
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sikerül neki : mindazáltal nem közönséges mérsékeltségről tanús-. 

kodik, hogy Kalauza egész első könyvében, tartózkodva minden 

vitatkozástól, úgy írt, hogy ezt a könyvét Balduin Frigyes is, a 

már említett híres wittenbergi protestáns hittudós, a ki a Kalauz 

megczáfolására vállalkozott, igaznak és szépnek ismerte el: «ἀσξ 

írja Balduinus,") — mondja Pázmány?) — hogy első könyve ἃ 

Kalauznak igen tiszta; s valamit tanít, abban ők semmit nem 

ellenzenek.v 

A Kalauz második könyvében sem foglaltatik vitatkozás. 

Megmutatta ebben a művében, hogy ő oly író, a ki tudja, 

mily eszközökkel lehet a tárgy iránt a közönség érdeklődését fel- 
költeni s figyelmét lebilincselni. 

Abban az időben a vallási írók legnagyobb része, hevében 

türelmetlenkedve s a szépre kevés gondot fordítva, egyenesen 

beleront a tárgy kellő közepébe, s ott kezdi művét, legföljebb 
holmi elöljáróbeszéd-félét ír: Pázmány másként cselekszik; Ka- 

lauzában a tárgyalandó vitás hittudományi kérdések előtt oly 

lapokat találunk, a melyek valóban lekötik az olvasó figyelmét és 

hajlandóvá teszik, hogy a művet odább forgassa. Ezeken a lapokon 

keresztül, mint valami szép kerten keresztül, akarja elvezetni az 
olvasót erős és nagyszámú bizonyítékaiból és meggyőző okosko- 
dásaiból emelt nagy épületéhez. 

Kalauza kezdetén, a természet szépségeiért lelkesülve, olykor 

egy Bufionra emlékeztető sorokban, azt fejtegeti, hogy: «ἀ te- 

remtett állatoknak szép rendje s az emberi természetnek indu- 
latai az Istennek ismeretére kézen fogva viszik az embert.s?) 

Azután: cMint kelljen a világnak szép alkotmányában az Istennek 

hatalmát és bölcseségét szemlélni.:") Művének ebben a könyvében 
ír: A teremtett állatokról való elmélkedésnek hasznáról, az egek- 

1 T.i. a Kalauz czáfolatában, a melynek czíme: Phosphorus 

(t. i. fényt, világosságot hozó, azaz hajnalcsillag) veri catholicismi stb. 

a 2. és 3. lapon. 

2) Balduin czáfolatára irt — A setét hajnalcsillag stb. ezímű — 

feleletében, 16. lap. 

1: 

9 lk Man 
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nek ékességéről, ἃ levegő-égnek és folyóvizeknek csudáiról, a föld- 
nek és oktalan állatoknak bölcs alkotásáról és az embernek testi 

s lelki tökéletességeiről. 

Neki ce világ nem egyéb, hanem egy szép írott könyv, mely 

az Istennek dicsőségét hirdeti .") 

Nemcsak vallásosságáról, hanem egyszersmind a természet 

szeretetéről tanúskodnak e szép szavai : rMikor csak egy füvecskét 

látunk is, az isteni szeretetre gerjedez a mi lelkünk .?) 

Azt akarja, hogy csmidőn egy szép virágot kezünkbe veszünk, 

egy árnyéktartó zöld ágat megtekintünk, az Istenhez emeljük 

lelki szemeinket és dicsőítsük őt, ki ennyi szépséggel felékesítette 

az elhervadó virágot, hogy a mi szemünket gyönyörűségesen le- 

geltesse ; . . . hogy jó szagával minket vigasztaljon? .") 

Igaz ugyan, hogy e gondolatokat többnyire az ó-kori remek- 

íróknak és az első ker. századok jeles egyházi íróinak, de kivált 

Sz. Vazulnak műveiből veszi, azonban szép lelkére vall, hogy azo- 

kat megérti s a magáéivá teszi. 

Ily dolgokról és ily módon akkoriban nem igen írtak, sem 

nálunk, sem a külföldön; csak a jóval későbbi jeles íróknak 

műveiben lelhetni Pázmánynak előbb említett fejezeteinél szeb- 

beket. 
Tudjuk, hogy, ha igazságosak akarunk lenni, csak az egykorú 

s a rokon tárgyakról szóló írókat hasonlíthatjuk egymással egybe; 

de Pázmány oly izmos tehetség és oly jeles író, hogy kiállja — 

legalább egyik-másik tulajdonságára nézve — bármely időben élt 

nagy írókkal az összehasonlítást. 

Kalauza, a mely felette kimagaslik a kor vitatkozó művei 
közül, hasonlít, a mint már említettük, egyben-másban Bellarmin 

nagy művéhez, Grotius cDe veritate religionis christiang, czímű 

nagyhírű munkájához és körülbelül az nálunk, a mi a francziáknál 

Bossuet e két műve : az sExposition de la foi et de la doctrine 
catholigues, s a cHistoire des variationsv együttvéve. 

ἢ U. o. I. czikk. (Hasznai a teremtett-állatokról való elmélke- 
désnek.) 

2 NLUSES 

JU: ὁ. 

EST ---  Ἐ Ἑ 
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A Kalauznak van ugyan némi hasonlatossága Chateaubrian. 

cGénie du christianismes s Lamennais «8881 sur Vindifférenc 
en matiére de religionv czímű híres művével; csakhogy ezekne 

fellengző lelkű szerzői, kik kétszáz évvel később élnek Pázmányn 

és épen azért teljesen újkori műveltséggel és ízléssel bírnak, ter 

mészetesen, más czélt tűznek maguk elé, s más módon is iparkod- 

nak elérni azt. 



ELSŐ KÖNYV. 
z emberi okosságnak és az keresztyén hitnek 

z isteni természetrűl és tiszteletrűl eggyessége. 

ELSŐ RÉSZE. 

teremtett-állatoknak szép rendi és az emberi természetnek 
indúlati az Istennek isméretire kézen fogva viszik az embert. 

Valaki az Istenhez akar járúlni, mindeneknek előtte el kell 
hinni, ἢ hogy ez világnak vezérlő ura, gondviselő fejedelme, te- 
remtő Istene vagyon, az ki mindenható erejével ez világot alkotta, 
bölcseségével vezérli, gondviselésével szent nevének dücsősségére 
igazgattya; és hogy ő mind hív szolgáinak, s mind ellene rúgól- 
dozó?) engedetlen pártosoknak, érdemek szerént, igaz jutalommal 
megfizet végtére. ") Azért az egész keresztyén hitnek és üdvösséges 
tudománynak felbonthatatlan fundamentomávúl kell ezt vetnünk, 
hogy egy igaz Isten vagyon ; kit azért neveznek az görögök THEós- 
nak, mert általlát mindeneket, általhat és gondviselő bölcseségével 
általmégyen mindeneken. 

Jóllehet pedig azt alíthatná valaki, hogy ezt az mi hitünknek 
első fondamentomát nem vólna szükséges az természetnek világos 
tanításival támogatni, mivelhogy még az pogány bölcs) is azt ta- 
ácsollya, hogy pálczával kell érélni, s nem bizonyságokkal oktatni 

az istentagadókat : mindazonáltal az híveknek nagy lelki vigasz- 
alásokra lészen, ha megértik, mely szépen eggyez és igyenes 
bizonyságot tészen az hit és az okosság az keresztyéni igazságrúl. 
Azoknak pedig, kik nyelvekkel vallyák, de feslett életekkel és rút 

!) Latinos. T. i.: hinnie, Lásd a jelen műhöz csatolt aSzótárs-nak 
ckells szavát. 
. ?) Sz.-irási kifejezés. V. ὃ. Gen. 32, 15. Act. 9, 5. 
§) Fennebbi sorait Sz. Pál nyomán írja. (Hebr. 11, 6.) 
§) TT. τ, Aristoteles. 

Pázmány Kalauzának I. és II. könyve. 
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erkölcsökkel tagadgyák az Istent, ösztöne s ébresztője lészen ἃ 
természet is az isteni tiszteletre és szolgálatra. § 

Azért nemcsak az sz.-írásból, de az teremtett-állatoknak szép. 
módgyával és nagy bölcseséggel való rendeléséből, csudálatos ere- 
jéből, álmélkodásra indító ékességiből, hasznaiból, cselekedetek- 
ből és az emberi természetnek tulajdon indulattyából is nyilván 
megismérhettyük az világnak urát és gondviselő kormányossát. 
Ez okon mondgya Sz. Pál,") az bölcs Salamonnal egyetemben,?) 
hogy színes mentségek nem lehet azoknak, kik az Istent nem ismé- 
rik: sőt, temérdek oktalanságnak kábaságátúl") hordoztatván,") 
ugyan azt is merik szűvökben mondani, hogy nincs Isten.") Mert 
az Istennek véghetetlen erejét és istenségét megismérhetik az 
teremtett-állatokból,") mint valamely szép fínyes tükörből ; mivel- 
hogy az mennyei és földi állatok nem egyebek ékessen s szép rend- 
del egybeszerkeztetett garádicsoknál, mellyeken az nagy Istennek 
isméretire juthat az értelmes embernek okossága. 

Es hogy amaz mély bölcseségnek fondamentomiból eredett bi- 
zonyságokrúl ne szóllyunk, ") mellyek noha az túdós emberek előtt 
foganatosbak, mert az ő értelmeket világoson s nagy fenn meggyő- 
zik és az igazságnak engedelmessége alatt ugyan kötve tartyák, de 
az kösségnek értelmét fellyülmúllyák és nagy úton hátrahaggyák, 

Ernőszök 15, az világnak") sok külömböző részeinek szép ékes 
renddel való alkotásából, így okoskodik Eusébius doctor: Ha egy 
vadon erdőben, egy kősziklás pusztának barlangi között, jó mód- 
gyával éppített palotát látnánk, mely nagy szép csinnyoson fel- 
ékesíttetett és drága kárpitokkal bévonattatott vólna ; minden sze: 
geleti arany és ezüst házi eszközzel tündöklenék ; kedves gyönyö- 
rűségre és szükséges táplálásra tartozó szépséggel bővölködnék ; e 
fölött ő benne szép vetett asztalokat, finyessen égő szövétnekeket, 
körüllötte jó gyümölcsösfákat, kedvessen illatozó virágokat, csa- 

Ὦ Rom. 1, 18—20. 
2) Sap. 13, 5—s8. 
59) Ez a szó ugyanazt teszi, a mit 

az előbbi. A szavaknak ilyetén 
halmozása (pleonasmus) gyakran 
fordul elő műveiben. 
Ἢ Azaz: indítva, ösztönözve. 
ἜΒΑ τη, ὦ, (ἢ. 
“) Aristoteles szerint régi mon- 

dás volt, hogy minden Istentől 
és Isten által van. (De mundo, 6.) 
Cicero meg ezt írja: c:Deum non 
vides, tamen . Deum agno- 
scis ex operibus ejuss;, Tuscul. 
529. 

7 Platon et Cicéron chez les 
anciens, Clarke et Leibnitz chez 
les modernes ont prouvé méta- 
physiguement, et presgue géomé- 
triguement, lexistence du souve- 
rain Etre; les plus grands génies 
dans tous les siécles ont admis 
ce dogme consolateur. Oue 5}}} 
est rejeté par guelgues sophistes, 
Dieu peut bien exister sans leur 
suffrage., . Chateaubriand, Génie 
du christianisme, I. ν᾿. V. ἡ [6]. 

") Lásd a anak, neks birt.- rag- 
ról a jelen műhöz csatolt a$Szó- 
társ -t. 
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tornákon és cséveken folyó hűvös forrásokat látnánk : és az mulató 
helynek ékességén csudálkozván, tudakoznánk, ki alkotmánya lé- 
gyen ez az királyi fáradságnak nyugodalmas künnyebbségére való 
éppület ? Vallyon s, ha ki azt felelné, hogy emberi kéz nélkül, az 
közel való hegyeknek történetből lött szakadásiból és az ő részei- 
nek széltűl egybenhordásából kerekedett ki az szép palota : nem 
azt itélnéd-é, hogy megelőzne minden goromba esztelenséget okta- 
lan feleleti ? Hasonlóképpen, ha egy bordában nagy mesterséggel 
rendelt bélfonalat látnál: nem mindgyárt azt gondolnád-é, hogy 
merő szerencséből nem esett rendelések, hanem okos embernek 
mestersége szerkeztette ezeket oly jó módgyával? Mivelhogy 
azért ez világnak szépséges nagy vólta minden ékes éppületeknek 
czifráit meszszére fellyülmúllya, mind az ő fondamentomának az 
föld kerekségének állandó erejével; mind az ő bóltozattyának, az 
kerek szép égnek hajlásával ; mind az ő fínyes fáklyáinak, az nap- 
nak és hóldnak világosságával ; mind az ékes kárpitoknak, az mezei 
szép virágoknak és zöldellő fáknak szemlegeltető külömbözésivel : 
kétség nélkül az jő ki belőlle, hogy ennek az díszes éppületnek, 
melynek mind az görögöknél, s mind az deákoknál még neve is az 
szépségtül vétetett,") bölcs és hatalmas alkotója vagyon, ki nem 
egyéb az egy Istennél, kit tisztelünk és imádunk.) 

Másopszox, ez világnak szép renddel szabott gondviselő vezér- 
léséből, ilyen bizonyságot támaszt Nazianzénus: Hogyha valahol 
gyönyörűséges nótára igazíttatott hegedű- vagy lyiút-szót hallunk, 
mindgyárt általértyük, hogy okos és túdós fő mesterember kezétűl 
vagyon annak eredeti: azonképpen, ha szép megeresztett zászlók 
alá rendelt roppant seregekre tekintünk, avagy jó rendtartással 
vezérlett népnek sokaságát láttyuk, nyilván tudgyuk, hogy fejek 

mi nyelvünkön pedig világossá- ἢ cOduem χόσμον graeci, nomine 
got és fényességet. Rút, mondom, ornamenti appellaverunt, eum nos 

a perfecta absolutague elegantia, 
mundum.s Plinius, Hist. nat. 2, 
3. V. ö.: cOuod colimus, Deus 
unus est, gui totam molem istam 
cum omni instrumento elemento- 
rum, corporum, spirituum . . . de 
nihilo expressit in ornamentum 
majestatis suae, unde et graeci 
nomen mundo χόσμον accomoda- 
verunts. Tertullianus, Apologet. 
17. — «Ηὐϊ ez a világ, noha az 
Istentől tsudálatos szépen terem- 
tetett vala, a honnan még a neve 
is tisztát és ékest jegyez mind a 
görög, s mind a deák nyelven, a 

mert megrakodott bűnyvel 5{}.» 
G. Katona, V. T. IF 6099. -Ξ 
Ugyanis a világ neve görögűl 20- 
σμος, a mely szó díszt, ékességet 
és"rendet teszen ; latin neve meg 
amunduss;, a mi mint subst. asz- 
szonyi ékességet, mint adj. pedig 
tisztát teszen. 
9 Fennebbi bekezdéséhez ha- 

sonló La Bruyére e Voyez, Lucile, 
ce morceau de terres szavakkal 
kezdődő czikkelyének első bekez- 
dése. V. ö. Caractéres, (Des esprits 
forts). 
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és vezérek vagyon ezeknek : miképpen Sába királyné aszszony, lát- 
ván az Salamon éppüűletit és udvarának rendit, megisméré az bölcs 
királynak eszességét.") Végezetre, ha egy forgó órának állhatatos 
folyással járó kerekit látod: ottan tudhatod, hogy értelmes és 
tudós igazgatója vagyon, az ki mególtalmazza minden bontakozás- 
túl és az napnak forgásához igazíttya."?) Holott azért ez világnak 
minden részei ily kimagyarázhatatlan szép renddel, ennyi ezer 
esztendeig, ily nagy állhatatossággal viseltessenek : ") nem lehet az 
okos embernek abban semmi kételkedése, hogy fölötte bölcs gond- 
viselő feje és világ tengelye forgató Istene vagyon ez földnek. Ez 
okból mondgya Lactantius, hogy nincs oly vad természetű ostoba 
ember, az ki (bár ne tudgya is ki légyen az Isten, kinek gondvise- 
lésével vezéreltetik ez világ) szemét az égre fordítván, az terem- 
tett-állatoknak nagy voltokbúl, rendibűl, szépségibűl, állhatatos- 
ságibúl és hasznaibúl meg ne ismérje, hogy vagyon valamely Isten, 
az ki mind ezeket hordozza és vezérli : mivelhogy sem történetből, 
sem az teremtett-állatoknak tulajdon erejekből és rendelésekből 
ezek nem származhatnak. Ugyanis, mi lehet oly nyilvánvaló és lát- 
ható dolog, úgymond egy pogány bölcs,") mint hogy mikor az eget és 
az égi csillagoknak állhatatos rendit s változásit megtekintyük, az 
természetnek belénk óltatott indulattyából,") mindgyárt eszünkbe 
jut, hogy igazgató vezére és gondviselő fejedelme vagyon ez világ- 
nak ? Annakokáért mondgya Sz. Dávid, hogy az egeknek is nyelvek 
vagyon, mellyekkel az Istennek dücsősségét hirdetik és az ő szavo- 
kat megértik minden nemzetségek.") Másutt azt mondgya, hogy az 
egeknek, mint valami szép királyi sátoroknak kiterjesztése által az 
Isten mintegy szép fínyes ruhában öltözik.") Mert, midőn az terem- 

1) III. Reg. 10, 1—7. 
Δ 5 50.: 

cL/univers membarasse, et je ne puis songer 
0Oue cette horloge existe, et nait point d"horloger.s 

Voltaire, Les cabales, 111—2. sor. 

5) TT. 1.: azért, mert e világnak 
minden része, annyi ezer esztendő 
óta, ily nagy állhatatossággal, ily 
kimagyarázhatatlan szép renddel 
jár, v. szép rendben van, v. szép 
rend szerint van igazgatva, kor- 
mányozva, vezérelve stb. 
ἐλ... εὐ Προτὸ; sa ΚΡ ΟὟ ΤῸ: 

cOAuid enim potest esse tam aper- 
tum tamgue perspicuum, cum 
celum — suspeximüus  eccelestiague 
contemplati sumus, guam esse 
alignuod numen  preestantissimaze 

mentis, guo hec regantur?) De 
nat. deorum, 2, 2. — V. ὃ, : vAkár 
merre veted e temérdek minden- 
ségben tekinteteidet, minden fe- 
lől e végetlenűli bölcs, nagy és jó, 
de egyszersmind megfoghatatlan 
lény jelenségei sugárzanak feléd. 
Kölcsey, Parain. 

5) E szavak, a mint látható, P. 
toldása. 

5) Psalm. 18, 2—4. 
Τὴ ΒΕ 10835" 2. 
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tett-állatokban és legfőképpen az egeknek csudálatos alkotásában 
az ő hatalmasságát és bölcseségét megmutattya, úgy tetczik, 
mintha ugyan látható öltözetet venne magára, melyben megismér- 
tessék mi tőllünk : mivelhogy az teremtett-állatoknak ereje, szép- 
sége, gyorsasága és nagysága csaknem kézen fogva viszen minket 
az Isten isméretire. Azért mondgya Sz. Pál is, hogy az Isten nem 
hatta magát tanubizonyság nélkül, jót cselekedvén velünk az 
égből, esőt adván és az földi gyümölcsök termésére alkolmatos üdő- 
ket rendelvén.") Az Bölcs pedig ezen okból írja, hogy az Istennek 
bölcs lelke minden teremtett-állatnak nyelvet adott, mellyel az 
Istennek bölcseségét hirdesse.?) 

HaRMapszoR: Hogy magunk kívül meszsze ne bujdossunk, 
csak ne restellyünk bétekinteni magunkban, künnyen az Istennek 
isméretire juthatunk és, az mint Sz. Pál mondgya, ugyan megta- 
pasztalhattyuk őtet : mivelhogy ő benne élünk és mozgunk?) és, 
az Sz. Dávid mondásaként,?) az Isten orczájának bélyege és jele 
rajtunk vagyon.") Miképpen azért szűvökben plántálta az Isten az 
szüléknek magzattyokhoz való szerelmét: azonképpen az egész 
emberi természetben mélyen béóltotta az ő isméretinek szikráját, 
úgy hogy soha világ kezdetitűl fogva nem vólt oly nemzetség, mely 
isteni tisztelet nélkül lött vólna.") Ha azért az miben minden külöm- 
böző nemzetségek eggyetértenek, azt nem emberi gondolatnak és 
találmánynak, (mely, mint az pára és tajték, hamar elenyészik) ha- 

Ἢ Act. ap. 14, 16. 
ájrdapsi, 7. 
δ}. Acts ap. 47; 27. 28. 
3). ῬΕΒ τη. ἃ. 7. 
5) V. ö.: eDans tous ses ouvra- 

ges elle (t. i. a természet) pré- 
sente le sceau de VEternel : cette 
empreinte divine, prototype inal- 
térable des existences, est le mo- 
déle sur legnel elle opére, mo- 
déle dont tous les traits sont ex- 
primés en caractéres inetflacables 
et prononcés pour jamais.s; Buf- 
fon, Vues de la nature. Premiére 
vue. — «ἃ vallás, melynek én 
híve vagyok, az égi testek mecha- 
nikájában látja Isten lételének bi- 
zonyítékait ; de egy legfőbb, a min- 
denséget kormányzó értelem lété- 
nek nem csekélyebb bizonyíté- 
kául tekinti szervezetünknek, aka- 
ratunk irányának törvényeit, lel- 

kiismeretünk parancsolatait, gon- 
dolkozásunk működését, tehát a 
belvilági mechanismust, mely ma- 
gasztosságra akülvilágéval egyenlő, 
s arról tesz tanúbizonyságot, hogy 
Isten ujja érintette meg ama lény 
homlokát, mely embernek nevez- 
tetik és mely Isten képére van te- 
remtve.s Castelar, a spanyol cor- 
tes 1869. ápr. 12. ülésén mondott 
beszédében. (Lásd Castelar Beszé- 
dei. Ford. Szathmáry Gy. 25. lap.) 

éj) V. ö.: cNulla gens est negue 
tam immansueta, negue tam fera, 
4π non, etiam si ignoret, gualem 
habere deum deceat, tamen haben- 
dum. sciat.w Cic. De leg. 1, 8. --- 
.Omnibus de diis opinio insita 
est: nec ulla gens usguam est 
adeo extra leges moresgue pro- 
jecta, ut non aliguos deos eredat , 
Sen, Ep. 117, 
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nem ugyan az természetnek") szűvünkben öntött törvényének kell 
itílni :) kétség nélkül arra is az természet oktat, hogy az Istennek 
gondviselő ereje alá vettetett minden ember. És ezt az pogányok 
bálványozása is szépen megerősíti; mert tudgyuk és érezzük ma- 
gunkban, mennyire ellenkezik az mi dölfös és fenhéjázó termé- 
szetünknek dagályosságával, hogy más alábbvaló teremtett-állat- 
nak fejet hajcsunk és meghóldollyunk: de mindazonáltal inkább 
akartak az pogányok követ és fát, sőt barmot imádni, hogysem 
mint Isten nélkül lenni; kivel?) bizonyságot töttek, hogy kün- 
nyebb, az természetnek felfuvalkodott akaratossága ellen is, akár- 
mely elvetett állatnak szolgálattyára állani és, ezt Istennek itílvén, 
feje föliben helyheztetni ) s tisztelni, hogysem Isten nélkül lenni. 
Továbbá, hogy ugyan természetünkben gyökerezett az Istennek 
gondviselésérűl és nyomorúságinkban segítségérűl való tudomány, 
ezis nagy jelensége: mert noha találkoztak oly eszefordúlt és 
agyafúrt emberek, kik, sok gonoszságok miatt, elidegenedvén az 
Istennek igazságátúl, azon mesterkedtek, hogy az Istent tagadván, 
bátrabbak lehetnének minden gonoszságra; és midőn csendeszen 
eveztek, nagy fenn pöktek és csúfos mardosásokkal jáczottak az 
istenfélőkkel : de mindazáltal, midőn viszszá fútt az szél, és félelmes 
igyekben estek véletlenűl, az természetnek kisztetéséből felindít- 
tatván, Istenhez fohászkodtak, minden falevélnek cserdülésétül 
féltek," kik az Istentűl nem akarnak vala félni: és az égre vetvén 
szemeket, Istentűl kértek segítséget. Azért mondgya Sz. Dávid, 
hogy az Istennek ellenségi is, mikor értik az ő hatalmas erejét, 
hazudozva hízelkednek néki,") Így olvassuk, hogy Caligula császár 
tellyességgel játéknak itíli vala az Istent, és ez világnak parancsoló 
istennek nevezi vala magát: de midőn az mennydörgéseket hal- 
lotta, nagy félelemmel az ágy alatt bújdoklott az Istennek haragja 
előtt.") És ugyan természetünknek hertelen és sok gondolko- 
dás nélkül való indulattyából érezzük azt minnyájan, az mit 

5.1 S JEGY Z 
5) cConsensio omnium gentium 

lex nature putanda est.v  Cic. 
Tuscul. 1, 13 

8) T. 1.: a mivel v. ezzel. 
Ὁ T. i.: feje fölé helyezni, úr- 

nak vallani. 
5) Bibl. kit. V. ὁ. Lievit, 26, 36. 
δ) Psalm: 65. 9. 
"7 V. ö.: ecVan valami a termé- 

szet nagyszerű csodáiban, mi szí- 
vünk felett nagyobb befolyást gya- 
korol, mint büszke philosophiánk 

meg akarná vallani; s bármily 
merész vagy hitetlen légyen, nincs 
ember a világon, kinek keble fel 
nem indulna, midőn egén a menny- 
dörgés szava felhangozik, s a föld 
a vészrázott erdő sohajtásaival 
eltelt ; légyen, hogy csak öngyen- 
geségét érzi e nagy s kormányo- 
zatlan — erő ellenében; légyen, 
hogy egy magasabb lény szavát 
hallja e hangokban.i Eötvös, A 
karthausi, II. r. XXXI. cz. 
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Josafát király monda,) hogy midőn nyavalyánkban nincs s0- 
honnan reménségünk, mindgyárt az Istenhez fordíttyuk sze- 
meinket.?) 

Ennek fölötte az emberi kívánság") az teremtett-állatokkal 
soha meg nem elégedhetik, hanem, akármennyi gazdagságra, bö- 
csülletre, kincsre, hatalomra, bölcseségre jusson is, nyughatatlan ; 
és mint az égő tűz, ha olajt öntesz reá, fellobban inkább, hogysem 
elalunnék : úgy az mi kívánságunk szomjuságát is meg nem óltyák, 
söt inkább felgerjesztik ez világi jóknak bővölködési. Szükség tehát, 
hogy valami nagyobb és jobb légyen az teremtett-állatnál, az kivel 
bétellyesedgyék ") ez az természetnek nagyobbra vágyódó kíván- 
sága, mely hejában és haszontalanúl ") belénk nem plántáltatott.") 
Ez pedig, az kiben megnyugszik kívánságunk, nem egyéb annál, 
az kirűl Sz. Dávid énekli, hogy akkor elégszik ő meg, mikor az 
Úrnak dücsősségét meglátandgya. ὡ 

Továbbá az emberi okosság tanít arra, hogy az értelmes 
lélekkel felékesíttetett emberi állat nem lehet alábbvaló és elve- 
tettebb az több teremtett-állatok közt:") ha pedig csak hiuságos 
találmány vólna az religio, az Istenrül való tudomány : nem vólna, 
sem balgatagb, sem nyomorúltabb állat az embernél. Mert eggy az, 
hogy sokan az emberek közzül vagy mindenestűl, avagy nagy rész- 
bűl megvonszák magokat ez világi gyönyörűségektűl és alkolma- 

"9 válúd Hisz A 20. 12. 
ΠΥ δ. eVultis ex operibus 

ipsius tot ac talibus, guibus con- 
tinemur, guibus sustinemur, guli- 
bus öblectamur, etiam guibus ex- 
terremur, vultis ex anime ipsius 
testimonio . comprobemus? Oue 
licet carcere corporis pressa, licet 
institutionibus pravis circumsceri- 
pta, licet libidinibus et concupi- 
scentiis evigorata, licet falsis deis 

. exancillata, cum tamen resipiscit, 
ut ex crapula, ut ex somno, ut 
.ex aligua valetudine, et sanita- 
tem suam patitur, Deum nominat, 
hoc solo, guia proprie verus hic 
unus. cDeus bonus et magnussv 
et: «Οποᾶ Deus dederits omnium 
vox est. Iudicem guogue conte- 
statur illum: aDeus videts et: 
(Deo commendos et: cDeus mihi 
reddet,. O testimonium anime 
naturaliter christiane! Denigue 
pronuncians hec non ad Capito- 

ἱ 

lium, sed ad ceelum respicit. No- 
vit enim sedem Dei vivi; ab illa 
et inde descendit., Tertullianus, 
Apologet. 17. 

5) Ma így mondanók : 
ber vágyai stb. 

1) Azaz: a mivel beteljen, el- 
teljen, megelégedjék. 
Ὁ T. i.: haszon nélkül, cezél 

nélkül, czéltalanul, ok nélkül. 
8) V.ö: cSil est impossible de 

nier απ Ihomme espére jusgu 
au tombeau, 511] est certain gue 
les biens de la terre, loin de com- 
bler nos souhaits, ne font gue 
creuser láme et en augmenter le 
vide, il faut en conclure guil y 
a guelgue chose au dela du temps. 
Chateaubriand, Gén. du chr. I. r 
MEGNE ΤΕ 

Ὧν Psalm. "105 15. 
") Azaz: egyéb teremtmények- 

nél. 

az em- 
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tosságoktúl, az Istennek félelméért; más az, hogy az lelkiisméret- 
nek furdalási, az Isten haragjának és az kárhozatnak félelmi csak 
egyedűl az embert faggattyák. Azért, az Sz. Pál mondásaként,") 
esztelemb és bódogtalamb az ember minden állatoknál, ha Istene 
nincsen és csak ez világon vagyon határa reménségének.") 

NEGYEDSZER: Az természet ereje fölött való csudák és jövendő- 
mondások, mellyeket az Ur Isten régenten cselekedett és most is 
megújít, mikor kedves ő előtte," bizonysági annak, hogy ez világ- 
nak vezérlő Istene vagyon, ki az ő híveinek segítségére és óltal- 
mára, az gonoszaknak fenyítékére és büntetésére, szokatlan és, az 
teremtett erőnek folyása szerént,) ugyan lehetetlen dolgokat is 
cselekeszik.") 

ÖröpszöR és utólszor: Az emberi elmének bölcs okoskodása 
is az igaz Istennek isméretire mutat és igazít minket. Először : 
Mert, az mint Sz. Ágoston írja, minden nemzetségek, még az pogá- 
nyok ő magok is, mikor az Istent említik, oly állatot értnek ezen, 
az melynél főbbet, böcsülletesbet, jobbat nem gondolhatnak.) 

ΠΟΥ 45: 119. 
2) V. ö.: cAuon nous dise α᾽ ἃ- 

bord si áme s"éteint au tombean, 
doü nous vient ce désir de bon- 
heur gui nous tourmente. Nos pas- 
sions ici-bas se peuvent aisérnent 
rassasier : Vamour, Vambition, la 
colére ont une plénitude assurée 
de jouissance; le besoin de feli- 
cité est le seul gui mangue de 
satisfaction comme dobjet... Il 
est certain gue notre áme de- 
mande éternellement; ἃ peine 
a-t-elle obtenu lobjet de sa con- 
voitise, gulelle demande encore : 
Vunivers entier ne la satisfait 
point. Linfini est le seul champ 
gui lui convienne . . . Hnfin, gon- 
flée et non rassasiée de ce guelle 
a dévoré, elle se précipite dans 
le sein de Dieu... Or les ani- 
maux ne sont point troublés par 
cette espérance gue manifeste le 
ceur de VThomme ; ils atteignent 
sur-le-cbhamp ἃ leur supréme bon- 
heur: un peu dherbe satisfait 
Vagneau, un peu de sang rassasie 
le tigre... Donc la seule créa- 
ture gui echerche au dehors, et 

gui nest pas ἃ soi-méme son 
tout, clest lhomme.  Chateau- 
briand, u. o. — cMindennek meg- 
van ellentéte: homálynak fény, 
végesnek végtelen; a tökéletlen 
földi élet mintegy újjal mutat a 
tökéletes életre, mely amannak 
magasabb folytatása lesz... Tö- 
kéletességre s boldogságra vagyok 
hivatva Isten czéljai szerint, de 
e földön sem tökéletes, sem bol- 
dog nem vagyok, kell hát lenni 
életnek, melyben azzá legyek .. . 
Ki szívembe a magasabb vágyó- 
dást, a tudás szomját, a felmara- 
dás erős, szüntelen lángoló óhaj- 
tását rejté: megcsalhat-e, nem 
valósítván, ki nem  elégítvén 
azt? . . . Vágyunk, czélunk, mél- 
tóságunk követeli a halhatatlan- 
ságot., Tompa, Az evangyéliom 
menedékhely (a vége felé). 

8) T. i.: mikor akarja, tetszik 
neki. 
Ἢ T.i: a természet rendje v. 

törvényei szerint. 
5) Lásd a II. k. 5. és 6. részét. 
ὁ De doctrina christiana, 1, 7. 

Confess. 7, 4. 



25 

Sz. Bernárd ") pedig imígyen szól: Az pedig, az kinél főbb és 
böcsülletesb állatot nem gondolhatunk, lehetetlen, hogy csak az 
emberi elmének hiuságos gondolkodása és chimerája legyen ; 
mivelhogy sokkal jobb és böcsülletesb az mi valóságossan vagyon, 
hogysem az mit csak gondolatunkban elmélkedéssel faragunk : 
tehát nem lehetséges, hogy valóságosképpen nem vólna Istene 
ez világnak. Másodszor : Ezeknek az világi állatoknak eleitűl fogva 
való tellyes sokaságában?) ha valamely oly állat találtatik, mely 
mástúl nem származik és nem függ, az lészen az kit mi Istennek 
nevezünk: ha pedig ebben az sokaságban") semmit") ollyat 
nem vallasz lenni, ki mástúl nem függene, úgy mint alkotójátúl, 
szemlátomást megcsalatol. Mert ha mindenek mástúl származnak 
és függenek, mivelhogy az egész és tellyes sokaság kivül") nincs 
semmi oly állat, melytűl az teremtett-állatok sokasága származ- 
hatnék : szükség azt mondani, hogy az világi állatoknak tellyes 
sokasága valakitűl olytúl függ, az ki ebben az sokaságban foglal- 
tatik: és igy nem egyébtűl, hanem avagy ő magátúl, avagy az ő 
alkotmányátúl függene. Ez pedig tellyességgel lehetetlen dolog, 
az mint ezennel megbizonyítom : tehát azt kell mondanunk, az 
mit elsőben mondánk, tudniillik, hogy ez világon vagyon oly bö- 
csülletes természet, mely mástúl nem függ és nem származik. Har- 
madszor : Ha az világ, az ő benne való fő részeivel egyetembe, 
öröktűl fogva nem vólt, hanem üdő szerént") kezdetett: kétség 
nélkül oly alkotója vólt, az kinek ereje által kezdetett újonnan, az 
mi nem vólt annak előtte ; de az bizonyos, hogy ez világ, az benne 
való állatokkal, öröktűl fogya nem vólt: tehát hatalmas kezdője, 
teremtője vólt az világnak, kinek erejéből kezdetett újonnan lenni. 

Β. ez, az világnak teremtő Ura, az egy igaz Isten. 
Az bizonyságnak első részét") azzal erőssíti Sz. Agoston, hogy 

semminémű állat nem alkothattya önnön magát ; mivelhogy az ki 
valamit teremt és alkot, ő magában lenni kell annak,") és erejének, 
hatalmának, tehetségének keil lenni, mert ezek nélkül semmit 
nem cselekedhetik : tehát az mi azelőtt nem vólt, hanem ujonnan 
kezd lenni, másnak ereje és hatalma által kell annak kezdetni. 
Azon bizonyságnak második részét") győzhetetlenül bizonyíttya 
Sz. Ágoston, "") imillyen formán: miképpen nem lehetséges dolog 

ἢ Ep. 191. — Szavait igen sza- 7) Az úgynevezett  propositio 
badon fordítja. major-t. 

2) T. i.: a mindenségben. 5) T. 10: annak bizonyára ma- 
. §) Lásd az előbbi jegyzetet. gának is lennie v. élnie kell. 

Ε΄ }ΠῸ 1. : semmi: 9") Az ὦ. n. propositio minor-t. 
.§) T.i: a mindenségen kívül. 0} De sexy, DRG, 1.215. 
5) T.i.: bizonyos időben, va- 

lamikor, egyszer. 

1 
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az, hogy az ember öröktűl fogva légyen, ha mind teste s mind 
lelke öröktűl fogva nem vólt, mivelhogy az emberi természethez 
mind eggyik s mind másik szükséges : szintén azonképpen az üdő- 
nek és napnak forgása ") és egyéb állatoknak egymástúl való szü- 
letése és származása sem lehet öröktűl fogva, hanemha az elébb- 
való és azután követköző részek is öröktűl fogva vóltak. Mert szin- 
tén mint az emberi természethez szükséges az test és lélek : úgy 
az üdőhöz, az égnek forgásihoz,") az teremtett-állatoknak egymás 
után való születésekhez és romlásokhoz, egy szóval, az részszerént 
múlandó és folyó dólgokhoz, mellyeket az deákok suwecessivum-ok- 
nak hívnak, mivelhogy egymás után való részből állanak, szükség, 
hogy elébb- és utólbvaló részt foglallyanak magokban. Annakoká- 
ért, ha az napnak forgása, az embereknek egymás után születése 
öröktűl fogva vóltak, mivelhogy az ő természetekhez illendő részek 
nélkül nem lehettek : követközik, hogy elébb- és utólbanvaló részek 
vóltak öröktűl fogva. Tellyességgel lehetetlen pedig, hogy mind 
az elébbvaló, s mind az utánna követköző részek öröktűl fogva 
valók légyenek ; mivelhogy az mi előtt valami vólt, az nem lehet 
öröktűl fogva való. 

Ezt az bizonyságot, nagyobb értelemnek okáért, illyenképpen 
erőssíthettyük : ha az világ mostani állapattyának kezdete nem 
vólt, hanem öröktűl fogva, így mint most, egymás után születtek, 
bizonyos számú esztendőkig éltek s azután meghóltak az emberek : 
követközik, hogy az embereknek nemcsak születések, de halálok is 
öröktűl fogva vólt. Az pedig nem lehetséges; mert az embernek 
születése csak bizonyos és meghatározott esztendő számmal vólt 
az halálnak előtte: azért, ha az születés elébb vólt az halálnál, 
nem lehetett öröktűl fogva az halál. Es mivelhogy csak meghatá- 
rozott, bizonyos számú esztendő folyt az halál között és születés 
között, mint szintén most is, ha az emberi állatnak halála ὄν Καί] 
fogva nem lehetett, az ő születése sem lehetett kezdet nélkül. 
Ebből az kerekedik ki, hogy ez világ nem lehetett kezdet nélkül 
mindenkor ilyen formán, mint mostan vagyon. 

Végezetre, azzal is támaszthattyuk ezt az igazságot: mert az 
mi öröktűl fogva vólt, változás nélkül örökké abban az állapatban 
kell maradni, melyben vólt eleinten. Mert ha elváltoznék, nem 
lehetne ez az változás öröktűl fogva; mivelhogy az elváltozó ál- 
latnak létele után kellene követközni az változásnak. Szük- 
ség tehát, hogy az öröktűl fogva való állat, az változás előtt, 

1 Aristoteles és utána a közép- — ekként magyarázták az égitestek 
kor tudósai úgy vélekedtek, hogy — mozgását. Lásd a jelen műhöz 
több — hét vagy nyolcz — ég csatolt sSzótárs-nak cPtolem:aus) 
van, azaz több egymásba nyuló szavát. 
légkör van, a melyek forognak ; ?) Lásd az előbbi jegyzetet, 



örökké, azaz véghetetlen ideiglen,") változás nélkül maradgyon az 
elébbi állapatban; mivelhogy ha az változás előtt csak bizonyos 
üdővel kezdett lenni, nem lehetett öröktűl fogva. Ebből világoson 
követközik, hogy az egek forgási") és az embereknek nemzési, egy 
szóval, az világnak illyen állapattya, mint most vagyon, nem lehe- 
tett öröktűl fogva, akármint habozzon ebben Áristoteles ; ki midőn 
az csipát szemérűl letörölvén, bizonyságinak töredelmes pozdor- 
jáját megismérte vólna, igazán megvallá, hogy ő az világnak kez- 
detirűl semmit ") bizonyost nem tud mondani. Ezt azért, az ki ez 
világot teremté, mely az előtt nem vala, Istenünknek és ez világ 
urának tartyuk ; őtet tisztellyük, mint teremtő és gondviselő feje- 
delmünket. 

De ezeknek és több mély bizonyságoknak most békét hagy- 
ván, vegyünk az megmondott dologbúl két hasznos tanuságot. 

Elsőt azt : ) mely veszedelmes vakságra viszi embert az bűn és 
az Isten törvénye ellen való feslettség. Az Sz. Pál mondása szerént, 
az ki vétkezik, megtagadgya az Istent cselekedetivel ; "?) mert nem 
egyéb az gonoszság, úgymond Sz. Jób, hanem az felséges Istennek 
tagadása.") Ugyanis, az ki bátran elmerül és torkig úsz minden 
gonoszságban, úgy viseli magát, mintha nem vólna az kinek en- 
gedelmességgel tartoznék és az ki látná s meg is bűntethetné 
álnakságit. Azért az ki nemcsak szájával. hanem erkölcsével is meg 
akarja mutatni, hogy az Istent hiszi, ne légyen ollyan, mint az 
kikrűl olvassuk, hogy hasonlók az erdei szamárokhoz,") és liber 
báróknak alítván magokat, szabadoson vétkeznek, mintha mene- 
déklevelek vólna az isteni szolgálattúl : hanem azt szűnetlen szeme 
előtt hordozza, hogy birodalom alatt született, és nagy bűntetés- 
nek fenyítékével köteles az ő Teremtőjének szolgálattyára és szófo- 
gadó engedelmességre. 

, Másodikat ") azt tanúllyuk : mely méltó okokból parancsollya 
az Ur Isten," hogy soha semmi dolgainkban el ne feledkezzünk és 
lelki szemeinket el ne fordítcsuk ő rólla ; mivelhogy nagyobb sza- 
badságot semmiből nem vehet az emberi gyarlóság minden go- 
noszságra, mint abból, hogy kiveti az Istent elméjéből. Mert szinte 
miképpen az országokban nem lehet nagyobb bontakozása az igaz- 
ságnak, sem eláradása az gonoszságnak, mint midőn az emberek 
azt vélik, hogy sem fejedelmek, sem birájok nincsen : azonképpen 
nem lehet azokban is") zablája az gonoszságnak, valakik gyakran 

BESE. 1: időig. ezi 98 
. "? Lásd a 26. lapnak 1. jegyz. 7) Jób, 11, 12. — Ez idézet 
5) Lásd a 25. lapnak 4. jegyz. . után következő szavak és gondo- 
§) Latinos. T. i.: elsőnek azt, latok az övéi. 

elsőben, először, v. az egyik stb. §) Lat. T. i.: másodszor. 
KE mi 1, 16: ΡΘΕ. 11: ἘΞ 1: HOT 
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nem emlekeznek az Istenrűl. Az ki pedig szünetlen az Istenre füg- ἢ 
geszti szemeit, nemcsak nagy ösztöne vagyon minden tekélletes: jó 
erkölcsre, de az világi veszedelmek és háborúságok között ís csu- 
dálatos vigasztalást talál, mint szintén Sz. Dávid, ki, midőn ez 
világnak felháborodott habjai között ugyan megepedett vólna, azt 
mondgya,") hogy megemlekezvén az ő édes Istenérűl, örvendetes 
gyönyörűséggel bétellyesítteték az ő szűve.?) 

MÁSODIK RÉSZE. 

Mint kellyen az világnak szép alkotmányában az Istennek 
hatalmát és bölcseségét szemlélni. 

Isaiás azt Írja, ") hogy az Isten három újjára függesztve hordozza 
az föld kerekségét ; akarván ezzel jelenteni, hogy ez világnak gond- 
viselésében az Istennek három csudálatos szép tulajdonsági tün- 
döklenek : tudnillik, atyai jó vólta, mellyel jót akar tenni az te- 
remtett-állatokkal ; gondviselő bölcsesége, mely útat talál az ő jó 
akarattyának véghez vitelében ; mindenre ható nagy hatalmassága, 
melynek erejével mindazokat megszerzi, valamik szükségesek ez 
világnak szép és hasznos vezérlésére. Es, hogy ezeket az isteni tu- 
lajdonságokat aitatos szeretettel megismérné minden ember, gyak- 
ran int az sz.-írás, hogy az Istennek alkotmányit szorgalmatos gon- 
dolkodással szemléllyük; sőt ugyan jajt kiált azokra, kik ebben 
megfogyatkoznak.") 0 maga is az nagy Ur Isten, meg akarván Sz. 
Jóbbal ismértetni hatalmasságát és isteni félelemre s szeretetre 
igyekezvén gerjeszteni lelkét, nagy sok beszéddel eleiben rakogattya, 
sőt ugyan nagy pompával előmustráltattya az teremtett-állatokban 

1 Psalm.-76, 4. című művének azokhoz a czik-!. 
2) Csak ebből az egyetlen feje- 

zetéből is láthatni, hogy már há- 
romszáz év előtt is lehetett szé- 
pen írni nyelvünkön. Nem volt 
az a nyelv szegény annak, a ki 
tudott vele bánni. Τὸ fejezet a sti- 
lusnak csaknem valamennyi ne- 
mét magában foglalja: az elbe- 
szélést, leírást, elmélkedést, okos- 
kodást stb. E czikkelye, úgyszin- 
tén az utána következő hét is, 
egyebek közt, hasonlít Chateau- 
briand cGénie du ehristianismes 

kelyeihez, a melyek az cExistence 
de Dieu prouvé par les merveil-[/ 
les de la natures ezimű könyv-!. 
ben foglaltatnak (1. r. V. k.) ; ha- 
sonlít , egyben-másban, Tompa. 
«ΜΙ származik a megnyilt [Ὁ]1- 
ből?o, «Μ|ιν találunk a természet- 
ben?) és eTavaszi örömv ez. be- 
szédeinek és Szász K. «ἀκ Ur di- 
csősége a mezőkön cz. beszédének 
tartalmához is. 

ἢ) δ. 
Ὁ AISAT e 1 19. 
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tündöklő bölcseségét és hatalmas erejét. Először 18 az egeknek csu- 
dáiról emlekezik : azután az esőt, havat, szeleket, mennyköveket, 
végre az égi madarakat, vízben úszkáló állatokat, az föld hátán lakozó 
vadakat előszámlállya; és úgy mutogattya, mely világos tüköri 
légyenek mind ezek az ő bölcs hatalmának.") Sz. Dávid is, gyakorta 
Az isteni dicsíretre és szeretetre serkegetvén magát, sok szép ének- 
léssel előszámlállya az istennek teremtett-állatit."?) Sz. Agoston 
magárúl azt írja") hogy mikor üdőt vehetett az több foglalatossá- 
gitúl, az Istennek alkotmányit gyönyörűséges elmélkedéssel vis- 
állya, és ezzel úgy felgerjed az isteni szeretetre, hogy az remén- 

lett bódogságnak előljáró sengéjét láttatik érezni magában.") 

1. Hasznai az teremtett-állatokrúl való elmélkedésnek, 

Az teremtett-állatokrúl való mélyebb gondolatból három 
rendbéli haszon származhatik az emberbe. 

Első : az Istennek isméreti. Mert, az Bölcs mondása szerént, 
az ki jól meggondollya az világ részeinek rendit és állapattyát, 
eszében vészi, hogy okos és véghetetlen hatalmú gondviselőtűl 
hordoztatik.") Es az teremtett-áliatoknak nagy vólta az Istennek 
véghetetlenségét, szépsége az Istennek szépségét, erőssége az Isten- 
nek hatalmát, fínyessége az ő dücsősségét, édessége pedig az Isten- 
nek sok vígasztalásokkal bővölködő jóvoltát adgya értenünk ; 
mivelhogy valami az kútfőből származik, azzal bővölködni kell az 
kútfőnek. Annakokáért Sz. Basilius azt írja, hogy ez világ nem 
egyéb, hanem egy szép írott könyv, mely az Istennek dücsösségét 
hirdeti. Es ugyanezent írja Cassiodorus, hogy mondotta Sz. An- 
tal") egy pogány bölcsnek, midőn azon tudakoznék tölle, mint 
lakhatik az pusztában könyvek nélkűl 31) Másutt ezen Sz. Basi- 

mdób: k.:38. és 39. f. 
S) Psalm. 18., 103., 145. 

9) Confess. 10, 40. 
Ὁ T. i.: mintegy a másvilág 

v. mennyei boldogság gyönyörű- 
ségének v. örömének ízét érzi. — 
V. ö.: «Α föld Isten lábainak zsá- 
molya, hol nagy és csudálatos 
dolgokat mível; hol az ő gond- 
viselésének ujjai, áldásának nyo- 
mai, minden lépten-nyomon meg- 
láttatnak, s a föld szintúgy mint 
az ég teljes az ő dicsőségével. 
Vizsgálódjunk a földön, hiszen a 
szent elmélkedés és áhitat ösvé- 
nyén, innen is csakugyan az égbe 

§ 

vezéreltetünk.; Tompa, aMi szár- 
mazik amegnyilt földből? (a bev.) 

5) Sap. 13, 1—5. 
§) Latin szórend. T. i.: Cassio- 

dorus írja, hogy ugyanezt mon- 
dotta stb. Vagy: ugyanezt mon- 
dotta, írja Cassiodorus, Sz. Antal 
stb. 

«Ὁ philosophe! meus codex 
natura creaturarum est., Hist. 
eccles. tripartit. 8, 1. V. ö.: aL/étin- 
celle divine dont il est animé (t. 
1. az ember) le rend participant 
aux mystéres divins: cest par 
cette lumiére gulil pense et ré- 
fléchit, cest par elle gwil voit et 
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lius azt írja, hogy ez világ ollyan mint egy iskola, melyben az 
teremtett-állatok tanítnak az Istennek isméretire. Mert, ugy- 
mond, az látható állatok szépsége és nagysága az Istennek 
erejét és szépségét szemünk előtt hordozzák, ugy hogy noha csak 
legkissebb részét érthettyük az teremtett-állatok titkainak, de 
mindazáltal csak azok is, az mellyeket szemünkkel látunk, oly 
csudálatosok, hogy akármely éles elme sem álmélkodhatik elégsé- 
gesen az Istennek ezekben tündöklő bölcseségén. Miképpen azért 
az mennyei bódogságban az Ur Isten mintegy tüköre lészen az 
megdücsőülteknek, melyben az teremtett-állatokat szemléllyék : 
azonképpen ez világon az teremtett-állatokat tükör gyanánt kell 
néznünk, melyben az Istennek jóvóltát, hatalmasságát, bölcsesé- 
gét megismérjük; és, mint valami grádicsokon, az látható álla- 
tok isméretin az Istennek isméretire emeltessünk.") 

Második haszna az teremtett-állatok isméretinek az, hogy fel- 
gerjed bennünk az isteni szeretet, és hálaadásra indíttatik az mi 
szívünk. Azért mondgya Sz. Basilius, hogy mikor csak egy füvecs- 

lit dans le livre du monde comme  nité. Buffon, Vues de la nature, 
dans un exemplaire de la Divi- — Premiere vue. 

(A természet örök könyvét forgatni ne szünjél : 
Benne az Istennek képe leírva vagyon." 

Vörösmarty, Emléksorok. §. 

c. . . Felnyitá a nagy természet 
Titkos zárú ajtait.) 

Arany, A gyermek és a szivárvány. 

«Α természet nyitott könyvén, 
Mely tudomány- s bájjal gazdag, 
Lélek és szem δ] τ] θεῖς.» 

Tompa, Három a daru. 

c Lelkem édes, mély mámorba szédült 
A természet örök szépségétül. 

Oh természet, oh dicső természet! 
Mely nyelv merne versenyezni véled? 
Mily nagy vagy te! Mentűl inkább hallgatsz, 
Annál többet, annál szebbet mondasz.) 

Petőfi, A Tisza. 

cFeledd el az emberek világát, 
Isten szól az örök természetben "ν 

Gyulai, Fáradt vagyok . . , 
TEV. t6É 

«Α szélveszek bús harcza, az égi láng 
Villáma, harmatcsepp, virágszál 
Hirdeti nagy kezed alkotásit., 

Berzsenyi, Fohászkodás. 



két látunk is, az isteni szeretetre gerjedez az mi lelkünk, ha meg- 
gondollyuk, hogy ezt is az Ur Isten nem magáért, sem az angya- 
lokért, sem az oktalan állatokért, hanem, az mint Sz. Dávid 
mondgya,") az hegyek tetején zöldellő füvet 18 az embernek szolgá- 
lattyára teremtette.") Mert az ember szűkölködik az oktalan állatok 
nélkül hogy húsával tápláltassék, bőrivel és gyapjával ruháztassék, 
erejével földét szántcsa, terhét hordozza, gyalog járástúl meg- 
mencse: ezek pedig az oktalan állatok") fűvel tápláltatnak: az 
füvek nem nőnek külömben, hanemha esővel öntöztetik az föld : 
az esők külömben nem lehetnek, hanemha az tengerből és folyó- 
vizekből pára emeltetik [6] : az földből pedig gőzölgő füstök támad- 
nak,") és szelet indítnak, mely az felhőket elterjeszti az föld kerek- 
ségére: ezek pedig az párák és füstök") külömben fel nem emel- 
kednek, hanem az napnak és csillagoknak erejével :") annakokáért 
mind az egek az ő szép forgásokkal,") mind az esők és mezei virá- 
gok az embernek szolgálattyára, hasznára és tisztességes vígaszta- 
lására teremtettek. Azt kívánnya azért ez az szent doctor, hogy 
midőn egy szép virágot kezünkben vészünk, egy árnyéktartó zöld 
ágat megtekintünk, az Istenhez emellyük lelki szemeinket és dü- 
csőítcsük őtet, ki ennyi szépséggel felékesítette az elhervadó virá- 
got, hogy az mi szemünket gyönyörűségesen legeltesse ; ily szép 
illattal") megáldotta, hogy jó szagával minket vígasztallyon ; ennyi 
külömb-külömbféle jó ízű gyümölcsöket adott az üdőnek állapattyá- 
hoz képest, hogy az mi torkunknak kedveskedgyék. Es egy szóval, 
nem ugy bánt mi velünk az Isten, mint az emberek az ő béresek- 
kel, kiknek csak temérdek és vastagító eledelt rendelnek, cseme- 
gére és nyalánkságra nem szoktattyák őket: hanem szükségünk 
fölött is, ) az mi érzékenységünk gyönyörködtetésére is, sok szép 
dolgokat teremtett az mi urunk."") 

1 Psalm. 103, 14. 
2) V. ὃν: Az eszmélkedőnek 

egy fűszál is tanító mestere lehet !s 
Tompa, (Mi teszi az embert ba- 
rommá ? cz. besz. a végén.) 

8) Lat. szórend. T. i. : ez v. ezek 
az oktalan állatok pedig stb. 
1 T. i.:  gőzölgés, kigőzölgés 

támad. 
5) Lat. szórend. T. i.: ezek a 

párák és füstök (t. i. gőzölgések) 
pedig stb. 

") T. i.: melegével. 
ἢ Lásd a 26. lapnak 1. jegyz. 
§) A mit szagló érzékünkkel ve- 

szünk észre, arról azt szoktuk 

mondani, hogy jó v. rossz, kelle- 
mes v. kellemetlen stb. ; látó ér- 
zékünkkel veszszük észre a szé- 
pet v. nem szépet. 

9) T. 1.: a mire nincs okvetet- 
lenül szükségünk. 
δῆς 

cMenny és föld Istene, 
Kegyed mi végtelen ! 
Hogy nem hagysz engemet 
Oröm- és gyönyörtelen. 

Oröm fog el, midőn 
A szép természetet 
Remek csodáiban 
Szemlélnem engeded. 

Czuczor, Oröm és bú, 



Ezeket megértvén, nem illik, hogy hasonlók légyünk amaz 
oktalan állatokhoz, kiknek midőn az ő pásztorok makkot vagy 
galagonyát vér az fárúl, mohón zabálnak és egymást taszigállyák, 
de szemeket fel nem emelik, hogy megköszönnyék az ő pásztorok 
jótéteményét. Az gyermekekhez se hasonlítcsuk magunkat, kiknek 
ha szép arany bötükkel írt könyvet adnak, noha gyönyörködnek 
az bötük tettetes ékességében, de nem értik mi fekszik") azok 
alatt, és az benne való mélységes tudományra nem igyekeznek : 
hanem azon légyünk, hogy ez világi szépség által az Istennek 
szerelmére és jótéteményiért hálaadásra indúllyunk, és meg- 
emlekezzünk az Bölcs mondásárúl,?) hogy, midőn az Istentűl jót 
vészünk, hálaadást térítcsünk viszszá ő szent felségének. Ugyanis, 
az mint Sz. Agoston írja, bolondság vólna, ha azok az szépségek 
elvonnának minket az Istentűl, az mellyek úgyan nem is vólnának, 
ha Istenben nem vólnának.") 

Harmadik és utólsó haszna az világi állatok visgálásának az, 
hogy ezeknek példájokkal hivatalunkrúl és kötelességünkről meg- 
emlekeztetünk, és néma nyelvekkel az mi erkölcsünket ezek is az 
tekéletességre igazgattyák. Ez az oka, hogy az sz.-írás is néha az 
hangyákra,") néha az héjákra,") sőt még az ökrökre") és szamárra") 
is mutat, hogy ezektűl megtanúllyuk, mint kellyen hivatalunkban 
járnunk. Azt mondgya azért Sz. Basilius és Sz. Ambrus doctor, 
hogy midőn egy szép virágot megtekintünk, ne csak ugy nézzünk 
erre mint az barmok, hanem eszünkben jusson az mi életünknek 
gyarlósága, rövid öröme, elmúlandó vigasága. Mert miképpen az 
szép virág hamar meghervad s elszárad, és noha még Salomonnál 
19 frissebben öltözött," de nagy gyorsan elveszti minden ékessé- 
gét : azonképpen te is, akármely erőpen, szépségben és hatalomban 
dicsekedgyél is, rövid üdő alatt meghervadsz és megrothadsz. 

KAL elappánas 
E) Mécs 4 ΠῚ 
") cSero te amavi, pulechritudo 

tam antigua et tam nova, sero 
te amavi. Et ecce intus eras, et 
ego foris, et ibi te guxrebam, et 

rejlik, van. — meg magát a nagy Teremtő ben- 
ὴ ΜΡ ν δ ka , , 

ned! Székács, cEn Uram és én 
Istenem cz. besz. (az elej.) cGyö- 
nyörködjetek keresztyéni módon 
a természet szépségeiben, gyógyul- 
jatok meg ott, ha betegek vagy- 

in ista formosa, gux fecisti, defor-  ὀ tok, 
mis irruebam. Mecum eras,et tecum 
non eram. Ha me tenebant longe 
a te, gú si in te non essent, 
non essent.i Confess. 10, 27. — 
V. ö.: «Μέρ a virág is, melyet a 
mezőn szakítasz, színével, illatá- 
val, csak akkor szerez szívednek 
örömet, ha azt mondod neki : Te 
Isten szép műve, hogyan dicsőité 

s  merítsetek oktatást, mely 
hasznos legyen ez életre s ua kö- 
vetkezőre is., Tompa, Mit talá- 
lunk a természetben? (a befej.) 

ΓΕΈΣον 6 HO 
5) Jerem. ὃ, 7. 
8) ΠΡ 15.5.5: 
ἌΜΕ; το. 
" Mattih. 6, 29. 
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Hasonlóképpen más helyen is ezen szent doctorok arra tanít- 
nak, hogy midőn az szőlőveszszőt láttyuk, eszünkben jusson álla- 
patunk, hogy noha minket is az Ur Isten, mint valamely szép 
szőlőt bégyepelt és béárkolt, megmetczett és megkarózott az ő 
malasztyának és az szentek példájának vastagító támaszival: de 
viszontag azt kívánnya tőllünk, hogy az szőlőtőben maradgyunk, 
nevekedgyünk, gyümölcsözzünk; és midőn az homlítás által bé- 
vermeltetünk, az föld alá bujtatunk, azt is örömmel szenvedgyük. 

Másutt azt írják, hogy midőn láttyuk az oktalan állatoknak 
magokra való szorgalmatos gondviselését, megemlekezzünk, hogy 
az mi lelkünkre mi is szorgalmatos vigyázással gondot visellyünk ; 
mert nagyobb kárhozatunk lészen, ha az barmoknál is oktalam- 
baknak találtatunk az magunk dolgaiban. Es szépen taníttyák 
az fiakat az gólyák példájával, mint kellyen tisztelni koros és 
megért szüléjeket. Mert az gólyák, midőn megagganak szüléik, 
melegítik az ő hideg tetemiket tollokkal; eledelt hordanak 
nékik; az röpülésben is segítik, szárnyokkal felemelvén őket. 
Végezetre, midőn sokféle virágokat látunk, mellyek napkelettel 
kinyílnak, és az napnyugottal egybemennek; avagy az napra 
fordítván virágoknak kinyilt kebelét, vélle eggyütt forognak, 
miútha megismérvén az ő legeltető és alkotó mestereket, szol- 
gálni akarnának néki tehetségek szerént: mi is azon légyünk, 
hogy szemeinket az Istenrűl el ne vegyük ; hanem őtet, minden 
javainknak kútfejét, kövessük, hálaadó szolgálattal udvarollyunk 
és kedveskedgyünk néki. 

2. Az egeknek ékességérűl. 

De efféle szép tanuságoknak, mellyeket az teremtett-állatok- 
ból szedhet az ember, mélyebb emlekezetit most elhagyván, rövi- 
deden tekincsük meg közönségesen az teremtett-állatoknak csudá- 
latos rendit, ékességét, alkolmatosságát és szép bölcseséggel vezér- 
lését; mellyekből az Istennek hatalmas ereje, bölcsesége és jó 
vólta kinyilatkozik, és világoson kitetczik az mit az pogány bölcs?) 
monda, hogy az természet szerént való állatok cselekedeti okos 
és értelmes gondviselőnek cselekedeti, mellyekben fínylik az 
Istennek bölcsesége, miképpen az sz.-írás is nagy sok szép 
álmélkodtató szókkal tanít erre. Hs ugyan azt mondgya, hogy 
az mezei barmok és az égi madarak, sőt minden teremtett-állatok 
nyilván kiáltyák, hogy ők nem teremtették magokat, hanem 
az Isten.?) 

Mivelhogy azért, az Lactantius mondása szerént, az végre 

1 T. i.: Aristoteles. 
7). Job, 12, 7. Psalm. 99, 3. Eccus. cap. 43. 

ζΦ Pázmány Kalauzának I, és II. könyve. 

. 
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teremtette Isten az embert igyenes szép termettel, hogy az egeket. 
szüntelen szemléllye; és az Istennek az egekben tündöklő hatal- 
masságát s bölcseségét megesmérje:") méltó, hogy mi is ezeknek 
szépségét figyelmetesen megtekincsük. 

Legelőször is azért, csudálatos az egeknek az ő nagy vóltok. 
Mert, az mint Basilius és Seneca ?) írják, noha nékünk az nap és 
az csillagok kissebbeknek tetczenek az földnél, az ő távúl létek 
miatt, szintén mint az öreg emberek, sőt az magas tornyok is kicsi- 
nyeknek látczanak, midőn meszsze vannak : de azért az nap sok- 
kal nagyobb az egész föld kerekségénél. Hs annyira nagyobb, hogy 
az mathematicusok ") számvetése szerént százhatvanhatszor annyi 
mint az föld,") sőt csak egy csillaghoz képest is ollyan az egész föld, 
mint egy kis punctocska; az mint Sz. Basilius bizonyos okokkal 
megbizonyíttya. Es, az miképen az mathematicusok") nem ok nél- 
kül taníttyák, az nyólczadik égben való") ezer és huszonkét csillag 
közzül, mellyeket szemünkkel megjegyezhetünk, ") — mert az töb- 

1 cCelum intuemini, ad cujus 
spectaculum vos excitavit artifex 
operis Deus. De origine erroris, 
2 ὦ, V. ö.: cCum ceteras ani- 
mantes abjecisset ad pastum, so- 

sPronague cum spectent animalia cetera terram, 
Os homini sublime dedit, ccelumgue tueri 
Jussit, et erectos ad sidera tollere vultus.s 

Ovidius, Metam. 1. 83—5. 

-Tout  margue dans 1lhomme, 
méme ἃ Vextérieur, sa supério- 
rité sur tous les étres vivants: 
il se soutient droit et élevé, son 
attitude est celle du commande- 
ment, sa téte regarde le ciel et 
présente une face auguste sur la- 
guelle est imprimé le caractére 
de sa dignité; Vimage de lVáme 
y est peinte par la physionomie ; 
Vexcellence de sa nature perce ἃ 
travers les organes matériels et 
anime dun feu divin les traits 
de son visage; son port maje- 
stueux, sa démarche ferme et 
hardie annoncent sa noblesse et 
son rang ; il ne touche á la terre 
jue par ses extrémités les plus 
éloignées, il ne la voit gue de 
loin, et semble la dédaigner. 
Buffon, Description de Vhomme. 

lm hominem erexit, ad cceligue 
guasi cognationis domiciliigue pri- 
stini conspectum excitavit.;, Cic. 
De leg. 1, 9. — 

2) cHunc (t. 1. a napot), guem 
toto orbe terrarum majorem pro- 
bat ratio, acies nostra sie contra- 
xit, ut sapientes viri pedalem esse [/ 
contenderint., Natural. gueest. 1, 3. 

8) Mikor e czikkelyében a ma- 
thematikusokról szól, főképpen 
Clavius-t érti, a kit olykor idéz 
is. Lásd erről a jelen műhöz csa- 
tolt cSzótár) -t. 
4 A nap felülete 11,818-szor, 

köbtartalma  1.284,800-szor na- 
gyobb a földénél. 

5) Lásd ezen a lapon a 3. jegy- 
zetet. 

ὦ) Lásd a 26. I. az 1. jegyzetet. 
7) A csillagászok jelenleg 20 

rendbe sorozzák a csillagokat, me- 
lyek között a hetedik rendűeket 
már csak az igen jó szemű em- 
ber láthatja, a többit pedig csak 
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binek, mint szinte az tenger fövenyének számát, csak az Isten 
tudgya") — oly nagyok vannak, hogy százhétszer nagyobbak az 
földnél.?) Az csillagos égnek kerekségét pedig az földnek és 
tengernek kerekségénél huszonkétezerszer hatszáztizenkétszer na- 
gyobbnak írják az mathematicusok ; ") és azt mondgyák, hogy az 
egész föld kereksége, melynek bizonyos mértékét csak egyedül az 
Isten tudhattya,") — noha az Ptolomeeus tetezése szerént huszon- 
kétezer és ötszáz olasz mértföldet, azaz közel hatezer magyar 
mértföldet foglal magában ") — az firmamentomhoz képest csak 
annyi, mint egy punct, mint egy mákszemecske. Ebből mutattya. 
meg osztán Seneca") és Plinius,") mely bolondok az emberek, kik 
felfuvalkodnak ez világi birodalmocskában, holott ha mindenestül 
övék vólna is az föld, rövid és keskeny határral környékezett biro- 
dalmok vólna.") 

Továbbá ebből az föld körül forgó egeknek nagy vóltokból") 
azt hozza ki Aristoteles, hogy meg nem gondolhattya az emberi 
elme, mely sebes gyorsasággal forog az firmamentum, megkerülvén 
huszonnégy óráig az egész földet.") Mert, az mint az mathemati- 
cusok") megbizonyíttyák, az firmamentomnak valamely kicsín 
része egy órában oly meszsze mégyen, hogy ha valaki mindennap 

nagyító üveggel láthatni. Péld. 
első rendű 18 van, a melyek kö- 
zűl ötöt Budapesten sohasem lát- 
hatni. 

1) Psalm. 146, 4. Jerem. 33, 22. 
Ἢ P. o. Jupiter bolygó térfo- 

gata 1580-szor nagyobb a földénél, 
tehát belőle 1580 akkora test tel- 
nék ki, mint a föld. 

8) Latinos mondat. Azaz: a 
csillagos égnek kereksége a föld- 
nek és tengernek kerekségénél 
pedig 22612-szer nagyobb, írják 
a math. 
Ε ΤῸΡ, 38, Ὁ. 18. Beccus. 1, 2. 
ἢ Lásd a 34. 1. 4. jegyzetét. 
9) c... Hoc est punctum, guod 

inter tot gentes ferro et igni di- 
viditur? Ὁ guam ridiculi sunt 
mortalium termini ! . . . Punctum 
est illud in guo navigatis, in guo 
bellatis, im απὸ regna  disponitis 
stb., Natural. guzst. (az Elő- 
szóban). 
7 A ki, Sen. szavaihoz hason- 

lóan, így ír: e... Mundi punctus, 

"§ 

(negue enim est aliud in uni- 
verso) hec est materia glorie 
nostree, hec sedes : hic honores ge- 
rimus, hic exercemus imperia, hic 
opes cupimus, hic tumultuamur. 
humanum genus, hic instaura- 
mus bella etiam civilia. mutuis- 
gue cedibus laxiorem  facimus 
terram.) Hist. nat. 2, 68. 

8) V. ö.: eTous les espaces du 
monde entier ne sont «τ ἢ point, . 
guun léger atome, comparés ἃ 
son immensité (t. i. Istenről 
szól) . . . guest-ce gujun grain de 
poussiére, gujon appelle la terre 3» 
La Bruyére, Caractéres, (Des 
esprits forts.) — Földünk egy 
kis hangyafészekv. Kölcsey, Va- 
nitatum vanitas. 

9) Lat. szórend. Azaz: továbbá 
a föld körül forgó egeknek ebből 
a nagy voltából (t. i. e nagysá-" 
gából) stb. 

19) Lásd a 26. 1. 1. jegyzetét. 
1) Lásd a 34. 1.-3. jegyzetét. 
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tíz magyar mértföldet menne, kétezerkileneczszáznégy esztendő 
kellene hozzá, hogy oly meszsze mehetne ; és annyi üdő alatt, az 
mennyiben egy Mi atyánk-at mondanánk, azon firmamentomnak 
egy valamely kis része annyit mégyen, az mennyit egy madár, 
vagy nyíl menne, ha ugyanazon üdőben hétszer az egész földet 
megkerülné.") Ennek pedig az] megfoghatatlan gyorsaságnak?) 
egyéb oka nincsen, hanem az Istennek parancsolattya.") Es mind 
ezekből az Istennek hatalmas felségérüűl itíletet tehetünk, mivel- 
hogy ezt az nagy eget ő csak araszával is általfogja, ugymond Isaiás, 
és ő hozzá képest ez az kiterjedett nagy kék ég ollyan, mint 
egy semmi.") Kitetczik ugyanazon dologból az Istennek jó vólta is, 
ki mind ezeket az nagy alkotmányokat csak az hálaadatlan em- 
beri nemzetségnek szolgálattyára teremté, az mint ő maga meg- 
mondgya Moyses által." ) 

Ennek fölötte az egek oly csudálatos forgással,") oly állha- 
tatos és alkolmatos renddel viseltetnek, hogy az ki ezeknek vis- 
gálásában forgott, álmélkodva szemlélheti bennek az Istennek 
bölcseségét. Azért írja Sz. Basilius, hogy ez világ vezérlőjének böl- 
csesége ugyan villámik az napnak ez föld körül való szüntelen 
forgásában : mely az éjnek és nappalnak változásival") hasznoson 
ékesíti ez földet, és néha hozzánk fellyebb jövén, nyárat szerez ; néha 
eltávozván, telet hágy. Ugyanis, ha az nap után éj nem követköz- 
nék, és az földi gyümölcsök az éjnek mértékletes hűvösségétűl, 
szép harmatitúl nem ujúlnának: ki kellene égniek az hévség 
miatt, az emberi testnek sem lehetne egéssége és csendesz nyu- 
godalma. Azonképpen, ha az nap néha fellyebb s néha alább nem 
járna ; ha az esztendőt négy részre nem osztaná, és az nyár s tél 
köziben őszt és tavaszt nem vetne, hogy az nagy melegrűl szép 
lassú grádicson jutnánk az hidegre, és az hidegrűl viszontag 
lassan térnénk az melegre : sem földi gyümölcsünk termése, sem 
magunknak egésséges megmaradása nem lehetne. Miképpen azért / 
az Bölcs") arra tanít, hogy valamennyiszer az napot, az Istennek 
csudálatos edényét láttyuk, dücsőítcsük az Teremtőt : azonképpen ! 
Sz. Basilius is arra int, hogy midőn az napot és az fínyes csillago- ! 

1 A mai csillagászat, termé- 2?) Lat. szórend. Azaz: Enn. a 
szetesen, egyebet tanít az égi tes- — megfogh. gyors. pete stb. 
tek forgásának sebességéről. Péld. : 3 Eccus. 43, 
földünk a nap körűl való forgá- ἢ Isai. 40, ia. 92. 
sának sebessége másodperczen- ") Deut. 4, 19. 
ként középszámban négy mérföld. $) Lásd a ον: Vá; jegyzetét. 
Az egyenlítőnél lakó, földünknek 7) T. i.: váltakozásával. ] 
tengelye körűl való forgása kö- §) Eccus. 43, 2. I 

Ι vetkeztében, — másodperczenként 
464 méternyi utat tesz meg. 
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Καὶ láttyuk, nemcsak meggondollyuk, mennyivel szebb ezeknél, 
az ki ezeket teremtette; de azt is eszünkben vévén, mely szép 
ajándékokkal látogatta az Isten az ő számkivetett bűnös szolgáit, ití- 
letet tégyünk, mennyivel böcsűlletesb szépségeket ád szent orszá- 
gában az választott híveknek. Es másutt az mondgya, hogy ha az 
Isten házának pitvara, ha az vadak barlangja ily szépen felékesít- 
tetett : megitílhettyük, minémű légyen az királyi palota. 

Az hóldnak fogyása és nevekedése, mellyet az sz.-írás csu- 
dáltat, az ő ereje és cselekedeti, az Istennek hatalmát és bölcse- 
ségét nagy nyilván megmutattyák. Mert, az mint Sz. Basilius 
megmutattya, az hóldnak erejével indíttatik meg az tenger, ugy 
hogy néha egyfelé s néha másfelé follyon.") Az vízi állatok, úgy- 
mint az rákok, ostrigák, csigák, sőt még az embernek agya veleje 
és az fák völgye és béli?) tellyesbek hóldtöltére."? ΑΖ szeleken és 
üdők változásán is nagy urasága vagyon. Végezetre azzal fejezi 
bé mind ezeket ez az szent doctor, hogy az hóldnak változásit lát- 
ván, az emberi állapatnak állhatatlansága eszünkben jusson, és az 
hamar változástúl félvén, mértékletesen visellyük magunkat jó 
szerencsénknek tellyességében. 

Az több csillagoknak, az egek ékességinek erejét ki tudná 
csak meg is gondolni, nem hogy előszámlálni ? Az többi közt az is 
csudálatos szép hasznok ezeknek, hogy az tengeren evezőknek 
nincs egyéb kalávúzok az csillagoknál, és kiváltképpen az északi 
csillagnak oly ereje vagyon, hogy nemcsak az mágneskő ő maga, 
de az vasnyelvecskéknek az mágneshez dörgölt hegyecskéje is igye- 
nessen arra az csillagra fordúl, és az által mutattya az compas az 
órát," ) az által hordozzák egyníhány ezer mértföldre az tengeren 
az hajókat, szinte oly bizonyos útakon,") mint az jó kocsis az szép 
tér földön az ő kocsiját.") 

3. Az levegő-égnek és folyóvizeknek csudáirúl. 

Az levegő-égnek alkolmatos szép hasznai is az bölcs Terem- 
tőnek isméretire igazítnak minket, és valamennyiszer lélegzetet 

7) ΤῸ i.: az ár- és apályról van — hold változásaitól reménylették 
szó. betegeik gyógyulását. 

5) T. 1.: bele, mely a fának 1) T. i.: az iránytű elhajlásáról 
völgyében van. Lásd erről a jel. 
műhöz csat. sSzótárs-nak avölgyv 
szavát. 

") Néphit. — Abban az időben 
az orvosok is, erőszakos gyógyí- 
tásmódjuk mellett, főképen a 

. ERR 

(declinatio) van szó. 
δ ΤῸ i.: oly biztosan, oly biz- 

tossággal. 
f) A fennebbi bekezdésben fog- 

lalt példákat Della Porta nyo- 
mán hozza fel. Lásd róla a jelen 
műhöz csatolt wsSzótárs-t, 
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vévén, szellőztettyük ezzel szűvünknek hévségét, annyiszor kel- 
lene az ő Teremtőjérül böcsüllettel emlekeznünk. Hogy pedig az 
levegő-égben indúlt szeleknek csudálatos eredetirűl, hasznos fúvá- 
siról ne szóllyunk, mellyeknek úttyait senki egyéb nem tudhattya 
az Istennél, ki győzné megmagyarázni, mely nagy bölcseséggel 
öntözi az Úr Isten az levegő-égből az szárazföldet, alkolmatos 
esőkkel, havakkal, harmatokkal! mellyekben az Istennek bölcse- 
séges hatalma úgy kinyilatkozik, hogy ő maga is az nagy Isten 
sokszor dicsekedik ebben az ő cselekedetiben,") és az esők apjának 
nevezi magát.") Vallyon s, ha az egész emberi nemzetnek okossá- 
gát egybeverték vólna, feltalálhatta  vólna-é, mint kellyen. oly 
szép módgyával öntözni az földet, mint az Isten öntözi? Mikor 
égett-bort ütnek, az borsöprűből pára mégyen fel az rézfazékban, 
és ott meghűvösödvén, cseppenként szép lassan szivárkozik alá : 
azonképpen az vizekből sok gőzt és párát emel fel az napnak me- 
legsége, és midőn ez jól felérkezik az föld színérűl az levegő-égnek 
közepire, (mely sokkal is hidegb az föld mellett való részeinél) 
meghidegűl, megsürüdik, és cseppekké változván, úgy öntözi az 
földet. Mely dologban két nagy Isten csudáját látom : elsőt,") hogy 
noha az naphoz közelb vagyon az levegő-égnek középső, hogysem 
alsó része : de azért ugyan hidegb az felső része ; mint megpróbál- 
hattya, az ki nyárban az havasok tetejére felhág. Másodikat,") hogy 
nem szakad egyszersmind alá az eső, hanem cseppenként esik, 
Mely dologrúl az sz.-írás sokszor emlekezik, és magasztallya abból 
az Istennek hatalmát s bölcseségét, hogy az vizeket és felhőket az 
égben felfüggeszti ") és, az mint az sz.-írás szól, mint valami ros- 
tán, úgy szűri alá az vizet.") Ezt meggondolván egy pogány bölcs 
ember,") azt mondgya, hogy ő semmit nagyobb csudának nem 
tart, Kér hogy az fellegekben felfüggesztetnek az vizek.") 

Az égbéli sok több csudákon ki győzhet eleget csudálkozni ? ki 
magyarázza meg, mint légyenek amaz iszonyú villámások az víz 
között és amaz rettenetes mennydörgések ? mellyektűl, az mint 
nem régen mondám,") Caligula császár úgy retteg vala, hogy az 
ágy alá bújnék előtte. Augustus császár is bujdoklott, midőn az 
mennydörgéseket hallotta. Az mennyköveknek ereje, az hónak és 
kőesőnek alkotása sem egyebet hirdet, hanem az Istennek hatal- 
mas bölcseségét. 

Az tengerrűl és folyóvizekrűl mit mondgyunk ? Az tengerben 

1 Job, 37, 11—13., 385 25—27. Ὁ) 11, Reg. 22. 12. 
Jerem. 10, 18. Amos, 5, 8. Ὧ ITS a Plinius, 

1) Job, 38, 98. §) «Οὐ esse mirabilius potest, 
9), a 27. 1. 4. jegyzetét. aguis in ecelo stantibus ὃν. Hist. 
Mal mó. mat, ad za 
5) Job: 12.452, 208. 5) L. e könyvének I. r. a 22. I. 
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folynak minden vizek : de az tenger soha meg nem árad, sem kil- 
lyebb nem terjed, hanem azon") állapatban marad mindenkor ; 
maga ha egy folyóvíz eleiben hegyeket hánnának, nincs oly nagy 
ország, mellyet esztendeig ") el nem fogna és más tengerré nem 
tenne. Ennek fölötte, noha oly iszonyú habjai és folyási vannak 
gyakran az tengernek, hogy szörnyűség csak reá is nézni; sőt 
noha az Verestenger sokkal magasb az mellette való Aegyptomnál, 
és ez okon el kellene természet szerént Aegyptomot fogni : de az 
Istennek hatalmas ereje nem valami magas partokkal, hanem 
csak az egyenes és erőtlen fövennyel ágyában s fészkében tartya, 
és mint egy vad lovat zablán hordozza, hogy killyebb ne lépjék ; 
mivelhogy, az sz.-írásnak mondásaként, az Isten markában szorí- 
totta az tengert ") és ő előtte") nagy dorongokkal bétámasztotta 
az ajtót, hogy ki ne jöhessen.") Ezt az Isten erejének felmagaszta- 
lására sok helyen előnkbe adgya az sz.-írás és ezzel az példával 
izgat minket az istenifélelemre, mivelhogy az felháborodott tenger 
is retteg ő előtte.") 

Az folyóvizeknek csudái még ennél is nagyobbak. Mert ha 
valaha egy kifolyó kútnál megállottál, ugymond Sz. Basilius, eszed- 
ben vévén ennek szüntelen folyását, nem gondolkodtál-é magadban, 
honnan légyen ennek eredeti? hon tartassék annyi víz, hogy ennyi 
esztendeig el ne foggyon? mint légyen, hogy bé nem töltheti azt 
az helyet, az hová szüntelen folyását igazíttya ? Ebből az Istennek 
erejérűl tanúságot vehettél,") az kinek szava cselekeszi mindezeket; 
és, az mint az Angyal kiáltya, méltó félni, dücsőíteni és hálaadás- 
sal tisztelni az Istent, az ki alkotta az forrásokat.") 

Az tengerben és folyóvizekben úszó sok állatoknak, melyeknek 
száma nincsen, ugymond a sz.-írás, ) nagy vóltokat, erejeket és 
hasznokat sok könyvékben sem számlálhatnók elő. Csak amaz kis 
halacskárúl emlekezzünk, mely (ugymond §$Sz. Basilius) az isteni 
hatalomnak bizonyos tanítója ; ezt echencis-nek, vagy rernora-nak 
nevezik az deákok, és oly ereje vagyon, hogy midőn az tengeri 
nagy hajók kiterjesztett vitorlák szárnyain sebességgel röpülnek, 
és sem kötelekkel, sem lánczokkal, sem vasmacskákkal az emberi 
erő ezeket meg nem állathatná : mihent ez az kis halacska reára- 
gaszkodik az hajóra, úgy megállattya, mintha egy erős köszálhoz 
kötöztetett vólna az nagy várnyi ") hajó. 

- ) T. i.: ugyanabban az. EZ TETEME Ὁ. ὅς 
ἢ T. i.: egy esztendő alatt. 7) Azaz: ebből t. vehettél az 
§) 188]. 40, 12. az Istennek erejéről. 
4 Τ᾿ 1.: a tenger előtt. 8) Apoc. 14, 7. 
5) Job, 38, 10. Psalm. 103, 9. 9) :Psalna. 103," 25. 

lErov. 8, 29. 4) T. i.: a vár nagyságú, 

a 
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4. Az földnek és oktalan állatoknak bölcs alkotásárúl. 

Az földben és az földi gyümölcsökben metczett pecsétit az 
isteni bölcseségnek és hatalmasságnak") csak az láthattya által 
tellyességgel, az ki ezeket alkotta és felékesítette. Csudáltattya az 
sz.-írás") és csudálták minden üdőbeli bölcsek, hogy az föld ez 
világnak közepette fondamentom és támasztó oszlop nélkül fel- 
függesztetett. Mert, az mint Aristoteles írja, oktalan barom az, 
valaki nem csudálkozik, honnan légyen, hogy midőn az földbűl egy 
marokkal felemelünk, mindgyárt alárohan, az egész föld pedig 
mozdúlatlan áll egy helyen minden stömpöly nélkül."?) Ennek 
pedig az oka nem egyéb, ugymond Sz. Basilius, hanem, hogy az 
Istennek hatalmassága tartya az földnek minden határit, és ha 
szintén egyéb okát adhatnók is ennek, abból 15 az Istennek böl- 
csesége fénlenék, mely így rendelte az világnak állapattyát. Ebből 
pedig nagy bizodalmunk lehet az Istennek hatalmasságában, ki az 
gonoszra hajlandó természetet az ő szent akarattyával úgy megerő- 
sítheti, (mint az földet az világ közepett) hogy helyt állyon és az 
Istentől el ne szakadgyon. 

Hogy pedig semmit ne szóllyunk az föld gyomrában termett 
érczekrűl, amaz lassú és fogyhatatlan tüzekrűl, mellyek az hév 
vizeket melegítik az föld alatt: egy kis füvecske, egy termőfának 
állapattya künnyen megismértetheti az Istennek bölcs hatalmát. 
Tekincs meg, ugymond Sz. Basilius, az búzaszárnak mennyi cso- 
mója vagyon, hogy künnyebben elbírhassa az teli búzafejet ; az zab- 
szalmának pedig illyen térdecskéi ") nincsenek, mivelhogy az zabfő / 
künnyű, és nem kell oly nagy erő az ő fentartására. Lásd mennyi 
polyvában takarta, és mely hegyes kalászoknak kopjáival, mint / 
valami latorkerttel, környűlfogta az búzaszemet, hogy az ma- 
darak és férgek hozzá ne férhessenek. Gondold meg az nagy 
álló fáknak") sok ágbogú gyökerének erős fondamentomát, mel- 
lyek az szelek és égiháborúk ellen helységben tartyák az nagy 
fát, az mellyet sok száz ember sem tarthatna egyenessen ; jusson 
eszedben, mi módon zöldül meg kikeletkor; miképpen szíják fel 
az ő ágai titkos") és megfoghatatlan csatornákon az nedvességet, és / 
ebből vesszőket, leveleket és gyümölcsöket nevelnek. 

Az oktalan állatokban még ennél is nyilvábban kiteteczik az ! 
Istennek bölcsesége és gondviselése. Mert noha okossággal nem ὦ 
élnek") és eleit-utóllyát dolgoknak meg nem gondolhattyák, mikor 

1) Lásd a 21. 1. 5. jegyzetét. €) V. ὃ. Nyelvőr, III. 317—8. 
5) Job, 26, 1: ") Lásd a 18. 1. 8. jegyzetét. 

) 5) De ccelo, 2, 13. (A berlini Ὁ Azaz: elrejtett, láthatatlan. 
akad. 1831. lat. kiad. szer.) 7) T. i.: nincs eszök, 
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valamihez kezdnek : de mindazáltal az ő táplálásoknak, szaporodó 
nemzéseknek, magok oltalmazásoknak oly jó módgyát követik, 
mintha nagy bölcs okossággal bővölködnének ; mert az bölcs Isten 
természetekben óltotta ezeknek, mit kellessék mívelniek, és, az 
mint Sz. Tamás ") doctor írja, az Isten izgattya és vezérli őket, hogy 
oly alkolmatoson eljárjanak minden dolgokban, mintha okossággal 
élnének.?) Ez okon az Ur Isten, meg akarván Sz. Jóbbal ismértetni 
az ő bölcs gondviselését és erejét, mintha ugyan dicsekednék és ma- 
gát mutogatná, sok szóval előszámlállya az földi és tengeri állatok- 
nak tulajdonságit, erejét, gondviselését, fioknak felnevelését ete.) 

Ugyanis, ki vólna az ki nem csudálkoznék rajta, mi módon 
táplállya az Isten az égi madarakat ? Télben midőn mindeneket 
bélepett az temérdek hó, és úgy elszáraztott minden füveket az 
sütő dér, hogy sem zöld füvet, sem magvacskákat nem találhat 
az ember ez földön, és meg sem tudgya gondolni, miképpen kel- 
lene csak egy madarkának is ételt keresni az mezőben : az Isten 
pedig, kiaz ő népét negyven esztendeig kenyér nélkül") táplálá 
az pusztában, eltáplállya őket is, és bátoríttya az ő híveit ezeknek 
példájával, hogy meg ne fogyatkozzanak az isteni gondviselésnek 
bizodalmában ; mivelhogy az keresztyén ember nagy bátorsággal 
így szólhat az ő Istenének szükségében: Uram, ha az oktalan ál- 
latra ily gondot viselsz: elfeledkezel-é az te hasonlatosságodra 
teremtett fiaidrúl, kiket az te szent Fiadnak vérével megváltottál 
és az te dücsősségednek örökösivé töttél? ha az kisded állatokra 
ily gondod vagyon : mentűl nagyobb lészen az emberekre ? 

Csudálkozik Sz. Basilius az hangyáknak cselekedetin, hogy 
az követközendő télre oly gondot viselnek, mintha az jövendőrűül 
is gondolkodnának, és oly fáradhatatlanúl munkálkodnak az élés 
szerzésben, hogy holdtöltekor éjjel-nappal egyaránt takarnak. Az 
élésnek pedig az föld alatt szép tiszta helyt szereznek, holott mint 
egy szúszékban az téli profontot megtarcsák. De hogy az búza ki 
ne csirázzék az földben, elharapdállyák az búzának púpját és tetécs- 
kéjét, az mellyen ki szokott fakadni az földben, és így magtalanná 
tészik az megherélt búzát. Hogy pedig meg ne rothadgyon takar- 
mányok az nedvesség miatt, szép tiszta üdőt várnak, kihordgyák, 
az napra terítik és megszáraztyák buzájokat. Mind ezeket meg- 
gondolván, ugymond Sz. Basilius, csak álmélkodva azt kiálthatom 
Sz. Dáviddal : Bezzeg csudálatosok, Uram, az te cselekedetid ! min- 
deneket nagy bölcsen cselekedtél, felséges Ur Isten! ") 

Másutt ezen sz. doktor csudálkozik az méheknek szép rend- 

ἢ T. i.: Aguinói sz. Tamás. Deut. 8, 2—4. II. Esdr. 9, 21. 
2) T. i.: eszök volna. Judith, 5, 15. Psalm. 94, 10. 
3) Jób k. 38. fej. 5) Psalm. 103, 24, 
ἢ Exod. 16, 35. Num. 14, 34, 

΄ 

ὰ 
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tartásán ; mert ezeknek (ugymond) mint egy szép országnak, jó 
renddel vagyon minden szertartások. Ezek közt egy király vagyon, 
melynek noha fulákja vagyon, de senkit ezzel meg nem sért ; 
mintha intené az fejedelmeket és hatalmasokat, hogy késedelme- 
sek légyenek az büntetésre. Söt az méhek közt is, az: kik nem 
követik az királlyok ") szilídségét, hamar megbánnyák; mert ma- 
rások után, ottan meghalnak. Ezzel is az boszszuállásnak kívánsá- 
gát megfojtya bennünk az ő példájok és az békeséges eggyességre 
izgat. Mikor az kasban szállanak, először 18 az ő királlyoknak öregb 
és temérdegb töltéssel megerőssíttetett palotát csinálnak, azután, 
noha geometriát nem tanultak, de oly szépen egyformán, hat-hat 
szegletű házacskákat raknak lábokkal és szájokkal, hogy sok mé- 
regetéssel kellene az bölcs mathematicusoknak is hasonlót csi- 
nálni. Illyen formán pedig azért csinállyák cellájokat, hogy több 
házacska férjen az kosárban, és bóltosok?) is légyenek, hogy egy- 
gyik az másik alatt le ne szakadgyon; az munkát úgy elosztyák 
egymás közt, hogy némellyek terhet hordnak az mezőrűl; némel- 
lyek azt lerakják az terhes méhekrűl ; némellyek lépet csinálnak, 
simíttyák és fundállyák az cellákat ; némellyek pedig, mint sákmá- 
nyosok, italt visznek az munkásoknak, nemcsak szájokban, de egyéb 
részecskéjeket is megnedvesítvén. Az égiháborút idején megérzik, 
és haza takarodnak s vesztegségben vannak. Mikor eljő az ételnek 
ideje, egyszersmind észnek, eggyütt nyugosznak el, eggyütt kelnek 
fel 18; mert estvefelé, midőn nagy döngésben vannak, egy, az ki erre [/ 
rendeltetett, körül röpül és két vagy három temérdek döngéssel 
jelt ád, s ottan minnyájan hallgatnak s elnyugosznak; reggel 15 
hasonlóképpen ébresztetnek az munkára. Es jóllehet az egész 
emberi okosság sem tudna sem viaszat, sem mézet csinálni : de ez [ 
az kis férgecske nagy künnyen megcsinállya. Sőt az emberek ez 
mái napig sem tudgyák, miből és mi módon győjtik ők az mézet. 
Mert Aristoteles ") és Plinius ") azt írják, hogy az levegő-égből az 
vékony harmattal együtt esik alá hajnalban az édes nedvesség, 
mellyet az méhek béhordnak kosárokban.") Egyebek pedig azt írják, 
hogy az virágoknak nedvességét szíják ki, és abból érlelik az mézet. 
De akármint légyen, nagy bölcsesége tündöklik az Istennek az kis 
férgecskében ; melyben oly természetet óltott, hogy meg is tudgya 
azt csinálni, az mit az okos ember meg sem tud érteni. Mely gon- 
dolattal") méltó, hogy lebocsássa szárnyát, mint az páva rút lábait 
látván, az emberi dagályosság ; és az ő tudományában s bölcseségé- 

ἢ Azaz: királyuk. elmélkedik a méhekről a 11. k. 
?) Azaz:  boltozatosak, bolto-  4—22. fej. 

zottak. 5) T. i.: kosarukba. 
3) De histor. animal. 5, 22. δ) T. i.: mit v. ezt meggön- 
4) Hist. nat. 11, 12. — Szépen  dolván. 
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ben felne fuvalkodgyék, egyebek fölött magának valamit ne tu- 
lajdonícson, látván, hogy megelőztetik az férgecskék mesterségivel. 

Végezetre, álmélkodik az imént nevezett sz. doctor,") mely 
jól tudgyák az égi madarkák az üdők változását: és télre kelvén, 
meleg országot keresnek, nyárra viszszajőnek. Mely szépen megis- 
méri sok ezer juh között az bárány az ő annyát, és ha soha azelőtt 
farkast nem látott is, megijed és elfut előtte, mihelyt láttya. Az fecs- 
kék bölcseségét is említi, kik házat akarván éppíteni, szájokban 
szalmát visznek az gerendához: de minthogy sárt szájokba keve- 
set vihetnek, az szárnyok sugárát megvizesítik, azután szép vékony 
porban keverik, és úgy tapasztyák fészkeket. Es, hogy az elefán- 
tokrúl s egyéb nagy állatokrúl ne szóllyunk, ki tudná meggon- 
dolni, mely nagy bölcseség kellett ahoz, hogy az Isten egy szúnyo- 
gocskának, egy bolhácskának szemet, szájat, gyomrot, több?) szük- 
séges tagokat adna, mellyek az mi szemünk előtt el vannak 
rejtve ? ezen kívül oly szivárványt adott nékik, mellyel nagy hamar 
az embernek vérét kiszíhattyák. Mind ezekben azért és az több 
állatoknak sok titkos") és csudálatos erkölcsiben, erejében, gond- 
viselésében, mellyeket az ember csak elő sem számlálhat, nemcsak 
megismérhettyük, de álmélkodva is dücsőíthettyük az mi Istenünk- 
nek bölcseségét és hatalmasságát, ki, csak egy szavával, ily kisded 
állatokban ily nagy dolgokat cselekedett. 

5. Az emberrül. 

Ha az oktalan állatokban így fínlik az Istennek hatalma és 
bölcsesége: mentűl 5) inkább az emberben ő magában ? Méltán 
mondgya Sz. Dávid, hogy az Istennek mérhetetlen bölcsesége csu- 
dálatoson kinyilatkozik mi belőllünk.") Mert vallyon s, minémű 
erő és bölcseség kellett ahoz, hogy először az agyagos földből, 
azután anyánk méhében egy kevés vérből ily sok külső és belső 
tetemekkel szépen felékesíttetett testet formálna ? vallyon s, ki 
mehet végére, mint formáltatik és kilencz hólnapig mint táplálta- 
tik anyánknak méhében az mi testünk ? Nem heában mondgya Sz. 
Basilius, hogy az több állatok teremtésében az Isten csak azt 
mondá : Légyen világosság," ) teremcsen gyümölcsöt az föld etc. : ") 
de mikor az embernek teremtésére juta, elébb, majd mintha. ta- 
nácskoznék, azt mondá: Jer teremcsünk embert,") azután maga 
kezével formálá az sárt, végre reá lehellék."? Mert mind ezekkel 

1 T. 1.: Sz. Basilius. Gent :3 
2) T. i.: és több más. ἢ 830414 (. 
5) Lásd a 40. 1. a 6. jegyzetet. ") Da tL 626 
4) T. i.: mennyivel. 9") U. o. 2, 7. — Philoitios sze- 
5) Psalm. 138, 6, mére veti Zeusnak, hogy nem kö- 

a 
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azt akarta mutatni, hogy sokkal nagyobb jeleit és mélyebben reá 
metezett pecsétit hatta az ő hatalmas bölcsesége az embereken, 
hogysem egyéb állatokon." Azért írja Sz. Ágoston, hogy az 
ember minden csudáknál nagyobb csuda."?) Véghetetlen dolog 
vólna, ha rend szerént elő akarnók számlálni az emberi test- 
nek és léleknek éppületiben tündöklő bölcseségét az Isten- 
nek, ki az rút földből ily szép testet, ennyi sok külömböző 
tagokkal ékesen formála, csudálatos érzékenységekkel meggazda- 
gíta, és minden cselekedetünkre szükséges eszközökkel úgy fel- 
éppíté, hogy ha csak egy tagocskának fogyatkozása vagy válto- 
zása lenne is, ottan mindgyárt alkolmatlanság találtatnék benne 
valamely munkára és hasznos cselekedetre. Nem győz Galenus ele- 
get csudálkozni az ember szemének, agya velejének és szűvének 
mesterséges rendelésén ; álmélkodik az emberi testnek?) táplálásá- 
nak módgyán, az gyomornak emésztő erején, az vérnek sok erecs- 
kék csatornáján minden tagokra elosztásán.") Sz. Agoston") meg 

nyörül az embereken, pedig ő 
maga teremtette őket.  (Hom. 
Odyss. ΧΧ,, 201—2.) Hesiodos 
írja, hogy az ember sárból alkot- 
tatott (De operibus et diebus, 
60. v.). Sz. Pál Athénben mon- 
dott beszédében felhozza, hogy 
némely görög költő azt mondja, 
hogy Isten teremtette az embert. 
(Act. 17, 28.) V. ὃ. : cAnimal hoc 

providum, sagax, multiplex, acu- 
tum, memor, plenum rationis et 
consilii, guem vocamus homi- 
nem, preeclara guadam conditione 
generatum esse a supremo Deo. 
Cic. De leg. 1. 7. — Horatius az 
isteni lélek részének cDivinam 
particulam auraes hívja az em- 
ber. lelkét, Sat. II. k. IL Βα} 
79. v. — 

s Inde hominum pecudumgue genus . . . 

Igneus est illis vigor et ceelestis origo 
Seminibus.9 

Vergil. Aen. VI. 728—51. 

sDonec longa dies perfecto temporis orbe 
Concretam exemit labem purumgue relinguit 
Aetherium sensum atgue aurai simplicis ignem.s 

U. a, u. o. 745—7. 

c. . . Venerabile soli 
Sortiti ingenium, divinorumgue capaces, 
Atgue exercendis capiendisgue artibus apti, 
Sensum a ecelesti demissum traximus arce, 
Cujus egent prona et terram spectantia. Mundi 
Principio indulsit communis conditor illis 
Tantum animas, nobis animum guogue.? 

Iuven. XV. Sat. 141—9. 

1) Lásd a 91. 1.:5. és a:34. 1. 1. j. 
Ἀ) Ὧ 6 οἷν. Dei, 10, 12. 
8) Lásd a 18. 1. 8. jegyzetét. 
2 De usu part. 3, 10, — Gro- 

tius Húgó is megemlékezik erről 
cDe veritate religionis christia- 
nes cz. m. (az 1. k. 7. cz.-ben.) 

5) Confess. 10, 8, 
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nem foghattya, az emberi elmének erejét, mely ennyi számtalan 
dolgokat magában kapcsol; és, mikor szükség, megemlekezik ról- 
lok. Az álomban mint kötöztessék meg az embernek külső érzé- 
kenysége; mint vigyázzon belől az értelme, és sok külömböző 
álmokkal fáraszsza, vagy vidámítcsa az embert; ezeket és több 
számlálhatatlan dólgokat, mellyeket érzünk magunkban, noha, nem 
tudhattyuk tellyességgel mint lésznek, de azt bizonnyal megtanúl- 
hattyuk ezekből, hogy az emberi okosság fölött való, bölcs és értel- 
mes teremtőnk vagyon minékünk, az ki ezeket alkottya, mellyeket 
mi csak meg sem érthetünk. Mivelhogy pedig egész könyveket 
kellene irnia az emberi testnek csak eggyik részecskéjérül is, ha 
minden mesterségét gyökerébűl ki kellene feszegetni: ezeknek 
békét hagyván, csak három szép és üdvösséges tanuságot hozok elő 
Sz. Basilius doctorból, mellyek ébresztői lehetnek az mi tunyasá- 
gunknak és feledékenységünknek. 

6. Három tanúság. 

Első tanúság az légyen, hogy noha az Isten semmiből teremt- 
hette vólna az mi testünket, de azt akará, hogy az földből lenne 
kezdeti, az végre, hogy az föld, mellyet szüntelen tapodunk, meg- 
emlekeztetne az mi kicsin állapatunkrúl és fel ne fuvalkodnánk 
semmi javainkban : hanem az mi akaratosságunknak dagállyát az 
földnek emlekezetivel megfojtcsuk, és gyakran azt mondgyuk ma- 
gunkban : Miben kevélykedhetik az por és hamu ? ") Mit zúgolód- 
hatik az fazekas ellen az cserép és földedény ??) Mi oka vagyon, 
hogy egy szócskáért haragudgyék felebaráttya ellen az föld, mely 
csak azt érdemli, hogy az emberek lábaitúl tapodtassék ? 

Második tanuságot ") ezt adgya Sz. Basilius, hogy midőn az 
emberi ábrázatnak az több oktalan állatok termetitűl külöm- 
böző állapattyát megtekintyük, eszünkben jusson, hogy minket 
igyenes fenálló termettel azért teremtett az Isten, hogy ebből is 
kitetezenék az mi életünknek czéllya és hivatalunknak kötelessége. 
Mert az egek felé igyenes felserdült állapatot az végre adott né- 
künk az Isten, hogy elménket, gondolatunkat, akaratunkat és 
minden kévánságunkat az Istenhez, az mennyei jókra igazítcsuk, 
és ne nézzük csak az földet, mint az oktalan állatok.") 

Harmadik tanúságot ") azt adgya ezen szent doctor,") hogy 
az embert az Isten urává tötte minden oktalan állatoknak. Azért 
minden tehetségünkkel azon kell lennünk, hogy állapatunknak 

ἢ Eccus. 10, 9. ἢ Lásd a 34. 1. 1. jegyzetét. 
ΠΕ} Τραῖ: 29, 16:, 45, 9.. Jerem. 5) Lat. T. 1. : tanuságul. 

18, 6. Rom. 9, 20. ὃ Τὶ i.2 Sz. Basilius; 
§) Lat. T. i.: tanulságul. 
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méltóságát megtarcsuk, és az oktalan állatokhoz hasonlók ne 
légyünk erkölcsünkben. Mert az ki elragadtatik az haragosságtúl, 
dühös ebbé változik; az ki ragadoz az másén, farkassá lészen ; az ! 
buják és fajtalanok méltán neveztetnek ménlovaknak, mert az ő 
természeteknek erkölcsében öltöztek szabad akarattyokkal.) Az 
is keresztyén emberhez illendő gondolkodás, az mellyet Ma- 
erobiusnál olvasunk,?) hogy ez világ nem egyéb, hanem az Isten- 
nek temploma. Es ez okon úgy kell élnünk ez világon, mint az 
papok szoktak az templomban. 

HARMADIK RÉSZE. 

Az Isten csak egy természetiben. 

Az isteni természetnek állattyában való eggyességérűl sok 
helyen tészen bizonyságot az sz.-írás, és nyilván taníttya, hogy 
társ nélkül vagyon az Isten és ő kivülle nincsen más Isten.") 

Az emberi okosság is erre tanította Aristotelest ; mert, midőn 
béfejezi az ő mély tudományának") tizenkettődik részét, azt írja, 
hogy ez világnak jó renddel való vezérlése nem lehetne, ha sok 
isten vólna ; miképpen jó rendtartás nincsen, a hol sok úr paran- 
csol. Annakokáért csak egy úrnak és gondviselő fejedelemnek szük- / 
ség lenni ez világon. Í 

Ezt pedig az mi hitünknek derék és állandó fő czikkelyét az 
mi értelmünknek szép bizonysági is erőssen támogattyák. 

ELöszöR: Az isteni természetnek oly tulajdonsága vagyon, 
hogy az Isten mindeneknek ura és senki ő vélle újjat nem vonhat, 
senki akarattyának ellene nem állhat, az mint az sz.-írás 18 tanít- 
tya"?) és az természetnek világossága is kinyilatkoztattya; mivel- 
hogy az kinek ellene állhatnának, az nem csak erőtlen Isten vólna, ἢ 
de felbonthatatlan öröme és vigassága, állandó és jól rendelt biro- / 
dalma sem lehetne. Ebből azért nyilván kikerekedik, hogy nem /[/ 
lehet több egy Istennél. Mert ha egy isteni természetnél több / 
vólna, az ő itíleti, akarattya és hatalma is külömböző vólna ; és ὦ 
így eggyik isten külömbet") akarhatna, az másiknál, ellene állhatna ! 

1 T. i.: szabad elhatározásuk- Cor. 6, 5. Gal. 3, 20. Ephes. Ag 
ból, önkényt, szándékosan. 5. etc. 

2) In Somn. Scipionis expos. 5) Azaz : Μοιαρη σευ δδ Ὁ 
1, 14. 5) Judith, 16, -16. Esti. 18, 

8) Deut. 6, 4., 32, 39. Sap. 12, 000} 9..4. Ps. 75; 8. Tsais 47, 
13. Isai. 43, 10." Ezeéch.! 36, .5. 9) Azaz: egyebet, mást. : 
Matt 19... 2901} Joanna 17; 9. Ἢ; 



47 

az másiknak : vagy ha ellene nem állhatna, erőtlen vólna, és aka- 
rattya ellen kellene valamit elszenvedni. Így lévén pedig az dolog, 
ez világ sem maradhatna csendességben ; mert két úrnak nem szol- 
gálhatna, és az magában meghasonlott ország állandó nem lehetne. 

Másooszok: Azt taníttya nemcsak az sz.-írás,) de az igaz 
okosság is, hogy utólsó czéllya, vége és határa az Isten minden 
teremtett-állatoknak, és főképpen az ember életének és kívánságá- 
nak. Mert az Isten nem szűkölködik semmiben, hasznot sem vár 
senkitűl, holott ő magában elégséges. Tehát nem teremthette 
egyéb végre ez világi állatokat, hanem csak az ő jó vóltának kinyi- 
latkoztatására és az ő nevének dicsíretire.") Ennek fölötte az 15 
tulajdona az Istennek, hogy ő legfőbb és felsőbb birája ez világ- 
nak,") az ki törvényt szabhat és az engedetleneket büntető veszsző- 
jével ostorozza ; az engedelmes szolgákat pedig jutalommal édes- 
geti. Mindezekből azért követközik, hogy egy Istennél több nem 
lehet. Mert ha többen vólnának, eggyikkel sem elégednék meg az 
embernek kívánsága, hanem az másikat kívánná látni ; és ellenköző 
törvényeket, büntetéseket és jutalmakat rendelhetnének az embe- 
reknek. 

. HaRmapszoR: Ha egynél több isteni természet vólna: nem 
lehetne mindenik természetben minden perfectio, jószág és méltó- 
ság; mivelhogy az eggyik isteni természetben az az tekélletes 
jószág nem vólna, mely elválasztaná és külömbözővé tenné ő tőlle 
az több isteni természeteket. 

Végezetre, Lactantius az próféták írásiból bizonyítván ezen 
igazságot, szépen megmutattya, hogy az pogányok is, ha barom 
módra nem akarnak veszni, tartoznak helyt adni az ő tanubizony- 
ságoknak ; mivelhogy ezeknek sok bétellyesedett jövendőmondási 
megmutattyák, hogy az Istentűl vólt tanúságok.") Es ugyan hihe- 
tetlen, hogy ők, az világi gyönyörűségektűl távúl lévén és semmi 
elmúlandó jókat nem kergetvén, az embereket meg akarták vólna 
csalni. 

Ebből pedig az mi hitünknek első ágazattyából") két üdvös- 
séges szép tanuságot vehetünk. Elsőt:) Mely undok és ártalmas 
dolog légyen az halálos vétek; mivelhogy mikor az ember vétke- 
zik, tehetsége szerént,) az Istennek eggyességét felbontván, sok 
isteneket igyekezik állatni. Mert, az mint Sz. Pál mondgya, az tel- 
hetetlenek és részegesek istene az önnön hasok.") Az ragadozó 

Ὦ Prov. 16, 4. Fccus. 43, 28. 
2) Deut. 26, 19. 
9) Psalm. 49, 6., 74, 8. Eccus. 

80, 15. Tsai. 33, 22. Jer. 29, 23. etc. 
9 T.i.: tanításuk, v. Isten ihle- 

téséből szólottak. 

δ) Lat. szórend. T. i.: hitünk- 
nek ebből az első á.-ból pedig stb. 

9) Tat. ἜΣ 1: először. 
7) T. i.: a mennyiben tehetsé- 

gében, erejében, hatalmában van. 
SEEM τσ 9: 
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dúsok és gazdag fukarok az ő kincseket, az felfuvalkodott dölfösök 
az ő böcsülleteket fogadgyák isteneknek és utólsó czéllyoknak,") 
mellyért az igaz Istentűl készek elszakadni. Es ez okon mondgya 
az sz.-írás, hogy az gonoszok elpártolván az igaz Istentűl, új és 
isméretlen istent faragnak magoknak.?") Ha azért nemcsak szájunk- 
kal, de ugyan valóban egy Istent akarunk vallani, szorgalmatoson 
meg kell az bűntűl óltalmazni lelkünket. 

Második tanúságot ") azt vegyük ezekből: hogy, ha csak egy 
utólsó czéllya és végső határa vagyon az mi életünknek és kíván- 
ságunknak, azon légyünk, hogy minden kívánságunk, igyekeze- 
tünk, vágyódásunk az Istenre nézzen, őtet keressük minden dól- 
gainkban, az ő dücsősségét és tisztességét szomjúhozzuk minden 
útainkban, és gyakran úgy szóllyunk mi magunkban, az mint 
Christus urunk Márta aszszonynak : ") Oh én lelkem, sok dologban 
fáradosz és nyughatatlankodol ; sokban töröd, faggatod erődet és 
értelmedet : de csak egy minden dólgaid közzűl az mi szükséges, 
tudniillik, hogy szeressed, féllyed, tisztellyed és keressed az te 
Istenedet, az te életednek és minden tisztességes kívánságidnak 
utólsó határát, melyben örökké megnyugodhatol. Mit használ, oh 
én lelkem, ha ez világot mind megnyered is, de azt az eggyet 
elveszted, az kit mindenek fölött és mindenek előtt kellene keres- 
ned ? ") Térj az te nyugodalmodra, oh én lelkem, mert az Ur 
jót cselekedett te veled.") 

NEGYEDIK RÉSZE. 

Az Isten véghetetlen magában. 

Nehéz az világnak teremtőjét igazán megismérni, úgymond 
Plato,") és ha ugyan valóban megismérnők is, nincs tehetségünk- 
ben, hogy köz beszéddel kifejezhessük az mit értünk is ő rólla. 
Annakokáért azt írja Cicero,") hogy midőn az siracúsai király, kit 

Ὁ Eph. 5, 5. — ἢ Deut. 32, 17. 
ὅ Lat. T. i.: tanuságul. 
ἢ Luc. 10, 41, 42. 
") Matth. 16, 26. 
9). Bsal. 114 7. 
1 ima 23; 
§) De nat. deor. 1, 22, (60.) — 

Szavai ezek: xcRoges me, guid 
aut guale sit Deus; auctore utar 
Simonide: de guo cum gusesivis- 

set hoc idem tyrannus Hiero, de- / 
liberandi causa sibi unum diem / 
postulavit; cum idem ex eo po- / 
stridie guereret, biduum petivit ; 
cum sz;epius duplicaret numerum 
dierum, admiransgue Hiero re- 
guireret, cur ita faceret: WOGuia! 
guanto, inguit, diutius considero, 
tanto mihi spes videtur obscu- 
rior) . 
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Hieronnak neveztek, Simonidestűl azt kérdette vólna : Mi légyen az 
Isten ? Simonides egy napot kére, hogy, mély gondolkodása után, 
alkolmatosb feleletet adhatna. Másod nap két napot kére az válasz 
tételre és így midőn egynehányszor több-több üdőre halasztaná fe- 
leletit, okát akarván tudni az király az nagy üdővontatásnak, azt 
felelé az bölcs, hogy mentűl többet gondolkodik az isteni természet- 
nek mivóltárúl, annál nagyobb homályt és feneketlemb mélységet 
talál benne. Okos és igaz felelet lőn ez, egy pogány bölestűl. Mert 
az természetnek oktatásából tudgyuk azt, hogy az mely lehetetlen, 
hogy valaki markában foglallya az egész földnek kerekségét, avagy 
egy kalánnal kimerítcse az feneketlen tengernek mélységét : szin- 
tén oly lehetetlen az is, hogy az rövid határral megkörnyékeztetett 
értelem megfogja és magában kapcsollya az véghetetlen méltóság- 
gal tündöklő isteni természetet, melynek sem kezdetit, sem végét, 
sem eleit nem láttya, sem utóllyát. Annakokáért az sz.-írás is sok 
helyen láthatatlannak nevezi az Istent,") és azt mondgya, hogy oly 
fiínyességben lakik, melyhez nem közelgethet az emberi elme,?) és, 
az-mint Sz.Jób mondgya, annyira meggyőzi az emberi értelmet,") 
hogy még az kik magoknak igen bölcseknek látczanak, sem mer- 
nek ő reá nézni;") mivelhogy ő szintén ollyan, mint az fínyes 
nap, ) melynek világos sugárit és tündöklő fínyességének lövöldö- 
zésit el nem szenvedheti az mi gyenge szemünk. Ez okon még az 
seraphin angyalok is béfödik orczájokat, midőn az Isten előtt 
állanak, ") holott az ő értelmek sem érkezik el az Istennek dücsős- 
séges fínyességével.") 

De jóllehet az Isteni természetnek felségét most úgy nem 
szemlélhettyük, az mint magában vagyon: mindazáltal tudnunk 
kell, ki légyen az kinek szolgálunk; hogy végére mehessünk, mit 
kellyen ő tölle várnunk, ha néki kedveskedünk ; és mitűl kellyen 
félnünk, ha ellene vétünk: hogy ebből az isteni isméretből neve- 

ἢ Joann. 1, 18. Rom. 1, 20.  hensible, puisgue, n ayant ni par- 
Coloss. 1, 15. I. Tim. 1, 17. etc. — ties, ni bornes, il na nul rap- 
Meet. Ὁ. 16. port ἃ nous: nous sommes donc 
0" 36, 26. incapables de connaítre ni 66 411} 
737: 24. est, ni sil est. Cela étant ainsi, 
5) Mal. 4, 2. gui osera entreprendre de ré- 
B Tsai. 6, 2. soudre cette guestion? Ce nest 
ὮΝ. ö.: aParlons selon les pas nous, αἴ navons aucun 

lumiéres naturelles. Sil ya un rapport ἃ lui. Pascal, Pensées, 
Dieu, il est infiniment incompré- II. r. III. cz. I. p. — 

alIsten! kit a bölcs lángesze föl nem ér, 
Csak titkon érző lelke ohajtva sejt : 

Léted világít mint az égő 
Nap, de szemünk bele nem tekinthet. 

Berzsenyi, Fohászk, 

Pázmány Kalanzának I. és II. könyve. 4 



kedgyék bennünk az ő dücsősségének szomjuhozása, böcsülleti és. 
hatalmasságának dicsíreti, sőt ugyan tartozunk is azzal, hogy az. 
mennyire elérkezünk, ő rólla gyakran tudakozzunk ; mivelhogy az 
ki ő felőlle nem beszél, azt méltán csácsogó némának nevezi Sz. 
Ágoston.) 

Első dolog pedig, mellyet az isteni természetrűl tudnunk 
illik, az: hogy az Isten önnön magában véghetetlen, úgy hogy 
nemcsak ereje és hatalmassága meghatározhatatlan, nemcsak az 
helyre és megmaradásra nézvén ") környékezhetetlen, mivelhogy, 
az pet josol megmondom, mindenkor És mindenütt jelen 

és FENT ÁS fosiallya minden határ nélkül, valami tekélletes mél- 
tóság lehetséges ez világon. Az köveknek, fáknak és oktalan álla- 
toknak bizonyos határral megkörnyékeztetett természeti vagyon, 
és nincs ő bennek annyi jószág, mint az emberben : az emberben 
sincsen az angyali természetnek méltósága: az isteni természet 
pedig magában foglal minden tekélletes jószágot és méltóságot, úgy 
hogy valami szépség, gyönyörűség, hatalom és méltóságos tekéle- 
tesség lehetséges, az minden fogyatkozás nélkül ő benne találta- 
tik és ő benne , finylik. Miképpen az aranyforintban benne vagyon 
az két, vagy három rézpínznek haszna?) és vásárlásra való alkol- 
matossága, de nem ollyan fogyatkozással, mint az rézpinzben : 
azonképpen valamit az Isten teremtett, sőt valamit az ő minden- 
ható ereje teremthet, azok mind ő benne vannak ; az mint nyilván 
taníttya az sz.-írás 18.) 

Hogy pedig az isteni természetnek méltósága véghetetleni ἢ 
légyen, nemcsak világoson taníttya sok helyen az sz.-írás,") de az 
emberi okosság is azt bizonyos jelenségekkel kimutattya. Mert! 
nem lehet annak bizonyos határral békeríttetett") méltósága, az! 
kinél nagyobb és böcsülletesb semmi sem lehet; és az kitűl kell 
származni minden tekélletes jószágnak, mely az teremtett-állatok-! 
ban lehetséges. Ennek fölötte, az isteni természetnek ") véghetet-! 
len méltóságának és minden szeretetre méltó szépségének hároi Ἵ 
jelenségit találom az emberekben: elsőt azt, ,) hogy az kik az 
Istennek színét láttyák az örök bódogságban, úgy megelégeszne j 
ő vélle, hogy, az mint Sz. Dávid mondgya, semmit egyebet ő ő kivülle 

1) «Τὸ guid dicimus, Deus meus, 5) Azaz: hasznossága, hasznal 
vita mea, dulcedo mea sancta? vehetősége, értéke. 
Aut guid dicit aliguis, guum de 4) Rom. 11, 86, 1, Cor. 15, 288 
te dicit? et ve tacentibus de te, 5) Psalm. 144, 3. Bar. 3, 25. ἱ 
guoniam loguaces muti sunt.) 6) T. i.: határolt, korlátolt. ΕΓ, 
Confess. 1, 4. d ΑΒΗ ÁSRA, 8. jegyzetét. ! ! , 

7) T. i.: a hely- és időre nézve. §) Latinos. T, i. : először, elsől 
ben stb, 
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nem kívánnak.") Ennek pedig egyéb oka nem lehet, hanem csak 
az, hogy az Istenben minden jót megtalál az ember, valamit ő 
kivülle kívánhatna, sőt az minémű szépség, öröm és gyönyörűség 
sok epével és méreggel elegyítve vagyon egyéb állatokban,?) az 
Istenben tisztán s fogyatkozás nélkül vagyon. Második jelenségét") 
azt találom, hogy ez világon 15. sokan csak azért az reménségért, 
hogy valamikor részesek lésznek az Istennek színe látásában, nagy 
vígan és jó akarattal megvetik ez világnak minden hízelkedő gyö- 
nyörűségit ; az pusztákban, vagy rekeszekben, mint magok kín- 
nyén") választott örök tömlöczökben, nagy sanyarúságban örömest 
élnek, és csudálatos édességgel azt kiáltyák Sz. Ferenczezel : Én 
Istenem és minden jóm, megelégszem te veled ; nem kívánok sem- 
mit te kívülled ; részem lészen minden jóban, ha te tőlled el nem 
szakadok. Harmadik jelenségét") azt találom, hogy noha ez világi 
jók csak ollyanok, mint az Ur asztalárúl esett morsalékok ") és az 
zavaros patakoknak rút folyami;") noha mind ezek csak egy kis 
cseppecskéje amaz feneketlen tengernek :") de mégis az emberek 
annyira kapnak rajta, oly nagy gyönyörűséget találnak benne, 
hogy gyakran életeket sem szánnyák elveszteni ezekért. 

Az isteni természetrűl azért így gondolkodgyunk : hogy noha 
az Isten szépnek mondatik, de nem ollyan szépség vagyon ő benne, 
az minéműt külső érzékenységünkkel megfoghatunk ; sem ollyan 
fínyesség nincs ő benne, az minéműt szemünkkel látunk, mivel- 
hogy nem illendő az isteni felséghez, valamit az mi érzékenységünk 
felérhet. Azonképpen noha jó, noha böles és hatalmas az Isten, de 
nem ollyan jóság, nem ollyan hatalom és bölcseség vagyon az 
Istenben, az minéműt mi gondolunk és elménkben foglalunk ; 
mert így rövid és fogyatkozott bölcseség, hatalom és jóság vólna 
az Istenben : hanem ennél az bölcseségnél, mellyet mi gondolunk, 
véghetetlenűl nagyobb az mi Istenünk bölcsesége. Végezetre, az 
Istenben vagyon minden erő, méltóság és tekélletesség, mely az 
teremtett állatokban feltaláltatik ; mert, az Sz. Pál mondása sze- 
rént, ő tőlle, ő általa, ő benne vannak mindenek," és valami 
teremtetett az Istentűl, az ő benne élet vólt.") De nem úgy van- 
nak ezek az Istenben, mint az teremtett-állatokban, tudniillik, 

2) Psalm. 16, 15. 1) T. i.: maguk akaratjából. 
ME. 1: sőt a . moly, v. a mi ") L. e lapn. 3. jegyzetét. 

szépség, ör. és gyöny. sok epével 5) Matth. 15, 27. Luc. 16, 21. 
és m. e. v. egyéb á.-ban ; v.: sőt 7) Terem." 25 15:18: 
az a szépség, öröm és gyönyörű- ΠΕΙΘΟΙ͂, OBA Jade FE. 
ség, a mi sok epével és méreg- — Eccus. 1, 2. 
gel van elegyítve egyéb á.-ban. 9) Rom. 11.:36. 

8) Lat. T. i.: jelenségnek ν. je- 10) Joann. 1, 4. 
lenségűl, v. jel. gyanánt. 
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meghatározva és sok fogyatkozásokkal bébaronálva : hanem vég- 
hetetlenűl, minden fogyatkozásnak sonkolya és söpreje nélkül. 
Azért midőn az Istenrűl gondolkodunk, azt mondgya Sz. Basilius 
és Sz. Ágoston, hogy mentűl nagyobb és tekéletesb jóságot, mél- 
tóságot, fiínyességet, hatalmat, bölcseséget gondolhatunk, azt mind 
meggondollyuk, és azután megvallyuk, hogy mind ezeknél véghe- 
tetlenűl jobb, fínyessebb, hatalmasb, bölcsebb az mi Istenünk. 
Ugyanis kicsín és gyarló isten vólna, az kit az emberi értelemnek 
rövid és fogyatkozott gondolattya megmérhetne és megfontolhatna. 
Mikor pedig errűl az mi Istenünknek méltóságárúl gondol- 
kodunk, azt 18 eleven hittel megfogjuk, hogy ennek az nagy Urnak 
javaiban részesek lehetünk, ha akarjuk ; és az ő feneketlen jó vólta 
forrásának üdvösséges folyamival mególthattyuk lelkünk szomju- 
ságát. Mert ugyanis e nélkül csudálkozhatunk az Istennek véghe- 
tetlenségén : de az ő kívánságára fel nem gerjed szívünk, maga 
nem egyébért kell az isteni természetnek méltóságát ily mélyen 
megtekinteni, hanem azért, hogy az mi kívánságunk felgerjedgyen 
és nagy reménséggel felindúllyon az ő keresésére és megtalálására. 

Mindezekből pedig az mi hitünknek és erkölcsünknek tekél- 
letességére két szép tanuságot vehetünk. 

Első tanúság az légyen: hogy mikor az Istenrűl és az isteni 
dolgokrúl szóllunk, megemlekezzünk az keresztyéni józanságrúl, 
és, ha valamiben megelőztetik az mi értelmünk, kötve tarcsuk 
minden okoskodásunkat az hitnek engedelmessége alatt ; ") meg- 
gondolván, hogy igen gyarló és nyomorúlt isten vólna, az kinek 
természete és cselekedete tovább nem hatna az emberi okosságnál. 
Mivelhogy azért az isteni fínyességnek mérték fölött való visgálása 
megejti az embert,") és hejában fárad, az ki őtet vagy az ő titkait 
csak maga értelmével akarja fontolni s mérsékelni,") holott csak 
az ő nyomdokit, azaz csak az teremtett-állatoknak mivóltát sem 
foghattyuk tellyességesen elménkben, az mint Salomon írja : ἢ 
illik, hogy midőn az Isten előtt állunk és az ő dólgairúl elmélke- 
dünk, az seraphin angyalokat kövessük, és béfödvén az isteni 
fínyességnek sugári előtt szemeinket, úgy kiálcsunk, hogy szent 
az seregeknek ura Istene.") Midőn egy mesterembernek műhelyében 
bémégyünk, úgymond Sz. Ágoston, noha sok szerszáminak hasznát 
ég szükséges vóltát nem értyük, mindazáltal hivolkodóknak nem 
alíttyuk, sem az mesterembert ezeknek megszerzéséért nem ócsá- 
rollyuk : sokkal méltóbb tehát, hogy ha valamit látsz értelmed fölött 
az isteni dolgokban, azt alázatoson csudállyad és tekélletessen hid- 
gyed ; mert, az sz.-írás mondása szerént,") ha el nem hiszszük, meg 

ΠῚ Cor. 10... Ὁ: 4) Becles. 1, 8. 
2) Prov. 25, 27. Bccus. 3, 22—26. δ) ΤΑ ΟΣ τ 
ὅ) Job, 11, 7. Eccus. 43, 34. $) U. o. 7, 9.8 LXX ford. szer. 
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nem érthettyük ") az Istennek titkait. Azért nagy hálákat adgyunk 
az mi kegyelmes Istenünknek, hogy megjelentette nékünk az ő 
titkait ; és gyönyörködgyünk az ő felségében, mely meghaladgya 
okosságunkat : kérvén őtet, hogy az mostani homályos és árnyék- 
ban való isméret után az ő szent színe látására jutasson, mellyet 
megigért híveinek.?) 

Második tanúság az légyen: mely éktelen vak bolondságot 
cselekeszünk, midőn az Istent ez világi haszonért, vagy gyönyörű- 
ségért elhadgyuk, holott az Istenben. egyedül ő magában vagyon 
mindennémű jó, ugy annyira, hogy ő hozzá képest az egész világ- 
nak aranya ollyan, mint egy kis fövenyecske, az ezüst pedig a sár- 
hoz hasonló.") Ez világi gyönyörűségek, mellyen ily igen kapnak 
az emberek, ollyanok, mint az felzavart büdös csatornakútaknak 
mosléki,") sőt az egész világnak szépsége és dücsőssége ollyan az 
Istenhez képest, mint egy kis porocska, vagy az vederből kiesett 
cseppedék,") mely az embernek szomjúságát el nem ólthattya. 
Azért írja Sz. Bernárd, hogy nagy kábaság az tőllünk, hogy min- 
denkor csak azokat szomjúhozzuk, az mellyek nem hogy tellyes- 
séggel mególthatnák, de sőt csak meg sem enyhíthetik az mi 
kivánságunkat. ΕΒ nem heában irja, ugymond,") Sz. Dávid, hogy 
az istentelenek kerengőben járnak;") mert az teremtett-állatok 
után futnak, melyekben nyugodalmot nem találnak ; és az min- 
den jónak forrását elhadgyák, melyben szomjuságokat mególt- 
hatnák. 

Hogy azért ezt az esztelenséget elkerüllyük, nemcsak el kell 
távoztatnunk az bűnöket, mivelhogy ezek tellyességgel elszakaszt- 
nak az Istentűl: de ez világi hiuságoktúl 15 meg kell vonnunk 
magunkat, és az Istenhez ragaszkodván, ő benne keressük az mi 
kivánságunknak nyugodalmát. Mert, az mint szépen írja Sz. Ágos- 
ton, minket az Isten ő magáért teremtett; és mind addig nyug- 
hatatlan az mi szívünk, valamíg ő benne meg nem nyugszik.) 
Miképpen az mely viaszra reányomtak egy pecsétet, az viaszon 
hagyatott völgyecskék és barázdácskák bé nem töltetnek minde- 
nestűl más rendbéli pecséttül: azonképpen az Istennek hasonla- 
tosságára teremtetett lélek bé nem telik és meg nem elégeszik 
egyébbel az egy Istennél. 

1) V. ö.: cCredo ut intelligam. 5) cFecisti nos ad te, et inguie- 
Sz. nius. tum est cor nostrum, donec re- 

3) I. Cor. 13, 12. I. Joan. 3, 2. — guiescat in te.n Confess. 1, 1. — 
Apoc. 22, 4. Υ. ö.: «851 VThomme mest pas fait 

5). Sap: 7; 9. pour Dieu, pourguoi n/"est-il heu- 
ὁ Jerem. 2, 13. reux guen Dieu? Si !homme 
9) Sap. 11, 23. Isai. 40, 15. est fait pour Dieu, pourguoi est-il 
᾿) Ἔα; ἐμεῖο: Bernát. si contraire ἃ Dieu? Pascal, 
9 Psalm. 44 9. Pensées (II. r. I. cz. IV. pont). 
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ÖTÖDIK RÉSZE. 

Az Isten mindenható. 

Az Istent mindenhatónak nevezi gyakorta a sz.-írás,") és azt 
mondgya, hogy semmi nincs ő nálla lehetetlen :?) azért valami 
önnönmagában ellenkezést nem foglal, azt mind megcselekedheti 
az Isten. Annakokáért mondgya másutt az írás, hogy nincs egyéb 
határa az isteni hatalmasságnak, hanem csak az ő akarattya ;") 
mert mindent, valamit akar, megcselekedhet ; és ugyan kimond- 
hatatlannak nevezi az Bölcs 185) az Istennek erejét és hatalmas- 
ságát. 

Az mi okosságunk is ezent adgya előnkben ; mert világossan 
kimutattya, hogy az Isten mind megcselekedheti azt, valami lehet- 
séges dolog és nyilvánvaló ellenkezést nem foglal magában : azért 
midőn azt mondgya Sz. Hieronymus, hogy az ki egyszer elvesz- 
tette szűzeségét, az Isten sem cselekedheti, hogy az szűz légyen ;") 
és midőn az több szent doctorok azt írják, hogy az mi meglött, 
az Isten sem cselekedheti, hogy meg ne lött légyen: nem az 
isteni hatalmasságnak fogyatkozásából") mondgyák, hogy ezek 
meg nem lehetnek, hanem abból, hogy ezek magokban lehetetle- 
nek, és azt az ellenkezést foglallyák magokban, hogy az mi meg- 
lött az meg nem lött légyen. Az Istennek mindenhatóságához 
pedig csak az kivántatik, hogy mindenekre kiterjedgyen az isteni 
erő, valamik ilyen nyilvánvaló ellenkezést nem foglalnak ma- 
gokban. 

Továbbá legfőképpen három dologban fínlik ez az Istennek 
mindenható ereje és hatalmassága. 

Először : Az világnak teremtésében. Mert, az mint az 8z.-Írás 
mondgya, minden állatokat ő teremtett és az ő akarattyából van- 
nak, az eget és földet, benne való állatokkal egyetemben ő alkotta.") 
És ezen az teremtésen fondáltatik az Istennek minden állatokon 
természet szerént való urasága, mely azt kivánnya, hogy néki 
engedgyen és szolgállyon, őtet böcsüllye s tisztellye minden állat. 
Az teremtésben pedig legfőképpen ezekben fínylik az Istennek 

Σοῦ ΡΣ Θ ΠΕ ορυνόι 4,58. 5) Ad Hustach. De custodia virg. 
43, 30. cap. 5. 

2) Jerem. 32, 17. Matth. 19, 26. 6) T.i. : megfogyatkozása miatt. 
Marc. 10, 27. Ime. 1, 37. 7) Gen. 1. 1.. Psalm 48, ἃ 

8) Sap. 12, 18, Matth. 8, 3. Isai. 45, 18. Jerem. 32, 17. Joan. 
2 Bccus. 18, 4., 43, 31. 1, 3. Hebr. 3, 4. Act. 14, 14, 
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hatalmassága : I. Hogy egyedül,") segítség és külső eszköz nélkül, 
teremte mindeneket semmiből. II. Hogy fáradság nélkül, nagy 
künnyen, csak egy akarattyával és parancsolattyával teremte min- 
deneket, az mint Sz. Dávid mondgya.?) III. Hogy ily nagy, ily 
erős, ily sok, ily szép és az ő nemekben ily tekélletes állatokat 
teremte; mert, az mint mondám ezelőtt, egy csillag nagyobb az 
egész föld kerekségénél, az levegő-égben indúlt szeleknek és 
mennyköveknek erejét az emberi okosság meg nem foghattya. 

s mindezeknél az sok szép teremtett- állatoknál sokkal többeket, 
nagyobbakat és szebbeket teremthetne ő Felsége.") 

Másodszor : Az Istennek hatalmassága nyilván kitetezik az 
világnak megtartásából. Mert miképpen az világosság, mely az 
naptúl, vagy gyertyátúl származik, úgy függ az napnak és gyertyá- 
nak erejétűl, hogy mihent az nap elenyészik, vagy kivitetik az 
gyertya, ottan elvész az házban való világosság is : azonképpen az 
Istennek hatalmas erejétül úgy függnek minden állatok, hogy 
mindgyárt semmivé lésznek, mihent ettül nem tartatnak. Azért 
mondgya az sz.-írás, hogy semminémű teremtett-állat meg nem 
maradhat, ha az Istentűl nem hordoztatik;t) és hogyha csak 
orczáját elfordíttya, vagy szemét béhunnya is az Isten, mindgyárt 
porrá lészen és elvész ez világ.) Ugyanezent jelengeti másutt is 
az sz.-írás, midőn azt mondgya. hogy mindeneket az ő hatalmas 
szavával hordoz az Isten;") mindeneket tenyerében tart, és az 
földet három ujján viseli." Mert miképpen ha tenyerünkben egy 
nagy követ fentartunk, mihent elvonnyuk kezünket az kő alól, 
ön kényén mindgyárt leesik az kő : szintén az szerént, ha az Isten- 
nek keze nem tartaná ez világot, ottan semmivé lenne. Azért 
mondgya Sz. Dávid, hogy tenyeréből kiveti az Isten az embert, 
midőn meg akarja rontani." Sz. Jób pedig azt írja, hogy csak fel- 
nyissa markát az Isten, ottan mindgyárt elesik és megromlik az 
ember ;") mert minnyájan az Istenben élünk, mozgunk és va- 
gyunk ;"" és mindenek ő tőlle, ő benne, ő általa vannak.") 

Nemcsak tartya pedig az Isten az teremtett állatokat, 
hogy semmivé ne légyenek, de cselekedetekben is ugy segélli 
öket, hogy tellyességgel semmit nem cselekedhetnének, ha az 
Istennek véllek eggyütt munkálkodó ereje reá nem segítenéje "?) 
őket. Ez okon mondgya az sz.-írás, hogy az Isten cselekeszik min- 
deneket mindenekben, ugy hogy még csak az gondolatra sem 

ἢ Job, 9, δ. Isai. 40, 13., 44, 24. ὭΣ πα 40, 19. 
áj" Psalm. 148; 5. §) Psalm. 87, 6. 
5) Azaz: Isten. 9) Job, 6, 9.— ") Act. 17, 28. — 
BikHap. 11, 26. 1 Rom. 11. 96» 55.903) MOp : se 
δ) Bétlni. 103, 29. gítené. V. ö. Nyelvőr, V. 341—2. 
Β᾽ ἘΡοῦτ. 1. 3; XX, 242—5. 

§ 
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vagyunk elégségesek mi magunktúl.") Noha azért az föld teremt 
gyümölcsöt, és az anya szüli az ő gyermekét: de mivelhogy az 
Istennek eggyütt munkálkodó ereje nélkül ezt nem cselekedhet- 
nék, az sz.-írás azt mondgya, hogy az Isten teremti az füvet az 
barmoknak; ?) és az Istennek keze formállya az embert az ő annyá- 
nak méhében.") Azonképpen noha az tűz égeti meg az fát és az 
nap világosíttya nappal az vilígot: de ha az Isten véllek eggyütt 
nem munkálkodnék, erőtlenek vólnának ezek 15. az ő cselekede- 
tekre; miképpen ám az babylóniai kemenezében nem árthata az 
tűz az három ifjúnak ;") és az mi Urunk halála óráján meg nem 
világosíthatá az földet az nap ; az embernek is szeme semmit nem 
látna, keze és nyelve nem mozdúlna, ha az Isten megvonná az ő 
erejét és munkálkodását. Egy szóval, mint az test lélek nélkül ; az 
malomkerék víz nélkül nem mozog: azonképpen semminémű 
teremtett-állat az Istennek segítsége nélkül nem munkálkodhatik. 
Ezt az pogány bölcsek 15 megismérték; mert az természetben 
plántált igaz okosság mutattya, hogy az Isten minden teremtett- 
állatoknak alkotója, és tellyességgel lehetetlen, hogy valami oly 
állat légyen az Istén kivül, mely az Istentűl ne függjön. Ez okon 
nevezték az bölcsek az Istent ez világ lelkének, az mint Sz. Ágos- 
ton írja ;") akarván jelenteni, hogy olyan az világ az Isten nélkül, 
mint az test lélek nélkül. Ebből pedig csudálatoson kitetczik az 
Istennek kegyelmessége; mert noha mi közzülünk senki nagy 
pínzen oly rabot nem venne, sem oly szolgát nem kedvelne, mely 
semmiben soha semmit nem cselekednék, hanem az ő Ura segí- 
tené minden munkára: mindazáltal az Isten minket ily kedvesen 
fogad, noha az ő munkálkodása nélkül mi tellyességgel hivolkodók 
vólnánk. 

Harmadszor: Abban is tündöklik az Istennek hatalmassága, 
hogy az teremtett-állatokban, természet fölött is, mindent meg- 
cselekedhetik valamit akar ; mivelhogy, az Bölcs mondása szerént, 
az Isten akarattyának szolgál minden állat tehetsége fölött is ; 
az mint ugyanottan sok példákkal meg 15 bizonyíttya.") Mert noha 
az víz elóltya az tüzet természeti szerént, de mikor az Isten akarja, 
az víz is meggyulad, és ugy ég, mint az száraz fa;") mikor pedig 
az Istennek úgy tetczik, az embernek csak egy haja szálát sem 
emésztheti meg az nagy égő kemencze; az mint Dániel próféta 
bizonyságunk ebben.") Ennek fölötte, noha az manna csak egyféle 

τς 1ραι. 96: 19. εἰς ον 126. 8) De οὐν. 1) 6]. 4 131 
ΠῚ Οὐτ. 9. 5. ἘΠῚ ΠΡ. 7... 19: 8) Sap. 16, 17—24. 

2) Psalra. 146, 8. 9. ἡ III. Reg. 18, 34—38. II. Ma- 
5) Job, 10, 10., 31, 15. Sap. 7, — chab. 1, 20—22. 

2. Isai. 44, 24. Jerem. 1, 5. §) 3, 15—24. 
1) Dan. 3, 15—24. 
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eledel vala és csak egy ízi vala; de az Isten akarattyából olyan 
ízit érzették az hívek, az minéműt kivántak.") Sz. Ágoston ugyan- 
ezen dolognak bizonyságára hozza elő az Áron veszszőjének gyökér 
és nedvesség nélkül hertelen virágzását, sőt ugyan gyümölcs 
teremtését ;") azt is mellé veti, hogy Sárának vénségében fia lőn,") 
noha iffiantan magtalan vala,") hogy az Bálám szamára okossan 
és emberi nyelven szólla.") Hasonlatosképpen az is az természet 
folyása és rendi fölött vólt, hogy Jónás az czethal gyomrában 
elevenen maradott három napiglan;") hogy Christus urunk és 
Sz. Péter az víz hátán száraz lábbal jártak ;") hogy az Jordán vize, 
mint egy nagy hegy, megtorlott, míg az sidók általköltöztek 
rajta ;") hogy az nap megállott az Jósue parancsolattyára ; ") hogy 
Ezékhiás könyörgésével tíz grádicscsal hátrább vonatott.") Vége- 
zetre, noha lehetetlen az embereknél, hogy egy tőfokon az nagy 
otromba teve általbújék : de az Istentűl ez is lehetséges.") Lehe- 
tetlen az természettűl, hogy az vas fenn úszszon az víz hátán : de 
az Isten ezt is megcselekedte ;"?) és az mikor akarta, az kősziklát 
vizzé, ") az vizet vérré, ") vagy borrá változtatta, ) és több efféle ter- 
mészet folyását megelőző dolgokat alkotott, mellyekkel az ő hatal- 
mának határ nélkül kiterjedett"") nagy vóltát jelentette. 

Ezekből pedig, hitünk és életünk tekélletességére, két szép 
tanuságot vegyünk : 

Elsőt") azt : hogy mikor az isteni cselekedetekrűl szóllunk, ne 
fontollyuk, ne mérsékellyük ezeket az mi rövid értelmünkkel. 
Azt ne alítcsuk, hogy az mit fel nem érünk az mi kurta gondola- 
tunkkal, azt az Istennek mindenható ereje véghez nem viheti. 
Mert ő maga szájából költ ki az mi Urunknak, hogy az mi lehe- 
tetlen az emberek itíleti szerént, fölöttébb is lehetséges az isteni 
erőtűl, ") mely mindenekre elérkezik, valamit jó akarattyából ked- 
vellend. Miképpen azért midőn az mi elménket fellyülmúló isteni 
természetrűl elmélkedünk, kötve tartyuk az hitnek engedelmes- 
sége alatt értelmünket,") és az mi rövid gondolatunkhoz nem 
határozzuk az istenséget: azonképpen mikor az ő mindenható 
erejének cselekedetit értelmünkkel fel nem érjük, szükség, hogy 
fejet hajcsunk és az mi okoskodásinknak erőtlen szárnyát le- 
bocsássuk az Istennek szavára.) 

ΕἸ ΒΡ. 16, 20. 21. 1) Matth. 19, 24. 
2 ν᾽ 12) TV ἘΞ Rm 17, 8. ) IV. Reg. 6, 5—7. 
ΕΠ ἔτσι. 21, 2. 18) Hxod. 17, 6. Num. 90, 8—11. 
ΠΕ, ἘΠ Ὁ. 11, 30. 1 ΠΧ ἢ, 20. 
8)" Nuna. 22, 98. 15) Joann. 2, 6—10. 
midon. 9. 1. 16) T. i.: határtalan. 
") Matth. 14, 25—31. 17) Lat. T. i.: elsőnek stb. 
8) Exod. 14, 16—22. Eme. 15. δ 
ἢ) dos. 10,.:19- 14. Το ἢ Cor. 10: Ὁ: 
1) IV. Reg. 20, 8—11. Isai. 38, 8. 201. Bizechs 1. 25. 



Második tanuságot") azt vegyük, hogy ha ennek az minden - 
ható Urnak kedvesen szolgálunk, nagy bátorságos bizodalommal 
lehetünk minden veszedelmes igyünkben és szükségünkben ; mivel- 
hogy ez a győzhetetlen Isten nemcsak szolgáinak és barátinak, / 
de ugyan attyafiainak és szüléinek tartya azokat, az kik ő néki 
híven szolgálnak.?) Viszontag, ha őtet megbántyuk és gonosz éle- 
tünkkel ellenségünkké tészszük, méltó, hogy féllyünk, rettegjünk ; 
mert az ő keze előtt el nem mehetünk, az ő igazságát meg nem 
hajthattyuk, az ő bölcseségétűl semmi titkot el nem rejtegethe- 
tünk. Továbbá, miképpen Sz. Dávid") és Sz. Jób") nagy hála- 
adással álmélkodnak azon, hogy az Isten csak szemét is reá for- 
díttya az romlandó férgecskére, az ő teremtett-állattyára, az gyarló 
emberi nemzetségre: azonképpen illik, hogy mi is nagy hála- 
adásból származott csudálkozó szókkal dicsírjük az mi Istenünket, 
hogy szeme előtt hordoz, tenyerében tart ; és minden cselekede- 
tünkben, mint valami köteles szolgánk, segít minket, kik az ő 
vastagító hatalma nélkül semmire el nem érkeznénk. Es ez mellett 
azt 15 meggondollyuk, mely nagy szemtelen vakságban légyen az 
bűnös ember, midőn az ő Istenétűl vött erővel az ő jótévő ura 
ellen viaskodik! és azt: boszszontya, az kinek kezétűl függ mind 
élete, s mind örök veszedelme! Bizony, ha egy magas toronynak 
tetejérül egy kötélen kieresztene valaki engemet, és úgy tartana 
csüggőben, meggondolván, hogy ha elereszt, ottan szörnyű halál- 
lal kell vesznem: nemcsak nem haragítanám, boszszontanám és 
rágalmaznám, az kinek kezétűl függ életem, de sőt inkább aláza- 
tos kéréssel, sok kedves igíretekkel és minden tehetségemmel 
engesztelném őtet. Ha azért az gyarló embert, az kinek kezében 
vagyon életem és halálom, haragra nem mérem indítani : minémű 
ostoba baromság és magafeledett bolondság lészen, ha az ellen 
törekedem és bűneimmel azt boszszontom, az kinek segítsége nél-! 
kül csak lélegzetet sem vehetek ? 

HATODIK RÉSZE. 

Az isteni természet elváltozhatatlan és mindenütt jelen vagyon. ἢ, 

Az élő Istennek sem természetiben, sem tanácsában, semi 
akarattyában nem lehet változás és újúlás: hanem, az mint azi 
sz.-írás taníttya,") az mi ő benne vagyon, öröktűl fogva egy álla- 

1) Lat. T. 1.: második t.-nak. πὴ Ὁ κ 
2) Matth. 12, 48—50. 5) Num. 23, 19. Psalm. 101} 
5) Psalm. 8, 5., 10, 5., 143, 3. 27, 28, Malach. 3, 6: Jac. 1, 17. 
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patban megmarad. Az okosság is erre ugyan kézen fogva viszen ; 
mert az ki természetiben elváltozik és megújúl, nem vólt azelőtt 
abban minden tekélletes jóság, hanem fogyatkozás vólt benne, 
mellyet az elváltozással megjobbít és tekélletessé tészen: avagy, 
ha azelőtt minden perfectio és fogyatkozás nélkül való méltóság 
vólt ő benne, az új változással elveszti azt az állapatot, melyben 
volt, és megfogyatkozik az előbbi méltóságában, mely dólgok az 
isteni természethez nem férhetnek. 

Tanácsát és akarattyát sem változtathattya meg az Isten. 
Mert az ki eltekéllett akarattyát megváltoztattya, ha ok nélkül 
cselekeszi, esztelenül miveli; mert az okossághoz nem illik, 
hogy ok nélkül cselekedgyék: ha pedig azért másollya meg aka- 
rattyát, hogy újabb és jobb tanács jutott eszében, tudatlanság 
nélkül ez nem lehet. Mivelhogy azért ezek az fogyatkozások az 
isteni természethez nem férhetnek, világoson kinyilatkozik, hogy 
az ő tanácsában és rendelésében nem lehet semmi. újság és vál- 
tozás. Azért mikor az sz.-írás valami változást láttatik az Isten- 
ben jelenteni, Sz. Agoston azt írja,") hogy mi bennünk lészen az 
változás, nem az Istenben. 

Ebből az derék igazságból nyilván követközik, hogy az Úr 
Isten egy helyrűl másban sem mehet: hanem az ő határ nélkül 
való megmérhetetlensége?) által mindenütt jelen vagyon; mert 
ugyanis, ha együnnen másuvá mehetne, mint mi, sok új változá- 
sokban eshetnék. Ezért mondgya az sz.-írás, hogy az eget és földet 
bétölti az Isten, és ő előtte senki el nem mehet ;?) mive elhogy, az 
nagy Sz. Pál mondása szerént, minnyájan ő benne élünk, ő benne 
vagyunk és mozgunk.) És nemcsak mint az hal az vízben minden 
felől megkörnyékeztetik az víztűl, ugy az teremtett állatok 15 az 
Istenben vannak : de, az mint Sz. Agoston mondgya,") miképpen 
az napfíny az levegő-eget általhattya, minden részeit világos- 
sággal bétölti, de meg nem szaggattya; miképpen ha egy nagy 
tengerben egy kisded spongia vólna, mellyet az viznek ned- 
vessége minden részeiben általfogna, úgy az isteni természet 
18 minden állatoknak részeit bétölti.") Végezetre, miképpen az kis 
testben is nagy bölcseség és tudomány lehet: azonképpen akár- 
mely kisded állatban is az Isten tellyesen jelen vagyon. Ez okon 
nevezi az sz.-írás az Istent megmérhetetlennek,") és azt mondgya, 

ἢ De οἷν. Dei, 14, 11., 22, 2. — úgy vannak Istenben, mint a hal 
2) Az cimmensitass latin szót a vízben, a mely azt körülveszi 

magyarítja úgy. csak, de nem hatja v. járja át: 
ἡ βΆΪτα. 138, 7. "Sap. "1, 7. hanem stb. 

Jerem. 23, 24. Am. 9, 2. 6) Confess. 7, 1. 
“) Act. 17, 98. A 1: 6 7:5: 
") Azaz: a teremtmények nem §) Psalm. 144, 3. Bar, 3, 2 
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hogy magasb az egeknél és az egek sem környéközik meg őtet") ; 
mert ugyanis, ha ezer illyen világot teremtene is az Isten, mind 
azokban változása nélkül jelen lenne az ő meghatározhatatlan 
természeti. 

De mivelhogy, az Istennek szava szerént, ez minden haszna 
az isteni isméretnek, hogy kitisztúllyunk bűnünkből :"! ebből az 
keresztyéni hitnek czikkelyéből megtanúllyuk,") mely szentűl és 
szemérmessen kellyen mindenütt magunkat viselnünk, hogy vala- 
mit ollyat az Istennek szent színe előtt ne cselekedgyünk, az mit 
szégyenlenénk egy böcsülletes ember előtt mívelni. Is azért 
mondgya amaz pogány bölcs :() Ugy ély az emberek közt, mintha az 
Isten látna.) Ugyanis közel vagyon hozzád az Isten : te veled és te 
benned vagyon, bennünk lakik az Szentlélek, jónkra és gono- 
szunkra") számot tart és vigyáz: az mint őtet mi böcsüllyük, ugy 
bánik ő is velünk." Másutt ezen pogány bölcs arra tanít, hogy 
mindenkor ugy éllyünk, mintha valamely nevezetes fő ember szeme 
előtt forgódnánk ; mert ezzel sok gonoszságtúl megtartóztatunk.") 
Ha azért az böcsülletes embereknek csak gondolatunk szerént való 
jelenléte is zablát vét az mi gyarlóságunknak, mentűl szorgal- 
matosb vigyázásra ébreszt az Istennek valóságos jelenlétele ? 
Sz. Basilius istentelenségnek nevezi, ha ki az emberek jelenlétével 
inkább megtartóztatik az gonoszságtúl, hogysem az Istennek színé- 
vel," és arra tanít, hogy oly szépen visellyük mindenkor magun- 
kat, mint az eljegyzett szemérmetes leányzó az 5 jegyese előtt. 
Ha azért, természet szerént, az ki gonoszt cselekeszik, rejteket 

9 Reg 8, 97. τὸ; 11:8: 
9. 22142 

2), 158]..917;.9. 
8) Dat. szórend, T. 1. 

hitnek ebből a cz.-ből stb. 
ἢ T. 1. : Seneca. 
5) .Sic vive cum hominibus, 

tanguam Deus videat : sic loguere 
cum Deo, tanguam homines au- 
diant., Ep. 10. (a végén.) 

8) Azaz: jó s gonosz cseleke- 
deteinkre. 

7) cPrope est ἃ te Deus: tecum 
est, intus est... sacer intra nos 
spiritus sedet, malorum bonorum- 
gue nostrorum observator et cu- 
stos: hic prout a nobis tractatus 
est, ita nos ipse tractat. Bonus 
vir sine Deo nemo est.i Hp. 41. 
(az elején.) 

§) cAliguis vir bonus nobis eli- 

a ker. 

gendus est ac semper ante OCu- 
los habendus, ut sic tanguam illo 
spectante vivamus et omnia tan- 
guam illo vidente faciamus . . . 
Magna pars peccatorum tollitur, 
si peccaturis testis assistat. Ali- 
guem habeat animus, guem Vve- 
reatur, cujus auctoritate  etiam 
secretum suum sanctius faciat.) 
Ep. 11. a vége felé. Es: «510 fac . . . 
omnia tanguam spectet aliguis. 
Prodest sine dubio custodem sibi 
imposuisse, et habere guem re- 
spicias, guem interesse cogitatio- 
nibus tuis judices., Ep. 25. a kö- 
zepén. 

9) Datinos. T. 1. : Sz. B. 1, hívjag 
ha valaki az emb. jelenléte miatt 
inkább tartózkodik a gonoszság- 
tól, hogysem stb. 
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keres, setétet szeret;") és oly szemtelen nincsen, az ki nyil- 
ván az úczán, fínyes nappal, nem általlaná és nem szégyen- 
lené az undok vétkeket: minémű nagy vakság lehet bennünk, 
ha az Istennek és az ő szent angyalinak jelenléte, meg nem 
tartóztathat az gonosztúl? Nem tudgyuk-é, hogy csudái vagyunk 
az Istennek és az angyaloknak ??) Az emberek közt négy 
okát találom, miért nem tartóztatnak meg?) az gonosztúl, ha szinte 
más valaki jelen vagyon is: 1. Ha vak és nem lát, az ki jelen va- 
gyon. 2. Ha lát, de nem tud itíletet tenni az dologrúl, mint az 
apró gyermekek. 3. Ha szinte ollyan hasonló lator az is, az ki 
jelen vagyon, mint ő maga, az ki vétkezik. 4. Ha semmi közi nincs 
hozzá az jelenlévő embernek, és meg sem fenyítheti s meg sem 
büntetheti az vétket. Ezek pedig az okok megszünnek az Isten 
előtt való gonosztévőkben,") és ez okon méltó, hogy megtartóz- 
tassa az mi eláltalkodott gonoszságunkat az Istennek jelenléte. 

HETEDIK RÉSZE. 

Az Istennek véghetetlen bölcsességérűl. 

Az Istennek elváltozhatatlansága azt hozza magával, hogy 
soha semmi új tudomány ő benne ne kezdessék : hanem öröktűl 
fogva mindeneket általlátó bölcseséggel tündököllyék. Azért 
mondgya az sz.-írás, hogy az Istenben vagyon minden tudomány- 
nak kincse.") Másutt azt olvassuk, hogy az Istennek fínyes szemei 
általláttyák az emberek szűvét és az földnek mélységét,") és, az 
mint Sz. János mondgya,) semmi nincs ő nálla láthatatlan, 
hanem mindenek nyilván és födél nélkül vannak ő előtte. Az okos- 
ság is arra mutat, hogy ha az Istennek természeti véghetetlen, az 
ő értelme is véghetetlen légyen, és valami megismérhető, azt 
mind általlássa; mivelhogy fogyatkozás nélkül nem lehetne az 
Isten, ha valamit újonnan tanúlhatna. Ezért mondgya az sz.-írás, 
hogy az Isten öröktűl fogva tudott minden jövendő dolgokat.") 

1 Joann. 3, 20. 6) II. Paralip. 6, 30., 16, 9. Job, 
MET Cor. 4, 9: 28. 94. Psalmi, 32. 813 "43. 0925 
Sretatinos. T. i.: miért nem 138, 3. 5. Prov. 16, 2. BHccus; 23, 

tartózkodnak. 285239 24 45 ASUS Jer 11. 
ἢ Latinos. T. i.: ezek az okok 

pedig nincsenek meg, ha az em- 
ber Isten színe előtt tesz gonoszt. 

5) 1. Reg. 2, 3. Esth. 14, 14. 
Eccus. 42, 19. Coloss. 2, 3. 

"§ 

20. stb. 
ΡΟΣ 
8). Dettt. 31, 51: Sap. 8,: 8.- ἘΕ- 

eüs. 23, 29. Iaai. 18, Ὁ Dán: 13, 
42. stb. 
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Söt nemcsak az jövendő dolgokat láttyák az Istennek sokra néző . 
szemei, de azt is tudgyák, micsoda követköznék, ha imillyen vagy 
amollyan dolog lenne, az mely ugyan soha nem is lészen. Azért 
mondá Dávidnak,") hogy ha Ceilában bémégyen, megfogják, és 
Saul kezében adgyák őtet.") Joásnak pedig azt mondá az pró- 
féta által, hogy ha ötször vagy hatszor ütötte volna az földet, 
tellyességgel meghóldoltatta vólna Syriát."?) Azt is megmondá, 
mi követközött vólna, ha Tyrusban prédikállott vólna az mi Meg- 
váltónk;") avagy ha IEzékiel az pogányokat tanította vólna ;") 
vagy ha Sedékiás az babylóniai királyhoz ment vólna.") 

Ez pedig az Istennek megfoghatatlan bölecsesége,) noha 
számlálhatatlan jelenségekből, de az én rövid itíletem szerént leg- 
főképpen öt dologból nyilatkozik ki: I. Az ő isméreti alá vettetett 
állatoknak táméntalan sokaságából. Mert nincs oly kicsin és el- 
vetett állat, az melynek természetit, sőt legkissebb indúlatit, cse- 
lekedetit, változásit, szám szerént nem látná az Isten,") ugy hogy 
az mi hajunk szálai,") az mi lépésünk") és minden cselekedetünk, 
az tengernek fövenyi,") az esőknek cseppei,"?) az egek csillagi,") 
az embernek minden gondolati") számban vannak ő előtte; és 
egy szóval, sommában foglallya Sz. Dávid ezeket, midőn azt mond- 
gya, hogy az Ur minden jövendő, múlandó dolgokat általlát.") 
II. Az ő isméretinek böcsülletes méltóságából. Mert az Istennek 
isméretiben nincsenek azok az fogyatkozások, mellyek az miénk- 
ben. Az mit mi tudunk, csak igen csekélyen és vékonyon kapcsol- ! 
lyuk elménkben, nem láttyuk mélyen által minden természetit, 
erejét, tulajdonságát, indulattyát az dolognak, és innét vagyon, 
hogy az bölcsek közt ennyi sok külömböző vélekedések vannak az 
filosofiában; az Isten pedig mindeneket szinte úgy néz, az mint / 
magokban vannak, világossan, mélyen, és szinte fenékig láttya 
minden állatoknak mivóltát és tulajdonságát. Ennek fölötte nin- / 
csen az Istenben sok külömböző") gondolat és értelem, mint mail 
bennünk: hanem ő benne csak egy eloszolhatatlan értés vagyon, ! [ 
mely az ő természetítül nem külömböz; ez okon sem meg nem! 

[44 szűnik, sem nem újul az ő gondolattya és bölcs értelme, hanem! 

1) T. i.: Isten. 10) Job, 14, 18., 31, 4: 84. Β΄ 
1 IRog 195;.42: Prov. 5, 21. ; 
6) BV. Reg. 15.5.10, 2) ReGüsS 1... 
4) Matth. 11, 21. Ἰλ} Τ SK 
Ὁ) πσϑοῖν, 9,. Ὁ: 15) Psalm. 146, 4. j 
ὁ) Jerem. 38, 17. 14) I. Par. 28, 9. Psalm. 158 }-}} 
7) Lat. szórend. T.i.: az Isten- 3. stb. 

nek ez a megf. bölcs. pedig. 16) Psalm. 138, 5. Eceus. 23, 29 ΠῚ 
85) Matth. 10, 29. 16) Azaz: változó, v. egymással 
ἘΠ: οὐ θυ θῦ: ellenkező, 
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mindenkor " azonegy — állapatban fáradhatatlanul "megmarad. 
III. Ezen isteni bölcseségnek nagysága kinyilatkozik az világnak 
alkotmányából; mert, az Bölcs mondásaként, az Isten kiöntötte 
minden állatokra az ő nagy bölcseségét.") Nagy bölcseségnek tar- 
tyuk az emberek közt, mikor valaki sok szép uj formákat tud 
gondolni: mely nagynak kell tehát lenni az isteni bölcseségnek, 
mely annyi sok szép külömböző állatokat teremtett ? Tekíncs meg 
csak az embereket, egynehány százezer ember közt kettőt nem 
találsz, kiknek ábrázattyok, termetek, szavok, erkölcsök hasonlók 
lennének egymáshoz. Ha nagy elméjű embernek mondgyuk azt, 
az ki először az forgó-órát találta," és sok apró kerekecskéknek 
alkolmatos forgásival, huszonnégy óráig, az üdőnek állapattyát 
megmutattya: mit mondgyunk az Istennek bölcseségérűl, mely 
az egek forgásit, ennyi ezer esztendőre, ily állhatatos forgással, 
szüntelen vezérli? sőt (az kit én csudálatosb dolognak alítok) az 
gyarló embernek egy kis erecskéjét, földböl csinált szűvét és tüdő- 
jét oly szép mesterséggel alkotta, hogy száz, sőt régenten?) nyolez 
és kilenczszáz esztendeig is, szüntelen, éjjel és nappal mozganának. 
Vallyon s minémű bölcseség kellett ahoz, hogy egy kicsin mag- 
vacskában oly erő szoríttassék, hogy nagy erős álló fát teremcsen ? 
Kicsoda mehet végére") egy szúnyogocskában, egy kis bolhában 
miképpen rendelte az Isten az ő érzékenséginek és táplálásinak 
eszközire") szükséges tagait ? Ezeket és több hasonló dolgokat csak 
egyedül az Istennek bölcsesége tudta meggondolni és véghez 
vinni. IV. Fínylik ez világnak gondviselésében is az isteni bölcse- 
ségnek mélysége. Mert egy az, hogy mindenekre egyaránt gondgya 
vagyon néki ; sem kicsin, sem nagy dolog nincsen, az mely szün- 
telen, minden üdőben az ő gondviselésétűl nem vezéreltetnék. 
Az mint pedig az Bölcs mondgya : Eleitűl fogva végig elhat az ő 
gondviselése, ") azaz meszszünnen kezdi, az mit véghez akar vinni ; 
és az ő bölcseségével egybekapcsollya, egybehozza az meszsze 
vetett dolgokat. Innen vagyon főképpen eredeti, hogy az em- 
berek gyakran megütköznek az Istennek gondviselésében, mert 
meszsze nem néznek. Szintén úgy cselekeszünk mi, ugymond 
Sz. Ágoston," ) mint az ki rövidet lát, és az szép írott falra nézvén, 
mivelhogy az írásnak sem eleit, sem utóllyát nem láttya, hanem 
csak egy darab fóltyát, dísztelennek tetczik az fal néki : mi is nem 
láttyuk," honnan légyen eredeti és mi végre nézzen, hogy amaz 

ἢ Bceus. 1, 7—10. 5) T. i.: eszközeiül v. eszközei 
2) Azaz: fel- v. kitalálta, v. ki- — gyanánt. 

gondolta. 6) Sap. 8, 1. Eccus. 39, 25. 
3) P. o. Matuzalem 969 éves ἢ De ordine, 1, 1. 

korában halt meg. Gen. 5, 27. 5) A lat. nos guogues v. «οὐ 
ΠΤ 1: hogy. nos non videmus,. Τ᾿ 1. : mi sem 

v. mi szintén n. látjuk. 
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ártatlan megnyomoríttatik, amaz keresztyén ország elpusztíttatik, 
amaz pogány és istentelen ember előmégyen dolgában ; és ez az. 
oka, hogy megbotránkozunk, zúgolódunk magunkban. Mikor 
azért valamit nem értünk az isteni gondviselésnek szépen ösz- 
veszövött folyásiban,") ne kárhoztassuk az Istennek gondviselé- 
sét, hanem az mi értelmünknek kicsinségét megesmérjük.?) Ebben 
pedig az Istennek gondviselésében?) az igen csudálatos, hogy noha 
vigyázó, de fáradság és szorgalmatoskodás nélkül vagyon ; és noha 
erős hathatós, de lágyan és édesdeden viszen véghez mindeneket.) 
Az emberek gondviselése szorgalmatosságot kíván, ugymond 
Sz. Pál;") azaz, mint ő maga magyarázza, hogy az ki másra gondot 
visel, az betegekkel ő is beteg légyen, az megsérültekkel néki is 
fájdalmi légyenek.") Ennek fölötte, mi közöttünk, az kik kemé- 
nyek az ő dolgoknak véghez vitelében, nem szoktak lágyan és 
édesdeden nyulni munkájokhoz : de az Isten búsúlás és fáradsá- 
gos szorgalmatosság nélkűl visel gondot, és noha véghez viszi 
elvégezett tanácsát, akármint csavarogjon is az ember előtte, de 
azért pórázra nem kötiaz embernek szabad akarattyát. Méltó 
azért átokra az Plinius okoskodása, ki azt beszélli,") hogy ez világra 
gondot nem viselhet az Isten sok éktelen és fáradságos munka nél- 
kül : hasznos mindazáltal, ugymond, az emberek közt való csendesz 
életre, hogy azt hidgyék, hogy az Istennek gondgya vagyon 
reánk. De ezt az oktalan mondást sok szép bizonyságokkal 
elrontya Lactantius. És, hogy az több okokat hallgatásban had- 
gyuk, ha az Isten gondot nem viselne ez világra és minden 
jövendő dolgokat bölcs okossággal egybe nem szerkesztetne : 
mi az oka tehát, ugymond Josephus, hogy az próféták által 
jövendő dolgokat megjelentett ? hogy az bűnösöket ő általok 
fenyegette, és az megjövendölt ostorival meg is látogatta? ha 
gondot nem viselne ez világra, semmit") effélét nem cselekedhe- 
tett vólna az Úr Isten. És ha szükséges az Istennek gondviselését 
vallani, hogy tekélletes erkölcsben élhessenek az emberek: kétsé 
nélkül igazságnak kell lenni az Istennek gondviselésérűl való tudo- 
mánynak ; mivelhogy az hamisság nem szükséges az tekéletesség- 
hez. V. és utólszor : Mind ezeknél mélyebben kinyilatkoztattya az 
isteni bölcseségnek véghetetlenségét az mi Udvözítőnknek meg- 
testesűlése, mellyet az angyalok is az anyaszentegyháznak tanítá- 
sából értettek. " És noha számtalan szép dolgok fínlenek ebben az 

ἢ Szintén Sz. Agoston szavai, δ) Rota 25 3: 
De οἷν. Dei, 11, 22. ἘΠ ον. AL, 29 

2) T. i.: ismerjük meg. 7) Hist. nat. 2, 5. 
9) Lat. szórend. T.i.: az Isten- 4) L. a 35. 1.4. 1: 

nek ebben a gondviselésében pedig. Eph. 3, 10. 
4) Sap.§8, 1. 
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teni bölcseségnek találmányában : de az fölötte csudálatos, hogy 
z mi Urunk megtestesülése által az Isten igazságának, mely az bűn 
Ilen felgerjedett vala, ugy lőn elég,") hogy az irgalmasságnak leg- 
agyobb és böcsülletesb jelensége 18 kinyilatkoznék. Ennek fölötte, 
zonegy munkával nemcsak az régi nyavalyánknak szerze orvos- 
ígot, de az emberek életinek tekélletes rendelésére is példát ada ; 
8. az maga cselekedetivel ébresztő ösztönt hagya nékünk, az ő sok 
anyaruságinak és kínnyainak emlekezeti által. Végezetre, az kit 
em angyali, sem emberi elme csak meg sem tudott vólna gondolni, 
zt mívelé, hogy az Isten emberré lenne; az öröktűl fogva való 
dő szerént születtetnék; az halhatatlan és megsérüdhetetlen 
ieghalna és sok nyomoruságok alá vettetnék. Mert noha az isteni 
ormészet ő magában semmit nem szenvedhet, sem nem születtet- 
etik mástúl : mindazáltal minthogy az isteni személy úgy egybe- 
ötteték az emberi természettel, hogy az személynek egy vóltában?) 
Jaz Isten és igaz ember vólna az mi Megváltónk, annakokáért 
gyanazonegy igaz emberrűl és igaz Istenrűl igazán") mondgyuk, 
ogy születtetett, meghólt és feltámadott mi érettünk, 

Ezekből két szép üdvösséges tanuságot vehetünk, elsőt azt:) 
ogy, az Istennek véghetetlen bölcseségére tekintvén, ha mi 
icsín tudomány, okosság és bölcseség vagyon bennünk, abban 
el ne fuvalkodgyunk, se magunkat el ne hidgyük. Mert, az mint 
eremiás próféta mondgya, minden ember botor ostoba az ő tudo- 
nányában ;") és ha az Isten mellé vettetik") kész balgatagság az mi 
öleseségünk.") Azért mondgya vala, az ki bölcseséggel minde- 
eket megelőzött vala,) hogy ő tudatlamb minden embereknél, 
s még csak ingyen nem is látta, nem hogy megfogta vólna az 
ölcseséget.") Mert szinte, az miképpen Urunk mondgya, hogy 
enkit az Isten kivül jónak nem mondhatunk:"") azonképpen 
nondhattyuk, hogy senki az Istentűl megválva ") bölcsnek nem 
nondathatik. Ugyanis, bizony, az emberi tudománynak oly rövid 
latára vagyon, hogy az ki sokat tud is, ezeredrészét ha tudgya 
nnak, az mit nem tud. Es ezen az igazságon fondáltatik az túdós 
mbereknek alázatossága, mely az felfuvakodást és felebaráttyának ἡ 
negutálását tellyességgel kirekeszti. Másodikat ?) azt tanúllyuk, 
10gy ha az Isten minket és az mi cselekedetinket, gondolatinkat, 
gyekezetinket szinte úgy szemléli, mintha senkire egyébre gond- 

BT. 1. : téve. a Θοε τ 19 
2) T. 1. : egy személyben. 8) T. i.: Salamon. 
") T. i.: helyesen, jól. 3). Ῥεῦν 930, 5 Ὁ 
"ἢ Latinos. T. 1. : először. 10) Luce. 18, 19. 
5) Jerem. 10, 14. 11) TT. τ : Istenetikívül 
ἢ T. i.: Istennek  bölcsesége 12) Lat. T. 1. : másodszor. 

mellett v. b.-hez képest. 

Pázmány Kalauzának I. és II. könyve, 2 

4 
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gya nem vólna, méltó, hogy miképpen az kis gyermek bátorságos, — 
midőn láttya, hogy az ő annyának szemei rajta vannak : azonkép- 
pen mi is az Istennek reánk való gondviselésében, minden / 
nyomoruságinkban, megnyugodgyunk. Ugyanis azzal biztat az mí. 
Istenünk minket, hogy ha az anya elfeledkezik is az ő fiárúl, de 
soha ő szent felsége mi róllunk el nem feledkezik," és gondviselő 
szárnyai?) alól ki nem rekeszt. Ennek fölötte, ha az vitézek 
serénységgel harczolnak, midőn láttyák, hogy az ő királlyok szeme 
nézi emberkedéseket ; ha az szolgát serkegeti az ő urának nézése: ἡ 
méltó, hogy mi is szüntelen megemlekezzünk, hogy az Isten lát 
minket ; és ezzel ébreszszük az mi restségünket minden tekélletes 
jószágokra. Ezt cselekedték az régi szent jámborok, és azért mond- 
gya Sz. Dávid, hogy valamihez kezdett, elébb meggondolta, hogy ! 
az Istennek szemei előtt forgódik.") Azért mongya Ábrahám, / 
hogy ő az Istennek színe előtt jár;") Jákob is azzal dicsekedik, 
hogy az ő elei az Istennek szeme előtt jártak.) Es az Isten ő / 
maga, régulát szabván Ábrahámnak, mint kellyen élni, azt paran- 
csollya, hogy az ő színe előtt járjon, és úgy lészen tekélletes.") 
Annakokáért mondgya az Bölcs, hogy eggyik fő oka az emberek 
gonoszságának az, hogy meg nem gondollyák az Isten szemeinek 
fínyes vóltát, mely általlát mindeneket.") Sz. Jób") és Ezékiel") 
próféta is azzal írják hogy ") bátorkodnak minden feslettségre az 
gonoszok, mert azt alíttyák, hogy az Isten őket nem láttya.") 

NYOLCZADIK RÉSZE. 

Az Istennek szolgálattal tartozunk. 

Az pogány bölcs ") azt írja, hogy az ki kétessé tenné, ha kel- ὦ 
lyen-é az Istennek szolgálni és őtet böcsülletes tisztelettel illetni, 
azzal nem méltó okos bizonyságokkal harczolni, hanem, mint ok-! 
talan barommá változott esztelent, pálczával és veréssel kell észre! 
hozni. Mert, az miképpen ezen könyvnek első részében megmuc- 
tatók,"") ugyan természetünkben óltatott indúlat vezérel arra, hogy ! 
nyavalyánkban az Istenhez folyamjunk, segítséget ő tőlle várjunk, ᾿ 

1) Isai. 49, 15. δ) 22, 14. 
3) Psalm. 16, 8. 9) 842. i 
5) Psalm. 15, 8. 10) Dat. T. i.: írják, hogy 8728}. ἢ 
2 Gen. 24, 40. 1) Ezekhez hasonló gondolatok! 
5) U. o. 48, 15. vannak a 27—8. lapon. 
as Ὁ. sal: 12) "TT. i.: Aristoteles, 
ἢ Eccus. 23, 28. 18) L. a 22—3. lap. 
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És az okosság is arra mutat, hogy az kitűl vöttük, az minémű jók- 
ban vagyunk,") azt hálaadással tisztellyük és képes szolgálattal illes- 
sük. Mivelhogy tehát az felvetetté?) bizonyságokból kinyilatkozik, 
hogy az Istentűl teremtettünk, ő tőlle tartatunk és tápláltatunk, 
mint urunktúl, nyilván követközik, hogy tartozunk néki szolgálni 
és sok áldomásiért hálaadással lenni. Végezetre, az emberi okosság 
az tellyes sz.-írással arra is megtanít, az mint ez könyvnek harma- 
dik részében megmutatók,") hogy az Isten mindeneket önnön 
magáért teremtett, nem azért, hogy valami hasznot venne az ő 
alkotmányitúl, hanem, az mint ő maga előnkben adgya Moyses 
által, hogy az ő szent neve dicsírtessék és felmagasztaltassék ; 
hogy az ő bölcsesége, hatalmassága, megfoghatatlan méltósága 
megismértessék ; és ő lévén utólsó ezéllya az mi életünknek, ő reá 
nézzünk, ő hozzá siessünk, néki szolgállyunk mint urunknak. 

De mivelhogy ez oly nyilvánvaló igazság, hogy bővebb bi- 
zonyság nélkül nem szűkölködik : azt kell immár megtekintenünk, 
minémű religióban, micsoda vallásban, kellyen az Istent igazán) 
és kedvesen ?) tisztelni. 

ἢ T. 1.: és a józan ész is pa- 8) L. a 47. lap. 
rancsolja, hogy a kitől vettük a ἢ L. a 65. lapon a 3. jegyzetet. 
jótéteményeket. 5) T. i.: az ő kedve v. akarata 

2) T. i.: felhozott, előadott. szerint. 



MÁSODIK KÖNYV. 
Az keresztyén hitnek igazsága tíz derék bizony- 

sággal megerősíttetik. 

ELSŐ RÉSZE. 

Micsodás hasznai legyenek ezeknek az bizonyságoknak. 

Ha az Istennek nincsen gondviselése ez világra, nem szük- 
ség, ugymond Sz. Agoston,!) az Istennek igaz tiszteletirűl szor- 
galmatoskodnunk ; ha pedig ez világnak szépsége és az mi lelkiis- 
méretünknek titkos indulati minden okos embert arra vezetnek, 
hogy az Istent keresse és néki szolgállyon: kétség nélkül ugyan- 
ezen Isten módot is mutatott az igaz tudománynak isméretiben, 
hogy ez által, mint valami szép grádics által, az Istenhez juthas- 
sunk és az ő igaz tiszteletit megadhassuk. Mivelhogy pedig, az 
Lactantius mondása szerént, nem kissebb balgatagságban vannak, 
az kik hamissat hisznek és az isteni tiszteletben tévelyegnek, 
azoknál, az kik egyáltallyában ugyan semmit nem hisznek és 
az Istennek sem szolgálnak: annakokáért fölötte szükséges, hogy 
mindeneknek előtte megismérjük, minémű hitben és vallásban 
kellyen az Istennek kedvesen?) szolgálni. Es ez okon, ebben az 
második könyvben, közönségesen az keresztyén hitrűl megmu- 
tatom, hogy ennek oly sok derék bizonyságokkal megerőssítte- 
tett hitelre való méltósága vagyon, hogy az ki okossággal akar 
élni, nyilván megesmérheti, hogy az keresztyén vallás hihetsé- 
gesb minden egyéb tudománynál; és valaki mélyen megrostállya 
az ő bizonyságit, eszében veheti, hogy ehez kell ragaszkodni, ha 
el nem akar veszni. 

De talám valaki haszontalan munkának itíli ezt az mi írásun- 
kat, mivelhogy keresztyének közt vagyunk, kik minnyájan elhit- 
ték az keresztyén hitnek igazságát: holott, az Tertullianus mon- 

ἢ De utilitate eredendi, 16. — ? L. a 67. lapon az 5. jegyzetet. 
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dása szerént, az ki igazán hiszen, mindeneknek előtte azt hiszi, 
hogy az ő hiti igaz, és ezen kivül nem kell az igazságot keresni.") 
Ennek fölötte az keresztyén hitnek mélységes tudománya fellyül- 
haladgya az emberi értelmet, és az Istentűl belénk óltatott igaz 
hit által, nem az emberi okoskodás által ismértetik meg az ő igaz- 
sága. Tehát haszontalan más rendbéli erősségekkel támogatni az 
igaz hitet. De ha valaki mélyebben elmélkedik ez dologrúl, fölötte 
hasznosnak, sőt ugyan szükségesnek is isméri ezt az munkát . . . 

Hogy pedig az keresztyén hit fellyülhaladgya az emberi értel- 
met, annyira nem árt az mi hitünk bizonyságára támasztott okos- 
kodásoknak, hogy sőt inkább innen vagyon szükségünk efféle bi- 
zonyságokra, mellyekkel megmutattyuk, hogy fölötte hihetséges 
az mi hitünk, és az ki okossan cselekeszik, köteles az mi hitünk- 
nek egedelmességére ; mert az mit keresztyén hittel vallunk, nem 
egyébért vallyuk, hanem az Istennek tanúbizonyságáért és megje- 
lentéséért, az mint ezután megmutatom.") Holott pedig mi ma- 
unk az Istennek tulajdon szóllását nem hallottuk: az tanítók 

prédikállása által foganoszik mi bennünk az igaz vallás.) De mivel- 
hogy az ki hamar hiszen, állhatatlan szívű az, és hamar meg is csa- 
lattatik ;") és, az mint Epicharmus mondgya, az igaz okosságnak 
erőssége az, hogy vakmerőűl el ne hidgyünk akármit:") annak 
okáért, hogy az ember köteles légyen az Istentűl kinyilatkoztatott 
igazságnak hitelére, nem elég, hogy csak pusztán és száraz beszéd- 
del adgyák eleiben, hogy ezt az Isten mondotta, hanem ez fölött 
kivántatik, hogy oly bizonyos jelenségek járullyanak az igazságnak 
hirdetése mellé, mellyek ezt hihetővé tegyék, és elegendő erősségi 
légyenek, hogy okossan és értelmessen vihessék az embert az hi- 
telre. Azért mondgya Sz. Pál, hogy az mi engedelmességünk okos 
légyen ; ") azaz, hogy oktalanúl és vakmerőűl ne rohannyunk, ha- 
nem bizonyos okoktúl vitetvén hajollyunk. Sz. János is arra int, 
hogy minden szón el ne indúllyunk, minden léleknek ne hidgyünk, 
hanem megércsük először, ha Istentűl vagyon-e.") Mert nem elég 
az hitnek kötelességére, hogy valaki azt mondgya, hogy az Isten 
tanította, az mit ő hirdet : hanem ennek bizonyságit is kell hozni, 

9 cNobis euriosítale opus non 
est post Christum Jesum, nec in- 
guisitione post evangelium : cum 
eredimus, nihil desideramus ultra 
eredere., De preescript. 8. — Fel- 
hozza Bourdaloue is "Sur la reli- 
gion chrétienne, a bev.). 

2) (Kalauzo-a III. k. 3. részé- 
ben szól arról. 

9). Rom. 10, 15. 
ἢ HBccus. 19, 4. 

5) Epicharmus (lásd róla a jel. 
műhöz cs. cSzótárv-t) ama sza- 
vait Cicero (Ep. Ad Attic. 2, 13.) 
nyomán hozza fel. Fábián Gábor 
(Cic. Ossz. lev. I. k. 157. lap.) 
így fordítja : 

s Eszeden járj, ne higyj könnyen ; 
Nagy bölcseség fekszik ebben.s 

6) Rom. 12, 1. 
1 I. Joann. 4, 1, 
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mellyek az okos ember itíletit meghajthassák. És hogy az Isten ő 
maga megmutatná, mely igen elégtelen dolog az, ha ki erőssen 
hirdeti, hogy ő az Istentűl vött tudományt taníttya, de az mellett 
semmi oly derekas bizonysággal nem támogattya mondását : vala- 
mikor ő szent felsége új jelenések által akarta tanítani az híveket, 
mindenkor sok csudálatos és hihető jelenségit adta az tanításnak. 
Moysest csudatévő veszszőjével böcsüllé : ") Keresztelő Jánost csu- 
dálatos fogantatással, születésekor lött csudákkal,?) életének és er- 
kölcsének hitelre méltó szentségével."?) Az mi Urunk ő maga is, 
ha bizonyos jelenségit nem adta vólna tanításának, Istentűl ere- 
dett igazságának: nem vétkeztek vólna, az kik bé nem vötték ta- 
nítását.") Végezetre, az apostolokat 15. nemcsak nyelvekkel,") de 
csudálatos jelenségeknek bizonyságival is felékesíté." Noha azért 
Udvözítőnk méltán feddi az sidókat és az királyi embert, hogy, an- 
nak előtte sok csudáit látván, nem hittek néki és új csudákat ki- 
vántak,") mintha ezzel próbálnák őtet, kételkedvén az elébb meg- 
tapasztalt hatalmasságárúl: de efféle hitetlenséget kirekesztvén, 
nemcsak tiltva nincsen, hogy bizonyos jelenségit kívánnyuk az 
isteni tanításnak, de sőt inkább ugyan szükséges is, hogy csak az 
sovány és puszta beszéden el ne indúllyunk, ha meg nem akarunk 
csalatkozni, akárki mint kiálcsa is, hogy ő az isteni tudományt 
hirdeti. Azért írja Sz. Ágoston, hogy noha az hit csak az tanubi- 
zonyság tételén ") fundáltatik, de azért az okosságot ki nem re- 
keszti ; mert vigyázó elmével meg kell tekinteni, kinek kellessék 
hinnünk. Másutt is azt hirdeti ezen szent doctor, hogy az Isten 
nem vonszon üstökön fogva az hitre: hanem hihetséges bizony- 
ságokat ád előnkben, mellyek nélkül ugyan nem is juthatunk 
az hitre. 

Ezek azért az bizonyságok,") mellyekkel az régi szent docto- 
rok megmutatták az keresztyén hitnek méltóságát és az pogányo- 
kat az ő hitelére hóldoltatták, arra szolgálnak, hogy emberi okos- 
ság szerént is megismérjük, mely méltó hitelre az keresztyén tu- 
domány ; és") hogy fölötte okossan cselekesznek, az kik minden 
egyéb tudományokat hátravetvén, ehez ragaszkodnak. Mert ugyanis 
amaz szent és túdós fő emberek, kik által az Isten kigyomlálá az 
vak pogányságot ez világból, mivelhogy az pogányok ellen nem 
harczolhatnak vala az sz.-írásból, legelőször megmutattyák vala, 

ἢ χοῦ. Αἱ, 9. 5) Ama kifejezéssel a lat. aucto- 
éj lest. ritas szót (v. ö. Sz. Agost. De vera 
5) Matth. 11, 7—11. relig. 24.) magyavítja. 
ἢ Joann. 15, 24. 9) Dat. szórend. T. i.: ezek ἃ 
5) Act. 2, 1—4. bizonyságok azért. 
6) Matth. 10, 8. Marc. 16, 20. 10) "TT. 1.: kitetszik belőlük. ) 
1 Joann. 4, 46—48. ml 
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hogy ellenköző ") tudományok az embernek természetiben plántált 
okossággal is szemtűl szembe tusakodnak. Azután megfelelnek 
vala minden ellenvetésekre, mellyekkel az keresztyén hitet gyaláz- 
zák vala : megmutatván, hogy semmi oly dolgot nem foglal magá- 
ban az keresztyéni értelem, mellyért valaki méltán elidegenedhes- 
sék ő tőlle. Végezetre, megmutattyák vala győzhetetlen jelenségek- 
kel, hogy fölöttébb is méltó hitelre az keresztyén hit; és hogy 
mentségek nem lehet Isten előtt azoknak, az kik ezen meg nem 
nyugosznak. Követvén azért én is ezeknek nyomdokit,?) rövideden 
az ő irásokból szedett tíz bizonyos jelenségit adom az keresztyén 
vallásnak ?) hitelre méltó igazságának. 

MÁSODIK RÉSZE. 

Első bizonyság : az Christus személyének méltósága. 

Hogy az emberi tetczésnek változandó állhatatlansága és 
sok részre szaggattatott magátúl külömböző egyenetlen vélekedése 
bizonyos úton nem vihet az isteni igazságra minket, abból is ki- 
tetczik, hogy, az mint Sz. Ágoston feljegyzette, csak az embernek 
utólsó bóldogságárúl kétszáz és harmincz vélekedés vólt az po- 
gány bölcsek között.) Eusebius pedig azt meri irnyia, hogy He- 
siodus harminczezer istent említ, mellyeket az pogányok tisztel- 
tenek; noha, úgymond, ennél is sokkal többen vóltanak. Hogyha 
azért, az ily szükséges dolgokban, ily botorúl tévelygett és annyi 
részre oszlott az emberi elmének tetczése: nyilván vagyon, hogy 
pusztán csak az ő vezérlését bátorságoson nem követhettyük az 
lelki dolgokban, hanem az Istentűl vezérlett és ő tőlle küldetett 
tanítótúl kell az igazságnak esméretit várnunk. 

Az keresztyén hitnek ὅ) igazságának kinyilatkoztatására tehát 
első bizonyság az ő kezdőjének és első mesterének méltóságából 
vétetik, illyen formán: Hogy Christus urunkat az Ur Isten kül- 
dötte légyen ez világnak oktatására, és emberi erő fölött való 

ἢ T.i: a ker. vallással ellen- 
kező. 
Ἢ T. i.: azoknak a eszent és 

tum varietatem diligenter et sub- 
tiliter scrutatus advertit, ut ad 
ducentas  octoginta-octo  sectas, 

tudós fő embereks -nek nyomdo- 
kait, a kikről néhány sorral elébb 
szólott. 

§) L. a 18. 1. 8. jegyz. 
§) Marcus Varro in libro de 

philosophia tam multam dogma- 

non gue jam essent, sed gux 
esse possent, adhibens guasdam 
differentias. facillime perveniret.s 
De civ. Dei, 19, 1. 

9) L. ἃ 18. I. 8. jegyz. 
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számtalan csudákkal megerősítette légyen az ő tanítását, oly nyil- 
ván és világoson megbizonyodott, hogy az kinek okossága vagyon, 
semmi kételkedésre való okot nem találhat ebben. 

I. Mert, az mint szépen írja Eusébius: Tudva vagyon, úgy-;/ 
mond, hogy Christus megjövendöllötte az ő tanításának az széles 
világon elterjedését, az ő nyájának győzhetetlen erősségét, az po- 
gányok megtérését, az sidóknak utólsó veszedelmét. Hz pedig az 
jövendöllés") bédugja minden káromkodók száját. Mert kicsoda 
tagadhattya az isteni erőt Christusban, látván, hogy az jövendő dol- 
gokat eléve meglátta és valóságoson bé is tellyesítette, az mit meg- 
prófétált vala ? Ugyanezen dolgot illyenképpen erőssíti Tertulliá- 
nus: Bizonyos jelensége, úgymond, az isteni erőnek az jövendő 
dolgoknak prófétálása. Hz azért az oka, hogy bizonyosok vagyunk 
az követközendő, és még bé nem tellyesedett dolgokrúl is ; mert 
ezeknek is okosságos -bizonysága vagyon nállunk, mivelhogy 
azokkal eggyütt megjövendöltettek, az mellyeket immár látunk 
bétellyesedni.?) 

II. Az is kétség nélkül való dolog, hogy sok csudatételekkel 
megbizonyította az mi Üdvözítőnk az ő tudományának Istentűl vött 
igazságát. Errűl is pedig az mi Urunknak csudáirúl") bizonyságink 
először : önnön magok az Ühristus ellenségi. Nem lehet pedig csak 
egy perben is erőssebb bizonyság, úgymond ὅΖ. Irenxus és Tertul- 
lianus, mint midőn az ellenség bizonyít mellettünk. Hallhadsza, 
mit ír az sidó Jósef, ki csak egynéhány esztendővel élt az mi 
Urunk feltámadása után : Ez korban élt, úgymond, az Jesus nevű 
férfiú, ha szabad őtet férfiúnak nevezni ; mert sok csudákat cseleke- 
dett, és azokat tanította, az kik örömest vötték az igazságot, 
sokakat megtérített. És midőn megöletett vólna Pilátustúl, har-I 
madnapra megjelenék az övéinek, az mint ő rólla isteni jelenésből 
megjövendöllötték vala az próféták, mind ezt, s mind egyéb dol- 
gokat. És ez mái napig sem fogytak el az ő tőlle neveztetett keresz- 
tyének.") Ihon, hallod az sidó ellenségnek bizonyságát, hogy az mi 
Urunk sok csudákat cselekedett, feltámadott és ő benne meg- 
tellyessedtek az prófétáktúl jövendölt dolgok. 5) Ezt az mi ellen-i 
ségünknek tulajdon bizonyságát nagy mérészen veti Eusébiusi 
az pogányok ellen, és azt mondgya, hogy akármely szemteleni 
légyen is az ember, de el nem szaladhat ennek az bizonyság- 
nak ereje előtt. Másutt azt hozza elő Eusébius, hogy ezen! 
sidó Jósef megvallya, hogy az Christus tanítványának, Sz. Ja- Ὁ 
kabnak megöléséért bünteté az Isten az sidókat. Ezen kívüli 
Sz. Ágoston nem egy helyen írja, hogy midőn az pogányok. 

1) Lat. T. i.: ez a jöv. pedig. 1) Antiguit. jud. 18, 3. 
5) Apologet. 20. a vége felé. 5) De οἷν. Dei, 19, 23, 
§) Lat. T. i.: Urunknak ezek- 

ről a csudáiról is. 
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tudakoznának az ő istenektűl, minémű ember vólt az Chris- 
tus ? ugyanazon Isten, mely az ördögöket is kénszeríti, hogy iga- 
zat mondgyanak Christusrúl, megmondatá az igazat véllek : és azt 
felelé Apollo, hogy isteni ájtatossággal tellyes vólt az ő lelke, mely 
az Istennek bódogságában uralkodik. Ehez hasonló dolgot ír Sz. 
Ireneus. Másutt az Porfyrius írásiból bizonyíttya Eusébius, hogy 
az ördögök hatalma úgy lenyomatott Christus által, hogy az bálvá- 
nyok választ nem adhatnak. Nicéforus") is az Apollo szavából erős- 
síti az igazságot, mivelhogy ő maga az ördög megvallotta erőtlen- 
ségét illyen szókkal : Me puer hebraeus, divos Deus ipse gubernans, 
Cedere loco jubet, tristemgue redire sub orcum. Aris ergo dehinc 
tacitus abscedito nostris.") Ezekrűl pedig és több hasonló mondási- 
rúl az ördögnek igazán azt mondhattyuk, az mit Sz. Ambrus 
monda nem sokkal külömböző dologban: Mivelhogy, úgymond, 
akarattya ellen kénszeríttetett igazat mondani az sátán : nem vészem 
bé bizonyságát, de bévészem kételenségből tött vallását.") Tertulli- 
ánus nagy mérészen azt Írja az római pogányoknak, hogy az Chris- 
tus halála óráján lött napnak fogyását, az ő feltámadásakor történt 
földindúlást és egyéb dolgokat is az rómaiak historiáiban feljegy- 
zették ; ") mert mindezeket, úgymond, igazán megírta Tiberius csá- 
szárnak ő maga Pilátus, az ki tulajdon lelkiisméreti szerént keresz- 
tyénné lött vala.") Tiberius pediglen megértvén az Christus isten- 
ségének jelenségit, ugyan igyekezék is rajta, hogy az mi Urunkat 
az rómaiak isteni köziben bévétetné,") de az római tanács ellent 
tarta benne. Ugyanis, úgymond Eusebius, az Isten nem akará, 
hogy az világi fejedelmek erejével terjedne az igaz tudomány ez 
világra. Végezetre, Mahomet ő maga is megvallya, hogy Christus 
urunk sok csudákat cselekedett és az Istentűl küldetett vólt.") 
Holott azért ő magok az mi vádlóink, meggyőzetvén az tagadha- 
tatlan igazságnak világosságátúl, az mi mesterünknek természet 
fölött, isteni erőtűl származott csudatételit megvallyák : világoson 
kitetczik, hogy minden hitelre méltó az ő tanítása. 

mEnb. 1. cap: 17. 
3. Nem fordítja le; Káldi így 

fordítja : ( Engem a zsidó gyermek, 
ki, Isten lévén, az istenekkel bír, 
székemből kiűz és a szomoruságos 
pokolba kerget. Azért ezután a mi 
oltárunktól hallgatva távozzál el. 
Karácsonnapi III. besz. II. r. 

5) Serm. 91., de inv. SS. Gerv. 
et Prot. — V. ö. Tert. Apol. 23. 
4 cRelatum in arcanis ({. 1. 

archivis) vestris habetisv. Apol. 
21. — Megemlíti ezt Bossuet ( Dis- 

cours sur lhist. univ. 1. part. X. 
ép.) és Bourdaloue is (Sur la pas- 
sion de Jésus-Christ, 1. r.) 

5) eIpse jam pro sua conscien- 
tia christianuss;. U. o. — T.i. : 
mert meg volt győződve Krisztus 
ártatlanságáról. 
ΠΝ, ὃ. ΤΠ ΘΕ}: τι. «ὦ (5. — 

Megemlíti Bossuet is, Disc. sur 
Vhist. univ. II. part. chap. XXVI. 

7) V. ὃ. Gerock, Die Christolo- 
gie des Koran. Hamburg, 1839. 
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De ha szinte egyéb bizonyságunk nem vólna is az evangelis 
táknál az mi Urunknak sok csudáirúl, ezek is elégségesek volnának, 
Mert midőn azt írták, hogy Lázárt feltámasztotta, több halottakat 
megelevenített, sok betegeket gyógyított ; hogy az nap béhomályo- 
sodott halálakor, az föld megrendült feltámadásakor etce., éltek. 
még akkor sokan, az kik emlekezhettek ezekrűl. Hogy lehetséges 
tehát, hogy ha ezek úgy nem löttek vólna, ily nyilván merték 
vólna ezeket írnyia ? Vallyon s azok az kik látták, mikor Urunkat 
megfeszíték, és az kik ismérték Lázárt, nem vetették vólna-é mind- 
gyárt szemekre az evangelistáknak az hamis találmányt? avagy 
ha az ő írásoknak hamisságát megmutathatták ") vólna, vallyon s 
találkozott volna-é, az ki bévötte és elhitte vólna evangeliomjokat ? 
Nincs oly szemtelen ember, az ki az ő halálos ellenségi előtt maga 
dicsíretire nagyot mérjen hazudni, midőn tudgya, hogy ezek jelen 
vóltak és az hazugságnak világos jelenségit adhattyák. Az evange- 
listáktúl feljegyzett csudái tehát az mi Urunknak oly nyilván- 
valók vóltak, hogy az keresztyének ellenségi, az kik előtt löt- 
tek, sem mertek tagadást tenni ezekben. Kiből világoson kitetczik, 
hogy az evangélisták bizonysága megvethetetlen ez dologban. 
Es ugyan nem 15 vólt semmi okok az evangelistáknak, miért köl- 
tenének?) valamit az mi Udvözítönkrűl; holott semmi ez világi 
jószágot nem kívánnak vala, sőt az magokét elhagyván, kúldússág- 
ban, az emberek előtt gyalázatban, sok üldözésekben, nyomoruság- 
ban éltek és végre meg is ölettettek az Christus nevének hirde- 
téséért. Az pedig, az ki mesterséges hazugságokkal akar valamit 
felkendőztetni, haszontalanúl,"? maga kárával, az önnön kissebb- 
ségére ezt nem cselekeszi, hanem mindenkor valami hasznot, vagy 
dücsősséget és embereknél való kedveskedést vár belőlle.") Annak- 
okáért írja Sz. Agoston, hogy ha az mi Urunk csudatételirűl írt 
historiát kétessé tészszük, künnyű minden historiákat ugyan- 
azon nyomon bizonytalannak alítani.") Lactantius pediglen 

deos ullos curare maortalia . . . 
Porro autem si multorum deo- 
rum cultores, (gualescungue deos 

1 Azaz: kimutathatták, be- v. 
megbizonyíthatták. 

3) Lat. T. i.: hogy költsenek. 
Ὁ) TT, 1.: haszon nélkül. 
4 V. ö.: cNemo ad suum de- 

decus mentitur, guin potius ad 
honoremov. Tert. Apologet. 23. a 
vége felé. 

5) cAn dicet aliguis, ista falsa 
esse miracula, nec fuisse facta, 
sed mendaciter scripta ? Ouisguis 
hoc dicit, si de his rebus negat 
omnino ullis literis esse ereden- 
dura, potest etiam dicere, nec 

suos esse arbitrentur,) ab eis facta 
esse miracula, vel civilium rerum 
historize, vel libris magicis, sive, 
guod honestius putant, theurgicis 
eredunt, guid causa est, cur illis 
literis nolint eredere, ista facta 
esse, guibus tanto major debetur 
fides, guanto super omnes est 
magnus, cui uni soli sacrifican- 
dum esse prxcipiunt?i De οἷν. 
Dei, 10, 18. 
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nagy szép és győzhetetlen jelenséggel bizonyíttya, hogy az evange- 
listák seramit magoktúl nem költöttek. Mert egy az, hogy eggy- 
ügyűek és tudatlanok vóltak: soha pedig az tudatlan ember úgy 
egybe nem szerkeztetheti az hazugságot, hogy ellenkezést és az 
hamisságnak nyilvánvaló jelenségét ne ejcse beszédében; holott 
még Aristóteles és Plátó is, minthogy sok hamissat tanítottak, 
gyakran magokkal is ellenkeztek: az evangelisták írásában pedig 
nincs semmi egyenetlenség.") Más az, hogy sem hasznot, sem bö- 
csülletet nem vártak, az mellyért hazudtak vólna, sőt tudták, hogy 
meg kell halniok tanításokért ; és azoknak is, az kik őket követték , 
jó idején megjövendöllötték, hogy meg kell halniok azért az tudo- 
mányért. Justinus martyr pedig abból is jelenti, hogy kitetczik ?) 
az evangelisták írásinak igazsága, mert nemcsak csudákat csele- 
kedtek, mellyekkel hitelre való méltóságot nyertek, de az mit meg- 
jövendöllöttek, azokat is szemünkkel láttyuk, hogy naponként 
bétellyesednek. 

Hogy pedig az Christus csudatételi nem vóltak csak szemfíny- 
vesztő bámítások és csalárdságok, hanem ugyan valóságos csudák, 
azzal bizonyíttya Sz. Ouadratus martyr : mert az kiket ő feltámasz- 
tott, vagy meggyógyított, nemcsak rövid ideig éltek és örültek 
épségeknek, mint az csalárd szemfínyvesztésbe szokott lenni, ha- 
nem sokáig, az Christus halála után is megmaradtak, kik közzül 
némellyek az mi üdőnkig is éltek, úgymond. Arnobius pedig azzal 
erőssíti ezen dolgot, hogy Christus urunk nemcsak ő maga cse- 
lekedett csudákat, hanem egyebeknek is hatalmat adott, hogy az 
ő nevének említésére csudát tennének, kit senki az szemfínyvesztő 
mágusok közzül nem cselekedhetett. Es noha ezek néha valami 
tettetes újságot míveltek: de az Istennek gondviselése soha nem 
szenvedte, hogy eltitkolhassák hamisságokat, hanem mindenkor 
kinyilatkozott, hogy ördögi mesterségből származtak; ez okon 
senki soha el nem hitethette az világgal, akármely mesterséges 
ördöngösséggel is, hogy őtet állhatatossan böcsüllenék. Es az ki 
meggondollya az Christus csudatételinek táméntalan sokaságát, 
világos és még az ő ellenségitűl is tagadhatatlan vóltát, mellyekben 
az ő utánna ólálkodó ellenségek sem sajdíthattak soha semmi csa- 
lárdságot, mivelhogy az kit minnyájan ismértek,") hogy születésétűl 

1 V. ö.: cNimmer kann bei 
selbsterdachter  Unwahrheit ein 
fremder Seribent so in das Rad 
der ganzen Geschichte greifen, 
dass alles treffe! nichts wieder- 
spreche, alles bestütige ! Das grosse 
Buch der römischen Geschichte 
in ihrem klüresten, blühendsten, 

. an 

goldensten Zeitpunkt ist also, wo 
sie ans Christenthum tritft, für 
die historische Wahrheit dessel- 
ben Zeugin.v Herder, Zeitpunkt 
der Geburt Jesu cz. besz. 

2? Lat. T. i.: δ. m. pedig jelenti, 
hogy abból is kitetszik. — ἢ T. 1.: 
a kiről mindnyájan tudták. 
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fogva vak vólt, látták, hogy fínyes szemmel felékesíttetett ; ") és az 
kit láttak, hogy hólta után megbüszhödött vala,?) elevenen ismér- 
tek :") az ki, mondok, ezeket meggondollya, eszében sem juthat, 
hogy valami csalárdságot álmodgyon az Christus csudáiban, kivált- 
képpen holott (az mint Irensus mondgya) az próféták is régen 
megjövendöllötték vala, hogy Christus illyen csudákat cselekednék 
ez földön jártában. 

III. Hogyha Christus urunk hamissan hirdette, hogy ő az 
Istennek fia ; ő amaz igaz Isten, ki az végre jött ez világra, hogy 
az igazságot kinyilatkoztassa (követve mondom) : soha világ kez- 
detitűl fogva senki nem vólt ő nállánál ostobább és mód nélkül 
felfuvalkodott kevélységben elmerültebb emberi állat ; mivelhogy 
ily nagy méltóságot, illy balgatagúl, hamissan tulajdonított magá- . 
nak. Ha pedig illyen botor kábaságba és dísztelen kevélységben ele- 
gyedett vólna Christus urunk, lehetetlen dolog, hogy, avagy életének 
feslettségével, avagy tanításának hamisságával, valamikor ki nem 
jelentette vólna magát ; mert noha lappanghat az hamisság és az 
felfuvalkodott balgatagság, de lehetetlen, hogy füstöt ne vessen, 
és farka ki ne tessék végre is az rókának. Christus urunknak pedig 
oly nagy szent és ártatlan élete vólt, hogy soha senki az ő utánna, 
leselkedő ellenségi közzül sem találkozott, az ki őtet valamely 
bűnrűl megfeddhette vólna.") Es mikor az sidók meg akarnák őtet 
ölni, noha sok hamis bizonyságokat keresnének, de csak egy sem 
találkozék, az ki ő rólla gonoszt tudna mondani. Sőt még az pogá- 
nyok közzül sem találkozott soha senki, az ki valami maculát vis- 
gált vólna az ő szent életében; hanem inkább csudáltatták ők is 
az Christus ártatlanságát és szent életét, az mint meghallók. 

Kitetczik tehát mind ezekből, hogy az mi Mesterünkben sok 
jelenségek tündöklöttek, mellyek az okos embernek értelmét kézen 
fogva arra viszik, hogy az ő tanítását nem emberi indúlatból, ha- 
nem isteni vezérlésből származott igazságnak itíllye.") 

Ἢ Joann. 9, 1—9. 
ΠΟ 99. 
Ὅ T.i: ujra elevenen v. élve 

láttak. 
4) Joann. ὃ, 46. 
5) Fennebbi czikkelyében foglal- 

takról nem szól bővebben sem egy- 
begyűjtött egyh. beszédeiben, sem 
egyéb műveiben. — Hogy kellő- 
képpen megismerhessük Pázmány 
ékesszólásának tulajdonságait, ves- 
sük egybe ezt a szép czímű czik- 
kelyét is más nagy igehirdetők- 
nek, íróknak, gondolkodóknak és 

tudósoknak ugyanerről a távgy- 
ról szóló nyilatkozataival. aKrisz- 
tus személyének méltóságáról, 
rengeteg sokan írtak. Először az 
evangelisták, a kikről Herder így 
szól: cKeimn Evangelist lobet Je- 
sum: es ist nie einem in den 
Sinn gekommen von ilm einen 
glinzenden Charakter, eine po- 

saunende — Beschreibung — seines 
Ruhms zu entwerfen: denn wie 
konnten. wie wollten sie den lo- 
ben, der der Sohn Gottes, die 
sichtbar gewordene Herrlichkeit 



§ Eingebornen war, voll Gnade 
und Wahrheit? sie lobten ihn 
aber thütlich, das ist sie zeigen 
seine Kraft in Wirkung, sie "be- 
nerken den Blitz seines Worts, 

"wie er Herzen aufreisst, den S0n- 
nenstrahl seiner Gegenwart, wie 

le Völker und Schaaren samm- 
s (Predigt am fünften Sonn- 

ige nach Trinit. az elején.) Az- 
lán a kereszténység első száza- 
hinak és a középkornak nagy 
yyh. írói s tudósai, a kik mint 

tanult rhetorok és philosophusok 
rtak róla, azonban némelyikök- 
ől szintén elmondhatni Herder- 
ek fennebbi szavait. A hitujítás 
rának vitatkozó íróit nem em- 
ve. az utóbbi három században, 
bbek közt, szépen szól róla: 
orrus (De veritate religionis 

ristiane czímű munkája II. 
nyvének XIX. cz.-ben, mely- 
k ezíme: Probatur preesstantia 
igionis christian:e ex preestantia 
sius magistri.), BoSSUET ( Discours 

Vhistoire universelle, I. par- 
, X. épogue és II. part. chap. 
X.), PASCAL (Pensées, II. part. 
X.), BOURDALOUE (Sermon sur 

passion de Jésus-Christ, mely- 
k alapigéje I. Kor. 1, 22—24.), 
ASSILLON (Sur les caractöres de 
grandeur de Jésus-Christ, Sur 
divinité de Jésus-Christ és Sur 
triomphe de la religion czímű 
Sz.-ben.), ROUSSEAU (Émile, IN 
a Profession de foi du vicaire 
oyard-nak vége felé, e szavak- 

HARMADIK RÉSZE. 

Második bizonyság : Az világ megtérésének módgya. 

Mikor az Úr Isten meg akarta az ő hatalmasságát mutatni, 
varló, erőtlen ég az emberi itílet szerént alkolmatlan eszközök 
tal nagy dolgokat vitt véghez. Ez lőn az oka, hogy Moysest Fa- 

tól kezdve: «76 vous avoue aussi 
gue la majesté des écritures m/é- 
tonnes stb. e szavakig: «Τ᾽ όνδῃ- 
gile a des caractéres de vérité si 
grands, si frappants, si parfaite- 
ment inimitables, gue linventeur 
en serait plus étonnant gue le 
héros.v), Κάντ (Die Religion in- 
nerhalb der Grenzen der blossen 
Vernunft, II. Stück, I. és II. Ab- 
sehnitt.), HERDER (Von Gottes 
Sohn der Welt Heiland czímü 
munkájában, továbbá cJesus, Wort 
Gottes, Licht und Leben,) aZeit- 
punkt der Geburt Jesus és aStille 
Grösse Jesus czímű beszédeiben.), 
CHATEAUBRIAND (Génie du chri- 
SL τη, ἜΝ Ὑ 1ΠῚ ἘΞ Tej) 
NAPOLEON (szavait, a melyeket 
Sz. Ilona szigetén mondott egyik 
őt oda is követő hű katonájának, 
felhozza Lacordaire, Conférences, 
II. k. 441—4. lap.), Guzmics (Theo- 
logiai rendszerek czimű czikk. az 
cEgyházi Folyóirás, 1832. évf. 2. 
füz. a 108—36. lap.), PELLico (Le 
mie prigioni, 38. cz.), ULLMANN 
(Die Sündlosigkeit Jesu, a mely 
műben egyuttal egybeállítja — a 
12—7. lapon, az 5. kiad. szer. — 
az e tárgyról szóló irodalmat.) THo- 
masius (Christi Person und Werk, 
négy köt.), Bira (A ker. vallás is- 
teni eredete, II. r. 95. és 103. cz.), 
MASZNYIK, Ev. Dogmatika czímű 
műve II. r. III. fej.-ben, tetemes 
számu hittudományi munkát és 
czikkelyt számlál elő, a melyek 
erről a tárgyról szólnak. 
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rao ellen csak egy veszsző szállal fegyverkeztette fel, Gédeont tö- 
redelmes gyenge lámpásokkal, Sámsomot egy szamárnak álla kap- 
czájával, sőt az ő hajában helyhezteté azt az nagy erőt, mellyet 
semmi mesterség meg nem hóldoltathat vala. Hogy azért az bál- / 
ványozásban és minden gonoszságban elmerült világnak az ke-" 
reszt zászlója alá hóldoltatásában az ő isteni erejét megismértetné 
az Ur Isten, oly módot talála az igazságnak béóltásában és az po- 
gány szabadságnak") kigyomlálásában, hogy az ki ezt jól meggon- ἢ 
dollya, méltán azt mondhattya: Az Isten újjainak?) és hatalmas Ϊ 
kezeinek ereje tündöklik ittegyén. 

Es hogy somma szerént megmondgyam : három dolgot kell 
legfőképpen az világnak megtérésében szemlélnünk, mellyeket az! 
ki igazan megfontol, bizonyoson megtapasztalhattya, hogy az [8- Ὁ 
tennek hatalmas ereje és bölcs vezérlése óltotta az emberekbe az! 
keresztyén vallást. ! 

I. Azt tekincsük meg : kicsodák és micsoda rendbéli emberek (/ 
vóltak azok, az kik által az Ur Isten meghajtá az igazságra oz! 
világot. Ha az sidók Holofernes ellen roppant seregekkel mentek ! 
vólna, és erős harczczal őtet meggyőzték vólna : az Istennek ereje ! 
és gondviselése az ő népére nem oly nyilván fínylett vólna, μάν 
mikor egy gyenge aszszonyállat által megrontá őtet. Azonképpen, // 
ha Jerichót erős ostrommal és törésekkel vítatta vólna Jósue, nem 
trombitaharsogással és kiáltással; ha Dávid az Saul király erősj 
fegyverében öltözvén ") ment vólna az bajviadalra Góliád elleni 
nem az pásztorságnak fegyverével, bottal és parittyával ; ha amaz 
Dánieltűl látott világi birodalmoknak erős oszlopa az egész nagyi 
hegynek reá szakadásával rontatott vólna egybe, és nem az kézi 
nélkül 4) elszakadott kövecskének ütésével,") csuda nem lött vólna: 
hasonlatosképpen azért, hogyha az Ur Isten nagy bölcs filosofuso- 
kat, szép ékessen szólló tanítókat választott vólna az evangeliom- 
nak hirdetésére; ha erős fejedelmeket, gazdag fő embereket ren- 
delt vólna, kik példájokkal és fenyítékjekkel az kösséget utánnok 
szokták vonni és adományokkal, igíretekkel meghóldoltatni, fölötte 
igen meghomályosodott vólna az mi hitünknek kiterjesztésébe 
tündöklő isteni hatalmasság. Most pedig, azért választa, ugymond 
Sz. Ágoston, elvetett nemből származtakat, tudatlanokat, az em- 
berek előtt böcsülletleneket, hogy valami nagy dolgot ők cseleked- 

1 Azaz: féktelenség- v. feslett- 
ségnek. 
σου υ19: 
") Azaz: pánczéljába öltözve. — 

I. Reg. 17, 38. 39. 
1) Azaz: ember kezének hozzá- 

járulása nélkül. 

5) Dan. 2, 84. — V..ös:elDa 
endlich dies grosse Reich fiel : da, 
nach dem Gesicht jenes Prophe 
ten, ein rauher Stein ohne Armd 
hinabfauhr und das erhabne Bilc 
zersehlug stb., Herder, Zeitpunkt 
der Geburt Jesu cz. b. a vége felél/ 

} 
1 
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. nének, megismérnők, hogy az Isten cselekedte ezeket ő általok.") 
Ezt az Istennek csudálatos alkotmányát, ő maga Sz. Pál nagy 
álmélkodva szemléli : Tekincsétek meg, atyámfiai, úgymond, az ti 
hívataltokat, mert nem sokan vannak ti közöttetek világ szerént 
bölcsek, sem nemessek, sem hatalmasok : hanem az Isten az világ- 
nak erőtlenit választotta, hogy az erősseket megszégyenícsék.") 
És másutt : Az én tanításim, úgymond, nem ez világi bölcseségnek 
hitető beszédiben állanak, hanem az Isten lelkének és hatalmas- 
ságának jelenésiben; hogy az ti hitetek nem az emberi bölcseség- 
ben, hanem az Istennek hatalmán állapodgyék.") Ugyanis azért 
nem akará az Ur Isten, hogy négyszáz egész esztendeig az csá- 

. szárok és hatalmas fejedelmek óltalmával és dajkálkodásival gya- 
. rapodnék az keresztyéni tudomány. Es, az mint nem régen mon- 
. dám,") midőn Tiberius az rómaiak isteni köziben akarná Christus 
Urunkat bévenni, azért nem szenvedé az Isten, hogy véghez vinné 

. szándékát, mert ezzel meghomályosíttatott vólna az keresztyén 
hitnek") kiterjedésének csudálatossága. 

Ez azért az isteni hatalmasságnak jelensége, mellyen az sidók 
ő magok is fölötte csudálkoztak,") hogy az tudatlan halászok, kik 
soha csak egy bötűt sem tanúltak vala; az gyarló és félelmes 
pórok, kik az urak és fejedelmek előtt szólni sem tudnak vala, az 
világi bölcseket, császárokat, királyokat meghóldoltatták és az 
hristus jármában béfogták. 

II. Azt gondollyuk meg: minémű tudományra térítették és 
micsodás édesgetésekkel vonták az apostolok ez világot. 0 magok 

z apostolok, mint ez világnak szemeti és mosléki,") mindeneknek 
ssúfjai vóltak; pökték, szidták, üldözték, pálczázták mindenütt 
ket; végre, mint nyilvánvaló gonosztévőket, az pelengér alatt, 
gyalázatos halállal végezték ki őket ez világból. Azokat is, az kiket 
Jhristushoz akartak téríteni, semmivel egyébbel nem biztatták ez 
öldön, hanem hasonló gyalázattal, veszedelemmel, üldözéssel. Es 
1 ;emcsak az emberi értelmet sokkal fellyülmúló, nagy és csudálatos 
dolgoknak hitelire kötelezik vala az embereket, de ennek fölötte 
azt kívánnyák vala, hogy ez világnak gyönyörűségitűl megvonnyák 
magokat; és miképpen az ő Urok az keresztfán gyalázatos halált 
szenvede, ugy ők 15 az ő kereszteket felvegyék, magokat megta- 
gadgyák, az magokét szegínyeknek oszszák, és egy szóval, oly 
életet visellyenek, mellyet ez világ csupa sült bolondságnál egyéb- 

. nek nem ítíl vala. Vallyon s, ha amaz győzödelmes nyelvű Demos- 

1) De οἷν. Dei, 18, 49. 6) Act. 4, 13. 
Bu TE Oor: 1, 26. 27. 7) I. Cor. 4, 13. — Bourdaloue 
F) U. o. 2, 4. 5. is felhozza Sz. Pál e szavait ugyan- 
9 L.alII.k.II.r. a 73.lapon. erről a dologról szóltában. (Serm. 
5) L. a 18. 1. 8. jegyz. sur la relig. chrét. I. rész.) 
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thenes, amaz szépen beszéllő Cicero, az nagy elméjű bölcs Pláto az 
embereknek jó idején azt mondották vólna, hogy az ki őket 
követi és véllek tartya, ez világnak gyűlölségét és gyalázattyát 
fejére várja ; ha azt kívánták vólna tanítványoktúl, hogy az mago- 
két szegínyeknek adgyák, az másét ne kívánnyák, az gonoszért 
jóval fizessenek, az világi gyönyörűségnek ellene mondgyanak ; és 
mind ezekért fogságokat, kínokat, gyalázatokat, világ gyűlölségét 
igírték vólna: ha, mondok, ezek illyen igíretekkel hitegették 
vólna az embereket magokhoz, vallyon s elhitethették vólna-é, 
hogy örömest és víg szűvel hozzájok adnák minden rendek mago- 
kat? Soha, bizony, az emberi bölcseség ezt senkivel el nem hitet- 
hette vólna. De az eggyügyű halászok, az tudatlan parasztok, illyen 
édesgető beszédekkel téríték az világot Christushoz. Mert noha 
ezek igen erőtlen fegyverek vólnának az emberek kezében, de az 
Istennek karja diadalmas erőt ada mind ezeknek. 

Nyilva, ha az apostolok csak az emberek megcsalására gon- 
dolt tudományt akartak vólna hirdetni, az csalogatásra lágyabb, 
szabadosb, az testnek alkolmatosb és az világ itíletihez illendőbb 
útat találhattak vólna, mint ám az Mahomet és az több hamis 
tanítók, kik mindenkor az testnek gyengéltetésére, az testi kíván- 
ságoknak szabadságára eresztették sok dolgokban az ő nyájokat, 
és ez okon (mivelhogy hajlandó az természet effélére) künnyen 
követőket találtanak. Mindazáltal még az testi szabadságnak csa- 
logatásival 15 soha sem Epicurus, sem Mahomet, sem senki egyéb 
annyi sokaságot magához nem kapcsolt, az mennyit meghóldolta- 
tának Christushoz az apostolok. Hs ezen csudálkozik Sz. Ambrus : 
Tekincs meg, ugymond, mennyivel erőssebb az hit az okoskodás- 
nál! Az bölcsen okoskodó filosofusokat ím minden nap elhadgyák : 
az eggyügyű hitűek szaporodnak. Nincs hitelek az világ bölcsei- 
nek: és minnyájan fejet hajtnak az halászoknak. Amazok kín- 
nyességgel, gyönyörűséggel, csalogattyák az embereket : ezek böj- 
töléssel és fájdalmokkal fejtik ki az ő hálójokból. Es többen 
édesednek az nyomoruságokkal az igazság követésére, hogysem az 
kedves gyönyörűséggel az hamisságra . . . 

Végezetre, méltó azt 15. eszünkben juttatnunk az egész egy- 
házi historiának folyásából, hogy sokkal többen tértek az keresz- 
tyén hitre az mártyrok kínnyát látván, hogysem az tanítók prédi- 
kálását hallgatván: maga ez világ szerént ") azért nézik az embe- 
rek, mikor valaki megölettetik, hogy elidegenedgyenek attúl, az 
miért láttyák egyebeknek gyalázatos szörnyű halálát.) 

III. Fordítesuk szemeinket azokra is, az kiket ezek az eggyü- 
gyű halászok erre az testzablázó és világi gyönyörűségtűl elidege- 

ΤῸ i.: ámbár e világon. 
" L. e könyvnek IV. r. a 87. lapon. 
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. nítő hitre hozának. Ezek azért pogányok valának, az földhöz és az 
E csalárd örömihez, tisztességihez ragaszkodott bálványozók valá- 
nak: azaz oly vakságra jutott emberek valának, kik az Istennek 

. méltóságát az ő ellenségének, az sátánnak adgyák vala; az okta- 
lan állatoknak is isteni tisztelettel szolgálnak vala; ő magok is 
hasonlókká lévén azokhoz az miket tisztelnek vala, erkölcsökben 
ἢ barmokká váltak vala; és, az mint Sz. Pál mond- 

a,) az ördög akarattyának fogságára vettettek vala; sőt, az 
mint ezennel megmondom,?) oly isteneket követnek vala, kiknek 
életek minden kegyetlenséggel, fertelmességgel, ragadozó tolvaj- 

. lással tellyes vólt, hogy ezeknek példájok") ösztöni lennének az 

. magán hajlandó") természetnek gonosz indúlatira. Egy szóval, 

. ugy bégázoltak vala minden feslettségben, hogy, az Sz. Pál mon- 
. dása szerént, elmerülvén az istentelenségben, tetézve tellyesek 
vólnának az undok gonoszságokal.") 

Ennek fölötte az világi bölcseségnek felfuvalkodtató bővségé- 
ben elhitték vala magokat, és az birodalmoknak hatalmasságát az 
ő bolond isteneknek") ajándékjának ismérvén,") tőrrel-paissal óltal- 
mazzák vala az ő ősöktűl reájok szállott tévelygéseket: de mind- 
azáltal") — erő s hatalom nélkül, adomány és igíret nélkül, fenye- 
getés és világi fejedelmek kételenítése nélkül — az illyen fene, 
dühös embereknek keménységét, bölcseségét, hatalmasságát az 
keresztyéni szilídségnek, eggyügyűségnek, alázatosságnak igájába 
fogák, megszilidíték, minden feslettségből kimosdaták. Mely dol- 
Jot szinte oly csudálatosnak kell tartani, ugymond Aranyszájú 
sz. János, mintha az ártatlan bárányok az dühös farkasokat meg- 
óldoltatták és birodalmok alá hajtották vólna. És ebből tetezett 
, ugymond, az mi Urunknak hatalmas ereje, hogy az bárányok 

neggyőzték az farkasokat, az erőtlenek hatalmat vöttek az világ- 
dirókon, az tudatlanok diadalmasak löttek ez világi bölcseség ellen. 

Meggondolván Sz. Agoston ennek az bizonyságnak erejét, 
azt írja, ) hogy senkinek nem szabad az keresztyén hitnek igaz- 
ságárúl kételkedni. Mert, ugymond, ha valaki Plátótúl régenten 
azt kérdette vólna: Itíli-é, hogy egynihány tudatlan halász, erő- 
szak nélkül, ez világi bölcseség nélkül, ennyi sok számtalan dühös- 
ködők kegyetlensége ellen, az bálványozást, mely régtűl fogva 
negrögzött vala; az hallhatatlan") gonoszságot, "mely eláradott 
vala, ugy kigyomlálná ez világból, hogy az pogány isteneknek 

HI LE. Tim. 2426. ὁ T. i.: istenök v. isteneik. L. 
mél :a ΤΥ k. MILE rsa 105... a 18. ϑ' jegyz. 
§) Azaz: példái. ὭΣΤΕ, jr. RpNGOMES vélve. 
§) Azaz : a rosszra amugyis haj- 8). ΠῚ az apostolok. 

3) Da: vera relig. 3. 
5) Rom. 1, 24— 32. JE as hallatlan 

Pázmány Kalauzának I. és II. könyve. 0 
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nevek is elveszne? Hogy az másén kapdosók az magokét 15 elosz- 
tanák ? az kevélyek magokat megaláznák ? az boszszúállók ellen- 
ségeket is sok jóval illetnék ? az világot minden benne való jókkal 
megutálván, az láthatatlan dolgokat szomjúhoznák ? Nyilva, ugy- 
mond Sz. Agoston, azt felelte vólna erre Pláto, hogy senki véghez 
ezt nem viheti, hanemha az Istennek bölcsesége természet fölött 
oktattya és vezérli őtet. Holott azért (ugymond) immár szemünk- 
kel láttyuk, hogy mind ezek bétellyesedtek; hogy ennyi marty- 
romságok által mindenüvé kiterjedett az anyaszentegyház ; hogy 
ennyi ezer ifjak és gyenge leányzók, az házasságot megvetvén, 
tisztán élnek; hogy ennyi sok számlálhatatlanon,") minden ren- 
dek közzül, elhagyván gazdagságokat és böcsülletes tiszteket, az 
isteni szolgálatra kötelezik magokat és az pusztákat bétöltik :?) 
mit kételkedhetünk tehát az keresztyén hitnek tekélletes igaz- 
ságárúl ? ") 

NEGYEDIK RÉSZE. 

Harmadik bizonyság : Az martyroknak bizonyságtétele. 

Négy dolgot mond Lactantius, hogy az keresztyén hitnek 
erős bajnakiban és győzödelmes vitéziben, az martyrokban, meg 
kell tekintenünk, melyekből világoson kiteteczik, hogy isteni tudo- 
mánynak kellett annak lenni, az mellyet az martyrok vérekkel bé- 
pecsétlettek: 1. Az martyroknak táméntalan sokaságát. 2. Az ő 
keserves kínszenvedéseknek szörnyű, iszonyatos vóltát. 3. Az ő 
szenvedésekben történt isteni csudákat. 4. Hogy az keresztyén hit 
nemcsak el nem fogyott, de sőt szaporodott és terjedett az ártat- 
lanok kínnyával. 

ELőszök azért az keresztyén hitnek erős bizonyító martyriban 
azt kell meggondolnunk, hogy számlálhatatlanan vóltak, minden 
nemzetségből, minden rendekből, minden nemekből ; kik életeket 
megfeddhetetlen jó erkölcsben foglalván, panaszolkodás, átkozódás 
nélkül, nagy szilíden, nagy engedelmessen, vígan, örömmel men- 
tek az halálra, és minden kínokat készek vóltak elszenvedni az 

dolataihoz, sőt szavaihoz is igen 1) T.i.: számlálhatatlanul sokan. 
2] T. i.: mint remeték. — Bos- 

suet, ugyanerről szóltában, ezzel 
a kifejezéssel él: Les déserts ont 
été peuplés stb. Discours sur 
HE etre ὉΠ ΠΣ, ΚΣ [6] [8 
vége felé). 

5) A fönnebbi czikkelynek gon- 

hasonlókat írt Pascal (Pensées, 
ΤΙ, r. IV. ἐν ΧΤΕ pont ὀβέπι ὁ. 
XII. cz. I. p.), Bourdaloue (Serm. 
sur la relig. chrét. I. γ.), Mas- 
sillon (Sur la vérité de la religion) 
és Szász K. (Jézus zajtalan eljö- 
vetele cz. b. II. r.) 
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igaz tudománynak óltalmazásáért; és, az mint Tertulliánus írja, 
ugyan keresték az hívek, hogy kínoztassanak az keresztyén vallás- 
ért, és midőn őket halálra itílték, inkább örültek, hogysem mint 
midőn megszabadíttattak. Itt pedig az okos embernek két dolgot 
kell meggondolni: Elsőt") azt, hogy az sok böcsülletes urak, az 
gazdag és minden jóval bővölködő emberek, az gyengén és kedvén 
nevelt leányok és fő aszszonyok, midőn az szörnyű kínokra és 
keserves halálra vitetnek vala, csak egy szóval, csak egy tagadással 
életeket, jószágokat, házastársokat, magzattyokat az gyalázattúl és 
kíntúl megmenthetik vala. Mert, az mint Tertullianus írja, nem 
úgy bántak az martyrokkal, mint az gonosztévőkkel az birák; 
mivelhogy ha az gonosztévő tagadgya az miért meg kell halni, sok 
kínokkal erőltetik, hogy ne tagadgya, hanem megvallya gonosz 
tétét.?) Az keresztyéneket pedig csak arra erőltették, hogy meg- 
tagadgyák az kereszltyénséget ; és mihent egy szóval tagadást töt- 
tek, ottan elbocsátották őket.") De inkább akartak az keresztyének 
vallást tenni és meghalni, hogysem tétovázni dolgokban. Ebben 
azért csudálatos ereje tündöklik az igazságnak, (miképpen Lactan- 
tiusból meghallók) hogy ily künnyen megmenekedhetnek vala az 
haláltúl, és mégis az félénk gyermekek és leányzók minden kíno- 
kon által akartak inkább menni, hogysem egy hazugságot mon- 
dani. Vallyon s ha ez világon mennyi tömlöcz vagyon, mind eljár- 
nók, és az gonosztévőknek azt hirdetnők, hogy csak tagadgyák 
meg az mivel vádoltatnak, ottan mindgyárt, egyéb bizonyság nél- 
kül, megszabadúlnak ; ha pedig nem akarják megtagadni, mind - 
gyárt szörnyű halálnak fiai lésznek: vallyon s (mondok) találkoz- 
nék-é valaki, az ki magát meg nem mentené ? De az mi martyrinkat 
kínnal erőltették az pogányok, hogy megtagadgyák, az miért meg 
kell vala halniok, és mindazáltal soha szerét nem tehették. Máso- 
dik dolgot") azt gondollyuk meg, hogy az Istennek irgalmas gond- 
viseléséhez és jóvoltához nem illik, hogy azokat, az kik serény 
elmével, nagy ébren és buzgó szeretettel igyekeznek ő szent felsé- 
gének kedvesen") szolgálni; az kik az ő szerelméért és tisztességé- 
nek szomjuságáért készek mindeneket prédára adni, készek véreket 
ontani, készek halált szenvedni ; azokat, az kik az Istenért mindent 
veszendő ganéjnak alítottak,") úgy elbadgya, hogy az igazságnak vi- 
lágosságát ne lássák, az üdvösségnek úttyát elveszessék, az tévely- 

aj Ταῦ, T. 1. : először. 5) cLonge aliud munus carnifici 
2) aCeteris negantibus adhibe- in christianos imperatis, non ut 

tis tormenta ad confitendum, so-  dicant guxz faciunt, sed ut ne- 
lis christianis ad negandum... — gent guod sunt.;, U. a. u. o. 7. 
Aliis negantibus non facile fidem ἢ Lat. T. i.: másodszor. 
accomodatis: nobis, si negaveri- δ) L. a 67. 1. 3. jegyz. 
mus, statim creditiss. Apologet. 2. 8) Philipp. 3, 8. 

θ᾿ 

- 
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gésben vakmerőül elmerüllyenek. Mert az Isten ő maga azt igíri, 
hogy az ki őtet tiszta szűvel keresi, megtalállya őtet," és az őtet 
keresőknek jutalmát el nem veszti.?) Kétség nélkül tehát isteni 
tudomány vólt az martyrokban, mely az ő gyenge szűvöket az 
halálnak fulákja ellen ily nagy állhatatos bátorságban felöltöztette. 

Μάβορβζοι : Az martyroktúl szenvedett kínoknak sokasága, 
szörnyű és csak pusztán az emberi gyarlóságtúl elhordozhatatlan 
sullyossága oly nagy vólt, hogy az isteni hatalmasságnak vastagító 
erőssége ebből is nyilván kijelenhetik. Mert minekutánna az 
isteni bölcseségnek ugy tetczék, hogy az ő szolgáinak szenvedésé- 
vel, és nem az ő ellenséginek vérontásával hajtaná birtoka alá ez 
világot, oly győzhetetlen erősséggel megvastagítá az övéit, hogy 
ezekben világoson tündöklenék az ő kezeinek hatalmas ereje. 
Véghetetlen dolog vólna az kínoknak nemeit, új találmányit és az 
martyroknak számát feljegyzeni. Azért én csak egynihány dolgot 
hozok elő az régi historiákból, és nagy részre azoknak irásiból, az 
kik jelen vóltak és reánéztek azokra, az mellyeket írtak. Eusébius 
azért így ír egy könyvében, az Diocletianus idejében való üldözést 
említvén : Számlálhatatlanan vóltak, ugymond, mind fírfiak, s mind 
aszszonyemberek, s mind gyermekek, kik az gyarló életet megutál- 
ván, sok külömb-külömb halállal megöletének ; kik közül sokan az 
kemény vereségek és ezerféle hallatlan sok kínzások után vagy 
megégettettek, vagy az tengerben vettettek, vagy fővel alá") az 
tőkékhez szegeztettek, és ott éhel hóltak meg. De ugyan nincs oly 
nyelv, mely ki tudná fejezni, minémű szörnyű kínokat vallottak 
az mártyrok. Némellyeknek egész testeket cserépdarabokkal szag- 
gatták; sok tisztességes aszszonyállatokat félláboknál fogva fel- 
akasztottak, vagy csupa mezítelenül utálatos és embertelen csúf- 
ságokkal illettenek ; sokakat az öszvevont fiatal fákhoz kötöztek, 
és úgy szaggatták darabra. Ez pedig nemcsak egynihány napig 
tartott, hanem egynihány esztendeig; és mindennap húsz, har- 
mincz és száz fírfiak, aszszonyállatok és gyermekek újobban gon- 
dolt mesterséges kínokkal megemésztetnek vala. Láttuk azt mi 
magunk,!) hogy az hóhérnak elfáradott karja, megtompult kardgya 
az sok öldöklés miatt. Az keresztyéneket pedig láttuk, hogy," ) mi- 
hent az sententiát kimondották az .mártyrokra, sok felől, nagy 
vigan előugordnak vala, és nagy örömmel magokat keresztyének- 
:nek kiáltyák vala, és vígan, nevetve hallyák vala, az fejekre adott 
sententiát, énekelve és az Istennek hálákat adván mennek vala az 
halálra. Azok pedig álmélkodtató csudálkozásra méltók valának, 
kik noha gazdagságban nemességben, dücsőségben, tudományok- ! 

᾿ 

a) 6 615: 29: 10: 1) Még mindig Eusebius szavai. 
SS ELSDT SAL Ὁ. 5) T. i.: láttuk, hogy a keresz- 
§) Azaz: fejjel lefelé. tények pedig. 
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ban, nagyokban?") valának: mindazáltal ezeket hátravetik vala az 
Christusért ; és noha ezeket az ő attyafiai és baráti fölötte kérnéjék,?) 
hogy magokon, feleségeken, gyermekeken könyörülnének, de sem- 
mit ezekre nem hajolnak vala : hanem állhatatoson minden gyalá- 
zatot az mi Megváltónk igaz vallásáért elszenvednek vala. Az go- 
nosztévőknek rendelt fogházak oly telin valának püspökökkel, 
papokkal, diakonusokkal, lectorokkal, exorcistákkal, hogy az 
gonosztevőket nem vólna hová tenni. Es eggyik parancsolat az 
másikat éri vala, mellyekben szabad menedéket adnak vala azok- 
nak, az kik Christust megtagadnák; szörnyű kínokra itíltetnek 
vala, az kik azt nem mívelnék. Szabad vala pedig mindennek") új 
kínokat gondolni az keresztyének veszedelmére és ez okon né- 
mellyeknek vasvesszővel az egész testeket szörnyen eltagollyák 
vala ; némellyeket csigán kinyújtnak vala, hogy minden ízek fel- 
bomlanának ; némellyeket derekaknál fogva felakasztottak, és ezek- 
ben az kínokban kérdezték, ha, elállanak-é Christustúl ? és szabad- 
ságot igírnek vala nékik. Néhúlt, egész várasokban keresztyének 
lévén, reájok gyújtották az várast, és mind gyermekekkel eggyütt 
megégették az benne valókat. Egyéb helyeken láboknál fogva fel- 
akasztották az keresztyéneket, és füstöt csinálván, úgy fojtották 
meg ; sokaknak kezeket, orrokat, fülöket elmetélték, és úgy bocsá- 
tották 6] ; sokaknak az körmökallya gyakor lyuggatásokkal elszag- 
gattatott ; sokaknak hátokra olvasztott ónat öntöttek ; . . . és napon- 
ként nagyobb kínokat gondolnak vala, ugyan vetekedvén, ki talál- 
hatna mesterségesb kínzásokat. Ezeken kívül egyéb tartományok- 
ban is számtalanon öletének meg: de én csak azokat jegyzettem 
fel, az mellyeket szememmel láttam és jelen vóltam mikor löttek. 
Ezek mind Eusebius szavai. Ἰ 

Másutt ugyanezen Eusebius imígyen ír : 0 magok is az keresz- 
tyének ellenségi álmélkodnak vala az nagy állhatatosságon ; mert 
sokakat addig el vernek vala," hogy az erek és inak mind kin 
állanának, sőt sokaknak az bélek is meglátczanék, ezután pedig 
vagy az tövisses tengeri csigákat, vagy hegyes fákat raktak alájok, 
és ezeken hengergették. Végezetre másutt az Sz. Apalin és több 
számtalan leányok és fírfiak keserves szenvedésit feljegyzi ezen 
Eusebius. 

Theodorétus hasonló dolgokat ír illyen szókkal : Csak az kínok- 
nak módgyát sem tudnám, úgymond, felírnyia, mellyekkel az hive- 
ket kivégezték ez világból. Némellyeknek karjokrúl, vagy hátokrúl 
mind levonták az bőrt; némellyeket az homlokoktúl fogva az ál- 
lokig megnyúztak ; vóltak ollyak, kiknek mezítelen testeket körül 

ἢ Azaz: nagy állások- v. hivatalokban. 5) Azaz: mindenkinek. 
pets kérnék. L. az 50. 1. 12. 1. ἢ T. i.: vertek. 
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mind bérakták félbe-félbe hasogatott nádakkal, és osztán erős kötés- 
sel az testéhez szorítván ezeket, az kötés alól nagy erőszakkal eggyen- 
ként kivonyogatták az nádszálakat, és így szaggatták az ő testeket ; 
sokaknak kezeket, lábokat megkötözték, és nagy sereg patkányok 
közzé vetették, hogy az éh patkányok lassú és keserves halállal öl- 
nék meg őket ; sőt, az ördögnek mesterséges találmányából, ezeknél 
szörnyűbb kínokat is gondolának. De ezekkel ugy annyira nem 
vőn diadalmat az hamisság, hogy sokan ön kénnyeken futnának az 
örök élet szerző halálra. Es, minekutánna egynihány böcsülletes 
fő urnak halálát előszámlálta vólna Theodorétus, azt írja, hogy egy 
Benjamin nevű diaconusnak az keze és lába körmei alatt húsz 
hegyes nyársat verének által, és midőn ezt nagy ecsendeszen szen- 
vedné, ... végre az hátullyába egy ágas-bogas rút görcsös karót 
vonának, hogy nagy iszonyú kínnal végeznék ki ez világból. 

Ennek fölötte, némellyeknek kínnyok mondhatatlan hoszszú 
vólt. Mert az ancyrabéli Kelemen püspök az ő társával egyetem- 
ben huszonnyólez egész esztendeig kínoztatott, és, az mint Nice- 
forus írja, valamennyi kínokat") megkóstoltak az több martyrok, 
azokon ő egyedül mind általment: tüzet, vasat, követ, fát, hevet, 
hideget, oktalan vadakat megpróbáltak rajta, és, mikor minden 
kínokbúl kifogytak vólna az hóhérok, úgy vévék fejét végtére. 

Mit mondgyak az kisded gyermekekrűl? az gyenge szűzek- 
rűl? kik oly vígan szenvedtek halált az keresztyén igazságért, 
mely vígan egyebek zabállódnak ez világi gyönyörűségekben. 
Eusebius azt Írja amaz tizenöt esztendős gyermekrűl, Ponticusrúl, 
és az ő nénnyérűl, Blandinárul, hogy, minekutánna sok vereségek- 
kel megszaggattatának, minekutánna tüzes vasszékben megpersel- 
tetének, oly vígan mennek vala az halálra, mintha menyegzőben 
mennének. 

Ezt azért az táméntalan sokaságnak ily szörnyű kínnyát, ily / 
csendesz elmével, ily vigasággal szenvedett sanyargatását, az ki ! 
jól meggondollya,?) bizonyoson eszében veheti, hogy nem emberi ἢ 
erőtűl vólt ennek eredeti. Mert egv az, hogy soha egy gonosztévő 
vastag ember sem szenvedte oly vidám csendességgel az ő kínnyait, 
az mely bátor és csendesz lélekkel tűrték, sőt ugyan szomjúhozták 
és keresték az gyenge szűzek is az hallatlan kínokat. Más az, hogy 
ennyi számlálhatatlan sokaság soha ily nagy buzgósággal meg 
nem utálhatta az világot és az önnön életét (mellyet csak egy 
szóval is megtarthat vala) az Istennek lelke nélkül. És az kínok is 
ollyak vóltak, hogy soha ezeket maga erejéből el nem viselhette 
vólna az emberi gyarlóság. Mivelhogy azért az mártyrok az kínok / 

᾿ 

5) ΤΠ 1.} 8] mennyi kint. nak ily szörnyű kínját stb. jól 
2?) Lat. szórend. T. i.: Azért a — meggondolja. 

ki ennek a táméntalan sokaság- 
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között is megszabadíthatták vólna magokat, ha akarták vólna, de 
ugyan választva") szenvedtek mindeneket : tagadhatatlan dolognak 
kell lenni, hogy természet fölött erőssítette őket az Ur Isten. Azért 
írja Justinus martyr, hogy mikor még pogány vólt is, látván az 
keresztyéneknek állhatatos szenvedésit, soha el nem hitethette 
magával, hogy ezekben valami gonosz istentelenség találtatnék ; 
mert az kik, ugymond, ez világhoz és az ő gyönyörűségihez 
ragaszkodnak, az halálra ily bátran nem mehetnek. Elbúnak, úgy- 
mond Tertullianus, az gonosztévők ; szégyenlik, mikor az ő csele- 
kedetek kinyilatkoznak ; bánkódnak, mikor megsententiáztatnak. 
Csak az keresztyéneké ez az bátorság,") hogy ne rejtegessék dol- 
gokat ; ne pirúllyanak az keresztyénségért ; dicsekedgyenek halálra 
itílt igyekben.") 

Hanmaoszot : ΑΖ is természet fölött való dolog az martyrok 
szenvedésében, hogy ezekkel az iszonyú kínokkal nemcsak el nem 
idegenedtek az emberek; nemcsak magva nem szakadott az 
Christus követőinek, de sőt inkább szaporodtak ; és, az mint Ter- 
tullianus mondgya, az martyromság ugyan édesgetés vala az 
keresztyénségre; az mártyrok vére vetni való mag vala,") és min- 
denkor szaporodtak mikor ölettek az keresztyének.") Es miképpen 

ἢ T. 1, : akarva, szabad elhatá- 
rozásból, szándékosan. 

2) Azaz: csak a keresztények- 
nek tulajdonsága az a bátorság, 
v. csak a ker. oly bátrak. 

5) c-Omne malum aut timore, aut 
pudore natura perfudit. Denigue 
malefici gestiunt latere, devitant 
adparere, trepidant  deprehensi, 
negant accusati, ne torti guidem 
facile aut semper  confitentur ; 
certe damnati moerent . . . Chris- 
tianus vero guid, simile? Nemi- 
nem pudet, neminem pcenitet, . . . 
si denotatur, gloriatur; si accu- 
satur, non defendit; interroga- 
tus, vel ultro confitetur; damna- 
tus, gratias agit., Apologet. 1. 
Ὁ cA Krisztus hajója stb.s cz. 

beszédében (a v. felé) így for- 
dítja: aMagva volt a mártyrok 
vére a keresztyénségnek,. 

") «Ηος agite, boni preesides, 
meliores multo apud populum, si 
illis ehristianos immolaveritis, 
eruciate, torguete, damnate, atte- 

rite nos; probatio est enim inno- 
centi nostre iniguitas vestra. 
Ideo nos hec pati Deus pati- 
tur... Nec guiceguam tamen pro- 
ficit exguisitior guegue erudeli- 
tas vestra; illecebra est magis 
secte. Plures efficimur, guotiens 
metimur a vobis; semen est san- 
guis  ehristianorum.i  Apologet. 
50. — Bourdaloue (Sur la reli- 
gion chrétienne, I. r.) és Massil- 
lon (Sur la vérité de la religion) 
is Tert. ama szavai nyomán fejtegeti 
ezt a tárgyat. V. ö.: «ΑΖ igazság 
bámulatos erőt fejtett ki a keresz- 
tyénekben. Hasztalan hnurczoltat- 
tak börtönökbe, vérpadokra, mág- 
lyákra; ők az idvezítő tudomány 
igazságait meg nem tagadták ; a 
börtönök templomokká, a, vérpa- 
dok szószékekké, a máglyák meg- 
annyi világosító napokká váltak ; 
s ezerek és milliók állottak elő 
egy üldözöttnek, egy kínoztatott- 
nak, egy megöletettnek nyomán : 
mig végre a világosság a sötétsé- 
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az sidókrúl mondgya az írás,) hogy annál inkább szaporodnak 
vala, mentűl inkább nyomorgattatnak vala : azonképpen az keresz- 
tyénség is annyival inkább nevekedett, mennyivel inkább vag- 
daltatott. 

Ha csak emberi módon gondolkodnánk az dolognak mivoltá- 
rúl, mi is azt itílhetnők, az mit az pogányok vélnek vala, tudni- 
illik, hogy az sok iszonyú mészárlásban sokan megbotránkoznának, 
és elidegenedvén Christus urunktúl, azt fognák itílni, hogy ha 
Isten előtt kedves vólna ez az vallás, ily szörnyű nyomoruságot 
nem eresztene az ő követőire. De külömben lőn az dolog ; mert 
noha egyéb dologtúl elidegenednek az emberek az kínnal, gyalá- 
zattal és kárvallással : mindazáltal az keresztyén hitnek szerelmére 
az kínok gerjeszték fel az híveknek szűvét, nem sokkal kevesebb 
csudával, mint hogy az Illyés áldozattya az víznek nedvessége által 
gyujtaték fel az Istentűl.?) Mert az kiknek gyémánt szívű kemény- 
ségeket") az köveket egyberontó Isten igéjének") prédikállása meg 
nem lágyítá, az mártyrok vére megolvasztá. Hs noha senki, az egy 
Istenen kivül, soha szolgát nem találna, ha szegődésének napján 
eggyik szolgáját felakasztatná előtte, és azzal ajánlaná magát, 
hogy csak jól szolgállyon, ő vélle is ezen formán bánik: mind- 
azáltal az Christus szolgáinak kínnya lőn egy fő eszköze az világ 
megtérésének. 

NEGYEDSZER : Abból is kitetczik, hogy isteni tudomány vólt, 
az mellyért az sz. mártyrok ennyit szenvedének, mert az Isten 
önnön maga, emberi erő fölött, sok számtalan csudákkal meg- 
jelentette, hogy az ő óltalma és gondviselése alá vettettek az 
mártyrok; és hogy ezek ő néki hív és kedves szolgái vóltak. 
Eusebius írja, hogy midőn Sz. Polycarpus az martyromságra vitet- 
nék, nagy szózat jöve alá mennyégbői, mellyel bátorította és erőssí- 
tette őtet az Isten. Es midőn az tűzbe vetették vólna őtet, szinte 
mint az három szent ifjat az babylóniai kemenczében") meg nem 
sérté az tűz: őtet sem bántá, hanem egy bóltot csinála néki, és 
abban mindenek láttára megmarada az szent martyr. Másutt azt 
írja, hogy midőn egy szent mártyrnak tagjai sok vereséggel el- 
szaggattattak vólna, az Isten csudálatosképpen nagy hertelen 
meggyógyítá őtet. Aurelianus császárnak, mikor az keresztyének 
ellen szerzett decrétom alá akarna írnyia,) nagy hertelen ugy 

gen teljesleg győzödelmeskedvén -) χοῦν 1: 12. 
a keresztyén vallás a föld kere- ?) IIL Reg. 18, 34—38. 
kén uralkodó Ἰόην. Medgyes (Az 8) Hypallage. T. i.: gyémánt 
isteni gondviselés működése a keménységű szivöket v. szívét. 
ker. vallás világosságra hozásá- Ἢ Jerem. 23, 29. 
ban, megalapításában s közönsé- 5") Dan 3, 20—24. 
gessé tételében ez. b. III. r.) ὦ Ma: aláírni vmit. 
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megkötözteték az keze, hogy semmit nem írhatna. Es szemével 
látta Eusebius, midőn az keresztyéneket az éh vadak eleiben 
vetették, hogy elszaggattatnának : de mint Dánielhez az oroszlá- 
nyok,") ugy ezekhez sem merének nyulni az vadak; hanem az 
egyéb rendbeli embereket mardosák. Olvassuk azt 18,5) hogy az 
mely szent püspököknek kimetezették tőből nyelveket, szinte 
oly tisztán szóltak, mintha semmi nyavalyájok nem lött vólna. 
Trajanus császár, midőn Antiochiában öt nemes szűz leányokat 
megégettetett vólna elevenen az keresztyén hitért, az ő hamujo- 
kat, hogy egybe ne szedhetnék az keresztyének, réz közzé elegyíté, 
és az közönséges fördőháznak szükségére") kádakat csináltata az 
rézből: de az Ur Isten ugy megmutatá ostorát ez dologért, hogy 
valaki azokban az kádakban ül vala, mindgyárt elszédülvén, meg- 
homályosodik vala szeme és kiesik vala az kádból; ki miatt végre 
is ugyan el kelleték bontani az kádakat. Midőn amaz hittűl szaka- 
dott Julianus!) üldözné az keresztyéneket, egy Theodorus nevű 
ifjún ki akarván egyebek példájára?) tölteni dühösségét, minden 
kínokat megpróbála rajta : de oly vigan volt az ifiú, oly szép ének- 
szóval dicsírte az Istent, mintha jóllakásban lött volna, és akkor 
szomorodott meg, midőn az kínok megszüntek. Mert azt mon- 
dotta, hogy egy szép ifiú forgódott mellette az kínokban, és en- 
nek törölgetési s vigasztalási elfeledkeztették") az fájdalmot vélle. 
Sok több hasonló csudákat is olvasunk az historiákban, mellyek 
roppant várasok előtt történtek és tagadhatatlanok vóltak az po- 
gányok előtt is. 

Mind ezeket azért egybehordván és egymáshoz vetvén, győz- 
hetetlen bizonysága az keresztyéni igazságnak az mártyrok győ- 
zödelme, mely az mi szívünket is felébreszti és meg is szégyeníti 
az mi orczánkat, kik nemcsak vérünket nem ontyuk az igazságért, 
de kevés kárunkat és költségünket is szánnyuk az ő gyarapodására 
fordítani.") 

") Dan. 6, 16—22. ") Azaz: másoknak elrettentő 
2) Niceph. 8, 23. például. 
5) Azaz: használatára, számára. 6) Azaz: elfeledtették. 
ΕΣ ai 1121 1. 2. jegyz. és ἃ 7) A fennebbi czikkelyben fog- 

jelen műhöz csatolt cSzótárs-nak laltakhoz hasonló dolgok vannak 
chittűl szakadott Julianus szav. «Α Krisztus hajója, az igaz eccle- 

sia, győzhetetlens czímű  beszé- 
dében. 
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ÖTÖDIK RÉSZE. 

Negyedik bizonyság: Az prófétáknak jövendöllések. 

Nincsen az keresztyén hitnek egy nagyobb bizonysága, ugy- 
mond Sz. Ágost ἢ, mint hogy az mit ez tanít, azt az próféták 
régen megjövendöltek, és az mi saját ellenségink, az sidók, tartyák 
azokat az könyveket, mellyekkel bizonyíttatik az mi vallásunk. 
Es azért széllyeztette minden nemzetségek közé az sidókat az 
Ur Isten, hogy mi nékünk bizonyságink lehessenek mindenütt.") 
Es annyira bízik Lactantius ehez az bizonysághoz, hogy leg- 
főképpen azért mondgya, hogy ez világ Christusban hitt,") mert 
valamit cselekedett és szenvedett, mind azokat sokkal elébb meg- 
jövendöllötték az próféták. Ez az oka, hogy az evangelisták ily 
szorgalmatosok vóltak abban, hogy megmutatnák, mint tellyesed- 
tek bé az próféták mondási; és midőn valami nagy dolgot elő- 
hoztak, utánna vetették, hogy ez egyébért nem lött, hanem 
hogy bétellyesednék az írás. Sőt Sz. Máténak az egész evange- 
lioma csak arra néz, hogy, az meglött dolgokat az próféták 
jövendöllése mellé vetvén, megmutassa, hogy mindenek igazán 
bétellyesedtek Christusban, valamik meg vóltak jövendölve az 
igaz Messiásrúl. 

Nincs szándékom, hogy itt szóllyak az sibyllákrúl, és azoknak 
írásiból megmutassam, hogy az pogányok közt 18 bizonyos szemé- 
lyeket támasztott az Isten, és ezekkel megjövendöltette az mi ! 
Urunknak sok böcsülletes cselekedetit : az végre, hogy útat írtana [/ 
az keresztyén hitnek az pogányságnak tövisses gazza közt 18. 
Az ki errűl bővebben akar értekezni, tekincse meg Sz. Ágostont. 
és Lactantiust. Sz. Agoston előhozza") egy hosszú versét Erythrea 
sibyllának, melynek elején") ezek az szók vannak : Jesus Christus ! 
ez világnak üdvözítője. Lactantius pedig először említi azokat az 
verseket, mellyekben azt jövendölték, hogy Christus halottakat! 
támaszt ; vakokat, bénnákat gyógyít; az vizek hátán jár; parancsol! 
az szeleknek ; az pusztában öt kenyérrel és két hallal ötezer embert 
megelégít, és az hulladékjából tizenkét kosárt megtöltnek. Azután! 
hozza elő azokat az verseket, mellyekben azt mondották az sibyl- 
lák, hogy Christust megfogják, megpökdösik, csapdossák, tövissel 

Ἢ De οἷν. Dei, 18, 46. 47. 5) De οἷν. Dei, 18, 23. 
ἢ Lat. szór. — Τ᾿ i.: hogy azt 4 T. i.: versfejeiben, mert ἃ 

mondja, hogy e világ legfőkép- szóban forgó vers akrostichon. 
pen azért hitt Krisztusban. 
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koronázzák, eczettel és epével itattyák. Végezetre, más verseket 
említ, mellyek azt mondgyák, hogy az Christus halálakor az 
templomnak födele meghasad, délszínben az nap meghomályoso- 
dik, és harmadnap feltámad Christus. Mind ezeket és több hasonló 
dolgokat megjövendöltetett vala az Ur Isten az pogányok közt is, 
hogy annál künnyebb lenne nékik az Christus isméreti. De, az 
mint mondám, ezeket hátrahagyván, csak azt tekincsük meg, az 
mit az próféták megjövendöllöttek Christus urunkrúl és bé is 
tellyesedtek ő benne. Jóllehet ez aránt akárki is azt mondhattya, 
az mit Sz. Agoston maga felől: Egyéb akadékunk itt nincsen, 
hanem csak az nagy bővség; és mivelhogy mind fel nem jegyez- 
hettyük, félő, hogy az legszükségesb dolgokat hallgatással el ne 
múlassuk.") Azért egyéb dolgokat mászszorra hagyván, csak az 
Sz. Máthé evangeliomának folyásából mutassuk meg, mely szépen 
bétellyesedtek az próféták jövendöllési Christus urunkban: 
1) Az Dávid király magvából igírte vala az Isten az Messiást.?) 
Azt mutattya meg Sz. Máté első részében, hogy Christus urunk 
Ábrahámnak és Dávidnak magvából származott. 2) Azt mondották 
az próféták, hogy az Messiás szűztűl születtetik. 5) Ugyanezent 
Sz. Máté első részében megmutattya, hogy bétellyesedett az mi 
Urunknak születésében, midőn azt írja, hogy minekelőtte Jósef 
haza vitte vólna az ő jegyesét Máriát, találtaték Szentlélektűl mé- 
hében fogantatva Christus urunk. 3) Az 15 jövendölve vala, hogy 
az Christus születésekor új csillag támadna!) és meszszünnen kirá- 
lyok mennének ő hozzá ajándékokkal.") Ezt is megírja Sz. Máté 
második részében, mint tellyesedék bé az Christus születésekor. 
4) Az ártatlan gyermekeknek az ő eljövetelekor megölését felírta 
Jeremiás.") Es ugyanezent megmondgya §Sz. Máté második ré- 
szében, mint tellyesítette bé az Heródes kegyetlensége. 5) Hogy az 
Messiás előtt egy nagy próféta jőne, ki az pusztában tanítván, útat 
készítene néki, megjövendöllötte Isaiás") és Malakiás.) Ezt is 
Sz. Máté harmadik részében megmutattya, mint tellyesült bé 
Keresztelő Jánosban. 6) Az ördögnek az Messiás körül való csa- 
lárd incselkedésit feljegyzette Zakariás. 5 Mely jövendöllésnek igaz- 
ságát megírta Sz. Máté, negyedik részében. 7) Hogy az Messiás 
az ő tanítását az Zabulon és Neftalin határiban kezdi legelőször is 
kinyilatkoztatni és az setétségből kihozni az embereket, olvassuk 

1) cCopia, guam inopia magis 2) tPsalmszt3l 11. TSA At als 
impedior. Omnia enim ponere vi- — Jerem. 23, 5. Ezech. 34, 23. stb. 
tande prolixitatis causa prohi- 8) 1581: 7, 14. 
beor: vereor autem ne cum ali- 2). Numa. Ὁ, 17. 
gua elegero, ... videar magis ne- 5) Psalm. 71, 10. Isai. 60, 3. 4. 
cessaria preeterivisse.) De οἷν. Dei, ΘΕ: 
1, 15. 7) 40, 35—5.— 58) 8, 1. --- 5) 8, 1, 
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Isaiásban.!) És ezt Sz. Máté, negyedik részében, megmutattya, 
hogy bétellyesedett az mi Megváltónkban. 8) Azt mondották az 
próféták, hogy az Messiás új törvényszerző?) és igazságnak doctora 
lészen.") Ez mint tellyesedett bé Christus urunkban, megmagya- 
rázza Sz. Máté, ötödik, hatodik és hetedik részében, mikor az 
nyólcz bódogságrúl, az igaz isteni imádásrúl, az hamis itíletnek 
éktelenségérűl való tanításit az mi Urunknak előszámlállya. 
9) Meg vólt az is jövendölve, hogy az Messiás vakokat, némákat, 
siketeket gyógyít.) Ezeket miképpen tellyesítette bé az mi Urunk, 
megmondgya Sz. Máté nyolczadik, kilenczedik, tizedik, tizen- 
eggyedik részében; holott?) sok csudatételit előhozván Udvözí- 
tönknek, megmutattya, hogy ő maga is Christus urunk ezzel az 
Isaiás jövendöllésével ") erőssítette az maga méltóságát.") 10) Isaiás 
azt mondgya, hogy az Messiás nem lészen garázdás, személy- 
válogató, háborgó: hanem az töredelmeseken könyörül.") Ezt is 
megmutattya Sz. Máté, tizenkettődik részében ; mikor Urunk az ő 
káromlóit és az tanítványok rágalmazóit nagy szilid beszéddel 
tanította, bétellyesítvén az Isaiás mondását. 11) Hogy az Messiás 
példabeszédek által tanítaná az embereket, megmondotta Sz. 
Dávid ;") és hogy sokan az ő tanítását nem értenék, Isaiás.") Ezt is, 
ugymond Sz. Máté tizenharmadik részében, megtellyesíté Christus 
az konkolyrúl, az mustármagrúl, az elrejtett kincsrűl és egyéb 
példabeszédekrűl szólván. 12) Ezekiel próféta által azt igírte vala, 
hogy ő úgy fog bánni az hívekkel, mint az jó pásztor az juhokkal, 
mellyekre gondot visel és táplálást ád nékik.") Azt mutattya 
meg Sz. Máté tizeneggyedik részében, mely szépen bétölté ezt is 
az mi Urunk az pusztában, öt kenyérrel ötezer embert megelégít- 
vén. 13) Megmondotta vala Isaiás,"?) hogy az Messiás nem az em- 
berek itíleti szerént itíli az képmutatókat: hanem ezeket meg- 
feddi az ő igazsága szerént. Ezt is megmutattya Sz. Máté, mint 
vitte véghez az mi Urunk ; mert tizenötödik részében írásának fel- 
jegyzi, mint mentette meg az ő tanítványit az farizeusok károm- 
lásitúl, bétellyesítvén az Isaiás mondását. Es tizenhatodik részében 
az farizeusok kovászszát, az képmutatást, megfeddi Christus urunk, 
és mi légyen az Isten előtt való kedves igazság, megtaníttya. 
14) Hogy sok egyéb dolgokat elhadgyunk, és az mi Urunk szen- 
vedéséhez közelb lépjünk, megjövendöllötte vala Zakariás,") hogy 

9) 9, $) Τιαὖ. szór. T. i.: Izsaiásnak 
a) HBA Ὁ, JAN SB, 22. ezzel a jövendölésével. 
8) Isai. 80, 10. 20. Ose. 10, 12. 7) 11, ὃ--ὃ. — ") 42, 2. 3., 61, 

Joel 2 291 1. — 9") Psalm. 77, 2. — 19) 6, 
4) Isai. 35, 4—6. 10. — 1) 34, 10—23. — 319 11, 
δ) T.i: a mely részekben v. 8. 4. — 13) 9, 9. 

fejezetekben. 



Jerusálemnek nagy örömével, egy szamáron, alázatosképpen menne 
bé az királyi várasban az Messiás. Ezt is bétölté az mi Urunk, ugy- 
mond Sz. Máté huszoneggyedik részében. 15) Azt mondotta vala 
Sz. Dávid,") hogy Melkizedek rendin való pap lészen az Messiás ; 
és mivelhogy Melkizedek kenyérrei és borral áldozék, ő rólla is 
azt mondgya Zakariás,) hogy semmi drágább nem lészen az ő 
ajándékiban, mint az választottak kenyere és az szűzesség szerző 
bor. Ezt is Sz. Máténak huszonhatodik részében, az végvacsorán 
bétölté Christus urunk. 16) Az ő keserves kínnyát és halálát 
szinte úgy megjövendöllék az próféták, az mint megírja Sz. Máté. 
Mert hogy az ő tanítványi elfutnak mellőle, olvassuk Zakariásban.") 
Hogy mint az ártatlan bárányt kötve viszik az halálra, feljegy- 
zette Isaiás ἢ) hogy harminecz pénzen eladgyák őtet, Zakariás.") 
Továbbá az ő ostorozásirúl emlekezik Sz. Dávid") és Isaiás.") Az ő 
sok csúfolásit megírja Sz. Dávid.") Hogy az ő kezeit és lábait által- 
szegezik, megmondotta Sz. Dávid") és Zakariás.") Hogy az latrok 
között lészen helye, nyilván írja Isaiás ;") hogy az ő ruháját sorsra 
vetik ;") hogy szomjuságában eczetet adnak innya, Sz. Dávid.") 
1.8 sok egyéb czikkelyit az ő szenvedésinek nyilván megmondották 
vala még régen az próféták. 17) Az ő testének feltámadásárúl, 
harmad napra, bizonyos tanúság adatott.") 18) Hogy az Ur Isten 
elvetné az sidókat, az kik megtagadták vala az ő Urokat, meg- 
mondgya Dániel.") Es számtalanszor azt 15 megjövendöltette vala 
az Isten, hogy Jerusalem úgy elrontatnék, hogy soha többé fel 
nem éppülne,") és az sidók is örök búdosásra és számkivetésre 
vettetnének, mivelhogy az Messiást bé nem vötték vala.") Mely 
dolgoknak bétellyesedését szemeinkkel láttyuk. 19) Hogy az 
pogány népeket megtéríti az igaz Isten isméretire az Messiás, 
olvassuk Isaiás-"") és Malakiásban."") 

Mind ezekből bizonyos és nyilvánvaló erőssége támad az mi 
hitünk igazságának. Mert senki ezeket ily punctra meg sem jöven- 
dölhette s bé sem teljesíthette vólna az Istennek vezérlése és 
kiváltképpenvaló indítása nélkül. Igazán mondgya tehát Sz. Ágos- 
ton,") hogy valamit most az Christus zászlója alatt az anya- 
szentegyházban látunk, azokat sok üdővel előbb megjövendöllötték 
vagy az próféták, vagy ő maga Christus urunk; és ezzel fölötte 

1) Psalm. 109, 4. — ?) 9, 17. — 15) : 
ΠΤ 79) 53, 7. — 511,15 12 Τί. o. 91. ν. 
Mezey Ἐβαΐτη. 37,..18...-: 1.) 53} 5. 1 Lev. 96, 14—45. ρει. 4, 
— δ) Psalm. 68, 20. — ἢ U. o. 96. 97., 98, 15—68., 30, 1. Ne- 
17. 1.139; 6..---:-.-55, 12. — hém;!1,: 8.natb. 
— 15) Psalm. 21, 19. — 9) U. o. 5) 2. Ὁ... .11. 104956: 
68, 22. 49). 41: 

ΒΕ. ἘΠ ὁ: 1Ὁ; 9. 10. Θβο. 6, 3. 30} De catechiz. rudib. cap. 24. 
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bátoríttatik az mi igaz vallásunknak állhatatossága. És mivelhogy 
az miket jövendöllött az sz.-írás, láttyuk, hogy bétellyesedtek : 
bizonyosok vagyunk, ugymond Sz. Agoston") és Tertulliánus,?) 
hogy az jövendő dolgokban sem csalatunk meg. 

HATODIK RÉSZE. 

Ötödik bizonyság: Az isteni csudák. 

Az emberi okosságnak értelme fölött való tudománynak nincs 
erőssebb bizonysága, mint az csudatétel. Mert midőn az egész ter- 
mészetnek ereje fölött valamit cselekeszik az Ur Isten, az előnk- 
ben adott dolognak bizonyságára, azt önnön maga erőssíti és 
bizonyíttya cselekedetivel. Ez vólt az oka, hogy mikor az Isten 
valami nagy dolgot el akart hitetni az emberekkel, csudatétellel 
erőssítette tanítását : mint az Moyses, Illyés próféták és több prófé- 
ták cselekedetiből megtetezik. 

Hogy pedig az keresztyén hitnek bizonyságára számlálhatat- 
lan csudák löttek, sok bizonyos és minden kételkedést kirekesztő 
úton megmutathattyuk : 

I. Az mi ellenségink ő magok bizonyságink ebben: mely 
bizonyságnál, mondám azelőtt,) hogy egy erőssebb nem lehet. 
Meghallók nem régen," mely homály nélkül hirdeti Jósef sidó 
historicus, hogy Christus urunk az ő tanítását sok csudákkal meg- 
erőssítette. Ennek fölötte, mikor Marcus Aurelius császár hadá- 
val eggyütt Németországban hadakoznék, és az száraz helye- 
ken csaknem halnának meg szomjúval,") másfelől az ellenség 15 
rajtok vólna: az kik keresztyének valának az hadban, térdre 
esének, az Istennek könyörgének, hogy ha ő néki kedvesen szol- 
gálnak, nyújcsa kegyelmességét hozzájok, és adgyon alkalmatos 
esőt. Az Isten mindgyárt nemcsak bő esőt ada, de az római had- 
dal szembeszállott ellenségre oly sok mennykövet bocsáta, hogy 
megijedvén elfutnának. Es ezt ő maga az császár nagy hálaadással 
vövé az keresztyénektűl, és az ő birodalmának minden részeire 
szép dicsírettel íra az keresztyénekrűl, ugymond Tertullianus.") 
Végezetre, azt írja Tertullianns,") hogy nem tagadhattyák magok is 
az keresztyének ellenségi," az mi hitünk erőssítésére lött csudá- 

ΠΟ: ") Apologet. 5. 
9)" ΤΙ 8.12. ἈΠ ΘΙ ogy z ΣΟ. 69. 
) Τὶ, a II. k. ΤΙ. αὐτὸ. 72.[daponi 8) Tat. szór. T.!i.: magúk 8 
ΙΝ αὐ Ὁ keresztényeknek ellenségei sem 
5") Lat. szór. T. i.: csaknem tagadhatják. 

szomjan haltak. 



kat. Mert ha ki nem hiszi, ugymond, hogy az mi hitünk igaz csu- 
dákkal tündöklik, vigyenek valami ördögtűl megszállott embert 
az bírák eleiben, és megláttyák, hogy midőn az keresztyén ember 
megrivasztya, hogy igazat mondgyon, szintén oly nyilván meg- 
vallya ő előtte ördögi vóltát, mely csalárdúl egyebek előtt hazu- 
dozza istenségét. Azvagy hozzanak mást elő, az ki magát Istennel 
tellyesnek mondgya ; az ki esőket, gyógyításokat igír nagy mérész- 
séggel: és ha az keresztyén ember előtt igazán meg nem vallya, 
hogy ő nem Isten, hanem ördög, ám bátor,) ugyanottan mind- 
gyárt megöllyétek az keresztyén embert.) Hová lehet ennél 
nagyobb bizonysága az igazságnak ? Ne hidgyetek szónknak : sze- 
meteknek hidgyetek ; ezeket látván, hidgyétek el, hogy nincs több 
isten az keresztyének Istenénél; hogy ezt nem egyéb hittel kell 
tisztelni, hanem azzal, mellyet mi követünk. Es mivelhogy láttyá- 
tok, hogy az ti istenitek az mi hatalmunk alá vettettek; hogy mi 
előttünk hazudni nem mernek ; hogy az mi illetésünkre és lehellé- 
sünkre nagy kínnal és nem jó kedvvel ki kell menniek, az igazat 
meg kell vallaniok: hidgyetek nékik, mikor az magok gyalázat- 
tyára igazat mondanak, az kiknek hittetek, midőn az magok aján- 
lására hazudtak." Ezek mind Tertullianus szavai. Ki ismét, egy 
kevés közbe vetett szók után, ő magokkal bizonyíttya az pogá- 
nyokkal, hogy, minden jutalom és ajándék nélkül, az ő testekből 
kiűzik az keresztyének az ördögöket.") Végezetre, meghallók ez- 
előtt, ) hogy az ördögök magok 15 megvallották, hogy ők az Chris- 
tus erejével megkötöztetnek. 

II. Hogy az mi Urunktúl ő magátúl tött csudákrúl semmit 
most ne szóllyunk, mivelhogy ezekrűl emlekezénk ezelőtt is,") ő 
utánna száma nincsen az csudáknak, mellyekkel az Isten megerős- 
sítette az mi hitünket. Meghallók imént") az martyrok szenvedé- 
sit mennyi csudákkal ékesítette. Ezután megmutatom ") az szent 
gyöleközetek méltóságát mely nagy jelenségekkel erőssítette az Ur 
Isten. Az több csudáknak előszámlálására pedig nem rövid írás, 
hanem ugyan sok könyvek kellenének. Irengeus martyr nyilván 
írja, hogy sokszor az hívek egybegyőlvén, bőjtölnek, imádkoznak, 
és így az halottak megelevenednek. Sokakból az ördögöt kiűzik, 
kik azután keresztyénekké lésznek; megtapasztalván magokban 

Ὦ Azaz: ám bátran, ám rajta. 1) U. o. 37. a vége ἴ. 
Az ő toldása. 9). ΤΙ ΓΑ Ἢ k. ἯΙ του οὶ [56 

2) Tert. szavai ezek: albidem 49 a Tá Eg E 
illius christiani procacissimi san- 7). ΤΊ 5 ἘΠ. EV e 
guinem fudite., Apologet. 93. SID ΤῊΝ a BREE KO LV ΞΡῚ B. Ézs 

") cCredite illis, cum verumde ben, a mely azonban nem fog- 
se loguuntur, gui mentientibus  laltatik jelen műben. 
ereditis., Ὁ, o. 
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az Isten erejét. Sokan kezek illetésével betegeket gyógyítnak. Sz. 
Ágoston azt írja,") hogy szemeivel látta Mediolanumban, midőn 
az Sz. Gervásius és Protasius tetemét másuvá vinnék, hogy egy ᾿ 
vak ember megilletvén kezkenőjével az ő koporsójokat, és az kez- 
kenőt szeméhez vivén, megvilágosíttatott. Ugyanezen Sz. Ágoston 
másutt?) az Sz. István teteminél lött csudákban annyit számlál 
elő,") hogy csak azoknak kiírására is sok üdő kellene. Maga Sz. 
Ágoston sem oly balgatag nem vólt, hogy akármit elhitethettek 
vólna vélle; sem nem írt egyéb dolgokat, hanem szemével látott 
és kezével tapasztalt igazságot. ἢ Es azt merem mondani, hogy az 
Christus mennyben menetele utánn 18 annyi csudákkal tündöklött 
az keresztyénség, hogy ugyan meghaladta az ó-testamentomban lött 
csudálatos dolgokat. Mert ha Moyses az vizet vérré változtatta : ") 
Sz. Narcissus is az vizet olajjá fordította, ugymond Eusébius. Ha 
amaz három ifiak az tűz között Babylóniában sérelem nélkül sétál- 
tak:") Sz. Polycárpusnak sem árthata az égő tűz semmiben; 
FEleutherius martyrt pedig nemcsak az megtüzesíttetett vaságy, de 
az égő kemencze sem sérthette meg.) Ha Moyses az tenger vizét 
megszáraztotta ; ") ha Áronnak aszszú veszszője megvirágozott : ") 
az Neocsesareabéli Sz. Gergely is, egy szavával, egy nagy kősziklát 
másúvá vín, hogy az templom éppítésére hely lenne; egy nagy 
tót, mellyen két atyafi veszekedik vala, kiszárazta ; az Lycus folyó- 
víznek veszedelmes árját megtartóztatá ; az ő pálczáját leütvén az 
parton, szép termőfává, nevelé. Ha Elizeus az bélpoklosokat meg- 
gyógyította : ") Pafnutius 18 mind vakokat, mind poklosokat meg- 
gyógyít vala, ugymond Ruffinus ; söt Spiridionrúl írja ezen Rut- 
finus,") hogy midőn az ő leánya meghólt vólna, és egy jámbor em- 
bernek nálla letött marháját fel nem találnák, az koporsóhoz ment, 
és az hólttest megszólalván parancsolattyára, kijelentette, hon 
vólna az más ember marhája. Egy Deuterius nevű arianus püspök 
az keresztségben nem igazán ejté az Szentháromságnak nevét, 
azért szemlátomást elenyészék az viz, és véghez nem viheté az 
keresztséget. Az Valens császár fia pedig, ugyan meg is hala mind- 
gyárt, mihent ezt megkeresztelé az arianus püspök. Mikor az 
pogányok az szent könyveket meg akarnák égetni, az Úr Isten 
oly esőt támaszta, hogy soha meg nem égethették. Az donatisták 
is azt az edényt, melyben az szent olaj vala, el akarák rontani, és 

1) Confess. 9, 7. De οἷν. Dei, — latkozik két ízben is Bourdaloue 
22. 8. (id. besz.-nek I. és II. r.-ben). — 

2) De civ. Dei, 22, 8. Ὁ) Exod. 7, 20. — ") Dan. 3, 15— 
3) Ama csudák közűl egyet Bour- ὀ 24. — ἢ Niceph. 3, 29. — ") Hxod. 

daloue is megemlít (Sur la relig. 14, 16—22. — ") Num. 17, 8. — 
chrét. I. r. a v. felé). 1) IV. Reg. 5, 8—14. Luc. 4, 27. 

1) Csaknem szórul-szóra így nyi- --- !) Niceph. is, 8, 42. 
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idestová hagyigálák ; de soha egybe nem ronthaták. Az is sokszor 
történt, hogy midőn az húsvét napját nem illenék azon az napon, 
az mellyen kellett vólna, húsvét estin, az keresztelő víznek edé- 
nyében, szokott mód szerént, fel nem fakadott az viz, hanem azon 
az napon történt ez az szokott csuda, mellyen az húsvétet törvény 
szerént kellett megilleni. ι 

Az mi pedig mind ezeknél nagyobb, mikor az Ur Isten, az 
utólsó üdőkbenn is, valamely pogány nemzetet meg akart téríteni 
az igaz hitre, nyilvánvaló csudákat mutatott, mellyekkel meggyő- 
zetnének az bálványozók. Basilius Macedo római császár az oro- 
szokkal frigyet vetvén, egy jámbor érseket külde hozzájok, hogy 
az Christust hirdetné. Es midőn az oroszok fejedelme azt kívánná 
tőlle, hogy ollyan csudát mutatna nékik mint Babylóniában az 
három ifjak mutatának,") és így ő is minden népével megtérne : az 
szent ember, sok szép könyörgések után, az evangeliomot az tüz- 
ben veté, és midőn egynihány óráig minden sérelem nélkül meg- 
maradott vólna, az pogányok Christushoz hajlának. De mivelhogy 
ezt az csudát ezen nemzetségnek nagy része nem látta vala, az 
régi setétségben marada. Azért üdő jártára Sz. Bonifaciust küldé 
az római pápa közikbe, ő tőlle is azt kívánák, hogy az tűzön menne 
által, ha el akarná hitetni véllek az evangéliomot. Es midőn két 
nagy rakás fát csak közel egymáshoz meggyújtottak vólna, hogy 
az láng egybeérne, minden ártalom néikül, középaránt sétála az 
lángban Bonifacius : az pogányok is, az Istennek erejét látván, az ő 
lábához borúlának és megtérének. Pópo nevű szent püspök, mikor 
az dániai pogányságot tanítással Christus urunkhoz nem hódoltat- 
hatná, egy nagy vaskeztyűt csináltata, és midőn ezt vastagon meg- 
tüzesítették vólna, az kezébe könyökig felvoná, jó ideig hordozá 
és azután az pogány kiiály lábához veté. Ennek fölötte minden 
ruháját megviaszaztatá, magára vövé, meggyújtatá: és csak haja 
szálát sem bántá az tűz. Mely dolognak csudálatos vólta az Isten- 
nek engedelmességére téríté az vad pogányokat. Ezekhez hasonló- 
képpen az több nemzetségek megtérésének historiájábann is min- 
denkor azt talállyuk, hogy az kik által az keresztyén hitre hozat- 
tak az népek, azok által sok csudákat jelentett az Úr Isten; 
mellyeket sem el nem födözgethettek, sem el nem kerülhettek az 
keresztyének ellenségi, hanem fejet kellett hajtaniok az győzödel- 
mes jelenségeknek. 

Hasonló formán, hogy az ő tisztaságában megtartatnék az 
keresztyénség, az eretnekségek kigyomlálásábann is csudatételek- 
kel hadakozott az Úr Isten. Midőn egy bölcs arianus püspökön szó- 
val semmit nem kaphatna az igaz hitű püspök, arra kénszexíté, 
hogy vélle egyetembe az tűzben menne, és ott tetezenék ki az 

!) Dan. 8, 15—94. 

».. Pázmány Kalauzának I. és II. könyve. 
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igazság. Nem timere bémenni az arlanus: de az igaz püspök 
béméne, és az tűz közzül szólván, diadalmat vőn az eretnekségen. 
Sz. Efrem hasonlóképpen győzé meg az severianus eretneket, ki 
egy magas köszálon áll vala mindenkor, és sanyarú életének tette- 
tes színével sokakat megcsal vala. Mert midőn ő maga az severi- 
anus azon kérte vólna az patriarchát, hogy az tűzben ugranának 
mindketten, de látván az patriarchának kész vóltát, nem merte 
vólna próbára vetni magát: Hírem az ő papi sstóláját az tűzben 
veté, három óráig ott hagyá, sérelem nélkül kivövé, és az eretnek 
embert megtéríté. Leuwigildus király előtt is az arianust azzal 
győzé meg az igaz keresztyén ember, hogy az tüzes gyűrűt újjában 
voná, és kínnyát nem érzé. Más") diaconus pedig az forró vizben 
egy óráig motoza mezítelen kézzel, és meg nem sérteték; noha 
mihent az arianus belényúla, az egész húsa mind leroshada. 

De mi szükség ezekrűl bőv beszédet nyújtani, holott minden 
historiák és minden sz. atyák írási tellyesek efféle csudákkal: úgy 
hogy nemcsak az hitnek derék fondamentomit, de még csak jó 
szokásit is csudákkal támogatta az Úr Isten ; úgy mint : az szentelt 
víznek és az szent kereszt jelének erejét etc. Hogy pedig ezek az sok, 
fő, túdós, szent emberek, az kik ezeket az csudákat feljegyzették, sem 
meg nem csalatkoztak balgatagságok miatt, sem meg nem csaltak 
minket hazugságokkal: nyilván kitetezik abból, hogy ily sokan, 
ily külömböző üdőkben, ily nagy szent életben élvén, egy nyomon 
soha úgy nem járhattak vólna, az mint jártak,) ha hamisságot 
forraltak vólna. Mivelhogy pedig az pogányok közt éltek, midőn 
ezeket feljegyzették ; és oly dolgokat írtak, mellyek sokak tudtára 
ég nyilván löttek: soha el nem kerülték vólna, hogy az nyil- 
Jánvaló hazugságot torkokban nem verték vólna, ha valamit csak 
magoktúl költöttek vólna. Ennek fölötte oly emberek vóltak, az 
kik ezeket írják, hogy ugyan hitek szerént azt tartották, hogy 
nem szabad semmi jó végre") hazudni, és kiváltképpen az hitet 
nem szabad hazugsággal erőssíteni ; mivelhogy gyalázattyára esnék 
az isteni igazságnak, ha az emberi hazugság nélkül szűkölköd- 
néjék.") 

Továbbá azt 15. ezennel megmutatom,) hogy az Istennek 
gondviselése, mely vígyáz szüntelen az mi üdvösségünkre, soha, nem 
szenvedte vólna, hogy az hamis tanításnak támogatására ennyi 
igaz csudák lennének; vagy pedig, hogy az hamis csudák oly 
gyakran, oly tettetes színnel lennének, hogy senki az istenfélő 

ἢ Minthogy az előbbiekben nem Ἢ T. i.: gyalázatára válnék az; 
szólt adiaconuss-ról: tehát nem isteni igazságnak, ha emberi ha- 
amáss, hanem egy v. valamely.  zugságra szorulna. L. az 55. lapn. 

2) T. 1.: feljegyzéseik nem le- 12. jegyz. ΐ 
hettek volna megegyezők. 5) T. i.: ennek a II. könyvi 

") T. i.: még jó ezélból sem. — nek XI. részében. 
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bölcs emberek közzül az hamisságot meg nem értette vólna és ki 
nem kiáltotta vólna. 

III. Sz. Ágoston doctor két helyen támaszt illyen bizony- 
ságot : Midőn, ugymond, az keresztyén hitet az egynihány tudat- 
lan emberek kezdék hirdetni, és oly mély dolgokat akarnak vala 
elhitetni, mellyeket semmi okosság meg nem érthet vala: oly súl- 
lyos életre kötelezik vala az embereket, mely az természet indúla- 
tival arczúl viaskodik vala. Avagy ezt az ő tanításokat csak puszta 
szóval támogatták,") és ugy hajtották magok mellé az világ böl- 
cseit, gadagit, fejedelmit : avagy csudatételekkel hóldoltatták meg 
az világot, nem szép szóval. Hogyha, ugymond, ez az nemtelen, 
gyarló, tudatlan kevés halász, az világi bölcsekkel is, ily csudálatos 
dolgokat elhitethetett: kétség nélkül oly csuda dolgot mivelt, 
melynél csudálatosb nem lehetett vólna. Mert ha megtekintyük, 
kik hirdették az mi hitünket legelőször ; kiknek hirdették ; mely 
csudálatos és nehéz dolgokat hirdettek; mennyi sok ellenségek 
közt hirdették; és mely igen megváltoztatták prédikállásokkal az 
emberek életét és erkölcsét: kétség nélkül megérthettyük, hogy 
isteni erő nélkül, csak száraz beszéddel, ily nagy dolgok véghez 
nem vitettenek. Ha pedig csudákkal hitették el az csuda dólgokat, 
és az ő tanítások nem szók, hanem isteni jelek vóltak: kétség 
nélkül nagy vak mérészség, midőn nem hiszik némellyek, az mit 
az egész világ elhitt. És ezekből azt fejezi ki Sz. Agoston, hogy 
nagy csuda annak az ő balgatagsága, az ki nem hiszi az keresztyén 
igazságot, mellyet ez világ tekélletessen elhitt.") 

De, hogy az igazságnak ereje inkább kitessék, mondhatná 
azt") valaki ezek ellen: hogy az pogányok közt is löttek csudák, 
de azért ezzel nem erőssíttetett meg az ő bálványozások. 0 maga 
sem tagadgya Sz. Ágoston, hogy azok az bálványok, mellyeket 
Aeneas Trójából hozott vala, Alba nevű várasból, ön kínnyeken 
Rómában költözének.") Actius nevű ördöngös, Targuinius előtt, egy 
beretvával ketté metczé az köszörűkövet. Claudia vestalis szűz, 
hogy az ő szűzességét megbizonyítaná, mellyet bűzbe kevertek 
vala, az övénél fogva oly hajót vona fel az Tiberisen, mellyet sem 
ökrök, sem emberek meg nem mozdíthatnak vala. Tuscia szűz 
pedig, hasonló okból, az rostában vizet meríte és ugy vivé az 
birák eleiben.") Ő maga Christus urunk is azt mondgya,") hogy 
az hamis próféták sok jeleket tésznek, de nem kell ezeknek hinni. 

1 Lat. szór. T. i.: avagy csak 8) Lat. szór. T. i.: azt mond- 
puszta szóval támogatták ezt az  hatná. 
ő tanitásukat. íj V. ὃ. Dionys. Halic. Antigu. 
Ἄ Sz. Ág, (De οἷν. Dei; 22, 5. — Rom. 1, 68. 

8.) fennebbi fejtegetéseit Bourda- 5) De civ. Dei, 10, 16. Es Tert. 
loue is felhasználja (Sur la relig. — Apologet. 22. a végén. 
ehrét. I. r.). ὃ Matth. 24, 24. 

"ἢ 
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Ezekre künnyű az válasz. Mert, az mint ugyanottan mondgya 
Sz. Agoston, az pogányok csudái mind aprólékok azokhoz képest, 
mellyek az mi hitünket támogattyák ; és csak ollyanok, az mellye- 
ket az ördög is megcselekedhetett maga erejével és szemfínyvesz- 
tésével. Az sátánnak pedig, mint az rókának, kitetczik farkán 
ravaszsága. Mert mindenkor gonosz végre rendeli az ő tettetes csu- 
dáit, és ha az okos ember mind eleit, utóllyát és körül való részeit 
megtekinti, eszében veheti az csalárdságot. Tertullianus pedig azt 
írja, hogy midőn az ördög valakit meggyógyít, elébb megsérti ; 
és az ő maga sértésének okát elvévén, ugy látczik meggyógyí- 
tani.) Christus urunk sem azért mondgya, hogy az hamis tanítók 
csudáitúl meg ne csalattassunk,?) mintha egyáltallyában az csudák 
nem volnának elégséges bizonysági az igazságnak : holott másutt 
azt mondgya az sidóknak, hogy ha az ő szavának nem hisznek, 
hidgyenek cselekedetinek.") Sőt azt is mondgya, hogy ha ő előttök 
csudákat nem tött vólna, nem vétkeztek vólna hitetlenségekkel.") 
Csak azt taníttya tehát Christus urunk, hogy az hamis tanítók 
tettetes csudáival meg ne mozdúllyunk; mert ezek, az Sz. Pál 
mondásaként,") hazug jelek; és künnyen megtapasztalhattyuk az 
ő csalárdságokat, ha szemesek lészünk. De majd bővebben szól- 
lyunk ez dologrúl. 

HETEDIK RÉSZE. 

Hatodik bizonyság : Az győzhetetlen erősség. 

Mikor az apostoloktúl hirdetett igazságot ugyan sengéjében 
meg akarnák fojtani az sidók, (Gamaliel nevű fő ember azt 
mondá") az sidóknak, hogy lassan járjanak, az apostolok ellen ne 
dühösködgyenek ; mert ha Istentűl vagyon az ő indulattyok, heá- 
ban tusakodnak ellenek : ha pedig csak emberi gondolaton fondál- 
tatott az ő igyekezetek, ön kinnyén eloszol és . üszögében elenyé- 
szik, mint az pára; miképpen (ugymond) ezelőtt is "sokan rözgö- 
lődtek és újságokat indítottak, de csakhamar megcsökköntek ; 
mivelhogy az fattyú csemeték mély és állandó gyökeret nem ver- 
nek," ) és az mely plántát nem ültetett az Atya, hamar kigyomlál- 
tatik ") és füstben mégyen. 

ἢ cLedunt primo, dehinc re- εν L. a 99. lapn. 6. jegyzetét. 
media preecipiunt ad miraculum -- ὃ) Joann. 10, 25. 37. — ") U. 
nova, sive contraria: post guez ο. 15, 24. — 5) IT. Thess. 2, 9. — 
desinunt ledere, et curasse ecre- ἢ Act. 5, 34—9. — ") Sap. 4, 3. 
duntur.; Apologet. 22. a végén. ὅ) Matth. 15, 13. 
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Ennek az túdós embernek beszéde szerént nagy bizonysága 
az mi keresztyén hitünknek az győzhetetlen erősség, mellyel min- 
deneket meghóldoltatott, és ő soha semmi erőszakkal le nem 
nyomattatott. Mert ha csak emberi erőn állapodott vólna az ő 
megmaradása és diadalmas győzödelminek üdvösséges folyása: 
lehetetlen, hogy ennyi sok szép dolgot véghez vihetett vólna; 
ennyi sok ostromok között megmaradhatott vólna. 

I. Nem lehetett egyebünnen, hanem csak az isteni erőtűl, 
hogy fegyver nélkül, ez világi bölcseség, tudomány és hatalmasság 
nélkül az meggyökerezett bálványozás tellyességgel kigyomláltat- 
nék ez világból; és ennyi számlálhatatlan vad, barbarus nemzet- 
ségek az Christus zászlója alá hóldoltatnának, ugy annyira, hogy, 
az mint Sz. Leo írja, sokkal többen hallgatnának Rómához az 
evangéliom szilíd prédikállása által, hogysem az római császárok 
birtokához hallgattanak az erős hadaknak vérontással nyert ura- 
ságában.") Ez pedig az nagy Isten csudája, mely az keresztyén 
hitnek az emberek akarattyán való hatalmát kijelenti, hogy mi- 
hent valamely vad, paraszt nemzetség bévötte az keresztyén hitet, 
noha annakelőtte mind törvényében, mind erkölcsiben és magavi- 
selésében utálatos?) vala, de mindgyárt annyira megváltozott, 
nemcsak egyéb magaviselésében, de az külső rendtartásban és 
világi politiában is, hogy, az Sz. Pál mondása szerént," az elébbi 
életek setétségnek és vakságnak itíltethetett az új világossághoz 
képest, és, az mint Sz. Péter írja,") még azok is álmélkodtak az ő 
változásokon, az kik nem javallották az keresztyén hitet. Erre 
nézvén Tertullianus azt írja, hogy az pogányok közt mindgyárt 
megismérték, midőn valaki keresztyénné lött, az ő életének meg- 
jobbításából. Azért írja Lactantius is, hogy az evangélium ugy 
elváltoztattya és megújíttya az embert, hogy az ki azelött dühös 
természetű, haragos, káromló vólt is: oly szelíd lészen, mint az 
juhocska; az ki kapdosó, ragadozó és fösvény vólt is : adakozó és 
bővkezű lészen. Az ki félénk és gyenge szívű vólt is : az tüzet és 
keresztet, sőt az Falaris rézbikáját is és annak kínnyát csak csú- 
follya; az ki részeges és fajtalan vólt is: józan és tiszta életűvé 
lészen. Annakokáért méltán dicsekedik azzal Eusebius, hogy vala- 

) dsti sunt, gui te ad hanc — marigue protuleris: minus tamen 
gloriam provexerunt, ut gens san- est, guod tibi bellicus labor sub- 
cta, populus electus, civitas sa- — didit, παῖ «πο pax ehristiana. 
cerdotalis et regia, per sacram — subjecit., Sermo in natali apos- 
beati Petri sedem caput orbis ef- — tolorum Petri et Pauli, (az elején). 
fecta, latius przeesideres religione 2yPsalány ΘΟ 59. 19; 
divina, guam dominatione ter- 3) Hphes. 5, ὃ. 
rena. Ouamvis enim multis aucta 4 Ως 
victoriis, jus imperii tni terra, 



102 

mely pogány nemzet megtért : az ő régi rosz szokásit, barom törvé- 
nyit és képtelen szertartásit elváltoztatta ; és megszilídíttetvén az 
igaz tudománytúl, emberi módra kezdett élni.") 

II. Az keresztyén hitnek ?) isteni erőtűl áradott hatalmasságá- 
nak az is bizonyos jelensége, hogy az mint nem régen mondám,") 
noha ennyi sok tyrannusok dühösködtek ellene és igyekeztek vesze- 
delmére, de azért soha semmit néki nem árthattak. Az tömlöczök 
és akasztófák megtöltetének keresztyénekkel, az hóhérok elfáradá- 
nak, az kardok megtompúlának az számlálhatatlan vérontásban : 
de az keresztyénséget ki nem gyomlálhaták. Mikor az pogányok 
megszünének, az ördög veszedelmesb ellenségeket támaszta, az 
eretnekeket, ") kik alattomban ásnak vala vermet az igazságnak ; és 
az sz.-írásnak színe alatt, az édes szép beszédnek csalárd rejteki 
alatt mérgeket eltitkolván, igyekeznek vala az igazságnak rontá- 
sára. De ezek 15, mint az hóharmatok, hamar elolvadának; és 
noha gyakran, mint az záporesőből támadott árvíz, nagy zúgással 

" 

folynának; de hamar megszárada az ő megtorlott zajok:") az 

1) A mikről fennebbi bekezdé- 
sében szól (t. i. a ker. vallás el- 
terjedéséről, tulajdonságairól és 
hatásáról), azokról számtalan je- 
les író elmélkedett. — V. ö.: 
cChose admirable! la religion 
echrétienne, αὶ ne semble avoir 
dobjet gue la félicité de lVautre 
vie, fait encore notre bonheur 
dans celle-civ. Montesguieu, Esprit 
de lois, 24. k. 3. ἢ. — c... Diesz 
neue Mittel der Bildung... das 
keinen geringeren Zweck hatte, 
als alle Völker zu einem Volk, 
für diese und eine zukünftige Welt 
glücklich, zu bilden, und das nir- 
gend kröftiger als in Europa 
wirkte., Herder, Ideen zur Phi- 
losophie der Gesch. der Mensch- 
heit, IV. r. 16. k. (a végén). — 
cEgész polgárisodásunk  keresz- 
tyéni... Bármit beszéltek és tet- 
tek a keresztyénség ellenei s vak: 
buzgó hívei: mégsem fogja egy 
nyugodtan gondolkodó sem ta- 
gadni azon állítást, hogy a ke- 
resztyénség befolyásának eredmé- 
nye mindaz, a miben Európa né- 
pei nem keresztyén kortársaikat 
és az ó-kor összes népeit felül- 
haladják. A hitágazatokat illető- 

leg a keresztyén társadalom fele- 
kezetekre oszlott; de a nézetek 
ezen különbsége nem terjed ki a 
keresztyénség azon elveire, me- 
lyek polgárisodásunk alapjaivá vál- 
tak ; sőt ezen elvek hatalma épen az 
által, hogy (t. i. azok az elvek) egész 
társadalmi rendünknek alapul szol- 
gáltak, oly ellenállhatatlan, hogy 
az kiterjed még azokra is, kik a 
keresztyénség körén kívül állnak. 
A családtól kezdve azon viszo- 
nyokig, melyek világrészeket fűz- 
nek egymáshoz, keresztyén esz- 
mék körében mozgunks. Hötvös, 
A XIX. sz. uralkodó eszméinek 
befolyása az államra, I. köt. Be- 
fejezés, (az 514—5. lapon, a 2. 
kiad. szer.). 
ΤΙ. a 18. lapn. 8. jegyzetét. 
3) L. ennek a könyvnek IV. r. 
14) A ker. egyháznak első szá- 

zadaiban és a középkorban táma- 
dott számos vallásfelekezetet érti. 

") Az imént említett nagyszámú, 
de hamar elenyésző felekezetek 
közül legelterjedtebb és leghosz- 
szabb életű az arianusoké volt. 
L. róluk a jelen műhöz csatolt 
c Szótár) -t, 
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igazságnak csendesz folyása pedig soha meg nem rekesztetett, 
sem ki nem száradhatott.") 

III. Kitetczik az keresztyén hitnek ereje abból is, hogy noha 
az emberek természet szerént az magokéra szorgalmatosok ; és, az 
Sz. Pál mondása szerént,?) inkább kívánnyuk, hogy felöltöztes- 
sünk, hogysem mint levetkőztessünk : mindazonáltal ezt az világi 
jószághoz ragaszkodó indúlatot ugy meggyőzé az keresztyén hit, 
hogy, az Isaiás prófétiája szerént,") az Istennek szolgálattyára, az 
egyházak ékességére, az egyházi személyek tartására fordítanák 
sírját ") minden javoknak; ugy hogy, az Isaiás mondásaként, az 
nemzetségek tejével és az királyok emlőjével") láttatnának táp- 
láltatni az Isten szolgái; és az királynéaszszonyok, kik az magok 
szülöttét is más dajkálkodására bízzák, dajkái lennének") az 
anyaszentegyház pásztorinak, kiknek még az győzhetetlen váras 
is fejét hajtana") és az fejedelmek is csókolgatnák. lábok helyét.) 
Az ki megtekinti ugyanis széles ez világon mennyi sok παν 
püspökség és egyéb egyházi méitóság vagyon; és mind ezeknek 
táplálására mennyi sok jószágokat és uraságokat adtak az szent ki- 
rályok, császárok ; ennek fölötte az ki meggondollya azt is, miné- 
mű alázatossággal az fejedelmek is térdre esnek") az egyházi 
emberek lába előtt, és az mely hatalmas császárok s királyok sen- 
kinek egyébnek nem akarják magokat megalázni, az fő pásztor 
lábaihoz borulnak: nyilván eszében veheti, hogy az természetet 
meghaladgya ennek az hitnek ereje ; mely az tisztességkívánást és 
az maga jószágának óltalmazását ennyire megenyhítette az hívek- 
ben, hogy vígan és örömesben osztanák az Istenért az sajáttyokat, 
hogysem egyebek szomjúhozzák az másét. 

IV. Kicsoda nem csudállya ebbenn is az mi hitünknek hatható 
és szív győző erejét, hogy ennyi számtalan fejedelmeket, urakat, 
királyi nemből származott aszszonyállatokat felindított, hogy az 

ὮΝ. ö.: c due si elle a-étéin- — déclarés avaient affermie... Mais 
vincible contre les efforts du de- 51 6116 165 a vues sélever, . .. elle 
hors, elle ne Test pas moins contre [68 a vues tomber toutes. Bossuet, 
les divisions intestines. Ces héré- — Discours sur lhist. univ. II. r. 
Sies... sont arrivées, et la foi XX. fej. (a vég.). 
persécutée par les empereurs souf- ἌΡΕΙ Cora ák 
Írait en méme temps des héréti- 901. Ὁ 
gues une persécution plus dan- 1) T. i.: zsírját, vagyis javát. 
gereuse. Mais cette persécution S Θσ. 16: 
na jamais été plus violente gue 6) Isai. 49, 23 
dans le temps oü Von vit cesser Fa: 20.53 
celle des paiens. L/enfer fit alors 99. 049 28. 
ses plus grands efforts pour dé- 9) Lat. szór. T. i.: esnek térdre 
truire par elle-méme cette Eglise — még a fejedelmek is, 
gue les attagues de ses ennemis 

. "A BA 
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világnak ") hizelkedő pompájának, az ő csalárd gyengéltetésének 
ellenemondanának ? és noha az palotákban kedvekre, negédesen 
és kínnyekre neveltettek vala, mindazáltal, nagy jókedvvel, magok- 
túl választott szabad indúlatból, mindeneket elhagyván, az pusz- 
tákban, az klastromok rekeszében, mint valami hóltig való töm- 
löczre mennének ? és mindeneket ez világ szerént?) ganéjnak") és 
mosléknak itílvén,") csak az mennyei dolgoknak elmélkedésében 
foglalnák életeket? nagy sanyarusáúgban, nagy vigyázásban, sok 
bőjtölésben, sok testi ostorozásban tekélletes állhatatossággal él- 
nének? Nagy csudának mondgya Sz. Athanásius, ha az leányzó- 
val elhitetik, hogy szűzességben akarjon maradni. Ki győzné elő- 
számlálni, mennyi sok szent remeték az vadak barlangjában rekesz- 
kedvén, emberi társaságtúl magokat megvonyván, csak az egy 
isteni szolgálatban serénkedtek? mennyi sok túdós és szent em- 
berek, búcsut vévén az világtul, az barátok szerzetiben, alázatosság- 
ban, sok testi sanyaruságban szolgáltanak az Istennek ; ugy mint 
Basilius, Nazianzénus, Epifánius, Damascénus, Sz. Ágoston és egye- 
bek is ? Sőt az császárok és hatalmas királyok, az örök életnek sze- 
relmével gerjedező szívvel, az világi birodalomtúl elváltak ; ugyan 
lerázták magokrúl az világi dücsősséget, mellyért az emberek ily 
sok veszedelmekre vetik fejeket, és az barátok között nagy szentség- 
ben szolgáltak az Istennek. Anastásius és ő utánna Theodósius, 
azután Isaacius Comnenus görög császárok vóltak; de az barát- 
köntössel örömest elcserélék az császári-istápot, mint szinte nap- 
nyugaton Lotharius, Húgo és többen is : ugy hogy számban sem 
foglalhatnám mind azokat az királyokat és királynéaszszonyokat, 
herczegeket, nagy urakat és fő embereket, az kik ezeknek nyom- 
dokit követvén, jószágokat az szegínyek közzé osztották, ő magok 
pedig ez világi gondoktul elszakadván, csak az egy isteni szolgá- 
latban foglalták tellyes életeket. 

Ezeket azért soha az keresztyén vallás nem cselekedhette 
vólna, ha csak emberi bölcseségen és hitetésen éppíttetett vólna : 
az miképpen hogy ugyan soha csak egy idegen tudomány sem 
érkezett ezeknek, nem hogy véghez vitelére, de még csak elkezdé- 
sére is. Mert az emberi tudománynak nincs az emberek akarat- 
tyán hatalma, és ha valamennyire néha felindíttya is az embert, 
de hamar megcsökkönik az ő igyekezeti. 

a 18. lapnak 8. jegyzetét. 
1.: e világon. 



NYOLCZADIK RÉSZE. 

Hetedik bizonyság : Az keresztyén hitnek szentsége. 

Világ kezdetitűl fogva nem vólt soha az emberi gondolatnak 
műhelyében kohlott vallások között csak eggy is, az melyben sok 
hamisságok, ellenkezések, éktelen és az emberi okossággal tusa- 
kodó rút vélekedések nem elegyíttettek vólna. Mert az isteni dol- 
goknak az ő nagy mélysége annyira fellyülmúllya az mi rövid 
értelmünket, hogy ha az isteni vezérlésnek bizonyos oktatása 
mellől elmúlunk és csak az emberi elmélkedésre támaszkodunk, 
mint az vak az setétben szintén ugy tapogatunk és üttyük-véttyük 
az igazságot. Annakokáért egy bizonyos jelensége ez i8 az isteni 
tudománynak, hogy ő benne semmi sincs, az mi ellenkeznék az 
emberi okossággal ; noha sok dolog vagyon, mely meghaladgya és 
megelőzi az mi értelmünket.") Azért semmi ellenkezés, semmi ék- 
telenség, semmi gonosz feslettségre és törvénytelen életre szaba- 
dító kábaság nincsen az Istentűl adatott tudományban: hanem 
inkább valamit az ember, jó okosság szerént, meggondolhat szük- 
ségesnek az tekélletes jó erkölesre, mind azokat magában fog- 
lallya.?) 

Ez az oka, hogy midőn az régi szent doctorok meg akarták 
! mutatni az egyéb vallásoknak hamisságát, sok szóval előszámlál- 
! ták az ő undok tudományokat, rút képtelen áldozattyokat, minden 
latorságra igazító vélekedéseket, az emberi okossággal szemtűül- 

1 V. ö.: «Τὰ foi dit bien ce 
gue les sens ne disent pas, mais 
jamais le contraire. Elle est au- 
dessus, et non pas contres. Pas- 
cal, Pensées, II. r. VI. ez. IV. p. 
— aUgyanazon teremtő s tör- 
vényadó ajándéka az ész, mely 
az ösmereteket megszerzi, s a ki- 
jelentés, melynek igazságai a hit- 
nek tárgyai... Párosulhat ben- 
nünk a tudással a hit, mert va- 
lamint egy forrásból származott 
mindkettő: úgy egy czélra is, t. i. 
erkölcsi nevelésünk- s tökéletese- 
désünkre munkál.; Tompa, (Tu- 
dás, hit, II. r.) 

2) V. ὃ. : cMag die geistige Cul- 
tur nun immer fortschreiten, mö- 

gen die Naturwissenschaften in 
immer breiterer Ausdehnung und 
Tiefe wachsen und der mensch- 
liche Geist sich erweitern, wie er 
will, über die Hoheit und sitt- 
liche Cultur des Christenthums, 
wie es in den Evangelien schim- 
mert und leuchtet, wird er nicht 
hinauskommen ! Göthe, Gespraá- 
che mit Eckerm. III. (1832. 
márcz. 11. a vége f.) — aCeci est 
un caractére exclusivement pro- 
pre au christianisme guil na 
été modifié par aucune autre 
doctrine.s Lamennais, Pensées di- 
verses. — eGuelle vertu a-t-on 

inventée depuis Jésus-Christ ὃν 
ἘΠ᾿ a u. ὁ: 
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szemben ellenköző tetczéseket. Annakokáért Eusébius képtelen 
balgatagságnak írja, hogy az pogányok az istenek között hadako- 
zásokat, versengéseket, vérontásokat, paráznaságokat és sok néma 
vétkeknek számlálhatatlan undokságit hitték és hirdették. Sz. 
Ágoston csúfollya az ő rút áldozattyokat... Es azt írja ezen 
szent doctor, hogy az ördögnek mesterségesb és hathatósb talál- 
mánya nem lehetett, mellyel az embereket biztatná és édesgetné 
minden gonoszságra, mint midőn elhitette véllek, hogy az iste- 
nek között is az fajtalanság, boszszúűzés és egyéb vétkek ural- 
kodnak ; mert, ugymond, kiki mind dücsősséges dolognak tartya, 
midőn azoknak nyomdokin jár, az kiket isteneknek alít.") Sőt, az 
mint Lactantius írja, még az vétkeket is Isten gyanánt tisztelték, 
hogy annyival inkább ne futnának az gonosztúl, mennyivel 
nagyobb és böcsülletesb dolgoknak tartyák vala az bűnöket. 
Végezetre, azt írja Sz. Agoston, hogy az idegen istenek?) tiszte- 
lőknek, az ő istenek soha nem adtak jó erkölcsrűl való törvénye- 
ket, sem az ő templomokban az tekélletes életre nem intették az 
embereket, hanem undok játékokkal tisztelték az ő innepna- 
pokat.") 

Az keresztyén hitben pedig mind külömben vagyon az dolog, 
Mert : 

I. Oly tiszta, szent és tekélletes az keresztyén vallás, hogy 
ő benne semmi konkolyt, semmi megvetőt, semmi fogyatkozást, 
semmi ellenkezést nem találhatsz. Az Istenrül semmit nem tanít 
vagy illetlent az isteni felséghez, vagy ellenközőt az emberi okos- 
sággal: söt, az mint az első könyvben megmutatám, minden 
hatalmat, minden bölcseséget, minden fogyatkozás nélkül való 
jószágot tulajdonít neki. Es mivelhogy az emberi okosság is azt 
mutattya, hogy az istenséget meg nem foghattya az emberi elme, 
oly dolgokat is tanít az mi hitünk az Istenrűl, mellyek sokkal fel- 
lyűlhaladgyák értelmünket, noha semmiben nem ellenkeznek az 
igaz okossággal.) Az isteni tiszteletbenn 18. semmi éktelenséget 
nem szenved, sőt mindenek tiszták, szentek és igen illendők, vala- 
mikkel az Istennek kedveskedik. 

II. Az jó erkölesrűl és tekélletes életrűl csudálatos szép törvé- 
nyeket rendelt, és ezeknek megtellyesítésére erős, foganatos esz- 
közöket adott az keresztvén hit; mellyekkel az Istennek kedves ἢ) 
tiszteletire, felebarátunknak tekélletes szeretetire, magunkviselésé- 
nek szép rendelésére viszen minket. Azért mondgya Tertullia- 
nus,") hogy az keresztyén ember nemcsak baráttyát szereti, min 

δ ον ΠΟΙ, ἡ, Ὁ) 20}: Ἢ L. a 105. lapn. 1. jegyzetét; 
ΡΥ. Ὁ». Ὁ; ἦν, Ἢ, Δ, 1... a 67. lapn. 5. jegyzetét; 

2) T. i.: isteneket. ") Apologet. 45. 
") De οἷν. Dei, 2, 6. 
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egyebek ; hanem még ellenségét is : sőt nincs senki, az kit ellensé- 
gének tarcson az keresztyén. Ennek fölötte nemcsak az fajtalan- 
ságot, ugymond, de az szűvnek titkos kívánságát, az szemnek 
illetlen tekintetit is kiirtya az keresztyén hit. Nemcsak megtíltya 
hogy ne árcsunk, de azt is, hogy gonoszt ne mondgyunk másnak 
és boszszút ne állyunk. 

Hogy pedig nagyobb serénységgel nyúlnának az emberek 
ezekhez az tekélletes jó erkölcsökhöz, mellyeket kíván az mi 
hitünk az keresztyénektűl, sok szép igíretekkel, nagy jutalmoknak 
bizonyos reménségével, ez világi nagy áldomásokkal, az örök 
bódogságban bővölködő mennyei gazdagságokkal édesgeti az 
keresztyén vallás az embereket az jóra : másfelől pedig az gono- 
szokat mind ez földi csapásokkal, s mind az követközendő örök 
kárhozatnak rettenetes fenyítékével, mint valami erős zablával, 
tartóztattya és megvonsza az gonoszságtúl. Hogy pedig hathatósb 
légyen az mi kemény szűvünknek megszaggatására az isteni fenyí- 
ték, eleven példáját veti szemünk eleiben az bűnösökön tölt bosz- 
szúálló haragjának: midőn az mi első atyánknak esetit, Sodomá- 
nak mennyei tűzzel megemésztését, az vízözön miatt az emberi 
nemzetnek kigyomlálását és több isteni itíleteknek jelenségit 
szemünk előtt hordozza. Igy az reménség és félelem között igye- 

nesen hordoz, hogy az Istennek igazsága se ejcsen kétségben ; de 
azért az ő jó vólta és szép igíreti se adgyanak bátorságot az 
gonoszságra. 

III. Hogy ne csak szóval, de példával 15 az szentségre vinne 
minket az keresztyén vallás: előnkben adgya az régi szent jámbo- 
roknak tekélletes magaviselését, és legfőképpen az mi Urunknak 
és emberi testben öltözött Istenünknek cselekedetit és szent 
erkölcsit tükörül veti, hogy ne szégyenlye az szolga azon az 
ösvényen jártát, mellyen tudgya, hogy az ő Urának nyomdoki 
finylenek. Ugyanis nincsen az keresztyénségben semminémű 
dolog, mely annyira elidegeníthesse az embert az bűntűl, mint az 
Christus halála és vére húllása ; mely az bűnnek undokságát és ez 
ellen való haragját az Istennek nyilván megmutattya. Nincs sem- 
mi eszköz, mely annyira felgerjeszthesse szűvünket az szent 
életre, mint az mi Urunk szilíd és megfeddhetetlen erkölcsinek 
szentsége. Ennek fölötte, az Christus érdemének erejéből, oly 
szentségek (sacramentomok) hagyattanak az keresztyénségben, 
mellyek nemcsak vastagíttyák az híveket az tekélletes életben 
(mint magokban érzik és próbálva tudgyák, az kik gyakorlyák 
ezeket): de az gonoszságtúl is fölötte megvonszák és megtartóz- 
tattyák az mi gyarlóságunkat. . . 

IV. Mivelhogy az keresztyén hitnek fondálója nemcsak jó 
törvényszerző, de csudálatos tanácsadó?) is vólt, nem elégedék 

δ) Isai. 9, 6. 
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meg az jó törvényekkel, hanem az tekélletes életnek tellyességére 
csuda szép tanácsokat 15 ada. Es noha ezekre nem kötelez senkit 
18, de azért int mindeneket, hogy ezeket kövessék. Annakokáért, 
ha ki az isteni szolgálatban szorgalmatosb akar lenni, azt adgya 
tanácsúl, hogy az házasságnak kötelességiben való sok szorgalma- 
toskodásnak békét hadgyon, és az minémű gondviselést házas- 
társára, gyermekire térítene, azt csak egyedül az egy Istennek 
való kedveskedésre fordítcsa." Ennek fölötte, hogy ha ki szomjú- 
hozza az mennyei dolgokat, és ez világi gondtúl, nyughatatlan- 
ságtúl, sok búsúlástul meg akar menekedni, hogy annyival állha- 
tatosb lehessen az isteni szolgálatban, adgya el jószágát, oszsza 
az szeginyek közzé, és ugy kövesse az Christust.") Végezetre, az ki 
lelki csendeszséget keres, és az világi veszekedést, háboruságot, 
viszálkodó perpatvart el akarja kerülni, azt adgya tanácsul Udvö- 
zítönk, hogy az ki perleni akar veled az felső ruháért, inkább az 
dolmányt 15 oda adgyad, hogysem ezért veszekedgyél valakivel, 
és az te lelkednek csendesz békeségét felháborítcsad.") 

V. Az keresztyénségben még az külső rendtartások és közön- 
séges szokások is oly szép igyenessen, oly jó móddal folynak, 
hogy csak ugyan gondolkodásunkkal sem rendelhetnénk jobb szer- 
tartást. Az egyházi dolgokban nem ollyanok az keresztyének, 
mint az fejetlen lábok: hanem fő lelki pásztorok vannak, az kik 
vezérlik az nyájat. Az viszszávonyások leszállításában jó módgyok / 
és eszközök vagyon az szent gyöleközetek által. Az egyházi dolgok- / 
nak folyásiban szép rendek vagyon ; mert, az mint Tertullianus 5) ἢ 
és Sz. Agoston") írják, az Christus parancsolattyábúl az templo- 
mokban győlnek az hívek, ott külön vannak az férfiak, külön az asz- 
szonyemberek, és ott hallyák az tanítótúl, mint kellyen itt élniek, / 
hogy az más világon örökké élhessenek. Es, hogy egy szóval sok 
dolgot egybefoglallyak, valamit az ember meggondolhat, az mi 
szükséges, hasznos és alkolmatos vólna az mi életünknek szent és 
Isten szerént való viselésére, azokat mind szépen megtalállyuk az / 
igaz keresztyén vallásban: viszontag valami az gonoszágnak gyü- ! 
lölségére és eltávoztatására felindíthattya az embert, azt is mind // 
magában foglalta az keresztyénség. Es ezeket az ő tanításit sem ő / 
magában meghasonlott ellenkezésekkel, sem illetlen éktelenség- 
gel, sem az okosság ellen tusakodó vélekedéssel, sem egyéb meg- | 
feddhető balgatagsággal nem elegyítette.") Mely dologból nyilván ᾿᾿ 
kinyilatkozik, hogy az Istennek bölcsesége vólt ennek szerzője és ' 
vezérlője; holott sem az régi bölcsek tudományában, sem soha / 

1) I. Cor. 7, 25—38. Ἢ Apologet. 99. 
2) Matth. 19, 21. 5) De οἷν. Dei, 2, 28. 
Ἢ νος ἢ, 44), 6) L. ἃ 105. I. 1. és 2. jegyzi 
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csak egy uj, vagy ó tévelygőnek tanításában ez az tisztaság, állha- 
tatos szentség nem találtatott világ kezdetitűl fogva.") 

KILENCZEDIK RÉSZE. 

Nyolczadik bizonyság: Az keresztyéneknek szentsége. 

Hogyha az jó fát gyümölcsérűl szokták megismérni,") és az 
bojtorjánokrúl fügét nem szedhetni:") kétség néikül az keresz- 
tyén hitnek) Istentűl plántáltatott igazságának nagy jelensége 
az keresztyének között minden üdőben és minden országban 
elterjedett szentség és tekélletes erkölcs. Mert jóllehet vóltak 
minden üdőben az keresztyének között ollyak is, az kik, hivatal- 
lyokrul és kötelességekrűl elfeledkezvén, ugy éltek, hogy az Isten- 
nek panaszolkodása szerént") ő miattok gyaláztatnék az idegenek - 
tűl az igazság : de mindazáltal oly nagy szentség, oly tekélletes jó 
erkölcs és emberi erőnek értéke fölött való ártatlanság tündöklött 
mindenkor az keresztyénségnek ép tagjaiban, hogy, az mint 

! ezelőtt hallók Tertullhinustúl,") csak abból is megismérték elein- 
ten, mikor valaki keresztyénné lött, hogy életét szentségre fordí- 
totta ; és, az mint ő maga másutt mondgya, ha egy keresztyénnel 
valaki szembe találkozott, csak látásával is megszégyenítette az 
vétkeket. Annakokáért azt meri mondani Eusebius, hogy valami 
az régi filosófusokban nagy tekélletességnek tetezett, azok, ha 
az keresztyén jó erkölcsök mellé vettetnek, csak gyermekjáték- 
nak itíltetnek. Mert az leányzók, az tudatlan pórok cselekedetek- 
kel megelőzik mind azokat, valamiket az filosófusok írásban fog- 
laltak; és így, nem nyelvekkel, hanem erkölcsökkel bizonyíttyák 
az ő hiteknek igazságát. Athenágoras Antoninus császár előtt 
azt meri mondani, hogy noha az keresztyéneket igen vádollyák 
az pogányok fajtalansággal és emberhusnak ételével: de soha 
senki semmi gonoszt nem kapott az keresztyének életében. Mert 
oly távúl vannak ők minden fajtalanságtul, hogy az Istennek 
nagyobb kedve kereséséért sokan minden nemből szűzen ma- 
radnak. 

1) A fentebbi czikkelyben foglal- FZUZZOL ZT 16 
takhoz hasonlókat ír Grotius (De Ἢ L. a 18. lapn. 8. jegyz. 
Ver. relig. chrictiane, II. k. IX. 5) EE Ῥοα Το 49: ISALS52 ἐπ 
és X. cz.) és Massillon (Sur la Ezech. 36, 20—22. 
vérité de la relig. chrét.). ὅ L. e könyv VII részének 

") Matth. 12, 33. I. pontját. 
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Sok dolog vólna és ugyan igen nagy könyvet is kívánna, ha 
feljegyzenők az pusztában lakozó számtalan remetéknek szent 
életeket, az egyháznak") fő kormányosinak csudákkal és természet 
fölött való szentséggel tündöklő jó erkölcsöket, az tudós bölcs 
atyáknak álmélkodásra méltó sok jószágokat, az szűz leányzók- 
nak és tiszta életű szent aszszonyállatoknak nagy tekélletesség- . 
ben viselt állapattyokat, az szent mártyroknak állhatatos  erős- 
ségeket. Feljegyzi bőv szóval Filo, sidó nemzetből való fő túdós 
ember, mint éltek ő idejében az keresztyének ; mely nagy bőjtö- 
léssel, vizzel-kenyérrel tűrvén, mely nagy vígyázással sanyargatták 
magokat, kiváltképpen az mi Urunk szenvedésének emlekeze- 
tikor. De hogy ezeket mászorra hadgyuk ; vallyon s nem  csudá- 
latos vólt-é az kőoszlopon álló Simeonnak élete ? ki, az ephesom- 
béli közönséges gyöleközetnek ideje tájban, negyven ölnyi magas 
kőszálra állván, harminecz egész esztendeig ott állott, fáradha- 
tatlan imádkozván az Ur Istennek. Az vadon erdőkben az orosz- 
lányok ordítási és medvék bömbölési között lakozó szent reme- 
téknek ; az klastromokban bérekeszkedett szent seregeknek soka- 
ságát, tiszta szent életét ki tudná előszámlálni ? Vége nem vólna, 
ha lajstromban akarnók jegyzeni az keresztyénségben virágzó szon- 
teknek tekélletes életit, mellyek még az pogányoknak és az ördö- 
göknek is csudálatosoknak tetezettek. Azért írja Sz. Péter,") hogy 
csudálkoztak az pogányok, látván, hogy nincsenek az keresz- 
tyének között azok az undokságok, mellyekkel ők torkig teli 
valának. Es, az mint Eusébius írja, Plinius pogány lévén") azt 
írá az császárnak," hogy az keresztyének megfeddhetetlenek éle- 
tekben; az fajtalanságot, hitszegést, csalárdságot, gyilkosságot 
igen eltávoztattyák; virradta előtt egybegyőlnek, és Christust 
mint Istent dücsőítik. De hallhadsza az Plinius tulajdon szavait, 
ki nyilván azt írja Trajanusnak, hogy nemcsak megkínoztatott 
némely leányokat, hogy kivenné belőllök az keresztyének erköl- 
csét, de azoktúl is értekezett, az kik elállottak az keresztyénségrűl, 
Noha azért az hazug ördögnek irigysége gyakorta sok bűzbe 
akarta keverni az Istennek népét; de azzal dicsekedik Tertullia- 
nus, hogy nemcsak meg nem érték ezekben az híveket, de csak 
ingyen meg sem merték visgálni, ha igaz-é, az mit reájok 
kentek.") Sőt azt írja Busébius, hogy midőn kérdették az pogány 
istenektűl: Mi vólna az oka, hogy az elébbi szokás szerént meg 

1 L. a 18. lapn. 8. jegyz. XXVI. fej.) és Massillon is (Sur 
ΠΟΤΩ͂Ν ἄς la divinité de Jésus-Chxist). 
") Azaz : létére. ") Apologet. 3. (a végén). 4. 
1) Rp. lib. X. ep. 97. Előhozza (szintén a végén). 7. (az elején 

Tertull. (Apologet. 2.), Bossuet és a végén). 
(Discours sur lbhist. univ. IL. r. 
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nem felelnének az emberek kérdésire? Azt mondá Apolló, hogy 
az igazak bántyák és kötve tartyák őtet, hogy meg ne felelhessen. 
Igazaknak nevezi vala még az hamis ördög is az ártatlan keresz- 
tyéneket. 

TIZEDIK RÉSZE. 

Kilenczedik bizonyság: Az ἀκα λαΝ ellenséginek vesze- 
elme. 

Nem fizet az Isten ez világon mindeneknek bűnök szerént, és 
nem ostorozza mindenkor érdemek szerént az bűnösöket; mert 
ugyanis ha az jóknak mindenkor jól vólna dólgok ez világon, az 
gonoszok pedig mindenben szerencsétlenek vólnának: talám azt 
itílhetné ebből az ember, hogy mind büntetésnek, mind juta- 
lomnak csak ez világon vagyon vége.") De mindazonáltal gyakran 
kinyilatkoztattya csudálatos itíletit azokon, az kik ő ellene tusa- 
kodnak ; és megmutattya szemlátomást, hogy senki az ő híveire 
kezét nem veti, az ki az Istennek?) hátúl ütő pálczájának 
súllyát meg nem kóstollya. Es nagy bizonysága az isteni tudo- 
mánynak, mikor az Isten szemlátomást, gyakran szörnyű csapá- 
sival, megostorozza az ő ellene tusakodó kegyetleneket; mint 
régen Faraót ") és Antiochust.") 

Ez pedig az isteni bizonyságnak jelensége ") igen nyilván és 
tagadhatatlanúl megismérszik az keresztyén hitnek üldözőiben, 
kiket az Ur Isten kemény ostorozásival megtanított, hogy nehéz 
az ösztön ellen rugóldozni ; ") és hogy megromol végtére is, valaki 
az Istennel újjat akar vonni, és az ő igazságát az emberek közzül 
igyekezik kigyomlálni. Ne szóllyunk bár az sidókrúl, kik az prófé- 
tiák szerént") Christus urunkért megrontatának. Heródes meg- 
öleté az apró gyermekeket : ") az Ur Isten ugy megbünteté, hogy 
az maga testén dühösködék azután ;") feleségét, gyermekit meg- 
öleté; ő maga szörnyű kínokkal múlék ki ez világból. Néro maga 

) Erről bőven szól cMiért sa- ὅ L. a 17. lapn. 2. jegyzetét. 
nyargatja Isten híveit e földön, ") L. a 93. lapn. 17. jegyzetét. 
és ellenségeit gyakorta kedvökre 8) Matth. 2, 16. 
tartja ὅν. czímű beszédében. 9) T. i.: mert, a mint azonnal 
ἜΤΙ a 18. lapn. 8. jegyzetét. — utána veti, cfeleségét, gyermekit 
8) Exod. 14, 98. megöletév. V. ὃ. Gen. 9, 21—94. 
4) I. Machab. 6, 8—16. Matth. 19, 4—6. Eph. 5, 28—33. 
5) Τ5! πσόν.. T. i.:. az 186. biz. 

ez a jelensége pedig. 
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kezével ölé meg önnön magát. Domitianust véletlen verék agyon. 
Valerianust az persiai király elevenen elfogá, szemeit kitolyatá, 
és mikor lóra akart ülni, az ő hátára lépett, mint valami tőkére, 
hogy künnyebben felülhetne. Aurelianus, Decius, Maxentius és 
sokan az keresztyének üldöző császárok közzül, mikor ingyen 
nem is félnek vala, levágatának. Julianus császár ő maga is meg- 
ismérte, hogy őtet az keresztyénekért ölette meg az Isten ; és ez 
okon, az maga sebéből marokkal vévén az vért és felhagyítván az 
ég felé, azt kiáltotta: Vicisti (ralilace!") Saturare Nazarene !?) 
Tertullianus írja, hogy sokan azok közzül, kik az császárok paran- 
csolattyára kínzották és ölték az keresztyéneket, iszonyu halállal 
vesztek, és halálok óráján megismérték, hogy az keresztyén 
vérért kinoztatnak. Az donatisták, midőn rontanák az szentegy- 
házakat, óltárokat és szent kelyheket, az Ur szent testét az 
ebeknek veték, de ő magok szaggattatának meg az ebektűl . . . 

Olvassuk több hasonló itíletit is az Istennek az keresztyének 
ellen dühösködő gonoszokon, mellyek bizonyítty:k, hogy ugyan- 
azon Istentűl vagyon eredeti az keresztyén tudománynak, az ki 
régenten Jeroboám kezét megszárazta,") Oziást bélpoklossággal 
megveré ") és Heliodórust erőssen megostoroztatá,") mivelhogy az 
Isten ellen tusakodnak vala.") 

Ἢ T. i.: győztél galileai. — feltámadtak az üldözöttek, a meg- 
Theodoret. Hist. 3, 26. 

2) T. i.: lakjál jól názáreti. — 
Niceph. 10, 35. — Julianusról lásd 
a jelen műhöz csatolt aSzótár,- 
nak ahittűl szakadott Julianuso 
szav. — V. ö.: eJulian megnyi- 
totta a márványtemplomokat, de 
nem nyithatta meg az emberi 
lelkiismeretet. Belépett Daphne 
nagy templomába; az oraculum 
néma maradt, a Pythia hideg, az 
alsó oltár áldozat, a felső tűz nél- 
kül és a templom hívek nélkül. 
Ekkor visszavonult, paizsára dőlt 
és így kiáltott fel: eGyőztél ga- 
lileai! Τρ, midőn ezt mondá, 
visszavonult a természet istene 
istennőinek rajával: és a kata- 
kombákból, a porból, a hamuból 

gyilkoltak, a vértanúk árnyékai 
fehér vászonöltözetükben, pálma- 
ágakkal kezökben, hogy győzedelmi 
éneket hangoztatva megünnepel- 
jék az állam örök tehetetlenségét 
és a lelkesedés és hit örök hatal- 
mát. Castelar, a spanyol cortes 
1869. május 5. ülésében mondott 
beszédében. (Lásd Castelar Be- 
szédei, ford. Szathmáry György, 
47—48. lap.) 

8) III. Reg. 13, 4. 
4) II. Paralip. 26, 20. 
5) II. Machab. 3, 25—299. 
") A fentebbi czikkelyben fog- 

laltakhoz hasonló dolgok foglal- 
tatnak «Α Krisztus hajója, az 
igaz ecclesia, győzhetetlens czímű 
beszédében. 
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TIZENEGYEDIK RÉSZE. 

Tizedik bizonyság: Az Istennek gondviselése. 

Az emberi okosság is arra viszen minket, az mit az Ssz.-Írás 
gyakran tanít, tudniilik, hogy az Istennek gondgya vagyon ez 
világra, és kiváltképpen ez emberi nemzetségre.") Nemcsak az 
rothadandó testnek táplálására és megtartására hat pedig ez az ő 
gondviselése, de sokkal inkább az halhatatlan léleknek vezérlé- 
sére és üdvösségének megnyerésére. Mely igazságból az követközik, 
hogy az Istennek bölcseségéhez illik, sőt ugyan kivántatik is az 
ő gondviselésétűl, hogy az embereket, az istenes életnek rendiben, 
az örök üdvösségre néző dolgokban, ugy meg ne hadgya csalni, 
hogy az hamisság oly színnel, oly erős bizonyságokkal állattassék, 
mellyekre az értelmes embereknek minden okosság szerént meg 
kellyen hajlani és az hamissághoz ragaszkodni. Mert, az mint 
ezelőtt is mondók Sz. Agostonnal,?) az Istennek gondgya viselése 
azt kívánnya, hogy bizonyos módunk légyen az igaz isteni tiszte- 
letnek az hamis tévelygésektűl megválasztásában. Ezt pedig az 
módot ") fel nem talállyuk, ha az hamisság -is oly hihetséges jelen- 
ségekkel megerőssíttetik, az mellyeket okossan meg nem vethet 
az ember. Es noha ez közönségessen minden rendbéli embereket 
illet: de legfőképpen hihetetlen dolog, hogy azokat, az kik az 
Istennek tellyes lélekkel igyekeznek kedveskedni ; az kik ő érette 
mind jószágoktúl, mind attyafioktúl, mind az magok saját éle- 
tektűl készek megválni, ugy elhadgya és az veszedelmes érte- 

Ὦ V. ö.: «γεν... Religion hat, 
findet eine Vorsehung mit nicht 
mehr Recht in der Weltgeschichte, 
als in seiner Familiengeschichte ; 
den Regenbogen, der sich auf Hö- 
hen als blühender Zirkel in den 
Himmel hüngt, schafft dieselbe 
Sonne im Thautropfen einer nied- 
rigen Blume nach.s, Jean Paul, 
Levana, 38. czikk. — acHa az 
isteni gondviselés működését hisz- 
szük az úgynevezett nagy dolgok- 
ban, melyek nemzetek vagy az 
egész emberi nem jólétére befo- 
lyást gyakorolnak: nincs semmi 
ok, melyért benne saját létünk 
intézésében kétkedhetnénk. Azon 

Pázmány Kalauzának 1, és II, könyve. 

lényhez mérve, mely e minden- 
séget teremté s föntartja, e föld- 
gömb s az egyes emberszív egy- 
aránt parányi; s az a gondolat, 
hogy mind e milliónyi égi tes- 
teknek, melyeket egünkön látunk, 
útját egy ész jelölte ki: gyönge 
elménknek ép oly megfoghatat- 
lan, mint hogy saját útjaink fö- 
lött egy mindenható lény jósága 
őrködik. Az isteni gondviselést 
vagy tagadnunk kell mindenben, 
vagy mindenben elismernünk., 
Eötvös, Gondolatok, (Hit és vallás.) 

3) IL. a EL Κ.. 1. τ. az elején. 
5) Lat. szór. — T.i: Ezt a 

módot pedig. 

8 
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lemnek prédájára vesse ; az hamisságot annyira hihetséges bizony- 
ságokkal vettesse eleikben, hogy ezek mellől külömben el ne 
mehessenek, hanemha szemlátomást akarnak tusakodni az okos- 
sággal és balgatagúl szerencsére akarják vetni az ő lelkeket és örök 
üdvösségeket. 

Ez azért így lévén, semmiképpen az keresztyén hit ennyi sok 
bizonyos tanuságokkal és erős okokkal hihetségessé nem tétetett 
vólna, ha Istentűl adatott tudomány nem vólna. Mert csak 
emberi okossággal is felérjük azt, hogy ha valamely Istentűl 
adatott tudománynak hitelre vivő bizonysági lehetnek, mellyek 
az okos embert az hitnek engedelmességére téríthetik, ezeknél 
sem nagyobbak, sem világosbak nem lehetnek, mint az miné- 
műkkel ez ideig megmutatók, hogy az keresztyén hit megerőssít- 
tetett.) És valamit az ember meggondolhatna, valamit kíván- 
hatna az isteni tudománynak erőssítésére és bizonyos jelenségire, 
azt mind egy csoportban láttyuk az keresztyén hitben, és semmi 
egyéb vallásban fel nem találhattyuk."?) Annakokáért méltán írja 
Sz. Richardus doctor, hogy az itílet napjánn 18 elégséges mentsége 
lehet az keresztyén embernek, és az Istennek bátran így beszélhet : 
Igazságszerető Úr Isten, ki sem meg nem csalatkozhatol, sem 
senkit meg nem csalhatsz, ha hamis ez, az mit mi keresztyének 
hiszünk (megbocsásson szent felséged) te tőled csalattattunk meg ; 
mivelhogy ezt, az mit mi hiszünk, oly csudálatos jelenségekkel és 
hihetséges bizonyságokkal megvastagítottad, az mellyeket senki te 
nállad nélkül nem cselkedhetett ; és ez okon hajolni kellett az mi 
elménknek, engedni kellett az mi akaratunknak, ha te ellened nem 
akartunk tusakodni. ") Mely mondásban derék igazság, tekélletes vi- 

1 V. ö.: dl est impossible — lerreur, nous aurions droit de 
denvisager toutes les preuves de 
la religion ehrétienne, ramassées 
ensemble sans en ressentir la 
force, a la guelle nul homme 
raisonnable ne peut résister. 
Pascal, Pensées, (11. r. IV. cz. 
XII. pont. az elején.) 

2) V. ö.: cEt gyon juge aprés 
tout cola 51] est possible de dou- 
ter gue la religion chrétienne soit 
la seul véritable, et si jamais 
aucune autre a rien eu gui en 
approchát., U. a. u. o. (a végén). 

7) V. ö.: cAprés guoi nous pou- 
vons bien dire ἃ Dieu, comme 
Richard de Saint-Victor: Oui, 
mon Dieu, si nous étions dans 

vous imputer nos erreurs ; et tout 
Dieu gue vous étes, nous pour- 
rions vous rendre responsable de 
nos égarements: pourguoi? voici 
la raison guil en apportait : Pav- 
cegue cette religion oü nous vi- 
vons, sans parler de sa sainteté 
et de son irrépréhensible pureté, 
est confirmée par des miracles 
gulon ne peut attribuer ἃ nul 
autre gujd vous.  Bourdaloue, 
Sur la relig. chrétienne, I. r. (a 
v. felé). — «51 ma religion était 
fausse, je Vavoue, voild le piége 
le mieux dressé guil soit pos- 
sible dimaginer; il était inévi- 
table de ne pas donner tout au 
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gasztalás és nyugodalmas bátorsága foglaltatik az keresztyén em- 
bernek, mellyel az pokolnak minden erőssége ellen állhatatoson 
viaskodhatik. Mert ha igaz nem vólna az keresztyén tudomány, 
nem férhetett vólna az isteni gondviseléshez, hogy ily győzödelmes 
jelenségekkel megerőssíttetnék. 

Jóllehet pedig az előszámlált bizonyságok közzűl mindenik 
csak magánn 18 oly világos, hogy az okos ember nem csavaroghat 
előtte: mindazáltal mikor egy roppant seregben egymás mellé 
rendeltetnek, az Sz. Dávid mondása szerént,") fölötte hihetségessé 
tészik az Istennek tanúbizonyságát. Hs ha ezek nem elégségesek 
az értelmes emberek hitelére, nincs, az testi érzékenységektűl 
megfogható dolgok kívül, az minek hitelt adhassunk. Azért valaki 
az előhozott bizonyságoknak erejét megérti és derékképpen csen- 
desz elmével általláttya, azt kell itílni. hogy, igaz okosság sze- 
rént, méltó hitelre az keresztyén vallás. Es hogyha, eláltalkodott 
gonoszsággal," vagy az keresztyén hitnek sullyátúl és alázatos- 
ságátúl megijedvén, vagy az emberi nemzetnek ellenségétűl, 
vétkeinek igaz érdeme szerént, megvakíttatván, viszálkodni nem 
akar: igen künnyen az Szentlélek Istentüűl megvilágosíttatván, az 
igazságra érkezik. Mert ugyanis erőtlen minden bizonyság, ha az 
Szentlélek meg nem nyittya szűvünket. 

Vannak ezeken kivűl egyéb rendbéli jelenségi is az keresz- 
tyén hitnek?) tekélletes és Istentűl adatott igazságának, de 
ezekkel most megelégedgyünk. Es lelki szemeinket az Istenhez 
felemelvén, az ő véghetetlen kegyességének hálákat adgyunk, hogy 
minékünk ezt az ő igazságát kinyilatkoztatta és, az mit sok 
nemzetségekkel nem cselekedett,") az setét pogányságnak vaksá- 
gából az ő csudálatos világosságára vezérlett. 

travers et de ny étre pas pris... jeter, je ne dis pas pour trouver 
guelle force invincible et acca- 
blante des témoignages rendus 
successivement et pendant trois 
siécles entiers par des millions 
de personnes les plus sages, les 
plus modérées gui fussent alors 
sur la terre, et gue le sentiment 
dune méme vérité soutient dans 
Vexil, dans les fers, contre la vue 
de la mort et du dernier sup- 
plice!.,.. y a-t-il eu rien de sem- 
blable dans tous les temps ? Dieu 
méme pouvait-il jamais mieux 
rencontrer pour me séduire ? par 
οὐ échapper? οὐ aller, οὐ me 

rien de meilleur, mais guelgue 
chose gui en approche?v La Bru- 
yére, Caractéres, (Des eprits forts). 

1) Psalm. 99, 5. 
2) .5ap. 2.21 EE Cor 1; 2: 
ὅ L. a 18. lapn. 8. jegyzetét. 
1) Psalm. 147, 20. — Pascal 

elmésen írja: aNon fecit taliter 
ommi nationi, disait David en par- 
lant de la loi. Mais, en parlant, 
de Jésus-Christ, il faut dire: Fe- 
εἷξ taliter omni mnationt., Pen- 
5665; (IL. τ X. ez VI pontóa 
végén). 

gk 
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agyafúrt: egyike ama kifejezéseinknek, a melyek nyelvtanilag úgy 
magyarázhatók meg, ha igenévi formájukból kivetkőztetve mon- 
dattá alkottatnak és visszamutató névmással egészíttetnek ki; pl. 
eszeveszett, t. 1. a kinek elveszett az esze; hitehagyott, t. 1. a ki 
elhagyta hitét; inaszakadt, t. i. a kinek megszakadt az ina. — 
V. ö. Nyelvőr, IV. 385—90. 437—41. Simonyi, A m. ny. II. 97—9. 
Barna F. azt véli, hogy ama kifejezés pogány őseinktől ered, a kik 
ismerték volna az agyfúrás (trepanatio) szokását. V. ö. Néhány 
ősműveltségi tárgy neve a magyarban. Olv. az Akad. 1877. decz. 10. 
a 3—7. lap. — Arany, a T. Sz.-éhez írt Glossariumban, azt mondja, 

- hogy cagyafúrts, a. t. m. furfangos, ravasz, a kinek a fejét mindig 
fúrja vmi. V. ö. : 

aSok pártos erkölcs szorult fúrt fejökbe.r 
Gyöngy. M. V. I. 14. 

cMegfúrta eszét a molnár.s 
Fal. T. E. Heted. é. (az elej.). 

cAgyafúrt hazugság. 
AT RESZ EVE 10: 

Hanem egy ember van, agyafúrt és álnok, 
Kit űznek örökké nagyratörő álmok, 

Ὁ: aza os ὙΧ.(55; 

akadék: akadály, e szóval is él (Kalauz, első kiad. 81. 1.). V. ὁ. 
Nyelvőr, V. 148—50. 

alázatosképpen : alázatosan. Ilyen: azonképpen, csodálatosképpen, de- 
rékképpen, hasonlóképpen. E szavakkal is él. Elegendőképpen (Dug. 
Az ar. per. előszó). Iszonyatosképen (Ar. Toldi, III. 6.). Szörnyű- 
képen (u. a. u. o. VII. 11. X. 12.). A aképpeny ragra nézve v. ὃ. 
Nyelvőr, XV. 1—4. XX. 241—2. XXI. 31—2. 

alítani v. alítni: a régieknél így is: alajtani, alejtani, alojtani; t. 1. 
gyanítani, sejteni, vélekedni, vélni. V. ö. Kriza, Vadr. 491. Nyelvőr, 
VIII. 435—6. — «Εὐἰχῦ a régi s ma már az irodalomból is kivesző 
igét még hallottam gyermekkoromban a köznép ajkáróls, mondja 
Arany. V. ὃ. Hátrahagyott iratai s levelezése, II. k. (Prózai dolg.) 
εἰ99..}. V. ös: 

cTestvér a testvért ellenségének alajtá., 
Vör. A két szomszédv. II. 373. 

«ΗἼ0] nem is alítnád, egyszer előbukkan. 
AT ἘΠ ΟΖ Ἃς. 890. 

alkolmatos : írja így is: alkalmatos. E rövidebb formája: «Ὁ ΚΑ] τη 88» 
is megvan a régi nyelvben, de többnyire így fordúl elő: aalkol- 
mas) ; a. t. m. czélirányos, czélszerű, elégséges, illő, kellő, kényel- 
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mes. Az első cos-ra nézve ν. ö. Nyelvőr, III. 11. IV. 18. V. 16. 
VII. 271. VIII. 483. 486. IX. 161—2. 266. 482—3. 540. X. 267. 
312. XIV. 26. Simonyi, A m.. ny. 1. 19. 

alkolmatosság: alkalom, arravalóság, eczélszerűség, kényelem. V. ὃ. 
Nyelvőr, VI. 197—8. Lásd e cSzót.s-nak előbbi szavát. 

alkotmány: a mi egybe van alkotva, meg van alkotva, alkotás, épü- 
let, mű, teremtmény. Jósika Abafi-ja egyik részének ez a czíme: 
Fa-alkotmány. V. ὃ.: 

c Vala nehézkes ennek alkotmánya.r 
ἌΣ ΒΘ. EX ZT e 

Apalin: Apol, v. Apollonia szűz, a ki Decius császár korában (249. 
Kr. u.) vértanui halállal halt meg Alexandriában. Az egyház febr. 9. 
üli emlékét. 

aprólék: apróság, csekélység, kicsinység; a nép ma is mondja. V. ὃ. 
Nyelvőr, V. 100. 149—50. 

arcgzúl viaskodni: szembeszállni. Ilyen: arczúl ütni. Az cúli ragra 
nézve v. ö. Nyelvőr, XIV. 437—42. V. ö: 
cMeg vagyok gyalázva? Valjon hasonlíthatod-e gyalázatodat ahhoz, 
midőn az UÜdvözítőt megostorozták és arczul pökték 3» 

Tompa, Az evangyéliom menedékhely. 

arianus: Arius nevezetű alexandriai pap felekezetéhez tartozó. Arius 
tanítását a niceai zsinaton (325. Kr. u.) kárhoztatta az egyház. 

Arnobius: az idősb, Kr. u. 300 körül él, nevezetes cDisputationes 
adversus gentesv czimű műve, a melyben a ker. védelmére kel. 
e. ujabban : Orelli, 2 köt. Lipcse, 1836., és Reifferscheid, Bécs, 
875. 

aszszonyállat: asszony, nő. Lásd e Szót.-nak xállats szavát. V. ö.: 
cCzímere a tündér, csuda asszonyállat.) 

AT, TT. ΒΖ, "VIE 59: 

aszszonyember : u. a. 
aszszú: száraz. V. ὃ. aszú bor, szilva, szőllő; aszalni stb. V. ö.: 

cKét asszu kar az oszlop kétfelül.v 
ἄγ ΒΤ, 1 6; 

«Ββοκά dörzsölve asszúfa is gyúlad.v 
U. a. Buda h. III. 31. 

atyafi v. attyafia: fitestvér, testvér, rokon. V. ö. : 
Némelyek kesergik atyafi véreket.n 

Gyöngy. Kem. Ján. II. I. 49. 
cMért feni agyarát jó atyjafiára ὃ» 

Ar, Toldi “18. 

azon : az, ugyanaz, ugyanazon. A régi nyelvben ragozva is, pl. azont, 
azonba, azonból stb. V. ö. Nyelvőr, III. 377. (a jegyz.) IV. 75—6. 
978, 7 Ὅ20. ΧῪ. 150. 0. ΧΧῚ 539. Υ, 0. 

vAzont mondják vala. 
Kár. bibliaford. (Márk, 14, 31.) 

azonegy : ugyanaz, ugyanazon. V. ὃ. : 
rAzonegy szájból származik áldás és gonosz mondás, 

Kár. bibliaford. (Jak, 3, 10.) 
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xAzonegy ország egynek számkivetés, másnak édes hazája.s 
Fal. Sz. E. (ered. kiad. 24.) 

azon lenni: rajta lenni. Mindkét kifejezéssel ma is él a nép, t. 1. 
törekedni vmire. V. ö. : 

ellyetén tulajdonságokkal felékült hazafiakból mit nem igérhet magá- 
nak előre azon uralkodó, ki azon vagyon, hogy embereit ismérje.v 

Dug. Az ar. per. elősz. 

í 

: azvagy: avagy, így is írja; vagy. Ilyen: azval (t. 1. azzal v. avval), 
szegvel stb. A aval, vels rag át nem hasonulásáról v. ὃ. Nyelvőr, 
ἘΠῚ 585. V. 14 IX. 504. 

Á 

; ágas-bogas: a minek sok v. sürű és csomós ága van, abogs csomót, 
görcsöt teszen. Ágalni-bogalni a szék.-nél a. t. m. csűrni-csavarni, 
No. Kriza, Vadr. 491. V. ö. : 

cMint egy büszke folyam ága-bogát vonja. 
ÁTAD 18án, VIE. 32 

vÁgbogrul egykedvün 
Kis pálczákat vagdos.s 

: Tóth K. Az aradi tizenh. 

ág-bogú: τι. a. 
áldomás: áldás. V. ö. hallomás (hallás), kéremés (kérés), e szókkal 

. — is él. Ilyen: halomás (meghalás), Nyelvőr, III. 233., hullomás 
(hullás), Nyelvőr, III. 451., tudomás (tudás) stb. A Vulg. e sza- 
vait: eMisericordiam volo et non sacrificiumo Máté, 9, 13. és 12, 
7. (V. ὃ. I. Kir. 15, 22. Salam. Préd. 4, 17. Ozeás, 6, 6.) a Müncb. 
Cod. így fordítja : Irgalmasságot akarok és nem áldomást. V. ö. : 

«ΑΖ erősség sem utolsó áldomása, 
Kivel Tholdi Miklóst régen ő megáldotta. 

Ilosv. Tholdi, 7—8. 

aMihelyest György úrnak halomása hallék, 
f. 4. T. Sz. III. 13. 

állapodni vmin : a mai alapulni. 
állapat: állapot, állás, helyzet, osztály, rang, rend, sors. A szó 

utolsó «ἃν betűjére nézve v. ὃ. Nyelvőr, II. 373. 517. IV. 18. 316. 
ΠῚ VI 274: VIL 295. 272. 332. IX. 484. 540. X. 21. 312. 51- 
monyi, A m. ny. I. 19. 

állat: creatura, ens, essentia, materia, persona, res, substantia. V. ὃ. 
Kriza, Vadr. 491. Simonyi, A m. ny. II. 143. V. ö. : 

cMiképpen a test a lélek nélkül megholt állat: azonképpen a cseleke- 
detek nélkül való hit megholt állat., 

Kár. bibliaford. (Jak. 2, 26.) 

(A bűn oly éktelen, undok állat, hogy semmi annál ez egész világi 
dolgoknak sokaságok között éktelenebb és undokabb sem nem lehet, 
sem lenni nem is gondoltathatik.r 

ΟΣ Kat. V. T. ΤᾺ ΘΌ9: 
Micsoda együgyü állat ! 

Bess. A phil. I. 1, 
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cMinden élőállat barátom, minden ember testvérem. 
Kárm. F. H. XLII. 

Minden élő állat elpihent ott.n 
Ar. Toldi, VI. 4, 

állatmi: az aállnis igének tétető alakja; állítani. V. ὃ, fektet, futtat, 
járat, kapat, ugrat stb. V. ö. Nyelvőr, IV. 269. V. ö.: 

cTöbb népet az törésre állattanak.s 
Tinódi, Egervár viad. II. 837. 

. (Szilády, R. Μ. K. T., 1Π. k.) 
cAllassátok Uriást legelől a keményebb harezon.s 

᾿ Kár. bibliaford. (Sám. IT. 11, 15.) 

cAllata őrzeni négy alabárdost.o 
Ar. Tetemrehívás. 

általérteni : megérteni. 

ba, be, ban, ben: hely- v. névragokra nézve v. ö. Nyelvőr, II. 56—9. 
bajnak: bajnok; szláv szó, ν. ὃ. Nyelvőr, VII. 149. XI. 73.; a abaj, 

szóra nézve v. ὃ. Nyelvőr, XI. 72.; a szó második was betűjére 
nézve lásd e cSzótárs-nak xcállapats szavát. 

bajviadal: bajvívás, harcz, viadal, viaskodás, vívás, duellum, V. ö. : 

cMind csak kakasviadal.) 
Kölcs. Vanitatum van, 

cTorna-bajvivásnak, hallom, kedvelője.v 
Ars ΤΣ Szak 27, 

bámítás: ámítás, bolondítás ; ma is mondják : ámul-bámul. 
barbarus : a görögből származó lat. szó ; idegen, kegyetlen, kemény, 

vad. Ma, mint a fr. és ném.-ben, az ausr szótag elhagyásával 
élünk vele. 

baronálmi : boronálni, v. ὃ. Nyelvőr, XI. 117. Az «8»-τῷ nézve lásd 
e cSzótárs-nak cállapats szavát. 

Basilius: gör. szó. Sz. Vazul, ἃ xnagyv névvel is megtisztelték, szül. 
329-ben Czesareában, Cappadociában, megh. 379-ben. Sok egyéb 
jeles tulajdonsága mellett, kivált mint író s szóló nagy. Szép gö- 
rögséggel írt. Az ó-kori görög íróknak és a természetnek lelkes 
csodálója. Naz. Sz. Gergely mondott fölötte remek halotti beszé- 
det. V. ö. Klose, Basilius der Grosse nach seinem Leben und 

- seiner Lehre. Stralsund, 1835. Villemain, Tableau de Véloguence 
chrétienne au IV. siécle, a 104—44. 1. az 1891. kiad. szer. Doer- 
gens, Der ἢ. Basilius und die classischen Studien. Lipcse, 1857. 

hasilius Macedo: latinos neve macedoniai I. Basilius bizanczi v. 
kelet-római császárnak, uralk. 867—886. Utána, fia, VI. v. Bölcs 
Leo uralkodott és ez után, ennek fia, VII. Constantinus (Porphy- 
rogennetos) ; mindketten írók és műveikben megemlékeznek őseink- 
ről is. 

bátor: adv., bátran. 
bátorságos : biztos, securus. A régi nyelvben az úgynevezett pleonas- 

tikus mellék- v. tulajdonságnév-képzővel megtoldott szók igen gya- 
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" koriak, pl. álnokságos, buzgóságos, édességes, fényességes, gazdag- 
ságos, hatalmasságos, jámborságos, jóságos, keserűséges, kevélységes, 
magasságos, (Károlyi bibliaford. Luk. ev. 2, 14,) pusztaságos (Ar. 
Karácson éjsz.), rútságos, sokaságos, sokságos, vigaságos, vigságos, 
(Gyöngy. cPorából megéledett Phcenixo, I. k. Του, 49. vsz.) stb. Ma 

ἰ is mondják: boldogságos (pl. Szűz Mária), bőséges, dicsőséges, 
᾿ς elégséges, felséges, gyönyörűséges, igazságos, jóságos, kíváncsiságos 
4 (Pet. János vitézs, XXIII. 9. vsz. és Nyelvőr, II. 520.), nagyságos, 
. — nyomorúságos, szépséges, tisztességes stb. V. ö.: 

Oh tsudálatos és böltseséges középség, melilyvel az Isten a mi váltsá- 
e gunknak módját ugy timporálta, (a lat. temperare, t. i. mérsékelte), 

hogy abban magát mind a hamisságnak, s mind a kegyetlenségnek 
gyanujától éppen megoltalmazta! ... Oh irgalmasságos igazságosság ! 
Oh igazságos irgalmasságosság "ν 

G. Kat. V. T. Ajánló előbeszéd a vált- 
K ság munkájának két főbb r. (az elején). 

beárkolni : árokkal körülvenni. 
bégyepelni : bekeríteni, kerítéssel körülvenni. 
békeséges: békés, békét szerető, türelmes. A szó közepén előforduló 

48» betű a kiejtésben megkettőztetik; de P.— ἃ szófejtés törvényei 
᾿ς — szerint — helyesen írja egy csv-sel. V. ö. a bölcseség, gyorsaság, 

sokaság, szüzeség, vigaság stb. szókat. Lásd e aSzót.:-nak abátorsá- 
gosv szavát. 

 bélfonál: fonál, czérna; strama, subtegmen, a ném. HBintrag. Az «ἅ}» 
képzőre nézve v. ὃ. Nyelvőr, VIII. 294—5. 

bénna: béna, csonka, sánta. 
Bernárd: a ném. Bernhard-nak némi magyarosítása, ma: Bernát. 

. A szent életéről, nagy tudományáról, jeles iratairól és ékesszólá- 
sáról híres clairvaux-i apátot érti rajta, a ki Fontaines-ben, Di- 

. jon mellett, 1091-ben szül. és Clairvaux-ban 1153-ban halt meg. 

.  V. ö. Neander, Der ἢ. Bernhard und sein Zeitalter. Berlin, 1813. 
ὶ és Ratisbonne, Historie de Saint Bernard et de son siécle. Páris, 
d 1841. 
— bételjesedni: be-, el- v. megtelni. 
. bételjesíteni: be-, el- v. megtölteni. 

. bévermelni : be-, el- v. leásni, v. ὃ. Kriza, Vadr. 492. 
birodalom : birás, felsőség, hatalom, jog, uralkodás, uraság. A cbirnis 

. — ige a régi ny.-ben a. is tesz mint: parancsolni, uralkodni. cVilág- 
. bírós nem annyit tesz, úgymond Arany, mint a ki a világot birja 

(possidet), hanem a ki uralkodik a felett; latinul az carmipotensy 
kaptájára üthető amundi potensv fejezné ki. sSzegény ember szán- 
dékát (v. szerencséjét) boldog Isten birjas, nem habet v. possidet, 
hanem: rendelkezik vele, hatalmában van, ura. L. Ar. Ossz. 
munk. V. k. (Prózai dolg.) 390. V. ö. Nyelvőr, IV. 402. XVI. 
343—4. 

bizonyság: argumentum, ratio. Ezt a fogalmat az cerősségv és aje- 
lenségs szóval is kifejezi. Későbbi írók a bizonyíték és ok szókkal 
is élnek. A helytelenűl alkotott wérvs szóra tehát nem volt szük- 

.  ségünk. 
 bódogság: boldogság. A Felicián és Felix lat. ered. keresztneveket 

magyarul ma is cBódogs-nak mondjuk. 
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bódogtalamb: boldogtalanabb ; él igy műveiben az: alacsomb, eszte 
lemb stb. szókkal. Ma is mondják: kevésbé, kevesbíteni, különb, 
különbség, öregbíteni, öregbülés stb. 

bontakozás: bomlás, romlás, zavarodás. Sz. Moln. V. ὃ.: 

cBontakozott egésséggel vagyok.) 
Pázm. I. Rák. Gy.-nek (1634. decz. 10.) 

(Szilágyi, Rák. és Pázm. 52.) 

cMegbontakozott egésséggel vagyok. 
U. a. u. a. 1635. máj. 5. 

(9: δὲ τ: τον 91.) 

«Οὐ üle mint egy szakadozott felleg, melyre borzadálylyal tekint ugyan 
a nép, de bontakozásának örvend 15.» 

Kuthy, Cill. Borb. IV. 

borda: ἃ szövőszéknek rámáját, melynek, mint a fésűnek, vékony fogai 
vannak, hívják bordának; ném. Weber-Lamm. — V. ö. Nyelvőr, 
XI. 117. cAzon (v. egy) bordában szőtts km. Megvan Sz. Moln. . 
Szót.-ban, Erdélyi Magy. közm. 1083. El vele Dugonics, Az ar. 
per. 11. (er. kiad.) Eötvös, Nővérek, I. k. II. f. (32. lap. a másod. 
kiad. szer.) Arany, Az elv. alkotm. VII. én. 252—3. sor. 

borsöprű: a, bornak alja, gazza. 
boszszúűzés: bosszúállás, bosszúálló szándék. Az kűzniv ige a. t. τη. 

gyakorolni v. tenni vmit, törekedni v. vágyni vmire. V. ö. Kriza, 
Vadr. 522. V. ő. : 

cSoha nem tobzódott, sem fris lakásra nem űzött. 
Káldi, Adv. IV. v. harm. b. III. r. (a köz. f.) 

«ΔΛ majorságnak . .. a rómaiaknál még urak is oly űzői voltak, hogy 
Curiust és a több öreg embereket a tanácsbéli uraságra a majorból 
hítták, azt írja Cicero.) 

Veresm. Intő s tan. lev. Aj. lev. (az elej.) 

rHogy csalárd játékát annál biztosabban űzhesse.sn 
Kisf. K. Csal. II. 8. 

«Τὸ tréfát űzesz.) 
Mad. Az emb. tr. VIII. 

böcsülletes: becsült, becsülésre- v. tiszteletreméltó, becses, becsülendő, 
méltóságos, tisztességes. 

Bölcs: Salamont és Jézus Sirák fiát érti rajta. I 
bölcseség: egy csv sel írja, a szófejtés törvényei szerint helyesen; 

mert voltaképpen bölecs-ség, azonban könnyebb kiejtés és szebb 
hangzás miatt toldatott be az «ον a xségs képző előtt. Lásd e 
cSzót.)-nak cbékeségesv szavát. 

bölcseséges: lásd e aSzót.s-nak cbékeségessi szavát. 
bővölködés : bővelkedés, gazdagság. 
bővség: bőség; ma is: bőven, bővül stb. V. ὃ. Simonyi, A τὰ. ny. I. 

106. 11. 215—6. V. ö. : 

(A haza kíván, nem vért, nem határtalan feláldozást: csak bővségünk- 
ből kíván valamit.) 

Kölcs. M. játékszín. 

cRÁád az áldást Isten bőv kezei szórták.n 
Szász K. Tr. Csák, II. 17. 



osás: bujdosás, költözés, költözködés, utazás. 
jdoklani : bujdosni, bujni, rejtőzni. Sz. Moln. V. ö.: 

sMert elmenne könnyen, el is bujdokolna, 
Ha az édes anyja előtte nem volna.s 

Ár. Toldi, ÍV. 7. 

Halálos ellenségétől rejtőzhetik, bujdokolhat az ember.s 
Tompa, Az evangy. menedékhely cz. besz. 

ízbekeverés: rossz hírbe hozás, rágalmazás. V. ὃ. : 
(Hogy a kényes kevélység ne keverhesse bötsületit.n 

Fal. N. U. Harm. közb. (az elej.) 

(Ott szendereg ő 
A harczkeverő.r 

Czuczor, Szondi, 

c 

Jaligula: római császár, 37—41. Kr. u. Tulajdonképpen Caius Cae- 
sar a neve, katonái hívták Caligulának, a mely szó csizmácskát 
teszen. Ez a szörnyű kényúr, a kit sokan eszelősnek tartottak, 
mondta ama hirhedt szavakat: .Utinam populus romanus unam 
cervicem haberets (Sueton. Calig. XX.X.), t. 1. hogy egy csapással le- 
nyakazhassa. Hasonlókép hirhedt jelszava: tOderint, dum metuant. 
(V. ö. Suet. u. o. E mondásra nézve v. ö. Büchmann, Geflügelte 
Worte, 293—4. 1. a 17. kiad. szer.) A római tanács iránt való 
megvetése akkora volt, hogy lovát csúfságból consul-lá tette. 

ella: lat. szó, sejt. 
himera: helyes. chimeera, gör. szó, voltakép kecskét teszen, azután 
egy mesés szörnyeteget, a melynek eleje oroszlán, sére kecske s 
hátulja sárkány. Atv. ért. hiábavalóság, semmiség. V. ö 

x:Rettenes óriások és chimzerák.s 
Zr. Szig. vesz. XIV. 36. 

.Ritkán talál itt enyhelyet a derék, 
A virtus útját szörnyetegek lesik : 

Pályája küzdés ; ám de végre 
Talpa alá szegi a chimeerát. 

Berzs. Wesselényi hamvaihoz. 

aMit gyötörsz incselkedő chimeera ! 2» 
Kat. Bánkb. I. 6. 

(lavius: mikor Pázm. a mathematikusokról szól, főkép Clavius 
Kristóf jezsuitát érti. Ez a tudós 1537-ben született Bambergben, 
Coimbra-ban, Portugaliában, tanult, Rómában a mathematika taní- 
tója volt, ugyanott halt meg 1612-ben. V. ö. Poggendorf, Biogra- 
phisches-Literarisches Handwörterbuch z. Gesch. der exacten Wis- 
sensch. I. 455. — Pázm. a Kalauz I. k.-ben Clavius-nak abból a 
művéből idéz, a melyben Clavius Joannes de Sacro Bosco-nak, a 
középkor híres mathematikusának, (nem tudni mikor született, 
megh. 1226-ban) cSphera stb.s ezimű művét fejtegeti, megj. 
Lyon-ban, 1602-ben. Clavius a csillagászatban még Ptolemeeus híve. 
L. e cSzót.s-nak aPtolemeuss szavát. 

compas: középk. lat. szó, hely. compass, egyik egyh. besz.-ben com- 
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past-nak írja; iránytű. Hunfalvi J. ctájékoztatós-nak hívja, v. ὃ 
Nyelvőr, II. 38. 

Cs 

csácsogmi : csacsogni, fecsegni, hiábavalóságot beszélni. V. ὃ 

Öreg ember csácsog, hamar ad tanácsot, 
S ha beszédnek indul, ; nem tudja, mi már sok." 

. Buda h. III, 39. 

császári-istáp : sceptrum ; MUN e szóval is él. A wcsászár, 
szóra nézve v. ὃ. Nyelvőr, XI. 118. XV. 270—1. Az cistáps szót 
némelyek ném., mások szláv eredetűnek vélik, v. ö. Nyelvőr, XI. 
221. A «Κἰνάϊν» szóra nézve v. ὃ. Nyelvőr, XI. 269. A «ράϊοζαν szóra 
nézve v. ö. Nyelvőr, VIII. 18. XI. 362. — A régi írók többfélekép 
magyarítják a xsceptrum)p szót, nem volt tehát szükségünk a hely- 
telenűl alkotott cjogars szóra. see 

«ἘΠ nem vétetik a fejedelmi pálcza Júdából. 
Káldi, bibliaford. (Móz. I. 49, 10.) 

csavarogni: bolyongni, kerengni, letérni az útról, tévelyegni. Több- 
nyire átv. ért. él vele. 

csendesz: csendes. A XVI. században általánosan xszo-szel írják, 
olykor meg a XVII-ikben is némelyek ; mondja Szilády, R. M. K. 
Te, ΤΙ k. 440." WV. ὃ. Nyelvőr, "ELT. 319. 4738: 

cseppedék : csepp, κα cgepp. Sz. Moln. A «ἀέϊκν névszóképzőre nézve 
V..0.. Nyelvőr, I. 333. 11. 189: ΤΠ 551: ν. 09. Ὁ 10 ΠΡΌ ΘΝ 
VI. 199. ἼΠΙ. 525. 568. 

cserdülés : hangutánzó szó, ma irodalmi nyelvünk nem él vele. 
csév: cső. V. ö. Nyelvőr, ΧΙ. [19; 
csiga : kínzó eszköz. 
csinnyoson: csinosan ; ilyen az: alázatoson, bajoson, dühösön, haszno- 

son stb., a Királyhágón túl ma is úgy mondják. V. ö. Nyelvőr, ! 
"150. Τὰ 162: ᾿ 

csökkönmi: ik-esen él vele, csökkenni, fogyatkozni, gy engűlni, hanyat-[ 
lani. Az e szóban előforduló második wös-re nézve ν. Öö. Nyelvőr! 
ITT. 11. 974. VIII. 511. LX. 857..481- ὁ. 541. Σ. 51. ἢ ᾿ 
δ τ ἢ 

cÚtjokban megcsökkennek.v 
Kár. bibliaford. (Náh. 2, 5.) 

Π1Π 5 δὲ οὐδ csudálatosan. L. e xcSzót.s-nak «αἹάχαϊορκόρρθην 
szavát. V. 

Fölötte igen kichiny kezdete vólt, de chodálatosképpen kiterjedett.) 
Káldi, Νίκ. ut. VI. vas. első b. I. r. (az elején. 

cFüvet adott Isten δ ἘΣ ἢ ᾿ 
. Sz. László füve, III. 9. 

c Csudálatosképpen ἘΥῚ az Isten. 
Dug. Az ar. per. 22. (er. kiad.) 
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Cz 

csifra: czifraság, ékesség, pompa. V. ö. Nyelvőr, XIII. 453. V. ö. : 

cNyalánkságot, czifrát gyakran elfelejtett. 
Gyöngy. M. V. III. 319. 

Minek nekem bőség, a ki pazarolni nem tudok; minek fény és czifra, 
a ki az előtt mindig futottam "» 

Kárm. F. H. XLIX. 

czikkely: ném. származású szó, v. ö. Nyelvőr, VII. 243. X. 207. — 
G. Kat. czitkely-nek írja (V. T. II. k. 1. 710. 712. stb. 1.) 

D 

dagály: dölyfösség, felfuvalkodás, fenhéjázás, gőg, kevélység. V. ö. : 

.Tsaknem a föld színén mászkálnak a nagy alázatosságbul, de azért, 
hogy más alkalmatossággal egyebek felett jártathassák dagályos ke- 
vélységeket. 

Fal. N. E. Harm. közb. 5. cz. 

cTűrni való, ha nagy érdemeken épülne dagálya.r 
Vör. Volt tanítv. 

dagályosság : u. a. 
deák: a görögből szárm. lat. diaconus szóból; latin, római, tanuló. 

V. ö. Nyelvőr, VIII 17. X. 203. XI. 161. 
decrétom: némi magyarítása a lat. decretum szónak, határozat, ok- 

irat, parancs, végzés. 
Della Porta: keresztneve Giambattista, azaz Ker. János. Szül. 1538- 

ban Nápolyban, meghalt ugyanott 1615-ben; nagy tehetsége s nagy 
tudománya volt, de a csodálatos és rendkívüli dolgok iránt való 
hajlandósága miatt egybekeverte a helyesi a helytelennel. V. ὃ. 
Czógler, A fizika tört. 1. 70---9. — Egyike ama tudósoknak, a kik- 
nek műveiből egyet-mást felhasznál, a Kalauz I. könyvében cMa- 
gie naturalis libri XX.v czímű művéből idéz. Della Porta a csilla- 
gászatban Ptolemzeus híve. Lásd e aSzót.v-nak aPtolemeusv szavát. 

délszin: dél, teljes napfény. A xedélszins helyett a codex-irodalom- 
a ban a cdél szivébens kif. találjuk; úgy tetszik, mondja Szilády, 

hogy a ecdélsziny kif. csak a XVI. sz. közepe felé jött szokásba, 
ΕΝ πο 1 ET. 459. (Ὁ: δ»: 

- aDélszínre hordogattya, dobra veri legtitkosabb vétkeit felebaráttyának., 
Fal. N. E. Hat. közb. 3. ez. 

derekas: erős, jó, nagy. — Sz. Moln. cSzót.s-ban: corpulentus, mem- 
brosus, solidus. V. ö. Zr. Sz. v. III. 22. 

I derék: erős, fő, jeles, jó, nagy, ügyes. A szék. darék, darak. V. ö. 
Kriza, Vadr. 495. Nyelvőr, XI. 162. XII. 100. 

derékképpen : főképpen, kiváltképpen, kivált. Lásd e cSzót.s-nak xalá- 
.zatosképpens szavát. 

diadalmat venni vmin : diadalmaskodni, győzni. 
1 diadalom : diadal, győzedelem. V. ὃ. Nyelvőr, VIII. 532. V. ö. : 
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«Α diadalmak őrült mámora. 
Tóth K. Kik v. a honvédek? 

diakonus: gör. szó, de írja, latinosan, xcs-vel is; tulajdonképpen 
szolgát teszen. Hogy mik voltak a diakonusok az egyházban, arra 
nézve v. ö. Ap. csel. 6, 1—6. 

doctor: lat. szó, írja, magyarosan, «κυ -ν ἃ] is; úgy hívták a régi ró- 
maiak azokat, a kik nyilvánosan tanítottak; egyházi író, tanító, tu- 
dós. V. ö. : 

(UL vala a doktorok között." 
Kár. bibliaford. (Luk. 2, 46.) 

(A doktorok között ülve. 
Káldi, bibliaford. (u. o.) 

donatista: ahhoz a ker. felekezethez tartozó, a melyet a IV. szá- 
zadban, Donatus casznigree-i püspök és Donatus karthagói püspök 
szerzett. 

döngés: hangutánzó szó, a méheknek dongása. 
dücsősség: dicsőség. Az xüs-re nézve v. ὃ. Nyelvőr, III. 12. IV. 18. 

V. 16—7. VI. 122. VIII. 485. IX. 482. A kettős «5»-16 nézve v. ὃ. 
u. o. I. 36—8. 152. 199, 247. 296. II. 220—1. III. 91. IV; 68. VI 
19. 162—3. VI. 156. 485—6. IX. 31. 97—102. 302—3. 371—2. 

dücsősséges : 1. e cSzót.s-nak előbbi és cbátorságosi szav. 

E 

echeneis: régi latin neve xremorav, szól róla Plinius, Hist. Nat. 9, 
41. 51. és 32, 1. 50. Echeneis remora, Linn. Magyar neve: ragadó 
gályagáncs. Az északi tengerek kivételével, minden tengerben ta- 
lálható hal. Hosszúsága 30 em. Azt hitték róla a régiek, hogy ak- 
kora ereje van, hogy hajókat is feltartóztathat. 

Kfrem: t. i. Ephrem, mellékneve cSyruss. Szül. 306 körűl Nisibis- 
ben, megh. 378-ban. Jeles egyházi író, syr nyelven írt. Az egyház 
febr. 1. üli ünnepét. V. ö. Niceph. 9, 14. 16. 

egyberontami : elrontani, eltörni, összezúzni, elpusztítani. V. ö. : 

cA. mezőnek is minden füvét elveré a kőeső (t. i. jégeső) és minden 
mezőn való fát egyberonta.s 

Kár. bibliaford. (Móz. II. 9, 25.) 
e 

egyéb: személyről és dologról egyaránt mondja. A mai irodalmi ny. 
csak dologról mondja s személyről a wmásv-t. V. ὃ.: 

(A. vétkezőket mindenek előtt fedd meg, hogy egyebeknek is félelmek 
legyen.) 

Káldi, bibliaford. (Tim. I. 5, 20.) 

egyenetlenség: az egyezés, a megegyezés ellenkezője. 
egyesség : megegyezés, egyetértés. 
egy nyomon járni : megegyezni. 
egyszersmind: egyszerre, gyorsan. V. ὃ, Simonyi, M. Kötőszók, 1. 

104. VOT 

cKét lovag egyszersmind rohan a tusára.v 
Ar. T. Sz. ΧΙ, 102. 
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yünmen : egy helyről. 
ggyügyű: együgyű, becsületes, egyszerű, gyermekded, őszinte, rom- 
latlan, szelid. V. ö. 

cMert πα λουλὶς nagy szüksége volt 
Tapasztalatlan együgyű szivekre.r 

Kat. Bánkb. I. 9 

c Elmosolyodék az együgyű beszéden. 
Ar. T. Sz. IIT. 23. 

k, ök, ok: egy birt. több. harm. személyű birtokos személyragok, az 
«πκν és «ἴκν n. ford. elő műveiben. Mindezeknek változásaira 
nézve v. ὃ. Nyelvőr. I. 477—8. II. 222. VILI. 361—2. Imre 5., 
A nevek cuksd és cüks személyragairól. Akad. ért. 1879. 

lállani vmitől: elhagyni vmit, eltérni vmitől. Ma is mondják, pl. az 
országgyűlésen, xelállani a szótóli. V. ö.: 
«ΑΖ apám hititűl nem bátorságos s nem üdvösséges nékem elállanom. 

Veresm. Intő s tan. lev. Harm. tan. 

c Úgy e léleknek soha mennyországa ne nyiljék, 
A mint tőletek én valahára elállani kezdek. 

Vör. Volt tanítv. 

láltalkodott : általkodott, megáltalkodott, megrögzött. 
lérkezni vmire: elérni vmit, jutni vmire, ráérni vmire. Ma is 
mondják: xnincs érkezésemo, t. 1. nem érek rá. Nincs tehát 
szükség a ném. azZeit haben fordítására. 

léve: eleve, előre, jókor, korán. V. ö. Nyelvőr, I. 153—9. 
lfogni vmit: elárasztani, elfoglalni, elönteni vmit. V. ö. : 

cElfogja elménket a mély csudálkozás.v 
Bess. A phil. II. 1. 

elhinni magát : elbizakodni, elbizakodottnak lenni. V. ö. : 
(A gondviselés . . . mindnyájunkra küld bajt, hogy magunkat örömünk- 

ben el ne higgyük. 
Kaz. Guzmicsnak (1829. ápr. 2.) 

ellenttartani vmiben : ellentállni, ellenkezni. V. ὃ. : 

cAz abbé nem tartott ellent. 
Fal. T. E. Het. é. (a vég. f.) 

elmúlni vmi mellől: elhagyni vmit, eltávozni vmitől. 
előmustráltatni: el- v. felsorolni, előszámlálni, bemutatni. A régi 

nyelvben a cmustrav 5 cmonstrav egyaránt előfordul. A amustras szó 
alkalmasint a ném. Muster-ból alakult, noha némelyek az olasz- 
ból származtatják, v. ö. Nyelvőr, XV. 551., mások meg a latinból, 
v. ö. Nyelvőr, XVII. 329—30. 

előtt: elől; pl. futni vki előtt, a régi ny.-ben a. t. m. futni vki elől. 
Alkalmasint latinismus. 

elsőben: először, kezdetben. V. ö. : 

cPiczi pöhöly elsőbb. 
45». Buda ἢ. XI. 49. 

elváltozhatatlanm : delre 
elvetett: a, lat. abjectus, megvetett, megvetendő, alávaló, nyomorult. 
emberkedés : bátorság, erősség, vitézség ; ma : férfiasság. A. régi ny.-ben 

Pázmány Kalauzának I. és II. könyve. 9 
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cemberkednis a. t. τὴ, férfiasnak lenni. Káldi a Vulg. e szavait: 
cConfortare et esto virv így fordítja: Erőssödgyél és emberkedgyél. 
(Kir. III. 2, 2.) Petőfi már azt mondja : c.Ha férfi vagy, légy férfo. 
A nép ma is embert mond férfi helyett. c. Embörnyi embör a, szék.- 
nél a. t. τὰ. derék ember, v. ὃ. Kriza, Vadr. 497. V. ö. : 

cAz terekek emberkednek.v 
Tinódi, Egervár viad. III. 1117.) 

(Szilády, R. M. K. T., III. k.) 

emlekezet: emlékezés, emlékezet, emlékező tehetség, megemlékezés, 
megemlítés. V. ö.: 

cCsendes Omár egyebet látszik vizsgálni, merengő 
Két szemein bús emlekezet holdfénye ragyogván.) 

Vör. Eger, I. 75—6. 

emlekezni : emlékezni, említeni, megemlíteni. 
engedni : engedelmeskedni, szót fogadni. Ma is mondja a nép: enged 

v. nem enged a jó szónak stb. 
kpicharmus: görög philosophus és vígjátékíró, szül. 536 körül Kr. e. 
Pythagorasnak tanítványa volt. Némelyek neki tulajdonítják a 
vígjáték feltalálását. Görög és római írók gyakran idéznek művei- 
ből. Horatius azt mondja, hogy Plautus felhasználta vígjátékait. 
V. ö. Ep. lib. II. ep. I. v. 58. Munkái mind elvesztek. Mondják, 
hogy a görög alphabetumhoz ő toldotta a 0 és X betűket. V. ὃ. 
Plin. Hist. Nat. 7, 56. 

erősség : argumentum. Lásd e cSzót.s-nak cbizonysági szavát. 
eróssítemi : állítani, bizonyítani, a lat. affirmare. A kettős «5»-16 nézve 

1. e cSzót.s-nak edücsősségy szavát. V. ö. : 
cAnnyit soh" sem látott, azt erősítette.) 

Ara ΠΟΙ, XA 

esmérni: ismerni. Az xes-re nézve v. ὃ. Nyelvőr, III. 12. IX. 37. 
(efijuság). 484. (menden, velág, verág). Az xés-re nézve ν. ö. 
Nyelvőr, IV. 186. V. 63—4. IX. 3—5. X. 21. Dugonics Az ar. 
per.-ben az xismérnisv és Teleki L. A kegyencz-ben, többször, az 
ösmérni alakkal él. Ilyen ád (ad), bé (be), észik (eszik), hágy 
(hagy), hová (hova), kél (kel), nékem (nekem), tészen (teszen), 
vész (vesz) stb. V. ö. : 

Keresik vala őtet a rokonságok és az esmérők között.n 
Kár. bibliatord. (Luk. 2, 44.) 

(A szeretetet csak úgy esmérte, mint minden állat.) 
Kárm. F. H. (F. élete.) 

esm : történni. V. ö. : 
Rosszkor esett jövetelem.) 

Kisf. K. Csalódások, III. 11. 
Ilyen eset még nem esett magyar ember házán.) 

Ar. Pázm. lovag, II. 

eszefordúlt: bolond, eszeveszett, 1. e cSzót.s-nak- cagyafúrts szavát. 
Eusebius: gör. szó, a. t. m. istenfélő. Magyarosan Özséb. Annak a ne- 

vezetes cxsareabeli püspöknek neve, a ki a IV. sz.-ban élt. Szül. 
évét nem tudjuk, 327—40 körül halt meg. Főkép mint egyházi tör- 
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ténetíró nevezetes. Pázmány gyakorta idézi jeles egyháztörténeti 
művét. 
reista: gör. eredetű lat. szó, ördögűző. Az egyházban a négy ki- 

. sebb rend harmadikának viselője; a négy kisebb rend: ostiariatús, 
lectoratus, exorcistatus, acoluthatus. 

zen: ez, ugyanez, ugyanezen ; ragozva is él vele, pl. ezent stb. L. e 
cSzót.s-nak xazons szavát. 

2 okon: azért, ennél fogva, ezért, ez oknál fogva. V. ὃ.: 
«ΜΙ okon mentek a törökök reájok? 

Bess. A phil. IV. 6. 

(Ez okon már az ifjuság küszöbén ismerkedjél hazánk dolgaival, állá- 
sával, törvényeivel s történeteivel. 

Kölcs. Par. 
cSemmi okon. 

Ar. Buda ἢ. VIII. 58 

cIndúlása előtt ez okon mindennap 
Foly vala nagy vígság., 

ἘΠ. ας τὸ. ὁ... Χ, 94 

΄ 

E 

edni vmire : térni, vonatni vmire ; szokni, vonzódni vmihez. V. ö. 
cValaha tán ő is hozzám édesedik.s 

Ar. Toldi, XII. 18. 

égett-bor: szlávul pálinka, németül Brandwein v. Branntwein. V. ö. 
Nyelvőr, XI. 362. 

égett-bort ütni: t. i. főzni, készíteni. Az wütnis ige számos kifejezé- 
sünkben ford. elő; péld. pártot, sátort, tábort, zajt stb. ütni; az el- 
lenségre v. az országra ütni, atyjára v. atyjához ütni, jól v. "rosszul 
üt ki a dolog. Felütni az egri nevet, km., arról szokták mondani, 
a ki vmi vitézséget cselekedett. V. ö. Szirmay, Hung. in parab. 
50. 1. (az 1807. kiad. szer.) V. ö. 

? cKonyhát ütvén tbzódksők; p 
Káldi, Vízk. ut. II. v. első b. III. τ. (a. köz. f.) 

«Κιῦ illyen, kit amollyan tréfára ütnek.s 
Fal. N. A. Hat. közb. 8. cz. 

cMaholnap szívünket is elütik.r 
U. a. Ν. U. Hat. közb. (a köz. 1.) 

cNagy lakodalmakat ütöttek. 
Vir. Μ. 82. 31. (ered. kiad.) 

cNagy áldomást ütének.s 
Garay, Árp. a honalap. 

cMint olajütőben szétmállott a teste.) 
Ar. Toldi, 1Π. 8. 

égi háború: fergeteg, szélvész, villám, zivatar. V. ὃ 
cDe ki vína bajt az égi háborúval, 
Szélveszes, zimankós, viharos borúval?s 

ÁT: ΘΙ I. 12. 
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cS már, mint szele égi tüzes háborúnak, 
Zúg jötte felől hír a haragos húnnak.n 

U. a. Buda h. XII. 51. ] 

égi madár: bibl. kif. Ma is mondják: az ég madarai, v. ὃ. Móz. I. / 
1, 30. 9, 2. Jób, 28, 21., 85; 11. ΖΒΟΙ 8, ὃ. 9 ὅπ: 5; 80: KOÖZERBTNB 
12. Máté, 8, 20., 13, 4. Luk. 13, 19. stb. 

éh: éhes. V. ὅ.: 
cSzigetvárban éh farkasok laknak.v 

Ζγ. ΒΖ. ν. IIT 12. 
eIly éh gyomorral ὃ» 

Ar. Pázm. lovag, I. 

cHaraguszik az éh farkas.n 
Gyulai, A farkas és a szuny. 

éhel: éhen, éhhel, éhség miatt. V. ö. halkkal (t. i. halkan), nappal 
reggel, őszszel, tavaszszal stb. 

élés: eledel, élelem, eleség; a régi írók és a nép (még ma is) xélets- / 
nek is mondják. V. ö.: 

cAz élést tartsák meg Faraónak minden városaiban. 
Kár. bibliaford. (Móz. I. 41, 35.) 

éppület: alkotás, alkotmány. 
érélmi: érintgetni; átv. ért.: ütni, verni. Az «6]ν gyakorító igekép- 

zőre nézve v. ö. Nyelvőr, V. 392—3. VIII. 103—4. 
érkezni vmire: elérni vmit, alkalmasnak lenni vmire. L. e cSzót,o- 

nak xelérkezni vmire; kif. 
értekezni : értesülést szerezni, értesülni. V. ὃ. Nyelvőr, II. 117. V. ö. : 

cJáróktól nincs vége értekezésének. 
Gyöngy. M. V. III. 268. 

cHa nem érted, értekezzél.v 
Fal. U. E. Más. száz. LXXVI. max. 

értelem: értés, megértés, szándék, vélemény. Helyette a ném. die 
Auftfassung és das Begreifen fordításával él az ir. ny. V. ö. : 

rÁlmélkodnak . . . az ő értelmén.) 
Kár. bibliaford. (Luk. 2, 47.) 

«Ασ egész theologia, az Isten felől való tudomány, nem egyéb . . . ha- 
nem a Chwristus halála és feltámadása felől való igaz értelem. 

G. Kat. V. T. Ajánló előb. a válts. munk. 
két főbb r. (az elej.) 

érzékenység : érzék, érzékiség, érzés. V. ὃ,: 
Lassan-lassan az akarat is kevesebbet fog aggódni a kényes érzékeny- 
ségnek kinálásival.) 

Fal. N. U. Első közb. (az elej.) 

cArra rohannak, a mire őket az érzékenység készti és vezérli. 
ἄπ ας πὶ Ὁ. 

és ugyan: és bizony v. még, sőt; et etiam. L. e cSzót.s-nak cugyano / 
szavát. V. ὅ.: 
cGyakorta nem tudgyuk a dolgoknak okát, chodálkozunk rajtok, és 
ugyan zúgolódunk is.) 

Káldi, Karácsonnapi első b. 1. r. (az elej.) 

étel: evés. V. ö. : 
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vHol akarod, hogy . . . megkészítsük a te ételedre a húsvéti bárányt ?s 
Kár. bibliaford. (Márk, 14, 12.) 

észben venni: mondja így is: észbe venni, t. i. észrevenni, megérteni, 
megfigyelni, megtudni, vigyázni vmire. Ma helyette a ném. emer- 
keny-nek fordítása, a wmegjegyeznis, használatos; pedig kár, mert 
helyes, magyaros és költői képet magában foglaló kifejezés. V. ὁ. : 

(Mikor pedig ezt eszébe vette volna Jézus.v 
Kár. bibliaford. (Máté, 26, 10.) 

cVedd eszedbe . . . az Istennek nagy kegyességét a gazdagokhoz.v 
Káldi, Bőjt IV. v. harm. b. III. r. (az elej.) 

F 

Falaris: hely. Phalaris, Kr. e. 566—534. tyrannus Akragas-ban, 
(lat. Agrigentum, az ókor egyik legnagyobb és legszebb városa, 
Sicilia déli partján, ma Girgenti). Ez a kegyetlenkedései miatt 
hirhedt kényúr egy rézbikába, melyet az athenei Perilaos (Perillaos) 
készített, vettette s elevenen megsüttette, a kiket kínozni akart. 
Az első a kit benne megégettetett, maga a mű alkotója, Perilaos, 
volt. A kényúri uralkodást phalarismus-nak is hívják. Kossuth 
I. Lipót cs. és k.-t hívja Phalarisnak. V. ö. Irataim, II. 248. 

fegyver : fegyverzet. V. ö. : 
cFelöltözteté azért Saul Dávidot az ő fegyverébe.s 

Kár. bibliaford. (Sám. I. 17, 38.) 

fejetlen láb: a régi írók műveiben gyakran előforduló kifejezés. V. ö. 
Kir. I. 5, 4. Makab. II. 7, 4. Kor. I. 12, 21. Voltakép oly láb, a me- 
lyen hiányzik a láb-fő, a láb feje; átv. ért. mindaz a minek nin- 
csen feje, fejedelme, előljárója, kormányosa, vezére, vezetője. V. ö. 
Kéz-feje, Ar. Toldi, II. 7. IV. 12. cKéz-hátas, Nyelvőr, V. 87. 

félelmes: félénk; a kitől v. a mitől félni kell, félelmet szerző, vesze- 
delmes. 

felérm : megérteni. V. ö. : 

alsten kit a bölcs lángesze fel nem ér.) 
Berzs. Fohb. 

cMert fölérni könnyű, könnyű nemcsak észszel, 
Hanem ököllel is, és megfogni kézzel. 

Ar. Toldi, III. 4. 

félő: timendum est, félhetni. 
felserdülni : felnőni, felemelkedni. 
pá ἜΝ irgalmatlan, kegyetlen, kemény, vad. V. ὃ. Nyelvőr XV. 

ΕΝ: -ὃ:: 
cFene oroszlányra hamar [6] προγᾶόκ.» 

Ilosv. Tholdi, 191. 
cA fene Visszavonás toldult csattogva utánok.o 

Vör. Volt tanítv. 
Fene társaiban.v 

ὩΣ ἃ: τι. Ὃ. 
c Ellenségeim elhaltak fene harczban előttem. 

U. a. A két szomszédv. IV. 155. 
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enn: magasan, átv. ért. kevélyen. aNagy fenny ἃ. t. m. nagyon vi 
igen magasan. L. e cSzót.s-nak cnagyvi szavát. V. ὃ. fenhangon, 
fenszóval stb. V. ö. : 

«Α virtus igen alatt, a gonosság nagy fenn vagyon.v 
Fal. U. E. Más. száz. XX. max. 

fenn pökni : fenhéjázni, gőgös-, kevélynek lenni. Ma is mondják : pök 
hendi. — A xcsuperbusv lat. szót sokfélekép magyarítja, egy izbe 
cfellyebbezőv-nek is (ἂχ alázatosságrúli eziímű besz. II. r.-ben), 
Káldi cfenn repüllős-nek mondja (Vízk. ut. VI. v. első b. I. r.), 
Faludi pedig cfenn lebegőv-nek (N. U. II. közb. az elej.). A cfenn 
pökős kifejezéssel él G. Kat. is (V. T. II. 271.) 

fenyíték: fegyelem, sár ΤΈΡΘΙΝΕ, fenyítés, büntetés. L. e cSzót.s-nak 
cakadékv szavát. V. ὃ. 

cAd ahoz ΕΝ fenyítékeket 15.» 
Gyöngy. Μ. V. III. 376. 

«Α mértékletesbek itthon szükségesnek látták a jó rendet és θη γί κού.» 
Vir. M. Sz. 33. (er. kiad.) 

férni vmihez : illeni. V. ö. : 
«Α hideg őszség és a forró vér nem férnek öszve. 

Fal. N. U. Első közb. (az el.) 
vAz ő házánál . . . nem hallatott... a mi a jámbor keresztyén ember- 

hez nem fér. 
U. a. u. ο. Harm. közb. (a vég.) 

Flo: azaz: Philo v. Philon, zsidó bölcselő s író, szül. Kr. e. 20-ban, 
megh. Kr. u. 54 körül. 

firmamentom : a, lat. firmamentum, így is írja. — Kár. bibliaford. «ΚΙ: 
terjesztetett erősségs-nek (Móz. I. 1, 6. 7. 8. Zsolt. 19, 2.) magya 
rítja. 

folyamni : folyamodni. V. ö. : 
cIsten a jámborokat, kik hozzá bízva folyamnak, 
Hordja szüvén, s bizodalmokban nem hagyja csalódni. 

Czuczor, Hunyad imája. 

folyás: járás, forgás, mulás, cursus, fiuxus. Sz. Moln. — Idő folytávai 
a. t. τὰ. idő jártával v. multával. V. ὃ. : 

«Αχ idő akkoron szép folyással vala. 
Ilosv. Tholdi, 165. 

a. . . Árpád és Bor vére közt 
Folyó dologban biró csak Magyar- 
Ország lehet . . ., 

Kat. Bánk b. V. 5. 
Holy vala nagy vígság.n 

Ar. Buda h. X. 94. 

cFoly, halad a munka.v 
ÚT αὐ Βα. 2890 

cFoly széltire immár lakozás éjente., 
Úrra. πὰ Ὁ, ΠῚ Ὁ: 

cHű és igaz volt ΟΣ ἌΡΕΙ Σ ) 
: ἮΙ, T 22. 

fondálm: a lat. fundare igének némi magyarosítása. Írja cfundálni, 
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nak is. Egy ízben az xállapodnis szóval magyarítja. Ma: alapí- 
tani, alapulni, alapot rakni v. vetni. 

fondamentom: a lat. fundamentum, így is írja ; lásd az előbbi szót. 
A lat. cum nyelvünkben xomo-ra változik, p. o. klastrom, márti- 
romság, paradicsom, templom, testamentom stb. V. ὃ. : 

(Más fundamentomot senki nem vethet azon kívűl, a mely egyszer vet- 
tetett, mely a Jézus Krisztus.r 

Kár. bibliaford. (Kor. I. 3, 11.) 

᾿ fontolm : mérni, megmérni. Ma is mondják, de átv. ért., megfontolni. 
forgódni : forogni, forgolódni, járni, lenni. V. ö. : 

xcTholdi Miklós ott köztök forgódik vala.v 
Ilosv. Tholdi, 39. 

forgó-óra: járó óra, de érthet rajta oly órát is, melynek mutatói a 
kerek óralapon forognak. E szó nincs meg Sz. Moln. Szót.-ban, 
megvan azonban a folyó-óra, a melyben föveny v. víz folyt, clep- 
sydra, arenarium. Az ó-korban homok-, nap- és víziórákkal éltek. 
Kerekeken járó órát, állítólag, a XII. században, toronyórát pedig a 
XIV. sz.-ban készítettek először. A zsebbevaló-órák feltalálója, állí- 
tólag, Hele Péter, ki 1500 körül élt Nürnbergben. Miután Galilei 
az ingaesés törvényeit megállapította, lehetett ingaórát is készíteni; 
ilyent Huyghens készített először, 1657-ben. V. ö. Czógler, A fizika 
tört. I. 290—338. 

forogm vmiben: foglalkozni vmivel, lenni vmiben, a lat. versari. Szá- 
mos kifejezésünkben fordul elő ma, is, pl. a fenforgó ügy v. do- 
log ; szóban, veszedelemben forog stb. V. ö. Nyelvőr, V. 464. V. ö. : 

aIstennek tisztelete forog elől, a szüléknek tisztelete hátramarad. 
Káldi, Vízk. ut. I. v. első b. III. r. 

cFélénk, sőt gyáva az, ki önszemélyét félti, midőn hazájának sorsa fo- 
rog kérdésben. 

Deák, (1861. máj. 13. besz.) 

forralmi vmit: a lat. machipnari, moliri; a ném. im Schilde tragen. 
Az irod. nyelv ma nem él vele. V. ö. : 

cEpét és keserűséget forral. 
Fal. B. H. 19. cz. 

fő: adj., külön írja, a többi régi író is; előkelő, első, finom, jeles, 
jó, nagy. V. ö. : 

cBudában halála lőn egy fő embernek. 
Ilosv. Tholdi, 170. 

«Α fő bölcseség megépítette az ő házát. 
Kár. bibliaford. (Példab. 9, 1.) 

cVala pedig akkor nékik egy fő foglyok. 
U. a. u." o. (Máté, 27, 16.) 

«Εὖ szerző okát a természetnek. 
Rádaz, P. Az:i.. Ist. im. 

c Politikám fő tengelye most pedig a kormány támogatása.v 
Széch. Pol. progr. tör. 158. 

«Βδ emberei.) 
Vir. M. Sz. 10. (er. kiad.) 



136 

cNem fő embere-e a magyaroknak harczi vezére ἢ» 
Czuczor, Botond, III. 16. 

«Εὖ embereket, püspököt és Kontot., 
Ar. T. Sz. XII. 40. 

főképpen : kivált, kiváltképpen. L. e xSzót.s-nak előbbi s walázatoskép 
pem, szavát. Ma csak a xafőlegv-gel él az irod. ny. 

föld gyomra: t. i. belseje. Ma is mondják. V. ὃ.: 
Miképpen Jónás három éjjel és három nappal volt a czethalnak gyom- 

rában: azonképpen az embernek Fija három éjjel és három nappal 
lészen a földnek gyomrában. 

Kár. bibliaford. (Máté, 12, 40.) 

föld háta: t. i. színe, ma is mondják ; hibás alk. szóval: felülete. 
földindulás: helyette ma a xföldrengéss szóval élnek. V. ö. : 

cNagy földindulás lőn.s 
Kár. bibliaford. (Máté, 28. 2.) 

cNincs földindulás, nincs vész, mely ledöntse.s 
Mad. Az emb. tr. IV. sz. 

cEgszakadás, földindulás., 
Gyulai, A tyúk és a farkasverem. 

fris: gazdag, jó, szép, új. V. ö.: 
cBőven és frissen lakoznak vala.v 

Vir. M. Sz. 25. (er. kiad.) 

cFriss húst lakomára vágnak. 
Ar. T. Sz. IX. 66. 

fulák: fulánk; mindkét alak előfordul irataiban, ugyszintén Sz. 
Moln. Szót.-ban is. Az «ἢ» kopására nézve v. ὃ, Nyelvőr, II. 23. 
118: III. 43: τὖ΄Έ 20. Κ΄: 18. "5855 }ὲ1|...572. Τχ δ. Ἀν Ea ánál 
képzőre nézve ν. ὃ. Nyelvőr IX. 262. 

G 

galagonya: crategus, Linn. Vadon termő tövises bokorfa, piros v. 
fekete gyümölcse van. V. ö. Nyelvőr, V. 423. XI. 165. V. ö. : 

cSűrű galagonya-bokor volt nem messze.) 
Tompa, Pipás kántor. 

garádics: írja egrádicss-nak is. Fok, lépcső. Alkalmasint a lat. gra- 
dus-ból, noha vannak a kik szláv eredetűnek vélik. V. ö. Nyelvőr, 
XI. 166. V. ὃ. karajczár (Kreuzer), kolostor (claustrum) stb. A. ma- 
gánhangzók közbeszurására nézve v. ö. Nyelvőr, IV. 62. VII. 78. 
VIIT. 443. TX. 163. 360. V. ὃ: 

c Grádicsos ránczokra a homlokát vette.) 
Gyöngy. M. V. I. 148. 

garázdás: garázda, izgágálkodó, pörlekedő, versengő, veszekedő. V. ö. 
Nyelvőr, XI. 166. V. ö. : 

cNeheztelni kezdettek a garázdás molnárra.v 
Fal. T. E. Hat. 6. (az elej.) 

gondolat: gondolás, gondolkodás, meggondolás, megfontolás, elmél- 
kedés. 
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göresös: Csomós, 
mót) keresni. Km. — V. ö. Nyelvőr, VII. 83. V. ö. 

cKinél szablya, s ker b nagy eztet fustóly vagyon.n 

görcs a. t. mi. csomó. V. ὃ. Kákán súgják (v. c80- 

Kat. V. T. II. 154 

Gy 

gyakor: gyakori, gyakorta v. gyakran való. V. ö. Kriza, Vadr. 501. 
AT 

cGyakor figyelemre füle ereszkedik.r 
Gyöngy. M. V. III. 266. 

.Gyakor ízben vetnek. 
Ar. T. Sz. XII. 44. 

gyengéltetes : kényessé tevés, kényeztetés, mollities. Sz. Moln. A ném. 
die Verzürtelung. V. ö. : 

(A melly fiakat gyengéltetnek . . . azok az ő attyokat megszomoríttyák.s 
Káldi, Vízk. ut. I. vas. harm. b. I. r. (a közep.) 

győjteni: gyűjteni. Az wős-re nézve v. ὃ. Nyelvőr, II. 288, III. 184. 
EXZES5ÁOL X1312 

gyökerébűl kifeszegetni vmit: teljesen kifejteni, megmagyarázni, meg- 
vizsgálni. A lat. ex asse, funditus; a fr. a fond; a ném. gründlich 

gyönyörűség : élvezet, kéj. V. ö.: 

cHalhatatlan lelkeket az ördög hatalma alá vetvén egy szempillantásnyi 
gyönyörűségért. 5 

Fal. N. U. Els. közb. (az elej.) 

H 

ha azért : lat. szórend, t. i. azért ha. 
háborgó : EVÉ izgágálkodó, pörlekedő, versengő, veszekedő, ziva- 

taros. V. ö. 
«Μὰ háborgó idő lészen.s 

Kár. bibliaford. (Máté, 16, 3.) 
cSzünetlenül vagy török, vagy franczia ült nyakunkon, vagy magunk 

közt háborogtunk.r 
Széch. Pol. progr. tör. 32. 

ha ki: a ki, ha valaki; si guis. V. ö. : 
cHa ki szavamat még csak hallani, irataimat még csak olvasni sem 

akarja, ám lássa. 
Széch. Pol. progr. tör. 62. 

Ha ki sokat várna, ép úgy megcsalatkoznék várakozásában, mint a 
nemes gróf a Hirlapra nézve megcsalatkozott." 

Koss. Felelet, Előszó. 

cOdakünn az öreg, ha ki útját állja, 
Kilencz szobán keresztül döfi, taszigálja., 

Ar. Pázm. lovag, II. 

hallgatni vki- v. vmihez : : engedelmeskedni vki- v. vminek, függni vki- 
v. vmitől, tartozni vki- v. vmihez. V. ö. : 
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nevet: mert látják, hogy a vajda mint van hozzám. De azon 
kívűl úgy vagyok itt, mintha csak én volnék" egyedül ἃ 
városban. 

Még eddig senkinek annyi barátságát nem tapasztaltam 
hozzám, mint az idevaló érseknek. Mikor hozzá megyek, igen 
örömmel lát, és hogy megmutassa hozzám való jóakaratját, 
egynehányszor már holmi ételnémű ajándékot küldött, olyat, 
ami itt ritka a városon. Azt én igen kedvesen vettem tőlle, 
nem az ajándékját, hanem hogy jó szívvel vagyon hozzám; 
mert énnekem itt olyan asztalom vagyon, hogy tíz emberrel 
többet tarthatnék, mint amennyi van. Mégis az a szerencsém, 
hogy egy olosz páter? vagyon itt — azzal eszem, és beszéllek ; 
mert ha nem volna, soha se tátanám fel a számot, hanem mi- 
kor eszem. Ha korcsomára ?? volna kedvem elmenni, ott eleget 
beszéllgethetnék az oláh papokkal; mert itt a korcsomákon 
minden hordó mellett vagyon legalább tíz pap, és aztot úgy 
veszik körül, valamint egy halottat. Mindezekből el lehet 
ítélni, hogy nem kopik a nyelvem a beszédben. Hadd kop- 
tassam tehát a pennámat az írásban; mert arra elég időm 
vagyon, és a beszéllgetés gyanánt legyen. 

Beszéllgessünk hát mind a városról, mind az itt való álla- 
potról egy keveset. A város dombon vagyon, de elég szép 
helytt. De a vizet messzünnen kell hordani a lakosoknak. Ot 
vagy hat rongyos klastrom cselekszi, hogy Jászt városnak 
lehessen mondani; mert másként a bennevaló házakért csak 
falunak nevezhetnék. A kereskedést a zsidók és az örmények 
tartják. Hogyha pedig itt állandó vajdák volnának, és olya- 
nok, kik az ország hasznát keresnék, igen nagy kereskedést 
lehetne itt felállítani — sokkal könnyebben és nagyobbat, 
mint Bukaresten. Hová lehet szebb és jobb föld, mint itt 
vagyon ? Valamit a föld teremt, az itt mind több és jobb, mint 
másutt — mindenféle mezei és kerti vetemény. Hol lehet 
szebb marhákot látni, mint itt? hol lehet olyan jó ízű tehén- 
húst enni? És a borát akármely asztalra felvihetik — a gotnári 
bort a konty alatt is kényesen és gyönyörűséggel megcsemcseget- 
hetik.399 De a lakosok olyanok, mint a vadállatok : agyönyörű 

328 Szerzetes atya. 
129 Korcsma erdélyies alakja. Az erdélyi szójárásban egyálta- 

lán nemcsak a szó elején, hanem közepén előforduló két más- 
salhangzó közé is szoktak hangzót beékelni, például: szereda, 
feredett, korcsoma. 

330 A nők is megizelíthetik. 
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szép és jó földet pusztán hagyják, és az erdőkben laknak. Itt 
a bóeroknak számok igen kevés — ha tizen vagy tizenketten 
vannak olyanok, akiket uraknak lehetne mondani, a többit 
számban sem veszik. Való, hogy:a török birodalma alatt van- 
nak, de bezzeg a görög igája alatt vannak.??! A nagyobb, hasz- 
nosabb, fő és alacsony tisztségeket a görögök bírják. A fejdelem 
mindenkor görögből lévén, kedvez a maga nemzetinek, és 
azoknak inkább hiszen, és azt cselekszi a boérokkal, amit 
akar. Csak mostanában is kicsoda itt a fő hekmány, "? aki 
az egész hadaknak parancsol? Egy gazdag görög szőcsnek 
az öcscse, és előtte térdet fejet kell hajtani a több boéroknak. 

De mi közöm nekem mindezekhez, amidőn nagy únada- 
lommal kell enni a kenyeremet, és innia ??? a gotnári bort? Itt 
mindennap a sok rossz hír ; a muszka közelít Kocsinhoz, min- 
denek félnek és készülnek. Az Isten viselje gondomot — ő 
tudja, miokért hozott ide. Aminap egy muszka követ ment itt 
által — a vezér táborára megyen. En is a vajdánál voltam, 
elbúcsúztam tőlle ; mert tegnap nagy pompával mene ki innét 
az egész hadaival. De micsoda had? nem 18 mondhatni had- 
nak, hanem csak szőllőpásztoroknak. Egy pasa van véle, 
talám 40 vagy 50 emberrel. Mind egész hada volt talám, 
bőven számlálván, másfél ezer ember. Legutóljára vitték a fal- 
törő ágyúkot, amelyeket szükségben dióval is meg lehet töl- 
teni. Ezek így mind kitakarodának, és ide hagyának. Már 
lássam, akármit csináljak. Azt tudom, hogy a vajda jó rende- 
lést tett felőllem, és a kalmakánokra bízott; mert itt három 
kalmakánt hagyott helyében, akik három idevaló főurak — 
az egyike közüllök a cancellarius. Ezek meg nem oltalmaz- 
nak minket. Úgy lehet, hogy Csíkból reánk üthetnek, és egy 
étszaka az ágyban találnak. Olyan öltöztetőkre nincsen szük- 
ségem. Maradok édes nénémnek szolgája. 

581 Mióta a Maurokordato görög család került Oláhországban 
a vajdai székre, (1716-tól kezdve), azóta az oláhok gyors hanyat- 
lásnak, anyagi és erkölcsi sülyedésnek indultak. Byzanti rom- 
lottság hatott minden rétegbe s az oláhság csakhamar görög iga 
alatt nyögött. A görögök mindent kezükbe ragadtak, ami előny- 
nyel volt összekötve. Ekkor kezdődik az orosz befolyás is Oláh- 
országban. 

3532 Hekmány (helyesebben hetmán) az oroszoknál és lengye- 
leknél a hadak főparancsnoka. Mikes az oláh had főparancsno- 
kát is e néven nevezi. 

333 Inni, azaz inkább innom helyett. 
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Holott nyugodalmat találnak.r 
Tompa, A. félk. kold. 

homlítás: szöllőmívesi munka, úgymond az Akad. N. Szótára, mely- 
nél fogva a szőlőt termő vesszők elültetésével szaporítják. 

hon: hol, ubi. V. ö. Nyelvőr, X. 491—2. 
hordoztatmi : indíttatni, ösztönöztetve, vezettetve, vitetni, viseltetni, 

vonatni, vonzatni. A lat. gero ford. L. e w§Szót.v-nak xviselniv 
szavát. 

IÍ 

ideiglen: időig. V. ö. Nyelvőr, I. 368—9. VII. 540—7. V. ö. aliglan 
(Fal. T. E. Első é. a köz. fel.), egészlen (G. Kat. V. T. II. 699. 
Dug. Az ar. per. 12. er. kiad.), ekediglen (t. i. eddiglen, eddig, 
Nyelvőr, VI. 359.), ekkoriglan (Dug. ΑΖ ar. per. 10. er. kiad.), 
megintlen (Kriza, Vadr. 508.), míglen (Kár. bibliaford. Móz. V,., 
7 90} 

idején: korán. 
ifiantan : ifjantan, ifjan, ifju korban. 
tgaz : igazságos, becsületes, jó, őszinte, valódi, valóságos. 
igazán: igazságosan, igaz módon, helyesen, jól, őszintén, valósággal. 
igy: ügy, baj, pör. Ma is: ügyes-bajos, ügygyel-bajjal stb. Az wis-re 

nézve v. ö. hív, hű; kinn, künn; szív, szű; idő, üdő ; innep, ün- 
nep stb. Az xigyekezniv előfordul így is: sügyekeznis, v. ὃ, G. Kat. 
MEDI ΠΕ 705: 

igyenes: egyenes, igaz, őszinte. V. ö. Kriza, Vadr. 503. Nyelvőr, II. 
373. V. 576. IX. 483—4. 502. 

igyenessen: egyenessen, így is írja. V. ὃ. Kriza, Vadr. 503. Az civ-re 
nézve 1. az előbbi szót, a kettős uwss-re nézve 1. e cSzót.s-nak adü- 
οβόββόρν szavát. 

ihon : imhol, ime. L. e aSzót.s-nak «που» szavát. 
immár: már. V. ὃ. Kriza, Vadr. 503. V. ö. : 

cFoly széltire immár lakozás. 
Ἢ: 1 ΒΖ. ἈΠ’: 7. 

c Veteményezésüek nincs immár ideje.) 
γι ΠΕ AREA 11Ὸ 

ndúlat: atfectio, affectus, motus, passio, perturbatio animi. Ma, is 
mondják: jó v. rosz indulat, felindulni, indulatos stb. V. ő. : 

cNagy indúlat lőn a tengeren. 
Káldi, bibliaford. (Máté, 8, 24.) 

Ah, ha láthatnád józan indulatainak nemes tüzét.n 
Bess. A phil. I. 2. 

cNevettem az indúlatot.) 
Kárm. F. H. XIII. 

cNem találok ezen indúlatnak elég helyet szivemben ; szoros az egy ily 
hatalmas indúlat elfogadására !v 

Ὁ. Δ Ὁ... os ΠΗ: 

cTudván milyen indulatja 
Ὁ neki a vadászat.) 

Kisf. S. Somló, IL 
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cÓvnom kell őt az indulattól. 
Kisf. K. Csal. II. 4. 

Nem felel Báthori, indulattal kél fel. 
Gyulai, Pókainé. 

ingyen: igen, igenis, nagyon, pedig. V. ö. M. Nyelvészet, III. 121—2. 
yelvőr, VIII. 552. 

ingyen sem: nem is, éppen nem. L. az előbbi szót. V. ö. : 
aHogy gyáván futott meg, ingyen se gondold ám !» 

Szász K. Salamon, I. r. III. 8. 

írni : festeni, rajzolni. V. ὃ. Nyelvőr, III. 2. 
cKépíró falra szebbet nem írhatna.r 

Zr. Sz. v. II. 32. 
«Α képíró, ha kedve tartja, fest.r 

Pet. Egressy G.-hoz. 

sLeírta előtte, mint egy írott képet. 
TATA TES Sz ΤΕ: ΞΕ 

Isaacius Comnenus: Komnen Izsák bizanczi v. keletrómai császár, 
1057—9. uralk. 

ismérni : ismerni. L. e aSzót.s-nak cesmérnis szavát. 
isméret : ismerés, megismerés. L. e cSzót.s5-nak cesmérnis szavát. 
isteni szolgálat: Istennek tisztelete, az Isten iránt való tisztelet. 
isteni tisztelet: u. a. 
ítíletet tenni: ítélni, ítéletet mondani. A második xís-re nézve v. ὃ. 

Kriza, Vadr. 503. Nyelvőr, IV. 18. 182. VII. 123. 272. VIII. 83. 
90—1. 185—6. 360. 512. IX. 162. 264. 266. 359. 540. X. 264—7. 

ítílni: gondolni, hinni, vélni. ᾿ 
ittegyén : itt, itten. V. ö. Kriza, Vadr. 503. Ilyen az cottogyonms, v. 

ö. Kriza, Vadr. 511. Nyelvőr, V. 508. 
izgatni : ösztönözni. V. ö. : 

cElső szerencsénk . . . jóra izgat.o 
Fal. Sz. E. 84—5. I. (ered. kiad.) 

J 

javallani : javalni, helyeselni. V. ö. : 
«Α javallás nekem is kedves, és a kinek nem az, vessen követ rám. 

Kaz. Guzmicsnak (1824. márcz. 25.) 
aMaga a királyné javallta, dicsérte., 

Ars Bo/Sz." VEIE: 38. 

jelengetni: a xcjelentenis gyakorítója, jelentgetni. 
jelenség: argumentum, 1. e aSzót.5-nak abizonyságs és nerősségv sza- 

να. V. ὅ.: 

cReményli vala, hogy ő valami jelenséget [ἀΐηδ.» 
Kár. bibliaford. (Luk. 23, 8.) 

.Uram! hadd érezzem 
Szeretetednek bőségét, 
Hogy bizonyos jelenségét 
Kincsűl megszerezzem. 

Rádai P. Más azonról, melly a Bern. d. én, alk. 
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cVan egy másik rémitő jelenség.) 
Ar. Toldi, IX 

jóakarat: kedv, készség, szabad akarat, szabad elhatározás. cJóaka- 
ratbólb, a r. ny.-ben a. t. m. jószántából, készakarva, önként, szán- 
dékosan, szántszándékkal. Az ol. «αἱ buona voglian, a ném. agut- 
willigo . 

jó idején: idején, jókor, korán, idejekorán, . eleve, előre. Ilyen a r. 
nyelvben a cjó reggel; ma is mondják: jó későn stb. V. ö. : 

cFelkelvén azért Dávid jó reggel. 
Kár. bibliáford. (Sám. I. 17, 20.) 

«16 reggel kimegyen míveseket fogadni.) 
U. a. u. o. (Máté, 20, 1.) 

jóllakás: egy «1»-16] is írja, lakmározás, vendégség. Ma is mondják : 
jólakás stb. 

Jósef: Josephus Flavius, zsidó történetíró, szül. 37-ben Kr. u. Jeru- 
zsalemben, megh. 95-ben. Görögül írt. A agörög Livius; névvel 
tisztelték meg. Fő művei: Antiguitates judaice s De bello judaico. 

Josephus: u. a. érti rajta. 
jószág : a lat. virtus, a r. írók mondják így is: erkölcsi v. istenes jó- 

ság, jóság, jóságos cselekedet, jószágos cselekedet, lelki jóság stb. 
jóni : Jób a mai irod. ny. csak így mondja. 
Julianus: 1. e cSzót.s-nak chittűl szak. Jul.) szav. 

K 

kalán: hangátvetés (metathesis), kanál. V. ö. Nyelvőr, I. 467. II. 21. 
III. 321. VII. 339—57. 

kalauz : írja ckalávúzs-nak is, tör. szó, útmutató, vezér, vezető. V. ὃ. 
Nyelvőr, XXI. 371—2. A chodeguss;, a mely némikép latinosított 
görög szó, u. azt teszi. 

kapcsolmi (magához): lelki ért. A ném. gewinnen. V. ὃ 

Bizonyos helyhez kell. . . kapcsoltatnunk, hogy azt jótékony világítás- 
sal állandóul boldogíthassuk.s 

Kölcs. Par. 

cMert ugy-e, Dragutint azolta, — 
Lányát neki adván, magához csatolta "ν 

Szász K. Tr. Csák, II. 95 

kapdosnit vin: vágyni vmire, mohón v. nagyon kivánni vmit. 
cFutó örömét kapdossa, . . . bolondúl., 

Vör. Zal. fut. III. 333 

cEzt arany ingerli, kapdos amaz újon.s 
Ar. Buda hal. XI. 47. 

kapmi vkin vmit: erőt venni vkin, fölülmulni, meggyőzni vkit. V. ö. : 
cSiess hozzám ó Szent Jakab, 
Mert látod, hogy bűn rajtam Κα.» 

Thewrewk-Cod, 
(Nyelvemléktár, 11. k. 309. 1.) 

Szokása az alatson elmének, hogy a nagyokba kapjon.r 
Fal. U. E. Harm. sz. V. max. 
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kapmi vmiben vmit: u. a. 
kapmi vmin: mohón kívánni vmit, nagyon vágyni vmire. V. ö. : 

cMicsodás a világ, és micsoda gorombaság azon kapni! de mégis kapnak.s 
Mik. CLVII. lev. 

cMegkóstoltattyák véle az ujdonuj életet, kap rajta.n 
Fal. N. U. Első közb. (az elej.) 

(Kaptak a beszéden a szilaj legények. 
Ar. Toldi, III. 4. 

kárvallás: károsodás, megkárosodás. L. e sSzót.s-nak avallanis szavát. 
kelni v. kölni: eredni, indulni, támadni. V. ö. Nyelvőr, III. 198—9. 

VE ὃ.: 

Szelid, együgyü, senkivel öszve nem kap, sem fegyverre nem kél. 

Ὁ Kat: νι E. ΤΙ. 154 
cAttól elpártolni kél. 

Vör. Szép Ilonka, II. 

«Α nyárfa-lomb is gúnyos tapsra kél. 
Tompa, Divatos költő. 

cIly szép szavak után maga mindjárt kele. 
Εἰ 11 

cMegkél az egész hon., 
ἢ. ἃ. τ αΣ JT Οὔ; 

cUtra ΚΘ].» 
Ὁ τον ἘΝ. 

kell: e személytelen ige vonzotta igenév (infinitivus) majd személy- 
raggal, majd meg személyrag nélkül fordul elő irataiban; ez 
utóbbi alak nem egyéb latinosságnál. Pl. a Vulg. e szavait: «51 guis 
ad Deum accedere vult, ante omnia debet credere stb.s (Hebr. 11, 
6.) így fordítja: eValaki az Istenhez akar járulni mindeneknek 
előtte el kell hinni stb.v azaz: hinnie. — Káldi a Vulg. e szavait: 
«51 guis ex vobis erraverit a veritate, et convertit guis eum : scire 
debet stb.s (Jac. 5, 19. 20.) így fordítja: cHa valaki eltévelyedik 
közzületek az igasságról, és megtéríti valaki őtet: tudni kell stb.) 
azaz : tudnia. 

kendőzmi : az arczot festeni; titkolni, szépíteni vmit. V. ö. : 

Nem is kendőzé azt festék színe-máza.r 
AT RB Vg 

kény : írja így is: kiny, t. 1. akarat, gyönyörűség, kedv, önkény. Ma 
is mondják : kénye-kedve stb. V. ö. Nyelvőr, XIV. 532. V. ö. : 

aTörvényt török kény szabott. 
Kisf. S. Dobozi M. és hitv. 

.Tűndér szerencsénk kénye hány, vet. 
Berzs. A magyarokh. 

cS a szent emberiség sorsa kezedbe kerűlt, 
Amde te azt tündér kényednek alája vetetted. 

U. a. Napol. 

cTörvény, nem hatalom kénye uralkodik 
Rajtad, s régi dicső nemzeti díszed áll.v 

U. a. Magyarország. 
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«ΗΔ ΠΟΡΎ nemzetünk sorsát a vak véletlennek, vagy idegen kénynek át- 
engedni nem akarjuk. 

Széch. Pol. progr. tör. 98. 
Vak kénye szerint csal, játszik az álom eszünkkel. 

Vör. Zal. fut. II. 5. 

Nem kérem, oh sors ! kincseidet, nem az 
Uralkodó kényt és ijedelmeit. 

U. a. Berzs. eml. 

cBüszke reményekkel 
Kényedre játszottál ! 

U. a. Fogytán van a napod . . . 

cNem sujt a hatalom hajdani kénye. 
Czuczor, Korunk ócsárlóihoz. 

képes: alkalmas, helyes, illő, szép; ellenkezője a tképtelens. V. ὃ. 
Nyelvőr, I. 404. II. 462—3. VI. 49—53. 

képtelen: 1. az előbbi szót. 
kereszt : bibl. kif., v. ö. Máté, 10, 38. stb., baj, csapás, szenvedés. 
keresztyén: e szó nem a kereszt, vagy keresztelés szótól, hanem 

Krisztus nevétől származik ; a sz.-írásból tudjuk, hogy Antiochiában 
hívták először így Krisztus híveit (Ap. cs. 11, 26.) A görög Χριστια- 
vós szóból származik a lat. ehristianus, ebből a szláv kresztyán és 
ebből a magyar keresztyén, mint a hostiaból ostya, Sebastianus-ból 
Sebestyén stb. A régi írók valamenyien, Pázmány, Káldi s Faludi 
is, ekként írják, sőt a maiak közül is némelyek; és pedig, a szó- 
fejtés törvényei szerint, helyesen. A mai irod. ny.-ben azonban a 
ckeresztényv vált általánossá. aNekünk — mondják az Akad. N. 
Szót. szerkesztői — úgy tetszik, hogy keresztény kellemesebben 
hangzik a keresztyénnél., — cValóban — úgymond Salamon F. — 
ez sohasem is lehet theologiai kérdés, minővé némelyek akarják 
tenni, hanem egyenesen az orthographia kérdése., (Kisebb tört. 
dolg. 30. lap. a 2. kiad. szer.) — V. ὃ. Nyelvőr, X. 560. Simonyi, 
As ma. τε 31705 

keresztyéni: adj., keresztény; a régi ny.-ben pl. magyari-t mondtak 
stb. Az xcis-vel alkotott adj.-okról v. ὃ. Nyelvőr, 11. 114—5. VIII. 
346—57. V. ö. : 

(A keresztyéni név alatt ne éljünk pogány módra. 
G. Καὶ. V. T. I. 1226. 

cEz a pogányi szokás.) 
U3 aa, os 11. 706. 

«ΑΖ az igazi nevelés, úgy itélem, ha a szülék nemesen keresztyéni mó- 
don viselik magokat.) 

Bess. A phil. IV. 6. 

kész: pl. balgatagság, t. i. igazi, teljes, valódi. V. ö. : 

Kész nevetség.) j 
Fal. N. E. Negyed. közb. (az elej.) 

kételenítés: kénytelenítés, kényszerítés, erőltetés. A régi írók általában 
úgy írják, Bethlen G., Káldi, Zrínyi, Mikes, Faludi is, noha Pázm. 
irataiban előfordul a xakéntelens is. Az «πν kopására nézve l. e 
cSzót.s-nak efuláks szavát. V. ö. : 



És: «Α kételen való okosságnak pedig semmi érdeme nincsen.s 
Mik. LVI. lev. 

kételenség : kénytelenség, kényszerűség. L. az előbbi szót. 
kétessé tenni vmit: kétségbe vonni v. nem hinni vmit, kételkedni 

vmiben. 
ki: mi, mely, valaki. A r. ny., a nép ma is, a «Κὶν névmással él, 

akár személyről, akár dologról legyen szó; de a «τηῖν s emelys 80- 

hasem jelöl személyt. 
kifejezni vmit vmiből: következtetni vmit vmiből. 
kikerekedni : eredni, következni, származni. Ma is: szél kerekedik stb. 

ἣν» ὅ.: 
«Βο]ὅ16 oly király kerekedett.v 

Czuczor, Máty. kir. 

(A magyarság lóra kerekedett. 
Pet. Ján. vit. XII. 6. 

cHogy kerekedtek fel öreg Ázsiából. 
Ar. Buda h. V. 52. 

kirekeszteni: a ckizárnis kiszorította ir. ny.-ből. V. ö. : 
«Α Janus templomának kapuit háromszor zárta bé, mintha a békessé- 

get abba rekesztette vólna., 
Káldi, Karácsonnapi első b. 1. r. (a közep.) 

cÁdámot kirekesztette belőle. 
U. a. Septuag. v. más. b. (a bev.) 

kitetszemi : feltünni, kilátszani, szembeötleni, szembetünni ; e szavunk- 
kal is alig él mai irod. nyelve, hanem csak a ckilátszanis-val s 
ckitünniv-vel. V. ὃ. Nyelvőr, XVIII. 122—4. V. ö. : 
xMikor pedig felnevekedett volna a fű . . . megtetszék a konkoly ἴ5.» 

Káldi, bibliaford. (Máté, 13, 26.) 
Kinek a közönségesen, a mindennapin felülemelkedni erő nem jutott : 

az kitetsző helyre ne álljon. 
Kölcs. Par. 

kivánság v. kívánság : írja így is: kévánság, v. ö. Nyelvőr, II. 87. 240. 
Εν 15. 182. V. 81-- 9. 85. 330. VI. 323. VII. 123. 272. stb., vágyó- 
dás-nak is mondja, desiderium; a mai rvágy)?. 

kivégezni az világból: ma csak xckivégeznis. 
koholni: költeni, színlelni; koholt a. t. m. ál, csalfa, hazug, költött, 

színlelt, tettetett, utánzott. E szavaink helyett i. ny.-ink csaknem 
mindig a ném. xrfalschs szó fordításával él. V. ö. : 

cVerset koholgatok.o 
Gyöngy. M. V. Előlj. b. 8. 

cPlánumot kohol.s 
Kisf. K. Csal. II. 4. 

:Haditervet kohol.s 
Ar. A bajusz. 

cKalandos tervet kohol.s 
as a Sz ΨΗΙ: 91. 

koros : egyike ama szavainknak, a melyekkel az öregséget fejezzük ki. 
kőeső: jégeső. V. ö. Kár. bibliaford. (Móz. II. 9, 18—34. stb.), hol az 

a szó sokszor fordul elő. Káldi, Septuagesima vas. más. b. (a bev.) 

Pázmány Kalauzának I. és II. könyve. 10 
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környékezhetetlen: a mit nem lehet határral v. korláttal körülvenni, 
határtalan, végtelen. 

környékezni : körülvenni, határolni, határral körülvenni. 
kösseg : község, közönség, nép. V. ö. : 

(A község fel ne zendüljön.v 
Kár. bibliaford. (Márk, 14, 2.) 

cJobb volna egy embernek meghalni a községért.s 
U. a. u. o. (Ján. 18, 14.) 

követni: kérni. Ma is mondják: megkövetni stb. V. ö. : 
cNagy jó uram, tréfán kívül megkövetem. 

Ἅη: bögül Dézne 11: 

köz : adj., külön írja, úgy mint a régi írók általában; közös, közönsé- 
ges, általános, nyilvános. V. ὃ. : 

(Mi vonjuk-e be markainkat a nemzetiség köz oltára előtt? 
Kölcs. M. játéksz. 

Csak bámulást nyerhetett a késő maradéktól, nem köz tiszteletet. 
Deák, A lengy. ügyében. 

közelgetni : közeledni, közelíteni, V. ὃ. Kár. bibliaford. Máté, 26, 45. 
ΠΤ, 1442 1πι|κ.. 19. 5.) 9... Δ]. Ὁ Ὁ; 

cHalálához közelgetvén.v 
Káldi, Vízk. ut. I. v. harm. b. I. r. (az elej.) 

c Közelgete Káldor. 
Vör. A két szomszédv. III. 225. 

cLépdelve közelget. 
zuczor, Botond, I. 159. 

(Ki arra közelget.) 
ΑΒΖ. ἘΚ. BI 

középaránt: középen, a közepén át, keresztül, a közepe felé. — Hegy 
aránt, t. 1. hegy felé, v. ὃ. Nyelvőr, IX. 504. 

közönségesen: általában, általánosan, nyilvánosan, rendesen, szokás! 
szerint. J 

közönséges  gyölekezet: így magyarítja a xcconcilium ceeumeniecuma,-ot, 
t. i. egyetemes zsinat. A egyölekezets «ὃ» hangjára nézve v. ὃ." 
Nyelvőr, II. 288. III. 184. VII. 272. IX. 540. X. 312. 

kúldússág : többfélekép írják a régi írók. V. ὃ. Nyelvőr, III. 183. VI, / 
ον ΠΠῚ 90. Ὗ. οἱ: 

cLázár kúldúlásra ἰοῦ.» ! 
Káldi, Vízk. ut. I. v. harm. b. II. r. (a vég.) 

kurta: rövid; nem a lat. curtus, sem a ném. kurz szóból, hanem! 
az ol. corta szóból, a mely a corto tulajdonságnév nőneme. V. ö./ 
Nyelvőr, XIII. 546, XIV. 320. V. ö. : 

Kurta volt a hosszu éjjel.n 
Szász K. A jó öreg. 

kútfő: a forrás és kútforrás kiszorította irod. ny.-ből. V. ὃ. : 

Nem kutatom e bánásmód kútfejét.v 
Koss. Fel. Széch.-nek, 73. 

cIsten van felettünk, a szeretet, a bölcseség, az áldás kútfeje.) 
Székács, Árvízi besz. 
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cMegszüntünk áldozni buzgó kútfejeknél.s 
Ar. Sz. László füve, II. 14. 

ülömb: egyéb, jobb, más. V. ö. : 
cKülömb a napnak dicsősége, és külömb a holdnak dicsősége, és kü- 
lömb a csillagoknak dicsősége. 

Kár. bibliaford. (Kor. I. 15, 41.) 
aGyakorta tellyességgel külömbre igyekezünk.s 

Káldi, Karácsonnapi első b. I. r. (az elej.) 

c A szőlőjével pedig... külömben bánt. 
U. a. Septuag. vas. más b. (a bev.) 

ülömben: jobban, másként, másképpen, más módon. L. az előbbi szót. 
ülömb-külömb: más, más-más, különböző; diversus. V. ö. : 

«Α chelédesembernek külömb-külömb időkben való kimenetelén. 
Káldi, Septuag. v. más. b. I. r. (az elej.) 

:Külömb-külömb erő vagyon mindenekben.s 
Gyöngy. M. V. I. 157. 

cKülömb-külömb czímert s jelt adtak mindennek. 
Ú. ας τίς ὁ ΜΕ΄ 931. 

ülömb-külömbféle: ma : különféle, 1. az előbbi szót. 
ülömbözés: a lat. varietas, a mit ma változatosság-nak mondunk. 
ülömbözni : ik-telenül él vele. — Sz. Moln. és az Akad. N. Szót. 
szer. ik-es ige. — Kár. is ik-telenül él vele, v. ö. bibliaford. Kor. 
Hm 15, 41. 

L 

akozni : lakni, habitare. V. ö. : 
aIgazság lakozik vala abban.s 

Kár. bibliaford. (Izsai. 1, 21.) 

u Ezrenként lakoztak 
Apáink közt, míg barbárok valának. 

Mad. Az emb. tr. XII. 

atm: bibl. kif., v. ὃ. Jób, 7, 18. Izsai. 10, 3. Jerem.. 6, 15. Luk. 
úS 608. 78. stb. V. ö.: 

cJaj annak a népnek, vétkezett az sokat, 
Kit a boszuálló Isten meglátogat. 

Ar. Sz. László füve, I. 7. 

lator-kert : árok, sáncz; vallum. Sz. Moln. 
láttatik: a lat. videtur, t. i. látszik. El a atetszenis igével is. L. e 
 aSzót.s-nak ckitetszenis s atetszenis szavát. V. ö.: 

cEzt láttatik nekünk kiáltani: Ne légy hitetlen, hanem hívő! 
Tompa, aTudás, hits cz. besz. 

lector: az egyházban a négy kisebb rend másodikának viselője, 1. e 
cSzót.d-nak cexorcistad szav. 

legfőbb- és felsőbb: legfőbb és legfelsőbb. V. ö. : 
c:Legegyügyübb, ártatlanabb, Melinda ! 

8 Kat. Bánk b. I. 9. 

«Ὁ a legnagyobb s szebb.s 
Ar. Csal. kör. 

107 
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lehelm w. lehelleni : ik-esen él vele. 
lép: sejtszövetes sonkoly a méhkasokban, a melybe a méhek a méze 

takarják. Az Akad. N. Szót. 
lépni : ik-esen él vele, v. ὃ. Nyelvőr, III. 350. Simonyi, Α m. ny. II. 

245. A Királyhágon túl ma is ik-esen mondják. V. ö. : 
«Ὅτε hagyásából az házba belépék.s 

Zr. Sz. v. III. 30. 

levegő-ég : levegő. V. ö. : 
(A rút és büdös vizet a levegő-ég megorvosollya és tisztíttya.o 

Káldi, Bőjt V. v. harm. b. II. r. (az elej.) 

cVid megyen előttök, mint gálya tengeren, 
Melynek sok vitorlája lebeg az égben. 

ZT. ΒΖ, ἐν. RID 

(A mi lelkünk óhajtya vigasztalását, a mint testünk megkivánnya a 
levegő-eget.) 

Fal. Sz. E. 1. (az er. kiad.) 

Leuwwvigildus : Leovigildus, Leovigild, a keleti gótok királya, 569—586. 
liber báró: a ném. Freiherr. 
lött: lett, az cesnek «ὃ»-16 vált. nézve v. ὃ. Nyelvőr, III. 11. 274. 

VIII. 511. IX. 357. 481—2. 541. X. 21. 312. 520. 
lövöldözés : lövellés. 7 
Lacus: hely. Lykos, Phrygia (Kis-Azsiában) három legnagyobb folyó- 

jának egyike; a másik kettő: Hermos és Mzeander. 
tyiút: lant, így is mondja. ΟἹ]. liuto, fr. luth, ném. Laute. V. ő; 

Nyelvőr, VI. 459. XIV. 50. Kőrösi 5., A magyar ny. ol. elemek, 
(A fiumei főgymn. 1891/2 ért.-ben.) 

M 

Macrobius: alkalmasint görög eredetű, római író, 400 körül Kr. u., 
úgy tetszik, hogy kereszténynyé lett. Egyebek közt Cicero cSom- 
nium Scipioniss; czimű művéhez, mely a cDe re publicas cz. mű- 
vének VI. könyve, írt magyarázatokat, — ekként maradt rán 
Cic. említett műve, — azután írt egy Convivia Saturnalia ezím 
hét könyvből álló munkát. 

macula : lat. szó ; folt, hiba, mocsok, szenny, szeplő. — Széltiben élne 
vele a régi Írók. V.ö. Kár. bibliaford. Móz. IV. 28, 3. 9. 11. 19. 31. 
29. 2.8. 15. 17 20523. ZO ΟΣ 9.2: 90; 

maga : ámbár, de, noha, pedig. 
magához kapcsolmi: 1. e cSzót.:-nak ckapcsolnis szav. 
magán : maga, magában, magánosan, magában véve, egyedül, külön 

csak. Más régi írók is élnek vele. V. ö. : 
cMenjetek ! Maradjon Csák magán "ν 

Szász K. 1. Csák, I. 54. 

magában: u. a. és: természeténél fogva, in se et per 8e. V. ö. : 

cÁrva gólya Áll magában.v 
Ar. A rab g. 

(Három árva sír magában.o 
Gyulai, Éji látog. 
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mágus: e szó, mely a keletieknél — egyebek közt — bölcset, tudóst 
és jövendőmondót teszen, a perzsa nyelvből került a görögbe, on- 
nan a latinba 8 onnan a mienkbe. V. ὃ. Máté, 2, 1. 

mdi: mai, úgy írják más régi írók is. V. ὃ. Kriza, Vadr. 508. 
másod: második. Másodnap a. t. m. másnap. V. ö. : 

sSzerze az Isten egy férget másodnapon reggel.s 
Kár. bibliaford. (Jón. 4, 7.) 

cMásodnap . .. mely a husvétra készülő nap után vala. 
U. a. u, 0. (Máté, 27, 62.) 

mdásud: máshová. V. ὃ. Nyelvőr. II. 23. III. 13—4. IV. 20. V. 18. 
535. VII. 372. IX. 489—90. X. 445. Simonyi, A m. ny. II. 51. 

Mediolanum: régi lat. neve Milano ol. városnak, fr. Milan, ném. 
Mailand, magyarul is, úgy mint olaszul, Milano. V. ὃ. : cOra mulva 
nem lát engem Milano! Szigligeti, Szök. kat. II. 16. 

megaggami : megöregedni, megvénülni. Faludi így mondja: megaggulni, 
v. ὃ. N. U. Het. közb. (az 616].) 

megbüszhödmi : büszhödtté, bűzössé, rothadttá lenni v. válni. 
megejteni: ledönteni, lelőni, leütni, tönkretenni, tőrbe csalni. V. ö. 

Nyelvőr, XV. 462—3. 508—9. V. ö. : 
cKiket a gyarlóság hol egyben, hol másban megejtett. 

Fal. N. U. Tudósító és magam. ír. a m. 
úrf. (a köz.) 

megelőzni: felülhaladni, felülmulni, meghaladni; e synonym szavak 
mindegyikével élnek a régi írók. Nem volt tehát semmi szükség a 
ném. cüberflügelny fordítására. 

megemészteni : elemészteni, elemésztetni, elveszteni, elpusztítani,  el- 
tenni láb alól, megölni. A nép ma 15 él vele. Az irod. ny. a lat. 
cdelerev nyomán az xeltörölniv-vel él. V. ö. : 

Hogy megemészszem őket egy szempillantásban. 
Kár. bibliaford. (Móz. IV. 16, 21.) 

.Hogy emészszem meg őket. 
US asus ros (ἃ. οἱ 25: ν) 

megeresztett zászló: ὃ. 1. kibontott. ἃ czászlón szóra nézve νυ. ὃ. 
Nyelvőr, V. 289—93. XIV. 78. 

megérni vmiben vkit: rajtakapni. V. ὃ. Nyelvőr, III. 358. 
megért : érett, koros. 
megfogni: a lat. capere, a ném. begreifen, auffassen ; megérteni. 
meghatározva: végesen; mert határozott v. meghatározott a r. írók- 

nak műveiben xvégesv-t teszen. Τι. e cSzót.v-nak ahatároznis 
szavát. 

meghatározhatatlan: végetlen, véghetetlen, végtelen ; infinitus. L. az 
előbbi szót. 

megjegyezni: a ném. bemerken; észrevenni, látni, meglátni, obser- 
vare. 

megmaradás : állandóság, tartósság. V. ö.: 
cNincsen itt maradandó városunk. 

Kár. bibliaford. (Zsid. 13, 14.) 

«ΑΖ élő és örökké megmaradandó Istennek beszéde által. 
τας ú ας (Bt 1. 1.29} 
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megmásolni : megmásítani, megváltoztatni, e két szóval is él. V. ö. 
cÁbrázattya ugy megmásoltatott, hogy a fejedelem reá nem ismérhetne, 

Dug. Az ar. per. 281. (er. kiad.) 

megmetczeni (a szólót): az Akad. N. Szót. a uszőlőmetszési szót ek 
ként magyarázza: szőlőmívelési munka, midőn annak idején s 
kellő módon a szőlővesszőket lemetélik. 

megmutatni : kimutatni, be- v. megbizonyítani. 
mególtani : eloltani, e szóval is él. V. ö. : 

cAz Istennek Lelkét meg ne oltsátok.s 
Kár. bibliaford. (Thess. I. 5, 19.) 

megsérűdni : megsérülni, megsebesülni. V. ὃ. Kriza, Vadr. 515. 
megsürűdnmi : megsürüsödni, sűrűvé válni. 
megszerezni v. megszerzemi : hozzáadni, megtoldani, megkészíteni, meg- 

tenni, 1. e cSzót.s-nak eszereznis szav. 
megtagadni magát: se abnegare. V. ö. : 

«ΗΔ ki akar én utánnam jőni, tagadja meg magát. 
Kár. bibliaford. (Máté, 16, 24.) 

megtapasztalm : megtapintani, megtapogatni; érti rajta a mai ctapasz 
talnis s cészrevennis-t is. V. ὃ. Simonyi, A m. ny. II. 171. A 
régi írók a tapasztalás (experientia) szót többnyire a kisértés, próba, 
próbálás szókkal fejezik ki. V. ö. : 

Ha valami módon megtapasztalván., 
Kár. bibliaford. (Ap. cs. 17, 27.) 

Üdvözítő erejét mind magunkon, mind másokon megtapasztalók. » 
Székács, A Kr. ev. ist. erő a hívők üd 

vösségére (a v. fel.) 

megvető: megvetendő, megvetni v. megvetésre való. Ilyen a akivetős 
pl. kivetőt találni vmiben. 

megvonszam magát: el- v. megvonni magát, el- v. visszavonulni, elrej 
tőzni v. elzárkózni az emberek elől. L. e cSzót.s-nak esvonszani 
SZAV. 

mélységes: mély, 1. e cSzót.5-nak cbátorságoss szavát. V. ὃ. Kár. bib 
liaford. Móz. II. 15, 8. Mik. 7, 19. Zsolt. 92, 6. Róm. 11, 33. 

menedék: menetel, elmenetel, út, 1. e cSzót.s-nak cakadéki szav 
5 0: 

«Αχ özönvíz csak estig tarta, mert a víznek más menedéket csináltanak. 
Mik. XXXI. lev. 

cAh, hol van menedék 3» 
Szász K. Harmincz évvel. 

menedék-levél: salvus conductus. 
menmyeg: az Akad. N. Szót. szerint: az ég felső része, a levegőé 

pedig annak alsó része. A csmennyeks — ugyancsak az ΑΚ. N. Sz 
szer. — nem többesszám, hanem a keményebb véghanggal kiejtet 
cmennyégi vagy cmennyeg,. Szarvas véleménye szer. a cmennyég 
nem egyéb a helytelennek vélt ΘΉΡΒΗΥΘΗΑ megjavításánál. V, ὁ 
Nyelvőr, XV. 315—6. XIX, 38. V. ö. 

c Azért, hogy mennyégben szebben koronázza, 
27, ΒΒ. v. VII, 85, 
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«Τόρμοαοι áldnak mennyégben. 
Rádai P. Bern. d. én. a Jéz. nev. 48. 

cArany tenger van a mennyégben.v 
Tompa, Harangszó, VIII. 

mennykő: villám, villámlás, fulmen. — Sz. Moln. Szótárában és más 
r. írók műveiben cmennyütőkőv. V. ὃ. Kár. bibl. Zsolt. 144, 6. 
övez. v.! XIV. 14. 

mentűl: mentől; különbözik a  amennély- és xeminéls-től, v. ὃ. 
Simonyi, M. kötőszók, III. 204—19. 

mér: mer, audet. Az waés-re nézve 1. e cSzót.s-nak x esmérnis szav. 
mérészen: merészen. L. az előbbi szót. 
merő: csupa, teljes, a lat. merus. V. ö. Kár. bibliaford. Móz. II. 25, 

Θ᾽ 31.430. Va ὃ:: 
cKrisztusnak . . . e világra való jövetele merő alázatosság és szegény- 

ség vólt., 
Káldi, Karácsonnapi első b. I. r. (az elej.). 

mérsékelni : mérni, megmérni, 
meértékelni : mérsékelni, temperare. V. ὃ. Kár. bibliaford. Kor. I. 12, 24. 
mértékletes : józan, temperatus. 
mertföld: többféleképen írják a r. írók, Sz. Moln. Szót.-ban: mél- 

föld és mélyföld. V. ö. Nyelvőr, I. 319. II. 38. XI. 55. — Arany 
ecmérföldv-nek írja, Toldi, II. én. 11. vsz. 

mesterség : művészet. V. ö.: 
eMindent találni benn, 
Mit a mesterség adhata.s 

Pet. Bold. pestiek. 

mesterséges : művészi, mesteri, remek. 
meszszére : messzire, messze, nagyon. V. ὃ. Arany : Toldi, IV. 19. V. ὁ. 

Nyelvőr, II. 87. 240 IV. 18. V. 81—2. 85. 330. VI. 323. VILI. 
90. 117. 179—80. 381. 

miatt: ezt az okot jelölő kötőszót sohasem téveszti össze a czélt je- 
lölő avégett, -tel. 

micsodás : milyen, minő. V. ö. : 
cMicsodás a világ, és micsoda gorombaság azon kapni! 

Mik. CLVII. lev. 

(Ha ollyan, a micsodásnak . . . leírattatik. 
Dug. Az ar. per. 284. (er. kiad.). 

mihent: írja így is: mihelyen, mihelyt. Sokféleképpen írják a r. 
írók. Arany, egy ízben, cmihelyestv-et ír, v. ö. Toldi, XI. 18. V. ὃ. 
Kriza, Vadr. 509. Nyelvőr, VIII. 208—10. 

mikor azért: lat. szór. T. i. azért mikor. 
mindazonáltal: él a rövidebb ecmindazáltalv-lal is. V. ὃ. Simonyi, 

M. kötőszók, I. 204—6. 
minden: mindenki, többese: mindenek. Alkalmasint a lat. omnis 

példájára. 
. elrágátákaáti előtte: a lat. ante omnia; elsőben, legelőször, e szókkal 

is él. 
minémű ; milyen, minő. V. ö. : 

«Α minémű az anya, olyan a leánya 15.» 
Kár, bibliaford. (Ezek. 16, 44.) 
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«ΚΙ, mikor, minémű alkalommal indul 3» 
Sz. VIII. 20. 

minthogy: mert, miérthogy, mivel, mivelhogy. Ezeknek az okot jelölő / 
. kötőszóknak mindegyikével él, és sohasem téveszti össze őket az 
időt jelölő cminekutánas kötőszóval. A mai ir. ny. és a műveltek 
ny. a divatra kapott cmiutány-nal él akkor is, mikor okot jelölő 
kötőszót kíván a nyelv törvénye. V. ö. Nyelvőr, I. 138. 142. 290. 
432. IV. 54—5. 

mivelhogy azért: lat. szór. T. i. azért mivelhogy. 
mustrálni: vizsgálni, 1. e cSzót.s:-nak xelőmustráltatnis szav. V. ὃ.: 

cSoraiban mustrát tartva.) 
Széch. Pol. progr. tör. 159. 

mutogatni magát: a lat. se ostentare, dicsekedni, hetvenkedni. 

N 

nagy: adv., nagyon, igen. Ma is mondják: nagy bölcsen, nagy nehe- 
zen, Nagyboldog Asszony (t. i. a Boldogságos Szűz) stb. V. ö. 
Nyelvőr, IV. 442. IX. 314—9. V. ö. : 

cNagy vígan vendéglé ott az királyokat. 
TIlosv. Tholdi, 302. 

cGúnyolta nagy kevélyen a nádszált.v 
Vir. Cserfa és nádsz. 

cMiről apám nagy búsan szólt.) 
Kisf. K. Rákosi sz. a tör. a. 

cNagy sebesen méne.r 
Ar. Toldi, ΧΙ, 5. 

cRánczba szedte őket nagy csunyául.n 
Pet. Kún László krón. 

nagy részbűl: a lat. magna ex parte; nagy részben, nagy részt. 
nak, nek: birtokos rag. A régiek a gen. ragját csak ritkán hagyják el, 

és ha elhagyják, hiányjellel pótolják. A. régi írók gyakorta ott is 
kifejezik e ragokat, hol nincs rájuk szükség, sőt olykor az érthető- 
ségnek rovására élnek velök: a maiak pedig akkor sem élnek 
velök, mikor okvetetlenül kell. Pl.: wAzoknak megtartóinak sok 
jutalmok vagyon.; Kár. bibliaford. Zsolt. 19, 12. cMit gondolt az 
Isten anyja, mikor... szent Fiának lecsorgó drága vérének öntö- 
zésével fejét nedvesítette 2» Pázm. Nagypént. első b. (a vég.) «Μό- 
gyek a mi főpapunknak, a Christusnak áldozatjának magyarázat-! 
járan G. Kat. V. T. 11. 704. cA ki... hit nélkül áldozott, annak 
áldozatjának nem volt semmi kedvessége) U. a. u. o. 709. V. öl! 
Nyelvőr, I. 109—14. 350—6. II. 151—7. 209—15. 254—9. 296. ! 

napiglan: napig 1. e cSzót.s-nak xcideiglen; ΡΣ ] 
Naztanzénus: Nazianzi Sz. (C(tergely, szül. 325 körül, Arianzus-ban,[ 
Nazianzus mellett, Cappadociában. A San író egyházi írók 
egyik legjelesebbike, Sz. Vazul barátja. Megh. 389-ben. V. öv 
Ullmann, Gregorius von Nazianz. Darmstadt, 1825. — Villemain, / 
Tableau de Véloguence ehrétienne au IV. siecle, a 104—43. lap. az! ! 
1891. kiad. szer. Ι 
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negédes: akaratos, elbizakodott, fenhéjázó, rátartó; az Akad. N. Sz. 
szerint  aszelidebb jelentésűs a gőgösnél. Többször előfordul a Ka- 
talin-legendában. V. ö. Szilády, R. M. K. T., I. k. 326. lap. Kisvi- 
czay e lat. mondást: eHxitio multis fastus et ira fuits így fordítja : 
A harag, kevélység és rút negédesség sokaknak vólt vesztekre. Adag. 

Ε 165. lap. V.ö. : 
cCsászár negédsége lőn ennek oka.s 1 

Ilosv. Az nagy Sz. Pál ap. ΠΙ. 1056. 
(Szilády, R. M. K. T., IV. k.) 

aNegédségek miatt sűrű homályban forognak.v 
Fal. Sz. E. H. száz. 62. I. (er. kiad.) 

Én tudós vagyok, királyom! — 
Felkiált negédesen.s 

Gyulai, A tudós. 

néhúlt: néhol. Ilyen a csohult,, v. ὃ. Kriza, Vadr. 516. 
nem: genus, sexus. 
néma vétek: mondják a régiírók így is: néma bűn ; a snémas nem- 

csak beszélni nem tudót teszen, hanem csendest, hallgatagot, tit- 
kost stb. V. ö. az Akad. N. Szót. V. ö. Máté, 9, 32., 12, 22. Márk, 
9: 24. Luk. 11, 14. 

Neocaecsareabéli Sz. Gergely: melléknevei: Ponticus, Thaumaturgus 
és Theodorus, Neocaesarea püspöke. V. ö. Jöcher, Compend. Ge- 
lehrten-Lexikon, I. 1320. 

nemzetség : család, nemzet, nép. 
nevelni : növelni, növeszteni, gyarapítani. A nép ma, is él vele. V. ö. : 

cNeveled óránkint gyönyörűségemet. 
Zr. Sz. v. II. 34. 

a Hírét-nevét emberek nevelik. 
Gyöngy. M. V. I. 16. 

cNevelte az előbbi gondot. 
Ars VT ἘΠ: Κ}185. 

nevezni : nominare, magyarabb a hívni. V. ὃ. Hogy v. minek hívnak ? 
nézni vmire: a lat. arespiceres s espectares fordítása; tartozni vmi- 

hez, a mi ezt v. azt illeti, erre v. arra nézve. Ezek helyett a ném. 
csich beziehens ford. terjedt el. V. ö. : 

Immár a mi nézi a Christusnak áldozatját.v 
G:e.Kat-. Vesd. IE. 710. 

cRám nézne földi öröksége.s 
AT. Toldi "VEN. 10: 

(A mi bátyád ügyebaját nézi.v 
Ura E. Sz. ΠΗ: 87. 

Nicéforus: görögösen:  Nikephoros, lat.: Nicephorus, mellékneve 
Callistus. Görög történetíró a XIV. században. Művei között legne- 
vezetesebb eegyháztörténete, a melyből 18 könyv maradt fenn. Idősb 
Andronicus Palaeologus !elet-római (bizanczi) császárnak ajánlotta. 
Görögből latinra Langen János fordította, latinból németre Fugger 
Márk báró. E ném. fordítás 1588-ban jelent meg, Ingolstadtban. 
Mind a lat., mind a ném. ford. I. Ferdinand cs. és kir.-nak van 
ajánlva. Egy görög nyelvű példánya megvolt Mátyás bir. budai 
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könyvtárában, a melynek viszontagságairól szól Langen lat. fordí 
tásának előszavában. 

nóta: megvan a r. nyelvben, néhány r. író és Sz. Moln. Szót. tanu 
sága szerint, a adalp, cantus, modulamen. Enek és éneklés: cantio, 
cantus, canticum, hymnus, modulatio. Enekszó: canor, cantus, 
musica; ecmusicav pedig: éneki tudomány, éneklési mesterség ; 
cmelodiav meg: édes éneklés, ékes nótája az éneknek, ének nótája. 
Sz. Moln. — A régi írók többnyire idegen szóval fejezik ki, 
pl. maga Sz. Moln. Zsoltárfordításában: «Α repeső égi madarakat, 
kik hangicsálnak szép melódiákat.s (8. Zsolt. 8. verse.) V. ὃ, Nyelvőr, 
XVII. 27—8. 81—4. 

Ny 

nyilva: a lat. aperte, clare, evidenter, manifeste, palam, nyilvánosan, 
láthatóképpen, bizonyosan, így is mondja: világoson. L. e uSzót.)- 
nak xccsinnyosonp szav. Így is: világossan. A kettős s-re nézve 
1. e cSzót.s-nak adücsősségi szav. V. ὃ. Kriza, Vadr. 510. V. ö.: 

cFeszíttetett tehát meg a Christus a közönséges akasztófa-hegyen, . . 
nem ok nélkül nyilva.) 

αι. Καὶ VE ΤΠ ἍΠ0; 

nyilvábban: bizonyosabban, érthetőbben, nyiltabban, világosabban. 
Ilyen a cméltábbanv, t. 1. méltóbban, v. ὃ. G. Kat. V. T. II. 447 
Vir. Μ. Sz. 12. er. kiad. V. ö.: 

cMeglátod rövid időn nyilvábban haragját. 
Szkhárosi Horv. Andr. Az átokról 152. 

(Szilády, R. M. K. T., II. k.) 
Sokkal nyilvábban beszél nála Robinet. 

Bcss. A phil. II. 6. 

nyilván: 1. e kSzót.s-nak enyilvav szav. 

o 

okosság: ész, a józan ész, értelem. 
okosságos : okos, eszes, helyes, 1. e cSzót.v-nak cbátorságosi szav. 
oly: olyan, a többesben: olyak, t. 1. olyanok. V. ö. : 

cOllyaknak, kik a hitnek titkát tudgyák.s 
Kár. bibliaford. (Tim. 1. 5, 9.) 

osztán: azután. V. ὃ. Kríza, Vadr. 511. — Ar. Toldi, IX. 10. 
ottan : legott, tüstént. V. ὃ.: 

Cseh vitéz hogy látá, ottan elíjede.s 
Ilosv. Tholdi, 147. 

cMihelyt a Saul felkenettetett a királyságra, ottan más embervé lött. 
σ. Kat. Ne T. 1. 4519, 
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ὃ 

ön kénnyén v. kinnyén: sua sponte, 1. e cSzót.s5-nak akényd szav. 
öreg : érett, felnőtt, meglett, nagy. A nép ma is él vele ez utóbbi 

ért. V. ö. Simonyi, Jad ss egá a ég ASE VEL EKG? 
cÓriás szunyognak képzelné valaki, 
Mely az öreg földnek vérit most szíja Κὶ.» 

Ar. Toldi, I. 9 

aTud ő olvasni, de csak öreg írást. 
Sa. EL Bz ΧΕ 795 

örömesben : örömestebb, örömestebben. 
ösztön: eszköz, a melylyel az ökröt serényebb mozgásra birják; átv. 

ért. buzdítás, izgatás, serkentés. Ma nemcsak estimuluss-t, hanem 
cinstinctus,-t is teszen. 

P 

Pafnutius: hely. Paphnutius, Felső-Theba püspöke. A nicaeai zsina- 
ton (325.) megjelent püspököknek egyik legnevezetesebbike. V. ö. 
Niceph. 8, 14. 19. 

paraszt: adj., egyszerű, durva, goromba, vad; a finom- és jónak 
ellenkezője, egyebek közt cidiotas s claicusv is, t. 1. a ki vmiben 
járatlan. V. ὃ. Nyelvőr, XI. 362. — OÖregre v. parasztra őrleni. 
ös Nyelvőr, V.. 209, Υ. ὃ 

ac Volt egy laicus barát, (paraszt barátnak nevezik némelyek) kit úntatva 
reá vőnek, hogy mondana valamit. 

Káldi, Kar. ut. v. vas. más. b. I. r. 

pártos: pártütő, e szóval is él; pártosság, pártolás a. t. m. pártütés, 
zendülés, seditio. — Tokody János szindarabjának, melynek elsősé- 
get adtak Katona remekműve felett, ez a czíme: acPártosság tüzes 
s Kisfaludy K. egy vigjátékának meg ez: aPártütőks,. Mind ama 
szók kiveszőben vannak, sőt az irod. ny.-ből ki is vesztek. Csak a 
párt (a fr. parti, a ném. Partei, a régiek felekezetnek mondták), 
elpártolni, pártolni (helyesebben: pártját fogni, pártfogolni, mert a 
r. ny.-ben a xpártolniv a. t. m. pártot ütni) stb. szókban van nyo- 
műk. V. ö. : 

aFutna, de lerogy s szívéhez 
Pártos vére visszafut.n 

Vörösm. Túri nője. 

cHiteszegett pártos. 
Ar. Buda h. X. 32. 

«ΑΖ. olasz pártos urak. 
U.a. ἘΠ ΞΖ. EX. 24. 

Nem ismered, uram, e büszke pártost.v 
Szász K. Tr. Csák, I. 43. 

pediglen: írja így is: penig, pedig. E szót sokfélekép írják a régi 
írók, pl.: kedeg, kedig, kedeglen, kediglen, kegyig, peneg, peniglen 
stb. Ὗ. ὃ. Kriza, Vadr. 512. — Simonyi, A τη. kötőszók, I. 134—56. 



156 

Arany is mondja a pediglen-t, Toldi, VIII. 1. T. E. VI. 29., Petőfi 
is, Helys. kal. I. cPedétiglens Pet. Fölszedtem sátorf. A «16» képzőre 
nézve 1. e cSzót.s-nak xideiglemi és cnapiglani szav. 

perfectio: lat. szó, magyarul így mondja: tekéletesség, ὃ. 1. tökéletes- 
ség, teljesség, bevégzettség. 

plántálmi: a lat. xplantares igének némi magyarítása, t. 1. ültetni, 
átv. ért. pedig : oltani, önteni, helyezni, tanítani. A legujabb időig 
divatozott irod. ny.-ben, még költeményekben is éltek vele. V. ö. 
Sz. Moln. Zsolt. 1. zs. 2. v. — Kölcs. Hymnus. 3. vsz. — Ar. Buda 
ΠΤ 55. 

Plinius: mellék neve: Major, t. 1. az idősebb, római tudós és író, 
szül. 23-ban Kr. u., Comum (a mai Como) városában. Katonai s 
politikai hivatalokat is viselt. A Vezuv kitörésének tudományos 
vizsgálata közben halt meg, 79-ben; alkalmasint kéngőz fojtotta 
meg. Haláláról bőven írt Plinius Minor, — 1. e cSzót.v-nak lej. 
köv. szav. — a szerencsétlenül járt tudósnak unokaöcscse (Lev. 6. 
k. 16. lev.) Az idősb Pliniusnak csak egy műve maradt reánk, a 
37 könyvből álló cHistoria Naturaliss,. Franczia nyelvre Littré 
fordította, az íróról és művéről tanulmányt bocsátva a fordítás elé, 
erről a tanulmány- és fordításról szól Sainte-Beuve xPline le natu- 
ralistes ezimű cz.-ben, v. ὃ. Causeries du lundi, II. köt. 44—62. 
lap. (az 5. kiad. szer.). Németre többször lefordították, ujabban töb- 
bek közt: Külb (Stuttgart, 1869.) és Wittstein (Lipcse, 1881.). 

Plinius: mellék neve: Minor, t. 1. az ifjabb, Plinius (Major) — 1. e 
cSzót.s-nak előbbi szav. — hugának fia, szül. 62-ben Kr. u. Co- 
mum-ban, atyjának halála után nagybátyja, az előbb említett tu- 
dós és író, örökbe fogadta s neveltette. Szintén tudós és író vált be- 
lőle, előkelő tiszteket is viselt. Műveiből csak Traján római csá- 
szárról szóló cPanegyricusv-a és levelei maradtak reánk. Igen 
nevezetes Traján császárhoz intézett az a levele, a melyben a ke- 
resztényekről szól és azt kérdi, hogy, mint helytartó, mikép vi- 
selkedjék irántok (Lev. 10. k. 97. lev.). Traján egyebek közt azt 
feleli neki, hogy nem kell őket sem keresni, sem bántani; de ha 
bevádoltatnak, meg kell büntetni (Plin. Levelei, 10. k. 98. lev.). 
Híres az a szarvas okoskodás (dilemma), a melylyel Tertullianus 
a császárnak ama szavait megtámadja. Azt írja ugyanis, hogy vagy 
bűnösök, vagy nem; ha büntetésre méltók, miért nem keresteti 
s miért nem bünteti őket? Ha pedig nem keresteti őket, mert 
ártatlanoknak tartja, miért nem menti fel, ha vádolják őket? 
(Apologet. 2. fej.) 

politta : ejtsd : políczia, gör. ered. lat. szó, kormányzása az országnak, 
rendtartás az országban, politika. 

Pópo: Dánországban Aarhus (Arhusium, Domus remorum) jámbor 
püspöke, I. Sven (Svend, Sveno) dán király (980—1012.) idejében. 

pór: paraszt. V. ὃ. pórul járni, t. i. rosszul járni. 
póráz: gyeplő, kötél, szij, zsineg. Átv. ért. él vele. V.ö. Nyelvőr, XI. 

412. V. ö.: 
(Az ördög pórázán hurtzoltatnak.s 

Fal. N. U. Első közb. (az elej.) 

:Hogy amolyan hosszú pórázra ereszsze.n 
Ar, T. Sz. X. 83. 



157 

Vive aggot, ifjat, pórázra kötözve. 
Szász K. Salamon, II. r. IV. 5. 

Povfyrius : hely. Porphyrius, másik nevén Malchos, szül. Kr. u. 2383-ban 
. Bataneaban, Syriában, meghalt 305-ben Rómában. Bölcselő s író, 

művei legnagyobbrészt elvesztek. V. ὃ. Nicephorus, 5, 13., 10, 36. 
Jöcher, Compend. Gelehrten-Lexikon, II. 715. 
zdorja : a törött, tilolt kender, vagy len szárának törekje, hulladéka. 
Az Akad. N. Sz. V. ö. Nyújtózik, mint eb a pozdorján. Km. 

prófont: a lat. providere igéből szárm. a provenda s providenda kö- 
zépk. lat. szó, ebből az ol. provianda, a fr. provende s a ném. 
proviant; Sz. Moln. szerint: úti tábori eledel, commeatus. — Atv. 
ért. minden élelem. V. ö. : 

cSok taraczk, pattantyú, ki keresztyén vért ont, 
Golyóbis, puskapor, mindenféle prófont.r 

Zr. Sz. v. HM. 40. 

Ptolemaeus : gör. Ptolemaeos, Pázm. így írja : Ptolom:eus, másik neve 
Claudius, a II. száz. első felében élt, Kr. u., csillagász, mathema- 
tikus és geographus. Csillagászati rendszere szerint a föld a min- 
denség középpontja, a mely mozdulatlanul áll és körülötte hét 
körben hét égi test (a Hold, Mercur, Venus, Nap, Mars, Jupiter 
és Saturnus) forog, ezek után következik a nyolczadik sphaera, 
az állócsillagok sphaerája. E rendszerrel, a melyet a középkorban, 
sőt az ujkor elején is igaznak tartottak, ellenkezik a Kopernikusé, 
a mely szerint a nap mozdulatlanul áll; földünk pedig, a többi 
főbolygóval együtt, saját tengelye s a nap körűl is forog, még pe- 
dig nyugatról keletre, egy év alatt, végzi forgását. V. ö. Czógler, 
A fizika tört. I. 63—7. 

punct: egyike ama kevés idegen szónak, a mely műveiben előfordul. 
Azzal a szóval, úgy tetszik, németesen él; azonban él a megma- 
gyarosodott xpontv-tal is a Kalauz VII. k. II. συ. 4. cz.-ben. G. 
Katona is mondja xcpuncts-nak (V. T. 1. 1223.). Sz. Moln. Szót.- 
ban: apont. 

punctocska: pontocska, kis pont, igen apró dolog. L. az előbbi szót. 

G 

(Juadratus: Kr. u. a II. században élt, a kereszténység védelmére 
írt műve elveszett. V. ö. Nicephorus, 3, 2. 21. 

R 

rakogatni: a araknis igének gyakorítója. 
régula: egyike ama lat. szavaknak, a melyek ma is élnek a nép 

nyelvében. Kár. bibliaford.-ban többször él vele, v. ö. Kor. II. 10, 
13. Gal. 6, 16. Filipp. 3, 16. — Mikes (XXXVII. lev.) és Faludi 
(N. U. Első közb. az elej.) a erendtartáss szóval magyarítja. Kölcsey 
crendszabásr-nak (Parain.), Katona xsszabáss-nak (Bánk. b. V. 2.) 
mondja, ma a xcszabálys szóval fejezzük ki, a mely helyesen van 
alkotva. V. ö. Nyelvőr, III. 508. 
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rekesz: elrekesztett v. bekerített hely, kolostor. Sz. Moln. 
remora : 1. e cSzót.s-nak xecheneis; szav. 
rend: állás, helyzet, osztály, rang, sor. V. ὃ. Karok és Rendek. V. ö. 

Nyelvőr, VII. 387—8. XI. 416. XVI. 393—4. Simonyi, A m. ny. 
15]. 

rendelés : alkotás, elrendezés, határozat, parancsolat. V. ö.: 

cAz Isten rendelésiben nincsen haszontalanság.v 
Mik. CCVII. lev. 

rész-szerént : részint, egyrészt. 
rivasztami : riasztani, megijeszteni. 
romlandó : romló, a mi el- v. megromlik, nem állandó, enyésző. V. ὃ. 

Nyelvőr, IX. 441. Ma is mondják: állandó, halandó, jövendő, mu- 
landó, változandó stb. V. ö. esendő (Nyelvőr, IV. 287.), maradandó 
(Kár. bibliaford. Zsid. 13, 14.), megmaradandó (U. a. u. o. Pét. I. 1, 
23.), rothadandó (U.a. u. ὁ. Kor. 1. 15, 88. Pét. I. 1, 23.) tartos 
zandó (Nyelvőr, IV. 82.), veszendő (Kár. bibliaford. Kor. I. 9, 25. 
Bét. ΤΠ 1: 1.8.) :»Οὺς 

(A máséért saját országát veszendőben hagyhatta-e?v 
Vir. M. Sz. 161. (er. kiad.) 

«Τῦῦ csak elomlandó tetemeit jelölék ki baráti.v 
Vör. Kisf. K. sírjára. 

roshadnmi : rothadni. 7 
rövidet látni: a lat. aminutum cerneres (Sz. Agoston, De ordine, 1, 

1.) fordítása, a mai xrövidlátóv pedig a ném. ckurzsichtigi fordi- 
tása; magyarosan : közellátónak lenni, közellátó; ennek ellenkezője 
a messzelátónak lenni, messzelátó. V. ö. Nyelvőr, X. 501. V. ö. : 

Bocsásd meg ezt a káromlást nékik, azt a . . . rövidlátást.) 
Kárm. F. H. XVI. 

Soha se higyen azon kurtalátásu prófétáknak vagy ármányos csábítóknak.s 
Széch. Pol. pr. tör. 144. 

Vagy hogy rövidlátó 
Már öreg korától. 

Pet. A puszta télen. 

rözgölédni: hangátvetéssel a ezörgölődniv, a zörögni gyakorítója, átv. 
ért. mozgolódni, nyughatatlankodni, commoveri, strepere. Sz. Moln. 
V:0.t 

cZörgölődnek vala azért a zsidók azon. ; 
Kár. bibliaford. (Ján. 6, 41.) 

Nem ártana . . . a császár részéről is valami rözgölődésnek lenni. 
Pázm. I. Rák. Gy.-nek (1634. márcz. 30.) 

(Szilágyi, Rák. és Pázm. 74.) 

huffinus: hely. Rufinus, mellékneve Toranius v. Tyrannius, egyh. 
író, szül. 345 körűl, megh. 410-ben. V. ö. Jöcher, Compend. Ge- 
lehrten-Lexikon, II. 953. 

rugóldozni: rugdalódzni, ellentállni, ellenkezni, ellenszegülni. — «Αὐ 
ösztön ellen rugóldoznis bibl. kif. ν. ὃ. Móz. V. 32, 15. Ap. cs. 9, 5., 
26, 14. Szól róla Büchmann, Geflügelte Worte, 60. 1. (a 17. kiad. 
szer.) V. ö.: 



189 

«Εἰ mi fiúnk gonosz erkölcsű és ellenünk rúgodozó, nem engedelmes 
a mi szónknak.s 

Kár. bibliaford. (Móz. V. 21, 20.) 

cRugóldoznak az orvos ellen.s 
Fal. N. U. Első közb. (az el.) 

Wjdítani: sejdíteni, észrevenni, gyanítani. V. ὃ. Nyelvőr, I. 424. 
IV. ὃ.: 

(A szultánnék megsajdítván a császár haragját. 
Mik. XCVI. lev. 

«Α mint sajdítottuk, erre vette magát. 
Dug. Az ar. per. 45. (er. kiad.) 

c Veszedelmet sajdítván., 
Vir. M. Sz. 161. (er. kiad.) 

ákmányos : zsákmányos, zsákmányoló, zsákmányozó, fosztogató, rabló. 
Nem tévesztendő össze a xszakmányoss szóval, a mely munkást, 
napszámost teszen; pl. sszakmányosi; az oly arató, kit holdak 
száma szerint fogadnak és fizetnek, különbözik a arészess-től. V. ὃ. 
az Akad. N. Szót. — A cszakmány, szó szárm. nézve v. ὃ. Nyelvőr, 
MI. 198. 

egélleni : segíteni. 
ca: római író s philosophus. Seneca-nak a rhetornak fia, 4 körül 

szül. Kr. u., Corduba-ban (a mai Cordova-ban, Spanyolországban). 
Nero császárnak nevelője. Előkelő hivatalokat is viselt. Nero pa- 
rancsára a fürdőben meg kellett nyitnia ereit, és így halt meg, 
65-ben. Sokat írt, művei közül sok elveszett. Azok, a melyek reánk 
maradtak, részint költőiek (tragoediák), részint prózaiak (philoso- 
phiai s természettudományi értekezések, levelek). Sokáig kedvelt 
írója volt a latinos műveltségüeknek; nemcsak azért, mert kiváló 
tehetség, a ki magasztos tárgyakról ékesen és elmésen ír: hanem 
azért is, mert, stoikus létére, bizonyos keresztény gondolkodás ve- 
hető észre művein ; sőt az a vélekedés is el volt terjedve róla, hogy 
Sz. Pál apostolnak barátja s keresztény volt. 

enge: elsőszülött, első fajzás, első termés; átv. ért. a mi első, fiatal, 
HIV. ὁ. Kár. bibliaford. Móz. II. 22, 29. Móz. IV." 15, 20. V. ὅ. 

cMily gondolat lesz agyvelőmben első zsengéjekor már meghatározás? 
KatcBánk b" ΠΕ 14 

ententia : lat. szó, ítélet. Gyakorta élnek vele a régi írók. V. ὃ, Kár. 
bibliaford. Márk, 14, 64. Kárm. F. H. XXVIII. Széch. Pol. progr. 
tör. 45. 

seraphin: héber ered. szó, seraph, a héberben többese: seraphim, 
tüzes angyalok, v. ὃ. Izsai. 6, 2. V. ö. : 

c Tengerzajtól szeráfok khorusáig 
Hall minden zenét, távol és közel. 

Szász K. Midőn hozzá indulék . . . 

νύν: iparkodó, szorgalmatos. V. ὃ. Nyelvőr, V. 148. VIII. 411. 
ΞΘ. Ὁ 
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(Úgy igyekezem serénykedni, hogy markomban semmi ne szakadjon. ᾿ 
Bethlen G. Thurzó I.-nek (1621. máj. 10. 

(Szilágyi, Bethlen G. kiadatlan pol. lev. 
cHasonlatosképpen ő is serénykedik.y 

Gyöngy. M. V. III. 266. 

cToldi pedig magát serényűl forgatja. 
Ara Kolda, VB 

c Ellenséget űz mostan serényen.ov 
Pet. A v. zászlótartó. 

serkegetni : serkentgetni, buzdítgatni, ösztönözni. V. ö.: 

aSerkegeti Tóbiás Sára asszont.) 
Székely B. Tóbiásnak hist. 157. 

(Szilády, R. M. K. T., II. k.) 

severianus : Severus felekezetéhez tartozó. V. ὃ. Niceph. 4, 4. 
Sibylla: a régi gör. hite szerint az istenektől ihletett nő, a ki tudjál 

a jövendőt ; próféta-asszony. Leghíresebb volt az Try; ben lakó. 
sidóő Jósef: 1. e cSzót.s-nak aJósefv szav. 
sohonnan : sehonnan, nullo de loco. Sz. Moln. 
sokra néző: (szem): sokra, sokfélére figyelő v. πεγοιῦ; a ki mindenre 

gondol, a kinek figyelme mindenre kiterjed. V. 

Ἐ 

«Ηδ kivált az ekkép reorganisált uj testület sokra figyelmeztető zászló 
jának becsületére is cselekednék mindig.) 

Széch. Pol. progr. tör. 159—60. 

sonkoly : alja, gazza, söpreje vminek. V. ὃ. Nyelvőr, VII. 244. 
söprő : írja így is: söprű, 1. e cSzót.s-nak cborsöprűs szav. 
spongia: lat. szó, ma is mondják aspongyas. V. ὃ. Kár. bibliaford, 

Máté, 27, 48. Ján. 19, 29. V. ö. : 

Az ilyeneket kimélés nélkül el kellene törölni, mint a spongiába eresz: 
kedett Ajaxot., 

Kölcs. Berzs. vers. bir. (a közepe f.) 

stömpöly: megvan Sz. Moln. Szót.-ban; támasz, támaszték. V. ö. 
Nyelvőr, VII. 243. 

successivum : középkori philos. kif. 
sugár: a szárny sugara, a szárnyak leghosszabb tollainak vége. Alta- 
lában vminek vékony hegye, szára, vége, pl. az ostornak vékonyodó 
része, a melyen a csapó van; sugárra ereszteni: egész hosszában 
kicsapni. V. ὃ. az Akad. N. 85, V. ö. : 

cSugárit szárnyának még minap kiszedték.s 
Gyöngy. Porából megél. Phcenix, II. III. 49. 

cMegnőnek sugári . . . szárnyamnak.) 
Ul -avüs SAE. V4.68. 

cToldi a nagy ostort sugárra ereszti.) 
Ἂν ΗΣ; ΤᾺΝ. 9); 

sült (bolondság ) : egész, merő, teljes, tiszta. Ma is mondják : sült ma- 
gyar, sült német, sült paraszt stb. V. ö.: 

Nem lehet már az ég alatt sültebb bolondság. 
Fal. N. E. Más. közb. 11. cz. (a vég. £.). 
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ámkivetni : exsulare, számkiüzni, a sszáműznis kiszorította ir. ny.-ből, 
V. ö. Nyelvőr, IV. 482. 
ámkivetés : ma: száműzetés, 1. az előbbi szót. 
ánni : sajnálni. 
les világ: a nagy v. az egész világ. V. ö.: 

«Α hadat indítá 
Mind ez széles világra.o 

Sztárai M. Holof. és Jud. 7—8. 
(Szilády, R. M. K. T., V. k.) 

c Vitézek, mi lehet 
E széles föld felett. 
Szebb dolog a végeknél?s 

Balassa, Egy katonaének. 

(A mi Rómában tudva lött vólna, a széles világra kiterjedett vólna.s 
Káldi, Kar. n. első b. II. r. 

cHát ki volna úr más széles e határban? 
Ar. Toldi, I. 9. 

«Α széles Hortobágyon.sr 
Ἐν πὰ, οὐ ὙΠ 

Széles jó kedvében kurjantott nagyokat. 
ἐπι στε ΟΣ. BA 

zemélyválogató: a ki nem egyenlő mértékkel mér mindenkinek, 
nem igazságos. V. ö.: 

eIsten nem személyválogató.? 
Káldi, bibliaford. (Ap. cs. 10, 34.) 

zemes: éber, figyelmes, ügyes. — Szemesnek áll a világ, km. V. ö. 
Erdélyi, M. közm. könyve, 7159. 

zemfínyvesztés : szemfényvesztés, ámítás, szemkápráztatás, bűbájosság, 
varázslás. Az xís-re nézve v. ὃ. Nyelvőr, IV. 18. 182. VII. 123. 
272. VIII. 83. 90—1. 185—6. 360. 512. IX. 162. 264. 266. 359. 
540. X. 264—7. V. ö. : 

«Α szemfényvesztést sem ὩΣ ne] értem. 
ΠῚ vadi sa A 

zemlátomást: szemmel láthatóan, észrevehetően. V. ὃ. Nyelvőr, V. 
ΒΡ 150. VI. 199. Ilyen a abízvást, (t. i. bízva, bizodalommal, 
bátran), ν. ὃ. Zrinyi, Sz. v. IX. 29., Vachott S. Serdülő lyánkához, 
cfogvástv (t. i. fogva), ν. ὃ. Mikes, LXI. lev., cfolyvásts (ma is 
mondják), ῬΤΑΡΟΝ (0. 1. futva), v. ὃ. Nyelvőr, ᾽ν. 330., chátvást, 
(t. i. fejjel hátrafelé, háttal), ν᾿ Ot Nyelvőr V. 273., coldalvásts, (ma 
is mondják), óvást (t. i. óva, óvatosan), v. ö. Ar. T. Sz. IX. 52., «Β0γ- 
vásto (t. 1. sorban, soronként, sorra), v. ö. Nyelvőr, II. 276. 

ΠΝ γἰμιό: a ném.-ben is megv., t.i. a szemet gyönyörködtető. 
ΠΗ 

Vígan legel szemem és lelkem rajtatok 
Régi ismerősök.v 

Tompa, Alföldi képek, II. 

Pázmány Kalauzának I. és II. könyve. Jt 
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szerelem: szeretés, szeretet; waszerelmesi a ki szeret, az is a kit sze 
rétnek. V. 6.s: 

cEz az én szerelmes Fiam.s 
j Kár. bibliaford. (Máté, 17. 5.) 

cKincs leszen életed, azt híven őrizni, szerelmes 
Foglalatosságom s kedvessé tenni, szerencsém.? 

Τὸν. A két szomszédv. IV. 219—20, 

zerencse: sors, viszontagság; van bal, gonosz, jó, rossz stb. szerencse. 
ἵν: ὁ, Nyelvőr, 1 ΘΟ ΔΙ ὃς: 

cJó szerencsével gyerekek. 
Bess. A phi. TX. 9. 

(Bal szerencse tekintetét nyugodtan ἄτη.» 
Kölcs. Par. 

szerencséből : így is mondja: történetből, t. 1. véletlenül. 
szerencsére vetni : koczkáztatni. 
szerezni ὃ. szerzemi: tőszava a sok mindenfélét tevő xcszerv szó, t. i. 

adni, csinálni, készíteni, parancsolni, rendelni, rendezni, tenni, 
toldani, ülni (pl. ünnepet) stb. Ama szóval fejezték ki a régiek; 
egyszersmind a mit ma az calapítanis, elétesítenis, clétrehoznis uj 
szókkal fejezünk ki. V. ö. Nyelvőr, I. 269. V. ö. : 

Hamar azt felszerzé erős kösziklára., 
Fekete I. Az erős stb. Sámsonról, 64. 

(Szilády, R. M. K. T., II. k.) 
cEgy szamár hátára testét felszerzé.v 

Dézsi A. Az Levitáról, 71. 
(Szilády, R. M. K. T., V. k.) 

cSzerze annak gyékényből egy ládácskát.v 
Kár. bibliaford. (Móz. 2, 3.) 

c Szövetséget szerzének.) 
U. a. u. o. (Sám. I. 18, 8.) 

(Az ő fijának menyegzői lakodalmat szerze.) 
U. a. u. o. (Máté, 22, 2.) 

cMind e bizonyságot írásba szerezték.) 
Ár. ΤῈ Sz... ML 89: 

Levelet ily rendben a királynak szerze.) 
Ua. ἀκ oak 40 

szerkeztetni : írja így is: szerkesztetni; ma: szerkeszteni, tőszava δ᾽ 
sok mindenfélét tevő xszers szó. V. ὃ. Nyelvőr, I. 224. L. e cSzót.) 
nak chelyheztetnii szav. 

szertartás: nemcsak xecerimoniad, hanem általában rendtartás, mer 
a régi nyelvben a sok mindenfélét tevő xszerv szó, egyebek köz 
a. t. m. mérték, mód, rend, stb. 

szín: ábrázat, arczulat, forma, ürügy. V. ö. Isten színe előtt, Urunl 
színe változása, két szín alatt (sub utrague specie) áldozni, semmi 
szín alatt stb. V. ὃ.: 

cLátám . . . az Istent színről színre.) 
Kár. bibliaford. (Móz. I. 32, 30. 

sSzínről színre láttalak., 
Tóth K. A nép. 

πο teat éltes ető σον 
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zínes : ál, tettetett, ürügyes, szép. A szék.-nél: szinűl, t. 1. szinleg, ürü- 
gyösen, v. ö. Kriza, Vadr. 518. V. ö. : 

cFő urak közt, színes társaságban, nagy asztalok fölött hagyj békét a 
kérkedésnek.v 

Fal. N. E. Más, közb. 2. cz. 

cNem hallgatá az a színes beszédet. 
AT. "Műts Ostes; 1. 17 

iwárkozni : szivárogni. V. ö. : 

(A szeretetnek édes bora szivárkozik belőlök.? 1 
Káldi, Septuag. v. más. b. I. r. (az elej.). 

zivárvány: szívó cső, sipho. Sz. Moln. — A ném. Heber. V. ὃ. 
Nyelvőr, VII. 4. 

zomjú : substantiv., szomjúság. 
zózat: szó, hang. Az íróknak olykor alkalmasabbnak tetszik a uszó) - 
nál csakugyan hathatósabban hangzó cszózats szó. Wesselényi Szó- 
zat, stb. ezímet adott egyik könyvének és Vörösmarty meg híres 
költeményének. V. ö. : 

cSzózat lenne mennyből. 
Kár. bibliaford. (Luk. 3, 22. 

cMost ura szózatján fölkél. 
Vör. Zal. fut. I. 87. 

:Nyomorenybhítő intézet javára emelem szózatomat.n 
Koss. Fel. Széch.-nek, 178. 

Minden legény talpon termett szózatára., 
Pet. Ján. vit. XII. 2. 

zuszék: az Akad. N. Sz. szer. deszkákból összerovott, vagy vesszőből 
font és sárral betapasztott szekrény, melyben gabonát szoktak tar- 
tani; máskép szuszák, néhutt: hombár. Tágabb ért. csűr, élés-ka- 
mara, a melyben a gabonát tartják; camera, horreum, granarium. 
V. ὃ. Nyelvőr, XI. 512. V. ὃ. cAlom-szuszékv, álmos, aluszékony. 
ΒΕ ὃ.: 

cBsaiás ... őtet (t. 1. az Üdvözítőt) fájdalmoknak férjfiának mondja 
(53, 3), azaz fájdalmoknak és szenyvedéseknek szuszékjának.s 

αν κα ΕΝ. T. II. 108. 

zű: írja aszívs-nek is. Az civ s ciüs cseréjére nézve 1. e cSzót.s-nak 
cdücsősségy és «αἰργν szav. V. ö.: 

cSzived e szűn menhelyet lel. 
Mad. Az emb. tr. IV. sz. (a vég. 

cÉn leszék szűd dobbanása. 
Szász K. Menyasszony vagy... 

zúkölködni vmiben v. vmi nélkül: szűkölködni, szűkölni, szűkölődni, 
szűkösnek lenni, szűkösödni, mind e szókkal éltek a régiek; hijá- 
val lenni vminek, reá szorulni stb. Az irod. ny. ezek helyett lat. 
és ném. kifejezéseknek fordításával él. V. ὃ. Nyelvőr, V. 243—4. 
εν 7 Ὁ Ὁ.: 
cNem szűkölködnek az egészségesek orvos nélkül, hanem a betegek. 

Kár. bibliaford. (Luk. 5, 31.) 

118 
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cHogyha valaki közületek szűkölködik böleseség nélkül, kérje Istentől.! 
ὕ. ἃ. ú. o. (Jak. 1, 5.) 

születtetmi: a lat. nasci ford., t. 1. születni. 

ἐν 

taglami v. tagolni: ütni, verni. V. ὅ.: 

cÚgy összetéphet, BA széjjeltagolhat. s 
Pet. A rab oroszl. 

cTe a taglóval ökröt ütsz.v 
U. a. Apám mestersége s enyém 

cGyűl taglani uj ἘΡΕΊΟΣ 
Ar. B. ἅν..1,.80. 

takarni : eltenni, gyűjteni, sg Ma is: megtakarítani, takarékos, ta 
karmány, takarít stb. V. 

tOh mely nagy kárt tesznek az udvarbirák, 
Mert titkon magoknak sokat takarnak. 

Tinódi, Az udvarb.- és kulcsárokról, 25—( 
(Szilády, R. M. K. T., III. k.) 

«Α következő bő esztendőknek minden termését takarják bé, és a gabc 
nát takarják a Faraó birodalma alá. 

Kár. bibliaford. (Móz. I. 41, 35.) 
cMikor mindeneket egybetakart volna az ő ifjabbik fija.v 

U. α.. ἃ. o. (Miuk. 15, 43.) 
Más kaszálja rétjét, földjét más takarja.) 

Ar. Az első lopás. 

találmány: koholt v. költött dolog, koholmány, feltalálás ; fictio, ir 
ventio, machinatio. 

talám: talán. V. ö. Nyelvőr, V. 535. VIII. 566. XVII. 405—6. 
táméntalan: ma így mondják: töméntelen, t. 1. megszámlálhatatlai 

nagy, sok, számtalan, tömérdek. V. ö 

c Táméntalan sok embereket. 
Vir. M. Sz. 161. (er. kiad.). 

cHol ozmanok táméntalan hadára 
Hunyad győző aczélt villogtata. 

Czucz. Huny. hal. 

tanács : akarat, szándék. V. ö. Nyelvőr, VI. 294. VII. 150. V. ö 

aTe akarod-é én tanácsomat ὑπαὶ ὃν 
Már. Β2. ev 126. 

tanuság : tanítás, tanulság, tudomány. V. ö. Nyelvőr, X. 188. 
tapasztalni : tapintani, tapogatni, 1. e cSzót.5-nak emegtapasztalni 

SZAV. j 
tellyessegesen : teljesen, e szóval is él. Ma az irod. ny. csak az cegészeny 

nel él. L. e cSzót.s-nak cbátorságosi szav. 
temérdek : nagy, nehéz, sok, szertelen, vaskos, vastag. V. ö 

cSzertelen temérdek agya-koponyája.n 
Ilosv. Tholdi, 394. 
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cFáradságos kézzel hurczolja temérdek 
Buzgányát.s 

Vör. Zal. fut. I. 348—9. 
a Tömérdek nép tolong hozzája.r 

Ar. Sz. László füve, II. 3. 

fr: adj., lapos, sík, sima. 
eremteni : teremni. 
eremtett-állat: teremtmény, creatura. L. e cSzót.s-nak cállati szav. 
M. Ὁ.: 

cPrédikáljátok az evangyéliomot minden teremtett-állatnak. s 
Kár. bibliaford. (Márk, 16, 15.) 

cPrédikáljátok az evangéliomot minden teremtett-állatnak.s 
Káldi, bibliaford. (U. o.) 

aMint az Isten minden teremtett-állatot: úgy a lélek, természetinek 
méltóságával, minden teremtett-állatot fölülhalad.s 

Veresm. Tanácskozás stb. (Aj. lev.) 

cNincs olyan teremtett-állat. 
Tompa, A keresztútról. 

ét: factum, így is mondják a régiek: tétel, tétemény, tevés stb. ; 
a mit ma atettsv- v. etényv-nek mondanak. Még ma is mondják : 
jótétemény. 

leetczemi: látszani, e szóval is él. — L. e cSzót.v-nak ekitetszenis 8 
aláttatiks; szav. V. ö.: 

cPára, melly kevés ideig tetszik. 
z Káldi, bibliaford. (Jak. 4, 15.) 

vUgy tetszett nekem, — még akkor a fájdalom első lázrohamában is 
úgy tetszett nekem, mintha az ég csillagainak fényszikrázatából kö- 
nyeim fátyolán keresztül egy sugár lövellene felém. 

Koss. Irataim, I. VI. 

setczés: vélemény, vélekedés, beneplacitum, placitum. 
jetem: csont, tag, test. Ma is mondják : hült v. holt tetem, tetemes 

Bib. V. ö.: 

(Az Úr Isten bocsáta nagy mély álmot Ádámra, és elaluvék, és egy 
oldaltetemét kivévén, hússal tölté bé annak helyét. 

Kár. bibliaford. (Móz. I. 2, 21.) 
cEgy is az ő tetemei közül meg ne rontassék.s 

U. a. u. ο. (Ján. 19, 36.) 

«Α hasa sáfiírokkal ékesíttetett elefánttetém.v Ε 
Káldi, bibliaford. (En. én. 5, 14.) 

«Α sidók az ő kihányatott mezítelen száraz csontjaikat, mint egy tetém- 
házban, oda szokták volt rakásra hányni.n ᾿ 

α: Καί Veres 446. 

cMinden tetemimben.? 
.Kárm. F. H. XXV. 

Nyavalyás tetemét ájulva lerakta. 
Vör. Volt tanítv. 

Nyomván nagy teteme a tért.n 
U. a. A két szomszédv. II. 254. 

aSajongó tetemi fájdalmán. 
Αγ. T. §z, V. 26, 
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tétovázni : habozni, ingadozni. V. ö. Nyelvőr, I. 62. VIII. 203. V. ö., 
cCsak úgy tétovázik keze a kilincsen.s 

Ar. Toldi, VI, 2. 

(Miklós sem tétováz sokat. 
7. aa 10, ΝΑ, B 

c:Indúlna, hajh! de tétováz a 140.» 
Szász K. Tr. Csák, I. 38. 

tettetes: feltünő, jeles, kitünő, kiváló, külső, látszó, látszólagos, szép 
tetszetős, tettetett, tettettő. V. ö. Nyelvőr, XIX. 76. XX. 230—3 
V: ő. 

cTettetesek vagytok... és hazugok.s 
Erd. Sylv. Sz. Mát. ír. sz. v. ev. stb. 48 

(Szilády, R. M. K. T., II. k.) 
cSenki titölletek a pálmát el ne csalja a tettetes alázatosság által. 

Kár. bibliaford. (Koloss. 2, 18.) 

tiszt : állás, hivatal, kötelesség. 
torkába verni vkinek vmit: megcsúfolni, meghazudtolni. V. ö.: 

cHontos okokkal, győzhetetlen igazsággal hol torkodba verte, hol me 
kodba szakasztotta szemtelen hazugságidat. 

Fal. N. U. Első közb. (az elej. 

torlani: a magára ható jelentésben : torlik, megtorlik : t.i. tódul, fe 
v. összehalmozódik, coacervari, concumulari, congeri. V. ö. Nyelvő 
XVI. 530—1. 

több: többi. V. ὃ. Magy. Nyelvészet. VI. 49—51. 388—91. V. ö. : 
cHasonlatosképpen szólának a több tanítványok 18.» 

Kár. bibliaford. (Máté, 26, 35.) 

cMind a papoknak, s mind a több híveknek nagy gongyok légye 
azokra, a kik elveszendők.s 

Káldi, Bőjt. V. v. harm. b. II. 

tőfok: a varrótűnek fején (lapos végén) levő lyuk, foramen acus. 
ὃ. Máté, 19, 24. Az cős-re nézve v. ὃ. Nyelvőr, II. 288. ΤΠ ὦ 
VII. 272. IX. 540. X. 312. A «(ἄντ négve v. ὅ. Nyelvőr, XX 
193—7. A cfoks csúcsa, széle, vége vminek. V. ö. : 

cEgy ily keszeg, sovány fiút az izmos 
Bánk bán — bajúsza egy végére tőöz., 

Kat. Bánk b. Előversengés. 

xSzőrit kés fokával bőrig borotválja.s 
Ar. Toldi, II. 2 

Vár fokára tűzöd a levágott fejet.) 
U.a π|ὶ τον VII 15: 

tóke: bot, fadarab, tuskó ; stipes, truncus. 
töredelmes : törékeny. ᾿ 
történetből : esetleg, esetlegesen, ENE TEA Sz. Moln. V. ὃ. Nyelvőr, / 

164—5. 405—6. V. 545. V. I 
:Honnan vezet a ἀῶ történet karjaim közé? 

Βδ88;. A: ῬΏΠ1|: 19; 

cHa ki történetből valakit τηθρο]θμηᾶ.» 
Vir. M. Sz. 73. (er. kiad.). 

c Történetből ajtóm felé pillantott., 
Kaz. Pály. Eml. II. k. I. sz. MDCCXGV/ 
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vényt szabmi : constituere jura, leges ferre. V. ö. : 
.Szent tetszésedhez szabd egész eszemet.s 

Rádai P. Az Istenre v. támaszkod. 

Kinek hatalma szab 
Törvényeket, határt. 

Bajza, Sohajtás. 

sBöjtöt szabott magára. 
Garay, A zarándok. 

Földi biró többé nem szab ő rá törvényt. 
Ἄγ (AG ELV ESA 

tött: 1. e aSzót.s-nak alötts szav. 
tudakozni vmin: tudakozódni vmi felől. V. ö. : 

ac Lakóheleden megtudakoznom. 
Enek Pann. megy. 47. 

(Szilády, R. M. K. T., I. k.) 
cMiért sír? tőle tudakozá.s 

Ar. Toldi, ὙΠ. 6. 
(A keze felől is tudakozták váltig.r 

Tompa, A félk. kold. 

tudomány: doctrina, a mai atans. A régiek így mondták: számvető- 
tudomány, természeti-tudomány stb. 

tulajdonítani magának vmit: másnál jobbnak v. okosabbnak tartani 
magát, elbizakodottnak lenni. 

tusakodni : hadakozni, harczolni, küzdeni, víni. V. ö. : 

acMivelhogy nagy tusakodásban volna, buzgóságosban. imádkozik vala. 
Kár. bibliaford. (Luk. 22, 44.) 

cTusakodnak vala azért a zsidók egyik a másik ellen. 
U. a. u. o. (Ján.-6, 52.) 

vu, Ú 

udvarolni: szolgálni, tisztelkedni. V. ö. : 

aKörülted udvarlok. 
ἌΣ ve ἘΠῚ 97. 

cMég én nem is udvaroltam nála.v 
Kisf. K. Csal. II. 15. 

c Ellenségnek még nem udvarolt. 
Vör. Sz. assz. 

ugordni: ugrani, e szóval is él. V. ö. : 

cFene oroszlányra hamar felugordék.s 
Ilosv. Tholdi, 191. 

ugyan: bizony, is, valóban; certe, etiam, profecto, sane. V. ö. Sándor, 
Sokféle, XI. 191. Simonyi, A magy. kötőszók, 233—5. 260. Még él 
a acsakugyanv, sugyancsaks stb. 

ujjat vonmi : ellenkezni. 
ujobban: ujabban, ujolag, ujonnan, ujra. Az «ο»-γτῷ nézve v. ö. e 

aSzót.5-nak calkolmatoss szav. — Ma a lat., fr. és ném. ízű cujból; 
szokásos. V. ö. Nyelvőr, XX. 330. 
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utat irtani: t. 1. egyengetni, készíteni; a ném. bahnen, Bahn bre- 
chen stb. 

utólsó-czél: végezél. A régi ny.-ben: utolsó-romlás a. ΝΣ m. végrom- 
lás, utolsó-veszedelem a. t. m. végveszedelem. V. ö. 

(A. bányavárosok is utólsó veszedelemre ἘΝ 
Bethlen G. Thurzó I.-nek (1621. máj. 10.) 

cIgen közel lévén utólsó végéhez. 
Mik. CXII. lev. 

cMegtermi a növényvilág utolsó czélját, a gyümölcsöt. 
Székács, A Kr. ev. ist. erő a hívők üdvös- 

ségére, EL ág; 

út: mód. Ma, is παρέ με egy úttal, ὑ. 1, egy ízben, egyszerre, egy- 
szersmind ; ez úttal, t. i. a lat. hac vice; úton-módon. Ez a kifeje- 
zése: cnagy úton) a. t. τη. igen nagyon, nagy mértékben, rendki- 
vüli v. szokatlan módon. V. ö. 

cEz úttal bocsátom az én ostoraimat a te szivedre.n 
Kár. bibliaford. (Móz. II. 9, 14.) 

cNándor-Fejérvárat megszállá: de isteni csudákkal, Hunyadi és Ca- 
pistranus segítségével, még ez egy úttal mególtalmaztaték. ᾽ 

Pázm. Kal. Az Mahomet vall. 2. ez. 

sMeggyőzvén Urúnk az ördögöt három uttal a pusztában, és elhagyván 
őtet az ördög, az angyalok hozzája járultak és szolgáltak néki.) 

Káldi, Húsvétnapi harm. b. (a bev.). 

«ΑΖ arany poharamat. . . hagyom az öregbik fiamnak, úgy hogy min- 
denkoron az öregbiké legyen és semmi úttal az familiától ne aba- 
lienáltassék.) 

Pálfjy Pál nádor — 1653. szept. 3. kelt — végrend. 
(Radvánszky, Magy. családélet és háztarit. 

a XVI. és XVII. sz. III. k. 334. 1.) 

cKiröppennek a mi gállyáink és kalmárhajóink tengeren túl, hogy a 
messze esett tartományoknak kintseit megszerezzék; de azon úttal . . . 
közinkbe hozzák azon pogány országoknak barom erköltseit., 

Fal. N. U. Első közb. (a vég. f.). 

Ü 

üdő: idő. V. ὃ. Kriza, Vadr. 521—2. Az ci, s «ἂν váltakozására 
nézve 1. e cSzót.s5-nak adücsősségi és cigyi szav... 

üdővontatás : halogatás, halasztás, késedelmezés. 
üdvösséges: üdvös, üdvözítő, boldoggá tevő, boldogító. L. e uSzót.- 

nak cbátorságosi szav. 
üszög: üszök, izzó tűzzel égő test; üszögében való: nem kész v. ren- 

dezetlen dolog. V. ö.: 

«Α setétség fiai, a pokol üszögi vóltak.n 
Káldi, Adv. I. v. harm. b. II. r. (a köz. f.) 

c Hull rá a magasbul üszög és sziporka.) 
Ar. 1. ΒΖ, Υ 51; 
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ν 

1: adj., vad, kietlen, kopár. Vadon erdő, Sz. Moln. Szót. szerint, 
silva ferarum. Vadonnan (ma: vadonat) új: egészen, teljesen új, 
Sz. Moln. V. ö. : 

cEgy sűrű vadon erdőre akada.s 
Fal. T. E. Első é. 

ρα kívánság-nak is mondja, 1. e sSzót.5-nak ekívánsági; szav. 
᾿ δι: 
aTelhetetlen szív! mikor lesz vége vágyódásidnak, melyek oly akarato- 

sak mint a makacs gyermek kedve. 
Kárm. ἘΠ ΠΕ ΤΠ 

agyon: van, így is mondja. Ilyen a : hiszen, leszen, megyen, teszen, 
viszen stb. 

valaki: a ki. V. ö. : 
c Valaki jósággal uralkodott rajtok, halála után, mint Istent imádták. 

Bess. A phil. 1Π. 2. 

cJobb helyet keresvén a sírnak ölében, 
Holott nyugodalmat találnak valakik 
Oda menvén, lesznek az itéletnapig.s 

Tompa, A félk. kold. 

mi: a mi. 
alamennyire : egy kevéssé, kissé, némiképpen. , 
választva: a maga választásából, akaratából; szabad elhatározásból, 
önként, szándékosan, szántszándékkal. 

allani: nem confiteri, hanem habere. V. ὃ. Nyelvőr, VIII. 171. 
216—8. 511. IX. 23. XVI. 37. 72. V. ὃ. becstelenséget, gyalázatot, 
kárt, kudarczot, szégyent stb. vallani. V. ö. Búsul (fohászkodik, 
sóhajt) mint a kárvallott czigány. Km. Erd. M. Közm. K. 1624. 
ML ő. : 

aKárt és szégyent valla. 
Υ̓͂ SZ ΕΝ. .:96: 

(Ok sem tértek meg nagy kárvallás nélkül.e 
4 ir. Μ. Sz. 30. (er. kiad.) 

aHa tehát a haladás ügye kárát nem vallaná, ki vallhatná kárát azon 
szellemnek, mellyet a nemes gróf bűszava előidézhet? 

Koss. Fel. Széch.-nek, 221—2. 

aA haza talán sem kárt, sem szégyent nem vallana általa. 
Eötv. K. N. és P. H. 24. (er. kiad.) 

cLovait kereste, mint szegény kárvallott.v 
τὸ ze ας 5; 

Kivel becsületet valljak és ne szégyent 3» 
Πα A.B NE 51. 

vallyon s: megvan Sz. Moln. Szót.-ban is; olyan mint a 4Π08», mely a 
anos és cs-ből van egybetéve. V. ὃ. Simonyi, A magy. kötőszók, 
I. 5—6. V. ὅ.: 

s Valyon s miért vernélek téged a földhöz 3» 
Kár. bibliaford. (Sám. II. 2, 22.) 
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cValyon s kié az ország? 
17): τα. πὶ, Ὁ. 1π. 7) 50 

Valyon s nem bánod-é, ha néked ellenkező beszédet szólunk 3» 
U. a. u. o. (Jób, 4, 2.) 

valóságosképpen: valóságosan, e szóval is él. L. e cSzót.n-nak calá 
zatosképpeny szav. V. ö. : 

c Valóságosképpen megbizonyodott, hogy a Krisztus vólt a megígérteteti 
Messiás.) 

Káldi, Karácsonnapi első b. 1. r. (a köz.) 

változandó: változó, változékony. Τι. e cSzót.:-nak aromlandósi szav 
vasmacska: anchora, Sz. Moln. V. ὃ. Zr. Sz. v. II. 41. Ar. T. Sz 

VIIS38. 
vastag: durva, erős, izmos, kemény, nagy. V. ö. Nyelvőr, IX. 261 

V. ὃ. Kár. bibliaford. Móz II. 1, 19. Ezek. 19, 3. V. ὅ.: 

cErős, vastag gyermek Tholdi kicsin korában. 
Ilosv. Tholdi, 20. 

cCsak őt boszantja mind e vastag tréfa.) 
Ar. Toldi, IN. 4. 

cMegköték a bikát vastag gerendához.v 
Ὅτι ΟΣ MAST 

vastagítani: erősíteni. L. az előbbi szót. V. ö.: 
cAzonban ha az istentelen példákkal szaporodik, vastagodik a nem-jó. 

Fal. N. U. Első közb. (az el.). 

vég: ezél. E kif.-e cjó végrev a. t. m. jó ezélból. 
végére menmi vminek: így is mondják: végére járni vminek, t. i 

kikutatni, megtudni. 
véletlenűl: nem vélve. 
vér: ver, guatit, verberat, 1. e cSzót.5-nak cesmérnis szav. 
vereség : verés, baj, csapás, ütés. V. ὃ.: 

cNagy vereséggel megveré őket.v 
Kár. bibliaford. (Józsué, 10, 10. 

cÖreg szolgának a szó is vereség.) 
Ar. Mur. Ostr. I. 78. 

Szíve szakadhat lelki vereségben.? 
{: ὦ Βα; AVI ΒΡ 

cMely kéztől szenvedett kínos vereséget. 
Tompa, A félk. kold. 

vét: vet, 1. az előbbi szót. Az xés-re nézve Il. e cSzót.s-nak aesmérni! 

szav. V. ὃ.: 
Fényt a késő századokra vét.) 

Kölcs. Zr. dala. 

Ha tovább sarkantyuzom, levét.) 
ΤΥ ΒΟΙΣῚ. 1. 145: 

Mindent tengerbe γόΐ.» 
Pet. De miért is gondolok rá? 

vetni: e szó számtalan kifejezésünkben ford. elő. Péld.: asztalt vet; 

(t. i. teríteni), frigyet vetni (így is mondták a régiek : szövetség 

szerezni), fundamentomul vetni, füstöt vetni (t. 1. füstölni, ΒΟ] 

machen), kezét vetni vkire (t. 1. bántani vkit), számot vetni, sze 
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mére vetni vkinek vmit, szemét vetni vmire, szerencsére vetni 
(t. i. koczkáztatni), zablát vetni vminek (t. i. megzabolázni) stb. 
MV ős : 

vHázak előtt asztalt ű vettet vala. 
Ilosv. N. Sánd. VI. 2387. 

(Szilády, R. M. K. T., IV. k.) 
Vess példabeszédet az engedetlen ház ellen.s 

Kár. bibliaford. (Ezek. 24, 3.) 

«Μάβ fundamentomot senki nem vethet azon kívül, a mely egyszer vet- 
tetett, mely a Jézus Krisztus.os 

ὃ ἀν (Köz Ἐ.8; 14) 

cSokszor egy kis felleg nagy esőt szokott γϑίηϊ.» 
Pázm. Egy tudakozó préd. nev. ír. öt 

levél, II. lev. (Post ser.) 

cMost is sokan vannak, kik, valamikor kezekbe vészik, megcsókollyák 
a sz. bibliát és ezt süvegvetve olvassák.s 

U. a. «ΑΖ Isten igéje igaz világossága az 
emberi tudatlanságnak? cz. b.I.r.(av.f.) 

(Hol ezt kárhoztatjuk, hol amarra vetünk. 
Gyöngy. Kem. Ján. II. k. IV. r. 52. 

Nem vetem másban én bizodalmamat. 
Rádai P. Az igaz Istennek imád. 9. 

viaskodmi : rokonértelmű (synonym) szó a atusakodni)- val. 
vigaság: vigság, írja így is cvigasságv ; 1. e cSzót.5-nak ebékeségesv 

szav. 
vigyázás: virrasztás, őrállás. V. ὃ.: 

cVigyáznak vala éjszakán az ő nyájok mellett.v 
Kár. bibliaford. (Luk. 2, 8.) 

c Vigyázván, és őrizvén az éjjeli vigyázásokat az ő nyájoknál.s 
Káldi, bibliaford. (u. o.) 

világbiró : 1. e cSzót.s5-nak cbirodalomi szav. 
világ szerént: e világon, itt a földön, a világ (t. i. az emberek) ité- 

lete szerint. V. ö. Ar. Toldi, VIII. 10. 
villámás: villámlás. V. ὃ. Nyelvőr, VIII. 490—1, 

cNagy mennydörgéssel, villámással záporessőt látván. 
Sztárai M. XXIX. Psalm. 2. 
(Szilády, R. M. K. T., V. k.) 

cKibocsáthatod-é te a villámásokat, hogy elmenjenek. 
Kár. bibliaford. (Jób, 38, 35.) 

c Villámásokkal, mennyütőkövekkel.s 
Zr. Sza vis XIV. 14. 

cSok villámás között esnek majd kétségben.s 
Gyöngy. M. V. ΤΙ. 199. 

villámni : villámlani, villogni, fényleni. L. az előbbi szót. V. ö. : 
cMindenütt villámnak csak nyilak és szablyák.r 

Zed ΒΙΖεῖ τὸ 151: 

viselni: a lat. gerere, 1. e cSzót.s-nak chordoztatnis szav. 
viszontag : viszont, ismét, újra. V. ὃ.: 

(A mely kéz felemelt, az ver most porba viszontag.v 
Berzs. Napoleonra. 
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Így szóla. νἱβαοπίαρ.ν 
Vör. Zal. 1. I. 238. 

«Δ nagybárdu Botond mond fölgerjedve viszontag.n 
Czucz. Botond, II. 131. 

(Gonosz indulatjok megszállta viszontag.s 
ἌΣ ΒΖ: ΝΠ: 58: 

viszszá : vissza. "V.ö: Kriza, Vadr. 523. V; ὅ.: 
cVisszátére Konstanczinápolyban a hadának negyedrészével.v 

Mik. XCVII. lev. (a vég.). 

cVisszára viszálván anya-érzeményét.) 
ÁT AT ASz AV NEE 

vítatmi: a avínis tétető alakja, harczolni, megszállani, ostromolni, tá- 
madni, víni, vívatni. V. ö.: 

«Α törököket vítatja a perzsákkal. 
Bess. A phil. IH. 3. 

cAzt vitatta holtig. 
ÁT AKSZ 198: 

víz háta: t. i. színe, 1. e cSzót.s-nak aföld gyomras s «[Ὁ14 hátas 
kif. 

vonszami: vonni, e szóval is él; ma: vonni s vonzani, de megvan 
még a cvonszolnis. V. ὃ. Simonyi, A m. ny. II. 79. V. ö. : 

cMegvonszod a te ívedet ő ellenek.) 
Kár. bibliaford. (Zs. 21, 13.) 

cMely kibeszélhetetlen vonszó gerjedelem mély sóhajtásaiban.n 
Kárm. F. H. XXXI. 

cVonszá oda úgy az embert. 
: Kisf. S. Somló, I. 

vonyni : vonni. 
völgy : bél, t. i. a fa bele ; a különbség — mondja Arany — a kettő között 

az, hogy a völgyében van a bele. V. ö. Nyelvőr, VII. 412. és Hát- 
ral; Prózai dolg. IT. Κ, 972, 1. 

vött: 1. e cSzót.-nak elött szav. 

Ζ 

zabállódni vmiben: mértéktelenül, mohón enni; torkosnak lenni. Atv. 
ért. él vele. V. ö. : 

Ezeknek húsokban ne egyetek. 
Kár. bibliaford. (Móz. III. 11, 8.) 

cEttetek ama kenyerekben.s 
U. a. u. o. (Ján. 6, 26.) 

cJól ittak borban. 
Gvad. Egy fal. nót. bud. ut. II. 8. 

zablát vét vminek: zabolát tesz vmire, megfékez korlátoz vmit. A 
zabla v. zabola szóra nézve v. ὃ. Nyelvőr, XI. 566. L. e «Κ'Ζόϊ.»- 
nak «γόΐν és evetnis szav. 



. Ifjusági iratok tára. Az országos középiskolai 
anáregyesület megbizásából szerkeszti Névy László. 

Czélja e vállalatnak az iskolai oktatással párhuzamosan haladó ma- 
ánolvasmányt nyujtani középiskolai ifjuságunknak (átalában 9—15 éves 
jainknak), hogy a szűk mederben folyó iskolai tananyagot bővitse, ifjaink 
átás- és tapasztaláskörét szélesbitse, szem előtt tartva, hogy az ifjuság 
ezébe csupán az való, mi remek és az emberiség szellemi fejlődésében 
elentőségének megadta próbáját. 

.—III. COX GYÖRGY. Görög regék. Magyarra forditotta s beveze- 
téssel ellátta Komáromy Lajos. Mind a három füzet 2 frt 20 kr. 
Vászonba kötve 2 {τὸ 80 kr. 
E füzetek a görög isteni és hősi mondákat adják, eredeti szépségökben, a mint a mythust 

klasszikus költők (első sorban Homéros és a tragikusok) alakitották, menten a theogonia vagy 
dhilologia erőszakos rendszerezésétől és magyarázásától. Tartalmuknál és előadásuknál fogva 
ülönösen az alsóbb osztályok ifjuságának nyujtanak kedves és tanulságos olvasmányt, de nagy 
szonnal és nem csekélyebb élvezettel olvashatja a felnött ifjuság, söt bármely koru művelt 

ris. 

CASTILLOI DIAZ BERNAL. Mexico felfedezése és meg- 
hóditása. Atdolgozta Dr. Brózik Károly. Egy térképpel 1 frt 20 kr. 
A tanulságos könyvnek átdolgozásában középiskoláink középső osztályait (3—5 osztályt) 

artotta szerzője szem előtt. 

ÍV. 

V. CARNOT ÉLETE. Arago emlékbeszéde. Ford. Dr. Császár 
Károly. 60 kr. 

VI. MONGE ÉLETE. Arago emlékbeszéde. Ford. Dr. Császár 
Károly. 70 kr. 
A hires szerzőnek, kit mint tudóst és irót egyaránt becsül a művelt világ, jelen műveiben 

középiskoláink felsőbb osztályai számára (6—8 oszt.) adunk tanulságos és lélekemelő olvas- 
mányt, melyből a jeles tudósoknak nemcsak tudományos munkásságát megérteni, hanem egy- 
szersmind jellemöket s erkölcsi fennségöket megbecsülni és szeretni tanulják. 

(VII. VIII. LAMB KÁROLY ÉS MÁRIA. Shakspeare-mesék, 
Bevezetéssel és Shakspeare rövid életrajzával ellátta Mihály Józeef. 
Átnézte Voly György. Két kötet 2 frt. Egy vászonkötetbe kötve 

2 írt 40 kr. 
Az angol eredeti ezen mesékkel a hires költő műveinek olvashatásához akart mintegy 

bevezetésül szolgálni ; középiskolai ifjuságunk különösen azon fokon, midőn a népmese és monda 
olvasásából kiemelkedik és a remek irodalom műveibe kezd elmélyedni (3—5. oszt.), nemes és 
minden tekintetben ajánlatos olvasmányt nyer bennök. 

IX.—X. ÉLETRAJZOK PLUTARCHOS-ból. Görögből forditotta 
Szilasi Móricz. S30k képpel. 
1. füzet : Lykurgos. Solon. Themistokles. Aristeides. Kimon. 60 kr. 
2. füzet: Perikles. Nikias. Alkibiades. Lysandros. Agesilaos. Pelo- 
pidas. 1 frt. A két füzet egy vászonkötetbe kötve 2 frt. 

A szövegbe nyomott képek — ókori minták másolatai — a történeti tanitásnak élénkíté- 
sében is jó szolgálatot tehetnek. 

XI. VOLTA ÉS AMPERE ÉLETRAJZA. Arago emlékbeszéde. 
Forditotta Kont Gyula. 70 kr. Az V., VI. és XI. füzet egy vászon- 
kötetbe kötve 2 frt 40 kr. 

XII. KÖZÉPKORI ÁZSIAI UTAZÓK. I. Rubruguis: Utam Tatár- 
országban. II. Marco Polo könyve. Francziából forditotta és 
jegyzetekkel ellátta Dr. Brozik Károly. Három képpel 1 írt. 

XIII. CHURCH M. A. ALFRED J. REV. Elbeszélések a görög tra- 
gikus költőkből. Angolból forditotta és jegyzetekkel kisérte Νέυῃ 
László. Négy szines képpel 1 frt., vászonkötésben 1 írt 50 kr. 



A Franklin-Társulat magyar irodalmi intézet kiadásában Budapeste 

(egyetem-utcza 4. sz.) megjelent : 

JELES IRÓK ISKOLAI TÁRA. 
E vállalat középiskoláink irodalini oktatásának emelését ezélozza, 

szakadozott irodalmi szemelvények helyébe összefüggő, az iró egyéniségé 
feltüntető olvasmányt nyujtva. A kisérő jegyzetek korántsem akarják : 
tanár magyarázatait szükségtelenné tenni, hanem oly módon vannak fogal 
mazva, hogy a tanulóknak előkészülését segítsék, melyhez a tanár iskola 
tárgyalását füzheti; ez által az iskolai olvasmány sok tehertől megszaba 
dulván, szélesebb körben fog mozoghatni. 

I. Magyar balladák. Magyarázzák Greguss Ágost és Beöthy Zsol 
Harmadik kiadás. 70 kr 

II. SHAKESPEARE. Coriolanus. Ford. Petőfi. Bevezetéssel é 
magyarázatokkal ellátta Névy L. IV. kiadás. 60 kr 

3 III. HEINRICH GUSZTÁV. Német balladák és románczok 
Első rész. — Bevezetés. — Bürger. — Goethe. II. kiadás. 70 kr 

IV. d. HORATIUS FLACCUS Satirái. Magyarázta  HElischei 
József. ἡ 80 Καὶ 

Vv. d. HORATIUS FLACCUS Epistolái. Magyarázta FElische: 
József. 80 kr 

VII. CORNEILLE. Le Cid. Magyarázó jegyzetekkel 
Alexander Bernát. 

VIII. HERDER Cid-románozai. Magyarázta Heinrich Gusztáv. πε 
térképpel. Harmadik javitott kiadás. — 80 ki 

IX. MOLIERE-ARANY L. Tudós nők. ] 
Magyarázta Greguss Agost. 80 kr 

X. MOLIERE. Les femmes savantes. Magyarázta Greguss Ágost 
80 ky 

ΧΙ. ARANY JÁNOS. Toldi. Költői beszély tizenkét énekben 
. Magyarázza Lehr Albert. Nyolczadik javitott kiadás. 80 kr 

XII. SHAKESPEARE. Julius Caesar. Ford. Vörösmarty. Bevezetés! 
sel és magyarázó jegyzetekkel ellátta Névy László. IL. kiadás. 60 kr 

XIII. GOETHE. Iphigenia auf Tauris. Bevezetéssel és magyarázt 
jegyzetekkel ellátta Dr. Bauer Simon. II. kiadás. 60 kr 

XIV. GOETHE. Hermann und Dorothea. Magyarázta  Webei 
Rudolf. II. kiadás. — 3 ᾿ 

'ΧΥ͂. XENOPHON emlékiratai Sokratesről. (Szemelvények. ) Beveze i 
téssel és magyarázó jegyzetekkel ellátta Dr. Kassai G. 80 ki 

XVI. DESCARTES Discours de la méthode. Közrebocsátja s mal . 
᾿ς gyarázza Alexander Bernút 80 kr 

XVII.ZÁGONI MIKES KELEMEN válogatott törökországi 
levelei. Összeállitotta és jegyzetekkel kisérte Dr. Erődi Béla. 80 kr 

XVIII. M. TULLII CICERONIS in L. Serginm Catilinan 
δια δμκα ὦ. δια πα MŐManroazágta. Τα) ΕἸ  σ Len ly 



XIX. Szemelvények a görög lantos költészet remekeiből. 
Bevezetésekkel és jegyzetekkel ellátta Dr. Boros Gábor. Első 
füzet: Az elegia-, epigramma- és iambos-költészet 40 kr. 

SOPHOKLES. Antigone. Forditotta és magyarázta Csiky 
Gergely. 50 kr. 

SCHILLER. Wilhelm Tell . Kiadta és magyarázta Dr. Hein- 
rich Gusztáv. Egy térképpel. Második, javitott kiadás 60 kr, 

XII. KATONA JÓZSEF Bánk-Bánja. Magyarázta Péter fy Jenő. 
A középiskolák VI. és VII. osztálya számára. 80 kr. 

. SCHILLER. Wallensteins Tod. Kiadta és magyarázta 
Alexander Bernát 80 kr. 

. BERZSENYI Ódái. Középiskolák számára. Magyarázta 
Dr. Versényi György. 50 kr. 

HEINRICH GUSZTÁV. Német balladák és románczok. 
Második Tész. — Sehiller balladái és románozai, 70 kr. 

. KISFALUDY K. Csalódások.. Vígjáték négy felvonásban. 
. Magyarázta Dr. Szigetvári Iván. 30 kr. 

. M. TULLII CICERONIS de inast gnaei pompei. 
. Μαργαγάζία Dr. Keleti Vincze. 40 kr. 

. 2U. HORATIUS FLACCUS ad pisones de arte poetica 
czímű leveléhez előkészület. Irta Simon Péter. 70 kr. 

. VÖRÖSMARTY MIHÁLY. A két szomszédvár. Magya- 
rázta Vozári Gyula. 50 kr. 

GOETHE. Egmont. Bevezetéssel és magyarázó jegyzetekkel 
ellátta dr. Bauer Simon. Ké ς 601ke 

. CZUCZOR GERGELY. Botond. Regényes költői elbeszélés. 
Magyarázta Vozári Gyula. 40 kr. 

. LESSING G. E., Minna von Barnhelm oder das Soldaten- 
glück. Lustspiel. Magyarázta Heinrich Gusztáv. 50 kr. 

.M. TULLIUS CICERÓNAK I., II. és XIV. Philippikája. 
Magyarázta Jánosi Boldizsár. 50 kr. 

. SCHILLER. Die Braut von Messina. Bevezetéssel és 
magyarázó jegyzetekkel ellátta Dr. Bauer Simon. 50 kr. 

. RACINE. Athalie. Tragédie. 
Magyarázta Gürtner Henrik. 50 kr, 

. PÁZMÁNY válogatott egyházi beszédei. Bevezetéssel és 
szótárral. Szerk. Bellaagh Aladár. b 60 kr, 

(XXVIIGYULAI PÁL emlékbeszédei. 70 kr. 

(XXVIII.KÁLDI válogatott egyházi beszédei. Bevezetéssel és 
szótárral. Szerkesztette Bellaagh Aladár. 1 írt. 

XXIX. NEMES URFI. Fordította olaszból Faludi. Bevezetéssel, 
magyarázatokkal és szótárral. Szerkesztette Bellaagh A. 60 kr. 

XL. SHAKESPEARE. Macbeth. Ford. Szász K. Jegyzetekkel és 
magyarázatokkal kiadta Péterfy Jenő. 50 kr. 

XLI. M. TULLII CICERONIS PRO P. SESTIO ORATIO. 
Magyarázta Dr. Cserép József. 40 kr. 
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Használat előtt javitandók. 

13. 1. 5. p. jegyz. 1. A saisiak nem Abderából, hanem Ab- 

dera környékéről valók voltak. 

19. 1. jegyz. 7. sor. A xév simuló szócska nem magánhang- 

zók, hanem mássalhangzók előtt lesz zé. 

91. 1. 21. sor szövegében ἀχλὰ kijavítandó : ἀλλὰ. 

23. 1. 14. sor ἃ τρεσσάντων nem roézw-ból, hanem roéw-ból 

származik. 

30. 1. Mimn. 3. 1. χάλλεοτος sajtóhiba xdA4roros helyett. 

69. 1. Anakr. 7. 1. sor jegyz. ἃ πόρε aoristus nem szárma- 

zik a πορίζω-Ὀ 1; hanem ez hiányos ige, melynek csak aoristusa 

s passiv perfectuma van. 

74.1. 17. jegyz. 4. sor χευωμένη sajtóhiba χευσαμένη helyett. 

86. I. 2. 3. sor a szövegben χεφυρμένα  kijavítandó πεφυρ- 

μένα. 

87. 1. 49. sor a szövegben ἐλϑόνδ᾽ helyett ἐλδόνδ)᾽. 

Sk ΘΒ" a « πλέπτουσα « χλέπτουσα. 

egy 1. τ « ζεῖνον « ξεῖνον. 

97.1. 9. 1. sor: 32. vat így irandó "Oval s aztán ennek 

megfelelően így változtatandó meg a 104. 1. jegyz. 2. 1. 15: 

"Ovat krasis ebből : 2 ἄναξ. 

99. 1. 7. 4. sor γυμναοίῳ helyett γυμνασίῳ. 

101. 1. 7. 37. sor χορώνες helyett χορώνης (a varjunál). 

102. 1. 13. 2. sor αὐτὰς helyett döürds. 

105. I. jegyz. 4. 4. sor zalaly “τῷ egybeirandó. 

105.1. a 0. 2. sor πυραΐῃ helyett πυρχαϊζῇή. 
111.1. a  12.8.sor: A nők számárai után teendő e 

szó : amár). 

111. 1. jegyz. 11. 10. sor : χαέοοτε helyett χαίροιτε. 
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ΡΣ SZ BAT ὑὰ ΠΣ 

A görög államélet hőskorának letünte után új kor követ- 
kezett be a görög műveltség minden ágában. A múlt nagy-. 
szerű és tanúlságos képei nem birták tovább is kizárólag 
lekötni az emberek figyelmét; az egyén nem késik többé 
kifejezni saját benső világának tüneményeit, a szabad gon- 
dolkozás, az önálló tevékenység öltőjébe lép. Nyüzsgő társa- 
dalmi élet keletkezik; a nem fékezhető egyéni vélemények — 
nyilatkozni kezdenek; a sokoldalú foglalkozás kifejti az em- 
bert, létet, működés-tért biztosítva az egyénnek. ES Φ 

Az epos nem lehetett már kielégítő. A költő már nem 
csupán a letünt események dicső alakjain mereng, a külső 
harcok az egyén benső életében is nagy változásokat, forron- τὸ 
gást hoznak létre. Az egyén figyel az őt körülvevő világ tünezé SES 
ményeire, ezeket viszonyba hozza saját beléletének nyilvánu- 
lataival , úgyszólván ellentétes szerepet kezd játszani az ᾿ 
állammal és társadalommal szemben, midőn a saját lelkének ἄς ̓ 
érzelmeit, örömét, bánatát, szerelmét, gyülöletét fejezi Éz 
A költő most alanyiságának törekedik érvényt szerezni, — 
egyszóval megszületik a lantos költészet s így annak minket 
ezúttal első sorban érdeklő része : az elegia. ὡς 6. 

E költészet-nemben a költőnek nem kell már tárgya mögé — 
rejtőznie s a tárgyilagos előadásra szorítkoznia ; hanem ἃ kép — 
előterébe lép érzelmeinek, akaratának, eszméinek és gondola- 
tainak egész nagy világával. A külvilág hat reá s ő e hatást a τ 
lelkéből származott érzelmekkel igyekszik összeegyeztetni. 
A tárgy, melyet a költő megénekel, nem a múlt eseményei, — 
hanem a közetlen közelből, a szükebb körű társadalmi s ma- 
gán életből vett viszonyok. 

A görög elegia nem görög földön született; a kis-ázsiai. 
káriaiak és lydiaiak hasonnevű fuvolakiséretes dalaiból átvéve. 
honosult meg ott. Ámde a görög elegia koránsem maradt a 

4 



ΓΕ vázlat 
ΑΖ ἘΠΒΘΙΑ. ὦ 

ἊΣ ο΄ kis-ázsiai népek keservének, bánatának kifejezésére használt 
ἐπι 5: kizárólagos jellemvonásoknál; hanem nagyobb kört nyitott 
ἀχο" magának, és pedig mint látni fogjuk, sokféle alakban fejlett, 
j τς . más és más érzelmek tolmácsolására szolgálván. i 
προσ το τς A szó magyarázatára röviden csak annyit jegyzek meg, ! 
— — hogy 2-yoc általában panaszdalt, ἐλεγεῖον tisztán alakilag a hexa- i 
οτος meter és pentameter összefüzéséből előállt distikhont, ἐλεγεία 
Ἢ pedig minden e versmértékben irott költeményt jelent. A szó 
Ἵ származására nézve pedig csupán: arra utalok, hogy a sokféle 

——— etymologia közűl ma az a legelfogadottabb, hogy az ebből a 
Hg refrainből: ἔ ἔ λέγ "8 ἔ λέγε származott, melyet az egyes dalok 

kv végén énekeltek. 
Az elegia tartalma már a különböző társadalmi s magán 

ΤῊΣ τῷ, 
4 ο΄ viszonyok szerint nagyon különböző; mint s mivé fejlődött, s 
ett. . lett egyik-másik faj irodalmi értéküvé, látni fogjuk alább az 

egyes íróknál. 
A. tartalomnak megfelelő volt a  versmérték, mely va- 

lamint általán az elegia, eposi eredetre vall. A hexameter 

που; 

— —— az, mely az eposból átvéve s ἃ pentameterrel kapcsolatban 
Re állandó mértéke lett az elegiának. A hexameter magasztossá- 
A , , τὰ , . Ὁ A Ἄ 

"ΩΣ gát, méltóságos, nyugodt menetét mintegy feltartja a második 
τοι sor, a pentameter, úgy hogy amabban emelkedik a gondolat, 
Ἕν: ebben, mint zárlatban, leszáll. A két verssor egyesített alakja, 
ΘΝ a distikhon, a legelső strófa, melyben még nincs meg a nagyobb ᾿ 

lyrai strófák mozgékonysága, változatossága. ᾿ 
“ΑΖ ion törzs teremté meg az epost, s e törzs számára volt | 

fenntartva megteremteni az elégiát is. Az ion törzs jellem- 
vonásai : a folytonos mozgás, változtatás, újítás, ingerlékeny ; 
természet, a gyors felfogó erő, érzelmesség s földjének szeren- 
csés fekvése következtében a többi hellén néptörzseket jóval — ! 

, túlszárnyalta szellemi előhaladottságban általán s ἃ költészet- τὸ 
ben különösen. 

A köztársasági államszerkezet igénybe vette minden egyes — [/ 
polgár tehetségeit ; a kinek ereje volt, az küzdött: az ion törzs 7 [/ 
csakhamar szellemi s anyagi virágzásnak indult és nincsen a 
görög népnek egyetlen törzse sem, mely annyi kitünő művész- 
nek s költőnek adott volna életet, mint az ion. 

Az ion volt az, ki legelőször adott kifejezést saját érzel- 
meinek, ki legelőször merészelte hangoztatni az egyénnek 
hatalmas szózatát, ki legelőször vetett számot a körülmények- 
kel, s nyilvánítá örömét, fájdalmát. S a költészet-nem, melyet 

e végre használ, épen az elegia. ; 
"A mi most már az elegia ság ösy ! illeti, azt rendesen Ϊ 

három korszakra szokták osztani, u. m. ; 
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a) Az elegia legelső termékeitől Solonig. 
b) Solontól Antimakhosig. 
c) Az Alexandrinok elegiája. 
Az elegia az első korszakban / a., ) harcias:politikai volt, 

melyben a költő harcra buzdít, illetőleg különböző állami 
viszonyok körűl forog. E nemben működtek MWallinos, Arkhi- 
lökhos, Tyrtaios és Solon. Ez utóbbi által (b., ) az elegia a politi- 
kai térről a tanító irányba csapott át, hová még AXenophanes, 
Theognis és Phokylides tartoznak. Hanem e mellett az elegiá- 
nak más fajai is feltüntek ; így Münnermos, khiosi Jon, Diony- 
sios, az ,érc" melléknevű, az elegiának társadalmi irányt 
adtak. E szakba szokták számítani a társadalom minden- 
nemű viszonyait tárgyazó elegiákat. Ide kell számítni még 
keosi Simonidest, ki a gyász-elegiában volt kitünőség; a humo- 
ros parodikns fajban meg Asios és Krates említendők. 

Természetes, hogy e fajok soha sem voltak szigorú kritiká- 
. val külön választva s hiábavaló volna ma is külön osztályokba 

sorozni; gyakran átvágnak egymás körébe, de mindig hivek ma- 
radtak feladatukhoz, mindenha a lélek, a kedély világát tárják föl. 

A második korszak végén működött Antimakhos, ki ugyan 
saját énjének érzelmeit adja, de már a tudósság leplét borítja 
érzelmeire. 

Végre a harmadik korszakban (c., ) határozottan szerelmi 
és pedig érzelgősen szerelmi jellegett vett föl az elegia. Az 
Alexandrinok tudományos működésüket átvitték a költészetre 
is. A költői művek nem mindenki, hanem csupán egyesek és 
pedig a képzettek, műveltek számára írvák. [ὃ korban költ 
mindenki, akár van tehetsége hozzá, akár nincs; de épen, 
mivel mindnyáján a nagy szorgalmu, a kimeríthetetlen buz- 
galmu tanulmány látszik, soha sem szólhattak igazán aszívhez, 
soha sem lehettek a nép közös kincsévé. Innen az ily elegiák 
megismerése a tanuló ifjuságra nem nélkülözhetetlen s épen 
azért mellőzzük 15. Ide tartoznak keosi Philetas, kolophoni 
Hermesianaa és Kallimakhos. 

Az Alexandrinokkal aztán le 15 járt az elegia élettartama, 
csak később a rómaiaknál Propertius, Tibullus s mások által 
kelt új életre ismét. 

A mi az elegikusok dialektosát illeti, bárha a költők külön- 
féle nyelvjárási alakokat is vegyítettek össze, mindazáltal álta- 
lában az epikus, a mint azt Homerosnál látjuk. Ritkán alkal- 
maznak ugyan némely elavult epikus nyelvjárási alakokat, 
mint pl. -εμεναι infinitivus végzetet vagy. a -ο: suffixumot; de 
másfelől természetes, hogy mindenik igyekezett e tekintetben 
15 ragaszkodni korához. 

ESÉLYT) MEANT ΚΑ 
ρου ρον ας ; és δι, 

ν᾿ 
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nak tömegesebb összejöveteleikor is szokták előadni, majd 
. deklamálva, majd zene nélkül vagy fuvola-kisérettel. Az elő- 
adást, ez utóbbi esetet illetőleg, úgy kell képzelnünk, hogy a 
zene vagy megelőzte a szavalandó művet, vagy az egyes vers- 
szakok szüneteinek kitöltésére szolgált, s eshetőleg a mű végén 
15 zenét alkalmaztak. 

κ᾽ I. Kallinos. 

Kallinos Ephesosban született s kora 750 körül abba az 
időbe esik, mikor Ardys lyd király idejében a Kimmerek, egy 

. észak-európai néptörzs, Kis-Ázsiába törtek, Sardest elfoglal- 
ták s lerombolták és innen Ephesos ellen nyomultak. E veszély 
közeledtekor költött Kallinos, midőn látta a fenyegető ellen- 
séget s előre megjóslá a város pusztulását. 3 

Kallinos életviszonyairól mit sem tudunk, sőt költői műkö- 
désének megitélésében 18 csupán néhány sorra kell szorít- 
koznunk. 

Fennmaradt leghosszabb töredéke ez : 

Μέχρις τεῦ χατάχεισὺς ; ÓT ἄλκιμον ἕξετε ϑομόν, 
ὦ νέοι; οὐδ᾽ αἰδεῖσϑ᾽ ἀμμφιπεριχτίονας, 

ὧδε λίην μεϑιέντες, ἐν εἰρήνῃ δὲ δοχεῖτε 
ῆσϑαι, ἀτὰρ πόλεμος γαῖαν ὅπασοιν ἔχει. 

5 vüL τις ἀποϑνήσχων ὕστατ᾽ ἀχοντισάτω. 
τιμιῆέν τε γάρ ἔστι χαὶ ἀγλαὸν ἀνδρὶ μάχεσϑαι 

Ἰῆς πέρι καὶ παίδων χουριδίης τ᾽ ἀλόχου 
δυσμιενέσιν" ϑάνατος δὲ τότ᾽ ἔσσεται, ὁχχότε χεν δή 

Μοῖραι ἐπικλώσωσ᾽, ἀλλά τις ἰϑὺς ἴτω 
10 ἔγχος ἀνασχόμενος χαὶ ὑπ᾽ ἀσπίδος ἄλκιμον ἦτορ 

ἔλσας, τὸ πρῶτον μι:γνυμένου πολέμιον. 
οὐ γάρ χως ϑάνατόν γε φυγεῖν εἱμαρμένον ξστίν 

ἄνδρ᾽, οὐδ᾽ εἰ προγόνων ἢ Ἰένος ἀϑανάτων. 
πολλάκι δηϊοτῆτα φυγὼν καὶ δοῦπον ἀκόντων 

15 ἔρχεται, ἐν δ᾽ οἴκῳ μοῖρα κίχεν ϑανάτου" 
ἀλλ᾽ ὃ μὲν οὐχ ἔμπας δήμῳ φίλος οὐδὲ ποϑεινός, 

τὸν δ᾽ ὀλίγος στενάχει χαὶ μέγος, ἥν τι πάϑῃ 

Az elegiát részint lakomák alkalmával, részint a polgárok- A 

᾿ 
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τῶν gép σύμπαντι: πόϑος Ἀρατερόφρονος ἀνδρός 
5 ."-- ϑνήσκχοντος ζώων δ᾽ ἄξιος ἡμιϑέων' 
80 ὥσπερ γάρ μιν πύργον ἐν ὀφθαλμοῖσιν ἡ ὁρῶσιν" ἘΣ 

ἔρδει γὰρ πολλῶν ἄξια μοῦνος EGY. Szs e 

9 Jegyzetek. 1. τεῦ ion alak az attikai τίνος helyett. χατάχεισϑε" ἌΝ τς 
᾿χατάχεισϑαι — tétlenűl űlni; ép Így κάϑημα! Hom. Od. 2, 255. 4; 628, τ 

Í ὁ 8 κεῖσϑαι Hom. II. 2, 688. — χότ᾽ — κότε ion tájszó, az attikai πότε h. 5.3 
ΤΆ 2. “ἀμφιπεριχτίονας régibb alak a későbbi ᾿αμφιχτίονας ἢ. ἘΖεὶ᾿ τ᾽ 
᾿ —— alatt az Ephesos körűl fekvő vidékek lakói értendők, kiket görög 

hódítók leigáztak s aztán valószínüleg ezek mivelték a földet; 7700. 
ezek voltak a kézmívesek s baromtenyésztők, kik a politikai élet- Ὁ 
től teljesen elzárvák s háboruban a könnyű fegyverzetüek közé 7. 
sorozvák. L. Tyit. 2, 35-hez jegyz. δι 

: 4. ἀτάρ, gyöngült adráp-ból, rendesen a mondat elején áll, s ἦ 
. — ellentétet vagy szembe állítást fejez ki. Ez. : 
B 5. E verssor előtt, mint látjuk, hézag van, mit Camerarius 

következőleg akart kipótolni : ΕΞ 

as , » [4 rő » y , “ 

εὖ νύν τις ἀσπίδα ϑέσϑω ἐν ἀντιβίοις πολεμίζων, ; 
᾿ 

. —— azonban valószínüleg több sor hiányzik innen, melyek tán a fenye- — 
ο΄ gető veszélyről szólottak. vre 

8. ózzóre ion alak az attikai ὁππότε h. L. 1-hez 7: 28 
ἢ 9. Μισῖραι : az emberi sors intézői. Homeros még csak egyet 

j ismer, de már Hesiodos s az utána következett πποξοι τ ξ61- 
ο΄ számítja mind e hármat: Klotho, ki az élet fonalát ereszti: Lakhe- 

᾿ς — sis, a ki azt fonja és Atropos, a ki elmetszi. Ezek felvigyázói τ 
az emberiség örök törvényeinek, hatalmuk legfőbb, e részben az : 
istenek is alattuk állanak; Zeus azonban csak akkor, mikor tisz- s 

. tán emberies fogalomként van ábrázolva, — mikor azonban mint ὦ 
τ΄ valódi isten jelenik meg, akkor úgy szólván összevegyűl a sors 0. 
ο΄ fogalmával, sőt néha annál is főbb. Nevök a rómaiaknál: Parcae. 4 
μ᾿ Ὁ xocion alak az attikai πως h.— Πι. 8. v. ὑχχάτε. ἀξ: τ’ 
Ι 13. οὐδ᾽ εἰ χτξ. Még ἃΖ ᾿δίθῃθκ sem tudják megmenteni a halál- 77. 
Ϊ tól a halandókkal nemzett gyermekeiket, ha a Moirák úgy hatá- τ 
; rozák. Igy pl. Zeus nem tudta megmenteni szeretett fiát Sarpe- AZA 
: dont, hogy Patroklos meg ne ölje. L. Hom. 1]. ΧΥ͂Ι. 433, köv.; τ 
ő 482, köv. 
πο.- 14. φυγών, a költő szeme előtt itt—-is lebegett a part mellett. 
: 15. ἔρχεται — eltávozik, elmegy, t. 1. a csatából, épen, sér- 

. tetlenűl, : 
ΞΖ 16. ἔμπας (ἐν πᾶσ!) költőknél használt adverb. Homerosnál ἔμπης. 
ΐ , 19. ἄξιος χτλ. méltó, hogy félistenként tiszteljék. 
με: ̓ 20. μιν acc. sing. az attikai § h. — ὀφϑαλμοῖσιν homerosi dat. 
; plur. o declin. 

21. πολλῶν ἄξια brakhylogia e ἢ. ἄξια τόυτων, ἃ πολλοὶ ἔρδουσιν. --- 
οὔνος ion alak az attikai μόνος h., a dórban : μῶνος. 
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- E költeményben Kallinos inti honfitársait, hogy szállja i 
nak szembe a közeledő ellenséggel. De azok elpuhultsága fáj- 
dalommal tölti el s 6 szomoruságának kérdésekben ad szemre- 
hányó kifejezést. Harcra hívja fel az ifjakat s azt kívánja, hogy 
a halálra ne nézzenek, mert a honért meghalni becsületi köte- 
lesség s a halál különben is kikerűlhetetlen. Aztán szembe 
állítja a dicső hőst a gyávával s még egyszer küzdelemre int. 

Kallinos e műve még tisztán mutatja az eposi eredetet, a 
költemény második részében ugyanazzal a tárgyilagos alappal 
találkozunk, melyet az eposból ismerünk. Már az maga is eposi 

. eredetre utal, hogy a költő valamely gondolat kifejezésénél nem 
szorítkozik egyetlen distikhonra, hanem a gondolat az egyik 
párversből átnyulik a másikba. E gyarlóság azonban a későbbi 
elegikusoknál mind ritkább lett. Lényeges eltérést látunk az 
epostól abban a tekintetben, hogy a háború itt, nem mint az 
eposban, a nagy hősök tetteinek kifejezésére szolgál, — hanem 
viszonyba van hozva az egyénnel, mint egy esetleg fenyegető 
baj, melynek elhárítására a lélek nagyszerű tulajdonai: a 
hon, hitves, és gyermekek iránti szeretet, a harci dicsőség 
utáni vágy s a lealázó gyávaságtól való félelem. Az egész köl- 
temény minden sorából hadi erény, bátor szív, küzdelemtől 
nem rettenő, sőt arra vágyó lélek tünik ki. 

Kallinosé az érdem, hogy az elegia-költészet számára 
határozott s megillető helyet jelölt ki és biztosított a költészet 
nagy országában. 

11. Arkhitlokhos. 

Arkhilokhos 700 körül született Paros szigetén, előkelő, 
nemes családból. Anyja Fnivo, egy rabnő, atyja meg egy Telesik- 
les nevű nemes ember, Demeter istennő papja volt. A szülőknek 
emez ellentétes társadalmi állása meglátszott a költő inger- 
lékeny természetén; a sok gúny, mit ama körülmény miatt 
türnie kellett, csaknem örökös boszúságban tarták. Gyermek- 
éveiről, neveltetéséről, sőt ifjukoráról sem tudunk semmit. 
Mikor — tudomásunk szerint — először lép fel a nyilvánosság 
terén, együtt találjuk őt azokkal, kik a hazájukban való nyo- 
mor miatt Thasos szigetére költöztek. Az expeditio azonban, 
mely emitt aranybányákról álmodozott, nagyon roszúl ütött ki. 
Ott a földek miveletlenűl hevertek, a munkálkodáshoz pedig ἃ 
kiköltözötteknek nem volt elég erejök, kitartásuk. Ekkor aztán 
jobb hazát remélve Kis-Ázsia partjaira vonultak. Itt kitört a 
harc a szomszédos thrákokkal s e harcban költőnk is részt vett. 

ἢ rap s Ἢ 

αὖ 

Ἵ 
᾿ 

- 

πω ΟΝ 



ΟΠ ἃ ἘΝ GED ας. ΒΝ BAGY ΙΕ nem volt gydéta 
; többé. ΕἸ μος: bizalmatlansága az emberek iránt, elégedetlen- 

önmagának életviszonyaival az elkeseredettségnek, meg- 
zónlásnak állandó bélyegét nyomta működésére, egész való- 
Ε jára. Utóbb, nem tudni mikor, visszatért szülőhelyére Parosba, 

s ott élte legvégső napjait, melyek a Naxos ellen folytatott 
egyik háboruban értek véget. 

τι 

ἐμ δ᾽ ἐγὼ ϑεράπων μὲν ᾿Ενυαλίοιο ὁ ἄναχτος 
χαὶ Mpcé ων ἐρατὸν δῶρον ἐπιστάμενος. 

Jegyzetek. 1. ᾿Ινυαλίο!ο a 2. ejtegetés gen.-a, mint Homeros- 
- nál leggyakrabban, megtartotta a régi ro végzetet. — Enyalios 

. Aresnek (római Mars) a had istenének mellékneve. Annyit jelent, 
᾿ς mint: öldöklő, gyilkoló. L. Hom. II. XIX, 47. — μὲν — zat e 

kettőnek összekapcsolása nem épen gyakori, legtöbbször Pindaros- 
ó" nál, de előfordul egyebütt is, pl. II. I, 267: χάρτιστοι μὲν ἔσαν zat 

καρτίστοις ἐμάχοντο. Tyrt. 3, 11: εἰ μὴ τετλαίη μὲν ὁρῶν φόνον αἱματό- 
[evre zal δηΐον ὀρέγοιτ᾽ ἐγχύϑεν ἱστάμενος. 
A 2. Μουσέων homerosi össze nem vont gen. plur., az attikaiban 
— ο-ὧν. — M. δῶρον jelenti a költészet, művészet minden ágát, ille- 

tőleg az azokban való jártasságot. A muzsákat, mint a művészetek 
istennőit tisztelték. Homeros még nem, de már az utána követ- 
kező kor megállapította számukat. Kilencen voltak, u. m. Kalliope, 
az elbeszélő, epikus költészet muzsája, Huterpe, a, lantos költé- 
szeté és a zenéé, Melpomene, a szomorujátéké, Erato, a szerelmi 
költészeté s mimikáé, Polyhymnia, a komoly és vallásos költé- 
szeté, Thaleia, a vidám daloké s különleg a vígjátéké, Terpsikhore, 
a ténő; Kleio, a történelemé, Urania, a csillagászaté. 

E költeménytöredék tartalma az, hogy a költő nem csu- 
. pán a harcban lel örömet, sőt a költészet ép oly fontos reá 
nézve ; úgy azzal, mint ezzel szívesen foglalkozik. 

192 

ἜΣΟΣ 
úg Ἔν δορὶ μέν μο! pala LED (VÉN; ἐν δορὶ δ᾽ οἶνος 

5. § Ἰσμαρ'κός, πίνω δ᾽ ἐν δορὶ χεχλιμένος. 

Jegyzetek. 1. μᾶζα valami árpakenyér-féle, melyet különösen 
. háború idején szoktak enni, békében pedig a rabszolgák táplál- 
. koztak ilyennel. Ellentéte ἄρτος búzakenyér. — μεμαγμένη part. perf. 
i uággona-tól : bégyúr, belédagaszt. 1 
£ 2. ᾿Ισμαριχός. Ismaros thrák város a hasonnevű hegy közelében, 

rő 



erős, ízes piros boráról hires. E shélg neve ma ἘΞ ΝΣ E fajta 
bor említve van már Homerosnál Od. IX. 208, köv.: 

A ki ezen bornak méznedvét inni akarja, 
Egy poharat töltvén hozzá húsz annyi vizet tesz; 
Es gyönyörüséges jó illat párolog, el sem 
Birja szakasztani ajkaitól egykönnyen az ember. 

Szabó István ford. 

A töredék tartalma: «ἃ gerely mindenem, — étele, 
itala abban van a költőnek s mindkettőt a gerelyre támasz- 
kodva költi el. E sorokból itélve Arkhilokhos nem volt utolsó 
a harcban. 

Οὔ τοι πόλλ᾽ ἐπὶ τόξα τανήσσεται οὐδὲ ϑαμειαί 
σφενδόναι, εὖτ᾽ ἂν δὴ μῶλον Ἄρης “συνάγῃ 

ἐν πεδίῳ" ξιφέων δὲ πολύστονον ἔ ἔσσεται ἔργον" 
ταύτης γὰρ χεῖνοι δαίμονες εἰσὶ μάχης 

5 δεσπόται ᾿ὐβοίης δουρικλυτοί. 
Jegyzetek. 1. 04 τοι — bizony nem. 
2. μῶλον ἔλρης — Ares munkája. Ares (Mars) az ős görögök- 

nél föld alatti isten volt, ki csak vészt, rombolást, pusztulást hoz 
mindenfelé. Később a 12 főisten közé (kik ezek?) számíták, s a zajos, 
rohamos, rendezetlen háború isteneként tisztelték. Éles ellentétben 
áll Pallas Athenevel (Minerva), ki a rendezett, szabályos harc 

. istennője, s ki őt rendszerint legyőzi. 
3. ξιφέων 1. Arkh. 1, 2-hez 1. — πολύστονον : sok sóhaju, sok 

fájdalmu, azaz, sok fájdalmat hozó. — ἔσσεται ion alak kettőzött 
5-al, az attikai ἔσεται helyett. 

5. δεσπόται Εὐβοίης Euboia az aigei tenger egyik nagy szigete, 
délkeletre Thessaliától, Boiotia közelében. Mai neve Negroponte 
vagy Egribos. Euboia  urai-val az Abantokra céloz Arkhilokhos, 
kik a sziget legősibb lakói voltak s harci bátorságuk, kivált a 
közel harcban, közhírü volt. 

E töredékben a költő mintegy a had menetét adja pár 
vázlatos vonásban. Először az íjak és gerelyek működnek, de 
csak addig, míg a harcosok a küzdelembe derekasan belé 
melegesznek, — ekkor a kardharc kezdődik, mely legtöbb 
szenvedést, fájdalmat okoz. Végül az Abantokra utal, mint a 
kik derék lándsa-hősök voltak. 

E töredék vagy valamely harcias elegiából maradt meg 
melyben a különböző harcnemek s tán az ezekben kitünő ők 
lehettek felsorolva, — avagy egyszerű dicsőítő ének részlete 
Euboia hős őslakóira az Abantokra. 

ὌΝ ) 

veszt £ 

Ὗ 



μῦν. “" ρῶς 
ral ρον te AE 

HILOKHOS 7 
᾿ 

τον δε et Ἵ ς 4. 

JAN ἄγε, σὺν κώϑωνι ϑοῆς διὰ σέλματα νηός 
φοίτα χαὶ χοίλων πώματ᾽ ἄφελχε κάδων, 

τ΄ ἄγρει δ᾽ οἶνον ἐρυϑρὸν ἀπὸ τρυγόΞ᾽ οὐδὲ γὰρ ἡμεῖς 
; γήφειν ἐν φυλαχῇ τῇδε δυνησόμεϑα. 

- 

ς΄ Jegyzetek. 1. σὺν χώϑωνι" kothon-nak neveztek egy ősrégi ivó- 
. edényt, melyet tarisznyában tartottak; átláthatatlan anyagból 
. készült a célra, hogy ne lehessen észrevenni, ha a víz, melyet 
. beleöntöttek, nem épen tiszta; szűk szája volt, belől alátüremlő 
— széllel, hogy a tisztátlan részek ne menjenek a szájba. 

; 3. ἄγρει származik aypziv-től, mely ős alakja atcerv-nek. — ἀπὸ 
rovyós seprőstől, azaz, egy cseppet se hagyva a korsó fenekén. 
gy mondja Horatius is III.: 15, 16: 

Seprőstől borodat csak nem iszod ki mind ? 

τ“ Ἐ költeményke megértésére nézve meg kell emlékeznünk 
arról, hogy a hadi élet ἃ költő idejében nem csupán a szárazra 
szorítkozott, hanem számtalanszor hajózással volt összekötve. 

. A költő íme még a háború folyama alatt is élvezetre gondol. 

. Az ion szellem, melynek egyik jellemvonása a bizonyos mérvű 
; ᾿ könnyelműség, e sorokból ugyancsak kitünik, midőn a harci 

zaj közepette is az juthat valakinek -eszébe, hogy mulasson, 
1 

élvezzen. 
- 
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Ἵ ᾿Ασπίδι μὲν Σαΐων τις d. ἀγάλλετα L, ἣν παρὰ ϑάμνῳ 
εἰ", ἔντος ἀμώμητον χάλλιπο οἷς Ξϑέλων" 

᾿ A pt sége 4 . - 3 ὅ4)» αὐτὸς δ᾽ ἐξέφυγον ϑανάτου ΑΗ: ἀσπὶς ἐχείνη 
ἄν AT. a e -.- ΄ 5 ΄ 

ξΞρύξτῳ. ξξαυτις χτήσομαι οὐ 7070. τ 

Jegyzetek. 1. Σαΐων: A saisiak egy néptörzs voltak Abderából. 
. Megkülönböztetendők az Egyiptomban élt hasonnevű néptörzstől. 

2. οὐχ ἐβέλων — invitus. E kifejezéssel a költő mintegy ment- 
. séget keres, midőn azt mondja, hogy kényszerítő körülmények 

Ξ miatt vesztette el pajzsát, nem pedig bátortalanságában dobta el. 
"— ἔντος, ritkán egyesben, rendszerint többesben használják : ἔντεα. 

4. ἐξαῦτις ion alak az attikai ἐξαῦϑις helyett. 

E töredékben előadja a költő, hogy egy ízben részt vett a 
Saisiak elleni csatában s akkor kénytelen volt eldobni pajzsát, 

ΠΕ κηοοΣ életét megmentse. E tettéért keservesen lakolt Ar- 
. khilokhos, a tréfáért nagyon komolyan fizetett, a mennyiben, 
ér Spártába ment, a spártaiak, a görögök legvitézebbjei, 



a sz 

kik a öGésÉkzat a Jégtealázób bak tekinték, kinítasították őt 
᾿ a városból. 

i Ilyen eset történt Alkaiossal, a lantos költővel is, — ki így 
. — éneklé meg: cHirnök, jelentsd nyiltan a szülővárosnak, ho 
út Alkaios él még, de fegyverkészletét közönséges kezek elrabol- 

ták, ott függ most mindannyi Sigeionon, Pallas házán. 
A római költők közül Horatiussal történt meg ez, ki így adja 
elő. II., 7, 10 : 

Erzők Philippit, honnan együtt futánk, 
S én bélyegűl még paizsom is elvetém. 

6. 

Κήδεα μὲν στονόεντα, Iepívheec, οὔτε τις ἀστῶν 
μεμφόμενος ϑαλίῃς τέρψεται οὐδὲ πόλις" 

τοίους γὰρ KATÓ KÖP πολυφλοίσβοιο ϑαλάσσης 

ἔχλυσεν, οἰδαλέους δ᾽ ἀμφ᾽ ὀδύνῃς ἔχομεν 

5 πνεύμονας" ἀλλὰ ϑεοὶ γὰρ ἀνηχέστοισι χακοῖσιν, 
ὦ φίλ᾽, ἐπὶ χρατερὴν τλημιοσύνην ἔϑεσαν 

φάρμακον" ἄλλοτε δ᾽ ἄλλος ἔχει τόδε" νῦν μὲν ἐς ἡμέας 
ἐτράπεϑ᾽, αἰματόεν δ᾽ ἕλχος ἀναστένομεν, 

ἐξαῦτις δ᾽ ἑτέρους ἐπαμείψεται" ἀλλὰ τάχιστα 
10 τλῆτε Ἰυναιχεῖον πένϑος ἀπωσάμενοι. 

Jegyzetek. 1. Köze στονόεντα — sok jaju fájdalmat. Περίχλεες 
a sokszor előforduló össze nem vont hangzóju voc. sing., az attikai 
rendes Περίχλεις helyett. — E Perikles barátja vagy épen rokona 
volt a költőnek. Össze nem tévesztendő a későbbi Periklessel, Görög- 
ország államférfiainak egyik legjelesebbjével, kinek működési ide- 
jét, a 30 évet (461—431) Perikles korának nevezte a hálás utókor. 

2. μεμφόμενος: siratva, megsiratva. — πόλις az egész polgárzat 
ellentétben a τις aoTov-nal. 

3. τοίους γὰρ ilyeneket, t. 1. a kikért gyászt kell ölteni, kikért 
kesergnünk kell, jó barátokat, jó rokonokat, kik megérdemlik, 
hogy mégsirassuk, meg gyászoljuk. — πολυφλοίσβοιο 1. Arkh. 1, 1-hez. 

4. ἔκλυσεν t. 1. τοίους γὰρ χῦμα π. 9. χατέχλυσεν. 
5. χαχόϊσιν homerosi dat. plur. az 0 ejtegetésnél. 
6. TAnyosúvgy türelmes, türő, mint általában τλήμων, τ-ονος 

(τλάω) --- ἃ ki szenved, kiáll valamit, a tűrő ; hasonlókép τλητός, 
ἢ» ὃν pl. Hom. II. XXIV. 49. 

7. τόδε ilyen szenvedést, mint a minő ez a mostani. — ἡμέας 

ion alak az attikai ἡμᾶς helyett. 
9. ἐξαῦτις 1. Arkh. 5, 4-hez 1. 

10. ἀπωσάμενοι eg. τλῆτε. 



ΠΑΒΚΗΙΠΟΚΉΟΒ.. 

Arkhilokhos hát vigasztaló dalt ír barátjához, Perikles- 
hez, keseregve a hajótört polgártársak s rokonok felett; de 
meg kell nyugodnunk — mondja — az isteni gondviselésben s 
erős, férfias lélekkel kell kiállani a szenvedéseket. Arkhilok- 
hos e hajótörés alkalmával más polgártársai mellett sógorát 
veszté el. 

E költemény mintha csak modern elegia volna, bűdal, 
melynek költői becset kiválóan az kölcsönöz, hogy a költő 
nemcsak jajgat, nemcsak sírat, hanem a gyászhangok elhang- 
zása után helyre áll az összhang a fájdalomtól lesújtott kebel 
és a lesújtó végzet között. 

Arkhilokhosnak további működéséről az elegia terén nincs 
tudomásunk. Csak sajnálnunk lehet, hogy a fennmaradt cse- 
kély számu töredékek nem adnak róla kimerítő ismertetést. 

Egyébiránt Arkhilokhost az egész ó-kor Homeros mellé 
helyezé, mi eléggé mutatja, mit tudott tenni a költő. Legfőbb 
érdeme azonban nem az elegiákban van, hanem a letipró 
gúnyban, mely a iambos-költészetben lel alkalmazást. Arkhi- 
lokhos az általa művészileg kezelt iambos-költészettel meg- 
támadott minden roszat, minden selejtest az élet mindenféle 
viszonyai között. A gondolatok ereje és erélye, az alak töké- 
lyes bevégzettsége és az előadás kelleme által tünt ki. A hagyo- 
mány Arkhilokhos gúnyjának, satirájának megörökítési pél- 
dájaúl azt beszéli, hogy egy bizonyos Lykambest, midőn ez, 
bár odaigérte volt lányát, Neobulét, nőül a költőnek, utóbb 
még sem akarta hozzáadni: Arkhilokhos gúnyos verseivel 
halálra kínozott s apát és leányát a végső kétségbeesésig, az 
öngyilkosságig vitte. Mutatja e körülmény azt 185, mily hatás-. 
sal lehetett s volt a találó satira az ion pezsgő életre. Maradt 
fenn még tőle néhány trokhaikos mértékben írott töredék is, 
melyekben a gondolat sebes röpte s magas felszállása és ma- 
gasztossága a jellemző. 

Arkhilokhos nyelve mesterkéletlen egyszerű, az irály tel- 
jességgel nem keresett. Nem törekszik különösen választékos- 
ságra, hanem szakítva az epikus, szenvedélyes irálylyal, a 
közéletnek szenvedélyektől ment, mindennapi hangját alkal- 
mazza, de azért mindig a közönséges próza felett áll. Költőnk- 
nek minden szava arra a törzsre vall, melyhez tartozik, de 
aztán gondolatainak eredetisége, szellemes megjegyzései és 
mindenek felett élceinek találó fegyvere, a megsemmisítő 
gúny és parodia s a művészi alak, különböző versnemek kitünő 
használata előkelő helyet biztosítottak számára a költészetben. 
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Αβῖοβ tulajdonképen epos-költő volt, de elegiák írásával is 
. — foglalkozott s e működése azért nevezetes, mert az elegiának 

. —— új nemét: a humoros-parodikus nemet teremtette meg. 
ὈΥ̓ΜΩ͂ΨΗΣ Kora az adatok hiánya miatt csak hozzávetőleg határoz- 
— — ható meg olyképen, hogy Arkhilokhossal egy .dóven élt. Élete 

.  —— körülményeiről semmit sem tudunk. Egyetlen töredékünk van 
— — tőle, mely az ő neve alatt maradt fenn és semmi adat sem 
HE készt, hogy másnak tulajdonítsuk. — Ez következő : 

ez Χωλός, στιγματίης, πολυγήραος, ἷ ἰσος ἀλήτῃ 

πὸ. ἦλϑεν χνισοχόλαξ, εὖτε “Μέλης ξΞγάμε:, 

Me. ἄχλητος, ζομοῦ χεχρίμιενος, ἐν δὲ μέσοισιν 
ἥρως εἰστήχει βορβόρου ἐξαναδύς. 

Jegyzetek. 1. στιγματίης" στίγμα — jel, ismerv, bélyeg, melyet 
— ——— a rabszolgák homlokára, kezeire szoktak sütni, ha valami csínyt 
zet követtek el, vagy épen megszöktek ; az elfogott ellenséget is meg- 

bélyegezték i izzó vassal a rabszolgaság jeléül; στιγματίης vagy στιγμα- 
. Tlac, tehát megbélyegzett. Ξ τ ἴσος ἀλήτη — — cCsavargóhoz hascnló, 

. ἀλάομαι — szerte jár, kóborol, bolyong. 
/ 2. χνισοχόλαξ vagy χνισσοχόλαξ — sültny aló; oly élődi, kit a sült 
szaga vonz leginkább ; hasonló értelemben használták κνισσοδιώκ της-ἰ. 
ΜΕ ἕλης a költő ismerőse volt, kinek nászára hivatalos volt a költő 
s az itt leírt élősdivel ott találkozott. Melest különben közelebbről 
nem ismerjük. 

3. ἐν μέσοισιν 1. Arkh. 6, 5-hez 1. 
4. βορβόοου ἐξαναδύς : sárba merűlt, sáros. 

Asios itt egy úgynevezett cSchmarotzers -t parodizál ki s a 
költemény, melyből a töredék fennmaradt, igen élces lehetett. 

Asios a társadalmi életből s magán viszonyokból vette ele- 
giái tárgyát s élcelő, tréfás, humoros modorban kezelte azt. 
A közölt töredék azért érdekes, mert a humoros-parodikus elegia 
példája. Sajnos, hogy Asiosról sem ez, sem más tekintetben 
nem tudunk egyebet. 

IV. Tyrtaios. 

Az elegiának eddig említett költői az ionok törzséhez tar- 
. — toztak 5 az anyaországtól távol működtek. Természetes, vagy 
δ᾿ legalább is feltehető, hogy miután az ionok folytonos érint- 
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᾿ kezésben állottak az anyaországgal, csakhamar eljutott ide 5. 
. az elegia. Az irodalmi hagyomány alapján azonban csak Arkhi- 
ú lokhos kora után találkozunk oly költővel, ki az elegiának Görög- 
. hon földjén meghonosításában érdemeket szerzett s ez Tyrtaios. 

᾿ Tyrtaios Arkhimbrotosnak volt fia. Hihetóleg ion törzs- 
. ből származott s Aphidnai-ban született és innen került 

. Spártába. Életkörülményei egyetlen adat kivételével isme- 
.  retlenek, s ez δον se történeti tény, hanem monda. E szerint 

a második messénai-i háború idejében (685—668 között), 
midőn a delphii jósda azt a tanácsot adá a spártaiaknak, hogy 
Athenaitól kérjenek vezért, s ez esetben okvetlenűl győzedel- 
meskedni fognak a háboruban, az athenaiiak egy sánta iskola- . 
mestert küldtek volna Spártába, s ennek buzdító, lelkesítő 
dalai aztán meg 15 tették volna a kellő, kívánt hatást. Monda 
ugyan ez, de mint általán a mondának, úgy ennek is van tör- 
téneti háttere, mi abban áll, hogy az ion törzsű Tyrtaios a dór 
spártaiakhoz ment s egyesítve a ion szelídséget s mozgékony- 

. ságot a dór erővel és erélylyel, megteremté nagybecsű műveit, 
. melyek aztán Spártából hihetőleg nagyon hamar eljutottak 
. Athenaiba, innen meg Görögország különböző részeibe min- 
denfelé. 

Tyrtaios költeményeit a régiek három csoportra osztot- 
ták. Az egyikbe sorozták az "ὐνομία (törvényszerüséget tárgya- 

. zók) címűt, melyből csak néhány töredékünk van meg. 
. E művét akkor szerzé, mikor a messenaiiak a hosszas hábo- 

ruk miatt évekig nem mívelve földjeiket, a spártai birtokosok, 
. kiknek részint Messenaiban, részint ennek határán volt bir- 

ες 

§ 

. Nagy tekimtélyben állott Tyrtaiosnak e műve az egész ó-kor 

. előtt, de, fájdalom, nekünk ez összhangzó itélettel meg kell 
. elégednünk a nélkül, hogy közetlen és kielégítő tapasztalatot 
szerezhetnénk róla. 

Ím egy töredék ez elegiából : 

9 an Φοίβου ἀχούσαντες Πυϑωνόϑεν οἴχαδ᾽ ἔνειχαν 
μαντείας τε. ϑεοῦ χαὶ τελέεντ᾽ ἔπεα" 

- ΄ A [d » 

5 πρεσβυγενεῖς τε γέροντας, ἔπειτα δὲ δημότας ἄνδρας, 
εὐϑείαις ρήτραις πάντ᾽ ἀπαμξιβομένους, 

19 Görög lantosok. 
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b. podetodat τε τὰ χαλὰ καὶ ἔρδειν πάντα δίχαια, 
, 0 μηδέ τι βουλεύειν τῇδε móhet .... 

δήμου τε πλήϑει νίχην χαὶ κάρτος ἔπεσϑαι" 
τ 10 Φοῖβος γὰρ περὶ τῶν ὧδ᾽ ἀπέφηνει πόλει. 

Jegyzetek. 1. Φοίβου χτὰ. Phoibos Apollon-ról 1. Solon 6, 
53-hoz j. 

2. τελέεντ᾽ ἕπεα — teljesülendő szavakat, jósigét. 
3. ἄρχειν itt nem az uralkodás fogalmával bír, hanem — elől 

lenni, elől ülni. 
5. ὄϑυμότας ἄνδρας a nép emberei s innen maga a nép egészen, 

ellentétben. a királylyal. V. ö. Kallinos 17. v. 
$. E sort körülbelül így lehet kiegészíteni: semmi roszat sem 

tanácsolni a városnak. 

E költemény tartalma röviden ez: Apollon saját szavai, 
hogy a gyülésen legelől ülnek az égtől megáldott királyok, 
ezek után a nép vénei s leghátúl maga a nép; ámde a két 
elsőnek vitájára, határozatára, melynek mindig a város üdvét, 
de soha sem kárát célzónak kell lenni, a nép adja meg a döntő 
véleményt. Így kell ennek történni, mert így jelenté ki Apollon 
a városnak. 

Ilyen s e féle tárgyu volt hát az Edvouia. 
Egy másik osztályát tevék Tyrtaios költeményeinek a 

“γποϑῆχαι (buzdítások, intelmek) címűek, melyekből három 
teljesen ép maradt fenn. Harci dalok ezek, melyekben hadi 
vitézségre, bátorságra int a költő. 

ἧς: 

Τεϑνάμεναι γὰρ χαλὸν ἐπὶ προμάχοισι πεσόντα 
ἄνδρ᾽ ἀγαϑὸν περὶ ἢ πατρίδι μαρνάμενον. 

τὴν δ᾽ αὑτοῦ προλιπόντο. πόλιν χαὶ πίονας ἀγρούς 
πτωχεύειν πάντων ἔστ᾽ ἀνιηρότοτον, 

Bé 5 πλαζόμενον σὺν υ᾿ητρὶ φίλῃ vol πατρὶ γέροντι 
νὴ παισί τε σὺν μιχροῖς χουριδίῃ τ᾿ ἀλόχῳ. 
ΩΣ ἐχϑρὸς μὲν γὰρ τοῖσι μετέσσεται, οὕς χεν ἵκηαι 5 ἢ 

ὡ- ΄ ,4 " - ΄ 

ἀπ χρησμοσύνῃ 7 εἴκων χαὶ στυγερῇ πενίῃ; f 
“Ἢ αἰσχύνει τε γένος, κατὰ δ᾽ ἀγλαὸν εἶδος ἐλέγχε:, 
Bs πεῖ ὧδ . πᾶσα, δ᾽ ἀτιμία καὶ χκακότης ἕπεται. 

e 4 οὖ ῥ᾽ 5» ἢ Pp) ͵ τ ΚΣ Be εἰ δ᾽ οὕτως ἀνδρός τοι ἀλωμένου οὐδεμί᾽ ὥρη 
ε΄. γίγνεται, οὔτ᾽ αἰδὼς οὔτ᾽ ὄπις οὔτ᾽ ἔλεος, 
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ϑυμῷ γῆς περὶ τῆσϑε μαχώμεϑα χαὶ περὶ παίδων 
ϑνήσχωμεν φυχέων υηκέτι φειδόμενα. 

15 ὦ νέοι, ἀλλὰ μάχεσὺς a παρ᾽ ἀλλήλοισι μένοντες, 
υηδὲ φυγῆς αἰσχρᾶς ἄρχετε μηδὲ φόβου, 

ἀλλὰ μέγαν ποιεῖσϑε καὶ ἄλκιμον ἐν φρεσὶ ϑυμόν, 
υνηδὲ φιλοφψυχεῖτ᾽ ἀνδράσ! υαρνάμενοι" 

τοὺς δὲ παλαιοτέρους, ὧν οὐχέτι Ἰούνατ᾽ ἐλαφ ρρά, 

20 μὴ καταλείποντες φεύγετε, τοὺς Ἰεραιούς" 
αἰσχρὸν γὰρ δὴ τοῦτο μετὰ προμάχοισι πεσόντα 

χεῖσϑαι προσὃς νέων ἄνδρα παλαιότερον, 
ἤδη λευκὸν ἔχοντα χάρη πολιόν τε γένειον, 

ϑυμόν ἀποπνείοντ᾽ ἄλκιμον § εν χογίῃ, 
25 αἱμιαιτόεντ᾽ αἰδοῖα φίλαις ἐν χερσὶν ἔχοντα. 

-- αἰσχρὰ τά τ᾽ ὀφϑαλμιοῖς χαὶ νεμεσητὰ ἰδεῖν — 
χαὶ χρόα Ἰομνωϑέντα" γέῳ δέ τε πάντ᾽ ἐπέοιχεν, 

ὄφρ᾽ ἐρατῆς ἢ ἥβης ἀϊλαὸν ἄνϑος ἔχῃ 
ἀνδράσι μὲν ϑη τὸς ἰδεῖν, ἐρατὸς δὲ γοναιξίν, 

80 ζωὸν ἐών, καλὸς δ᾽ ἐν προμάχοισι πεσών. 

Jegyzetek. 1. τεϑνάμεναι" az infin-nak az eposi nyelvben gyak- 
ran -μενα! a ragja. Az attikai nyelvben ὃ χρ minden előzmény 
nélkil, mintha gondolatban előre volna bocsátva: ΕῸ] harcra ! 
mert szép stb. Hasonló eset van Tyrt. 2, 1. Hom. II. 2, 119. köv. 
u. o. 7, 328; szint ily színezetű: Verg. Aen. 1,-65. köv, — χαλόν 
ellentéte ἀνιηρότατον a 4. v.-ben. — ἐπὶ xpuáyorot az elől küzdők 
közt, t. i. ott, a hol a legbátrabbak harcolnak. Nem lesz itt alkalom- 
szerűtlen megemlékezni arról, hogy a görög hadsereg első sorait a 
hopliták, nehéz fegyverzetüek tették. Ezek voltak az ellenséghez 
legközelebb, úgy hogy nagy mértékben ezeknek vitézségétől füg- 
gött a végső eredmény a harcban. Fegyverzetük következő volt: 
sisak, érc-páncél, nagy paizs, rövid kard és végre lándsa, melyet 
azonban csupán szúrásra, de nem egyszersmind dobásra is hasz- 
náltak. Az egész fegyverzet körülbelül 36 kgr.-nyi volt, melynek 
a csatába vonuláskor csaknem felét a rabszolgák vitték. A hopliták 
tették a nehéz fegyverzetü gyalogságot s nagy részben született 
spártaiak voltak s csak kis részben perioikok. -ἐπί zré, e kifeje- 
zésre a költő ugyane költemény 21. v.-ében vu.crá-t, a 30.-ban 
meg €v-t használ. 

2. περὶ ἣ πατρίδι" περὶ dativussal itt — ért, különben ez érte- 
lemben rendszerint genitivussal áll, mint 13. v. γῆς περὶ τῆσδε. 

3. αὕτου t. 1. ἑαυτοῦ. 
7. μέν-τι6]ς megfelel τε a 9. v.-ben; μὲν --- zat van Tyrt. 3, 11. 

-ZEV eposi simuló szócska, magánhangzók előtt χε. 
8. εἴχων... πενίῃ mint Hom. Ο. XIV. 157. 
9. E sorra nézve meg kell jegyeznünk, hogy a görög felfogás 
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s ri ᾿ ἀπο ΣΤ [Ἐπ 

anyagi világból. — χατὰ — ἐλέγχει tmesis. V. ὃ. Pind. ΟἹ]. 8, 29. v. 
10. ἀτιμία za χαχότης — becstelenség és szerencsétlenség. A gö- 

rög törvénykezés ατιμία (becstelenség) vádjával sújtva azokat, kik 
a harc közepette meghátráltak vagy épen megszaladtak, az ilye- 
neket minden polgárjoguktól megfosztotta. Hivatkozhatom itt 
Aristodemosra, ki, miután a thermopylaii csatából kivonta magát, 
oly megvetésnek volt kitéve, hogy bár a plateiai csatában helyre 
akarva hozni hibáját, a legvitézebbül harcolt s esett el, a spártaiak 
még sem bocsáthatták meg ama tettét, azt mondva, hogy csak a 
kétségbeesés vitte a vitézségre. L. Herod. VII, 279. u. o. IX, 71. 
A rómaiaknál az ilyent rabszolgáknak tekinték s eladták. 

11. ἀλωμένου származik ἀλάο!λαι- 6] ; melyik alak? 
13. ϑυμῷ zré apodosís a 11. v. εἰ ö£-hez. 
14. ψυχέων homerosi össze nem vont gen. plur. 4uy--től, mely 

itt — Bios. — μηχέτι — többé nem. Ebből látszik, hogy e költe- 
ményt Tyrtaios akkor szerzé, mikor a harcokat elkezdték volt 
már, de nem folytatták mindig kellő vitézséggel, bátorsággal és 
elszántsággal. 

1 ἀλλο --Ξ Βθ 

16. φυγῆς ἄρχετε — futni kezdjetek; körülírás osúyere h. 
19. ἐλαφρά t. 1. ἐστί. 
20. τοὺς γεραιούς, különös nyomaték van e kifejezésen, azért 

ismétli a költő a párvers elején és végén; τούς παλαιοτέρους --- τοὺς 

γξεραιούς és alább ismét παλαιότερον. 
γον. ον JElom: 15 ΧΧ 0): 
22. χεῖσϑαι infin. epexeget. τοῦτο- ΠΟΖ. 
93. Κ. ὃ. Hom. II. ΧΧΤΙ, 74, XXIV, 516: Anakreon 44. 
27. χρόα származik /poös-tól. — πάντα: minden, t. 1. megenged- 

hető, illetve elnézhető az ifjunak, mert őt más szemmel tekintik, 
mint az éltest, s valamint könnyelműségét megbocsátják, úgy azon 
sem ütődik meg senki, ha a harctéren ruhátlanúl fekszik, mert még 
a halálban is szép, öröm reá nézni. 

28. ἄνϑος ἔχη egészítsd ki a megelőző sorból τίς. 
29. ϑηητός zré t. 1. τοιοῦτός ἐστι. — γυναιξίν vers végén, hol szü- 

net következik, találóbb a hosszú hangzó, azért van itt a v para- 
gogicum. 

E költemény, valamint a következő kettő, nem töredék, 
hanem teljesen kidolgozott ép egész. 

Az egésznek középpontja a 15—18. v. t. i. az ifjusághoz 
felhívás a haza védelmére. Ennek a felhívásnak bővebb ma- 
gyarázatáúl négy mozzanatot emel ki a költő, melyek részint 
ama középpont előtt, részint utána állanak. Izek I. 1, 2, v. 
az általános tétel: dulce et decorum est pro patria mor1. 
"WHnnek mintegy ellentéte a II. 3—10. v.: a hontalannak sorsa 
iszonyatos. A 11. v. ismétli a II. összefoglalt tartalmát ; ehhez 
csatlakozik a 13. v., aztán az első felhívás a 15. ν. ὦ véor-al, — 

szerint a πενία kizárt minden szépséget, úgy a szellemi, mint az 
“ 
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 küzdtérről, az öregeket a csatamezőn hagyják. — Az utolsó, 
μᾷ IV. mozzanat a végső két versben összpontosul, t. i. a derék 
. vitéz vagy életben marad s magasztalva lesz, vagy dicsőn 
. mulik ki s emléke ez úton is fennmarad ; — ez tartalmilag 
᾿ megfelel általán az első párversnek s e szavakkal: χαλὺς δ᾽ ἐν 
— προμάχοισι πέσων a költeményt kerek egészszé téve, annak be- 

. vezető soraihoz csatlakozik. A középponthoz tehát négy moz- 
zanat fűződik egyarányosan rendezve el, úgy, hogy az I. a 
IV-nek, a II. meg a III.-nak felel meg. Az I. és IV-ben, rövi- 
den szólva, általános érvényű, elvont thema van, míg ellen- 
ben a II. és III. specialis érzéki nézleteket tartalmaz. 

2. 

"AN Ἥρα αχλτῆος γὰρ ἀνυκῆτου γένος ἐστέ, 
ϑαρσεῖτ᾽, οὔ πω Ζεὺς αὐχξ ένα λοξὸν e ἔχει" 

μηδ ̓ ἀγδρῶν πληϑὺν ὃξι ιμαίνετε, υηδὲ δὲ φοβεϊσὺς, 
ἰϑὺς δ᾽ εἰς προμάχους ὀισπίδ᾽ ἀνὴρ ἐχέτω, 

5. ἐχϑρὰν μὲν já χὴν ϑέμενος, ϑανάτου δὲ μελαίνας 
χῆρας διιῶς αὐγοιῖς ἠελίοιο pas. 

ἴστε γὰρ “Ἄρηος πολυ δοιχρύου ἔργ᾽ ἀΐδηλαι, 
εὖ δ᾽ ὀργὴν ἐδάητ᾽ ἀργαλέου πολέμ.ου, 

χαὶ παρὰ φεηγόντων τε ὃ διωκόντων τε γέγευσϑε 
10 ὦ νέοι, ἀμγροτέ ρων. δ᾽ εἰς χόρον ἡλάσατε. 

s ot μὲν tp τολμῶσ! παρ᾽ ἀλλήλοισι μένοντες 
; EG αὐτοσχεδέην χαὶ προμάχους ἰέναι, 
ἢ παρυρότεροι ϑνήσ 70051, σαοῦσι δὲ λαὸν ὁ οπίσσω" 

: τρεσσάντων δ΄ ἀνδρῶν πᾶσ᾽ ἀπόλωλ᾽ ἀρετή. 
ΠῚ; οὐδεὶς ő ἄν ποτε ταῦτα, λέγων ἀνύσειεν ἕχαστα, 
ἕ : ὅσσ᾽; ἣν αἰσχρὰ π TÁ: γίγνεται ἀνδρὰ χαχά. 
Ét ἂρ Ἰαλεὸν 1ὰρ ὄπισϑε υΞτάφρενον ἐστὶ δαϊζειν 

j ἀνδρὸς φεύγοντοξ δηΐῳ ἐν πολέμι᾽ 
ἶ αἰσχρὸς δ᾽ ἐστὶ νέχυς vaty νος ἐν χονίῃσιν, 

20 νῶτον ὄπισϑ᾽ ag) δουρὸς ἐληλαμένος. 
he ὀκχλά τις εὖ διαβὰς μενέτω ποσὶν ἄμφοτέ ἔροισιν 

στηριχϑεὶς ἐπὶ γῆς, χεῖλος ὀδοῦσι ϑαχών, 
"ηρούς τε ἀνήρ. ἄς τε χάτω χαὶ στέρνα χαὶ ὥμους 

ἀσπίδος εὐρείης γα-τρὶ χαλυψάμενος" 

1. a zó ρας kezdődik, bevezetve a megelőző . párvers 
— által 8 tart a 27. v.-ig : gyalázatos, ha az ifják megszaladva a. 



45 δεξιτερῇ δ᾽ ἐν χειρὶ τινασσέτω ΡΡ ΕῦΕ ἔγχος, 
χινείτω δὲ λόφον δεινὸν ὑπὲρ χεφαλῆς" 

ἔρῶειν δ᾽ ὄμβριμα ἔργα. διδοσχέσϑω πολεμ. ίζων, 
υ"ηδ᾽ ἐχτὸς fe Ξλέων e ἑστάτω ἀσπίδ᾽ ἔχων. 

ἀλλά τις ξγγὺς ἰὼν αὐτοσχεδὸν ἔγχεϊ μακρῷ 
80 Ἶ Sípet οὐτάζων δήϊον ἄνδρ᾽ ἐλέτω᾽ 

val πόδο, πὰρ ποδὶ ϑεὶς χαὶ ἐπ᾽ ἀσπίδος ἀσπίδ᾽ ἐρείσας" 
ἐν δὲ λόφον τε λόφῳ χαὶ χυνέην χυνέῃ 

χαὶ στέρνον στέρνῳ πεπλιημένος ἀνδρὶ μαχέσϑω, 
ἢ ξίφεων. χώπην ἢ δόρυ μισχρὸν ἑλών. 

85 ὑμεῖς δ᾽ ὦ Ἰυμνῆτες, ὑπ᾽ ἀσπίδος ἄλλοϑεν ἄλλος 

πτώσσοντες HE rákot βάλλετε, χερμαδίοις, 
δούροισί τε ξεστοῖσιν ἀχοντίζοντες ÉG αὐτούς, 

τοῖσι πανόπλοισι πλησίον ἱστάμινο!. 

Jegyzetek. 1. ἀλλ᾽ “Πραχλ. χτέ. egyenesen ad rem vezet, úgy, 
hogy ki kell egészíteni elébe μὴ δειμαίνετε, ἀλλὰ Fapcétrer Ἥραχλ. 
γὰρ χτξ. -- «Ἡρακλῆος: Herakles a görög mondák egyik főhőse, ki 
születésétől kezdve örökös küzdésre volt teremtve. A 12 munkáról 
s általán részletesebben Heraklesről 1. Cor-Komáromy: Görög 
regék I. 77. köv. --- Πραχλῆος γένος — Herakles nemzetsége, a 
heraklidák, az ő sarja, kik Spártát alapították. 

2. Szószerint: cZeus még nem tartja oldalt nyakátv, azaz : 
Zeus nem fordította el még tekintetét tőletek, ennélfogva kegyel- 
mét sem. Zeus s általán az istenek elfordítják arcukat azoktól, 
"kiket nem kegyelnek többé, míg ellenben hozzá forditják ahhoz, a 
kit kegyelnek, védnek, — így "Apollon védi Aineiast. 1]. V, 433. 
Zeus Tróját II. IX. 419. Apollon Tenedost és Killát II. I, 87. v. 
Ne feledjük azt se, hogy Zeus Heraklesnek s e réven Herakles 
utódainak, valamint az ezek által alapított gyarmatnak, Spártá- 
nak is oltalmazója, védője. — Zeus a 12 főisten feje, Herakles 
atyja, hatalomra nézve legfőbb, ég és föld teljhatalmu ura. Tisz- 
teletére Olympiában versenyeket tartottak négy évenként (olym- 
pias; 776). A törvények, jog, rend által biztosított emberiség sze- 
mélyesítője; védője a magán-, köz- s család-életnek, barátságnak, 
vendégeknek stb. A tanuló, ki Homerost már olvasta, szerzett 
ismereteiből kipótolhatja az ide tartozókat. : 

3. δειμαίνετε és φοβεῖσϑε rokontársak, az előbbi: megremeg, 
megretten, a második: fél. 

5. ἐχϑράν ellentéte 6. v. φίλας, mindkettő praedicatum khias- 
mosban; ily ellentétek: ψυχὴν — ΕΟΥΔΈΣΕ μελαίνας — αὐγαΐς ἠελίοιο. --- 
Az 5—10. v. mintegy parenthetice mondvák. 

6. χῆρας" ν. ὃ. Mimnerm. 1, 5-hez j. — ἠελίοιο v. ὃ. Mimnerm. 
ΠΣ 8-hoz 1. és Ankhil, ast -hez j 

7. ἴστε γὰρ χτλ. E sort gondolatban a következő előzi meg: ves- 



ΥΩ 
sétek meg az A életét sert ἘΠΕ tudjátok ΠΑ — ᾿Αρῆος 1. Arkh. 
πῇ 4. hez jegyz. — ἀΐδηλα epikus és költői szó — detestabilis. 

8. ὀργὴν πολέμου harc-düh. — ἐδάητ — jól megismerétek, lat. 
2. experti estis. 

9. γέγευσϑε értelme itt nemcsak : izelítettétek, hanem: tapasz- 
talásból ismeritek; eg. πολέμου. 

10. εἰς χόρον ἠλάσατε: εἰς κόρον τινὸς ἐλαύνειν — valamiben túl- 
— — ságig menni és valamit túlságig vinni. 
eg 11: ἀλλήλοισι I7.Azrkh. Ὁ; 5-hez ). — γὰρ a 4. v.-re utal vissza. 

14. τρεσσάντ των spártai kifejezés az elillanókra (τρέχω). 
7 15. ἀνύσειεν: ἀνύω — célhoz vezet, teljessé tesz, itt így fordít- 

hatni: elészámlál, a ἜΝΙ ΕΣ sorát Eragtestat teljessé teszi. 
17. köv. Ez az utoljára tett erős mozzanat, a szégyen, nyo- 

matékkal hátul téve. — δαίζειν függ ἀργαλεόν-[6]. 
19. ἐν χονίησιν" χονίη ion és epikus alak az attikai χονία helyett ; 

a dat. plur. -nat(v) végzete homerosi. 
20. νῶτον ὄπιτϑ᾽, e kifejezés a gyávaságra céloz, a mennyiben 

a futónak csak hátát, nyakát látja az ellen, arcát nem. — 
(000008 epikus alak az attikai δόρυ helyett. V. ὃ. alább a 37. v.-el. 

21. εὖ διαβάς, szilárdan megállva, megvetve a lábakat, akár 
csak egy gladiator. 

24. γαστρί — öblével, metaphora. — E sor a balkéz teendőit 
adja elő. 

25. δεξιτερὴῆ χτὰ. a jobb kéz teendőiről szól. 
29. ἔγχεϊ össze nem vont alak (diairesis), rendesen ὃ 
31. πάρ epikus és költői rövidített alak παρὰ ἢ"... 
32. zovégy χυνέη össze nem vont alak, néha χυνῆ. ἐν adver- 

bialiter — ezenfelül, hozzá még, egyszersmind. 
35. γυμνῆτες — könnyü fegyverzetüek. Spártai kifejezés, külön- 

ben γυμνήσιοι vagy ὑπασπισταί a nevök. A nehézfegyverzetüekről 
(ὑπχίται) 1. Tyrt. 1, 1-hez jegyz. — A könnyü fegyverzetüek (γυμνῆ- 
τες, Ψιλοί) nagyrészt helotákból s perioikokból állottak. Fegyver- 

j zetüket tevék: a parittya s a vetésre szolgáló lándzsa. Fegyver- 
τς hordozóik voltak a panoplitáknak vagyis a teljes fegyverzetüeknek 

s háboruban rendszerint csak a második söróán harcoltak. 
: 37. δούρασί τε Szoroior e kifejezés megkülönböztetőleg a hopli- 

§ ták hosszú lándzsájától a könnyü fegyverzetüeknek dobásra hasz- 
nált gerelyét jelenti, melynek nem volt, mint amazokénak, érc- 

"— — hegye, azért ξεστά. 
ἢ 38. πανόπλοισι: a panopliták, a teljes fegyverzetüek. 
d ERRE 

8 E költeménynek célja megint a bátor küzdelemre intés. 
᾿ς Ezzel kezdődik a mű s a költemény folyamában is többször 
S előfordul, pl. 21, 29, 35. v. 
Ἢ Az egészet ekép oszthatni fel: I. 1—34, mely egészen a 

spártai hoplitákhoz van intézve, ennek részei: a) 1—20. kü- 
lönböző felhívások a harcra, melyek mindannyian főként az 
értelemhez szólanak, és b) 21.—34. a harc élénk festése, mely 
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által a költő a férfiak s ifjak harc- ΑΝ ΕΝ felgérjesztésésets 
kíván hatni, — e rész hát az érgelemhez szól. A II. pedig 35— 
38. v. a könnyű fegyverzetüekhez van intézve, megrendelve 
mintegy, hogy ezek mit s mint tegyenek. Rövidbe foglalva: az 
.-ben a teljes-, a II-ben a könnyü fegyverzetüeket inti küz- 

delemre a költő. 

3. 

Οὔτ᾽ ἂν μνησαίμιην οὔτ᾽ ἐν λόγῳ ἄνδρα τιϑείμνην 
οὔτε ποδῶν ἀρετῆς οὔτε παλαισμοσύγης, 

οὐδ᾽ εἰ Κυχλώπων μὲν ἔχοι μέγεϑός τε βίην τε, 
νικῴη δὲ ϑέων Θρηΐκιον Βορέ ἔην, 

οὐδ᾽ εἰ Τιϑωνοῖο φυὴν χαριέστερος eln; 
πλουτοίη δὲ Μίδεω χαὶ Kivópew υόλιον. 

οὐδ᾽ εἰ Τανταλίδεω [Πέλοπος βασιλεύτερος εἴη; 

Ἰλῶσσαν. δ᾽ Ὁ υ. βιλιχογήρον ἔχοι, 
οὐδ᾽ εἰ πᾶσαιν ἔχοι δόξαν πλὴν ϑούριδος ἀλχῆς, 

— οὐ Ἰὰρ ἀνὴρ ἀγαϑὸς γίγνεται e ἐν πολέμῳ — 
εἰ μὴ τετλαίη μὲν ὁρῶν φόνον αἷμιοιτ τόεντα. 

χαὶ δηΐων ὦ ὀρέγοιτ᾽ ἐγγύϑεν ἱστάμενος. 
ἥδ᾽ ἀρετή, τόδ᾽ ἄεϑλον ἐν ἀνϑρώποισιν ἄριστον 

χάλλιστόν τε φέρειν γίγνεται ἀνδρὶ νέῳ, 
ξυνὸν δ᾽ ἐσϑλὸν τοῦτο πόληϊ τε ποιντί τε δήμῳ, 

ὅς τις ἀνὴρ διαβὰς gy προμάχοισ! μένῃ 
γωλεμέως, αἰσχρᾶς δὲ φυγῆς ἐπὶ πάγχυ λάϑηται, 

φυχὴν καὶ ϑυμιὸν τλημονα, παρϑέμιενος, 

ϑαρσύνῃ δ᾽ ἔπεσιν τὸν πλησίον ἄνδρα. πορεστώς" 
οὗτος ἀνὴρ ἀγοαϑὸς γίγνεται ἐν πολέμιω" 

ao. δὲ δυσμενέων ἀνδρῶν ἔτρεψε φάλαγγας 
τρηχξίας, σπουδὴ; τ ἔσχεὺς χῦμιοι μάχης" 

αὐτὸς δ᾽ ἐν προμάχοισι πεσών φίλον ὥλεσς ϑυμιόν 
ἄστυ τε χαὶ λαοὺς καὶ πατέρ’ εὐχλεΐσας, 

πολλὰ. διὰ στέρνοιο χαὶ ἀσπίδος ὀμφαλοέσσης 
χαὶ διὰ ϑώρηχος πρόσϑεν ἐλ Toy ένος" 

τὸν δ᾽ ὀλοφύρονται μὲν ὁμῶς νέο: ἡδὲ έροντες, 
ἂρ Ἰαλέῳ τε πόϑῳ πᾶσα χέχηδε πόλις" 

χαὶ τὸὺμιβος mal ποῖδες ἐν ἀνϑρώποις ἀρίσημοι 
χαὶ παίδων παῖδες χαὶ γένος ἐξοπίσω. 

οὐδέ ποτε χλέος ἐσϑλὸν απόλλυται οὐδ᾽ ὄνομ. αὐτοῦ, 

ἀλλ᾽ ὑπὸ γῆς περ ἐὼν γίγνεται ἀϑάνατος, 



EZ ELÉ : ség 
ὅν τιν᾽ ἀριστεύοντα μένοντά τε μάρναμιενόν τε 

Ἰῆς πέρ: καὶ παίδων ϑοῦρος ἼΛρης ὀλέσῃ᾽ 
5, ἐν δὲ φύγῃ ἃ υὲν " χῆρα τανηλεγέος ϑανάτοιο 10, 

γικήσας δ᾽ αἰχμῆς ἀγλαὸν εὖχος ἕλῃ, 
πάντες μὴν τιμῶσιν ὁμῶς νέοι ἠδὲ παλαιοί, 

"πολλὰ δὲ τερπνὰ παϑὼν E ἔρχ εται εἰς ᾿Αἴδην" 
Ἰηράσκων Δατοῖσι. μεταπρέπει, οὐδέ τις αὐτόν 

40 ék ἅπτειν οὔτ᾽ αἰδοῦς οὐδέ δίχης εϑέλει, 
πάντες δ᾽ ἐν ϑώχοισιν ὁμῶς νέοι οἵ τε χατ᾽ αὐτόν 

εἴχουσ᾽ ἐχ ώρης οἵ τε ἐδον δ bé 
ἀρνὶ τὰ νῦν τις ἀνῇρ ἀρετῆς e εἰς ἄχρον ἰχέσϑα: 

τειράσϑω ou, μὴ μεϑιεὶς πολέμου. 

Jegyzetek. 1. ἐν λόγῳ τιϑείμην" ἐν λόγῳ τιϑένα! nemi — ἐπαινεῖν, 
. hanem: figyelemre méltat, megemlítésre érdemesít. 

. 2. ἀρετῆς genet. causalis, tehát — erélyeért. 
3. Κυχλώπων. A Kyklopsok Homeros szerint egy durva, nagy 

erejű, óriás törzs, mely államszerkezet, rend, s műveltség nélkül 
élve, baromtenyésztéssel foglalkozik s barlangokban lakik. L. Hom. 
Od. IX. 106. köv. 231. köv. 6, 5. — E durva műveletlen törzsnek 
mintegy képviselője Polyphemos (1. Theokritos Κύχλωψ címü idyll- 
jét). — Utóbb rendszerint hármat különböztettek meg (Hesiod. 
Theog. 139. köv. 503.), kik Uranos és Gaia szülöttei, ezek: Bron- 
tes, Steropes, Arges, egyszemű óriások; ezeket úgy tekintették, 
mint  Hephaistos (1. erről Mimnerm. 5, 6-hoz 7.) segédeit, kik Zeus 
számára a villámokat kovácsolják. V. ö. kyklops-falak. 

4. νιχῴη vizáto-nak melyik alakja? Θρηΐχιον Βορέην. Boreas, a 
: hideg északi szél, mely Thrakia felől ment Görögországnak ; gyor- 
sasága felülmúlhatatlan. V. ö. Hom. II. XXIII. "999. köv. 

5. Τιϑονοῖο: Tithonos Laomedon trójai király gyönyörű ter- 
metü fia, kit Eos, a hajnal istennője, szerelemre gyúlva iránta, 
elragadott. Eos szerelmese számára halhatatlanságot kért Zeus- 
tól, de elfeledte egyszersmind örök ifjuságot kérni; élt ugyan 

. Tithonos, de tagjai a korral elveszték rugékonyságukat, halavány, 
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kiaszott, rikácsoló hangu vén ember lett belőle. V. ὃ. Homer. 1]. 
XX. 237. — ουὴν vonatk. accus.-sa. 

6. M-özw, — Κινύρεω és alább a 7. v. Τανταλίδεω mindannyian 
ion genet. singul.-ok; az attikaiban? Midas, Gorgios fia, Phrygia 
királya volt. "Gyermekkorában hangyák szálltak búzaszemekkel 

 ajkaira, jeléül annak, hogy egykor gazdag leszen. Dionysostól 
(1. erről Jon. 1, 1-hez j.) a telhetetlen király "azt kérte, hogy min- 
den aranynyá változzék, a mihez csak ér. Hanem aztán az ételek 
is aranynyá lettek s éhen veszett volna, ha az isten viszsza nem 
vonja kegyelmét. Ovidius Metam. IX, 90—145-ből ismeretes a tör- 
ténetke Midas szamárfüleiről. Különben a gazdagság képviselője- 
ként szerepel. — Kinyras, Kypros sziget királya, Aphrodite papja 



s Apollon kegyence; ez utóbbi áldotta meg őt rendkívüli gazdag- — 
sággal. — μάλιον ritkább s ősi alakja μᾶλλον- 8. 

7. Tantalosfi Pelops. Pelops fia volt a vétkeiért az alvilágba 
taszított s ott iszonyú kinokat szenvedett Tantalosnak ; Kis-ÁAzsiá- 
ból Ilos trójai király űzte Peloponnesosba. Pindaros (ol. 1, 89.) 
szerint hat fiunak volt atyja, kik peloponnesosi uralkodók voltak, 
Róla nevezték el a félszigetet Pelops szigetének (Πελοπόννησος), 
(ma  Morea). Mint hőst tisztelték Olympiában s kedvességeért, 
királyi tartásaért és magasztos gondolkodásaért az istenek ked- 
veltje volt. L. Hom. 1]. II. 100. köv. 

8. ᾿Αδρήστου ion alak; az attikai? — Adrestos Argos királya, a 
két regés thebaii háboru vezetője, főhőse; a monda megnyerő, szép 
beszédeiért is dicsőítette, mint a trójai háboru hősét Nestort, kinek 
vajkairól méznél édesebben folyt a szós. 

Ὁ. ϑούριδος" ϑοῦρις, ιδος (ϑορέϊν, ϑρώσχω) epikus és költői szó — 
bellicosus, ferox, impetuosus. ; 

10. οὐ γάρ t. 1. τοιοῦτος. 
11. τετλαίη ὁρῶν megállja helyét, ha látja. --- μέν-6]ς megfelel 

a 12. v.-ben χαί. L. Arkh. 1, 1-hez 1. 
12. δηΐων" a mondatszerkezet ez: χαὶ ὀρέγ. (or. ἔγγ. δηΐων. 
13. ἀρετή" a mondat így szerkesztendő: 70 ἀρ. γίγ. ἀνδρ. v. 

φέρειν τόδ᾽ ἀρ. . 
14. οἶρειν az inf. act. látszólag a pass. helyett. 
15. ξυνὸν: a szerkezet: τοῦτο (ἐστί) ξυνὸν ἐσϑλον. — τοῦτο οὗτος 

helyett, éssAóv-ra vonatkozik; τοῦτο vagy οὗτος alatt a következő 
ὅστις ἀνήρ értendő. — πόληϊ homerosi dat. sing. (néha még πόλεϊ is), 
az attikai πόλει helyett. 

16. διαβά: 1. Tyrt. 2, 21-hez j. 
17. ἐπὶ tartozik λάϑήται-Ποζ ; mi ez ? 
18. παρϑέυενος παρατίϑημι melyik alakja? 
19. ϑάρσύνη δ᾽ ἔπεσιν, erre kell használni tehetségét annak, ki 

szépen, megnyerően tud beszélni. V. ö. 8. v. 
22. χῦμα" A rohanó seregek, mint a föltornyosuló hullámok 

törnek egymásra. Miféle képlet? 
23. φίλον" a kedves drága lélek, régi gyermeteg kifejezés, mely 

Homeros óta a költőknél szokásos. s 
25. δι᾽ ἀσπίδος ὀμφαλοέσσης — köldökös paizsán keresztül; a 

mennyiben a paizs szélétől kezdve közepe felé fokonként emel- 
kedve, ott egy köldökben, gombban végződött. 

26. πρόσϑεν — előlről, azaz nem mint a gyáva, kit, mert fut, 
csak hátban érhet a fegyver. L. Tyrt. 2, 20. — ἐληλαμένος" ἐλαύνω 
igétől a partic. perfecti attikai kettőzéssel. 

295 τύμβος ὁ. 1. ἐστί, ἀρίσημοι főnévi érvényre jutott adiec- 
tivum. 

30. B sorral arra céloz a költő, hogy az elesettek hátra- 
maradottjai kitüntetésekben, külön jogokban részesültek. — ἐξοπίσω 
t. i. ὄν, gyakori összekapcsolása az adverb.-nak valamely substan- 
tivummal. 

34. γῆς περὶ anastrophe περὶ γῆς h.: gyakori eset, hogy a két rövid 
szótagu praep.-k ilyen kapcsolatban az első szótagra vetik vissza 



TYRTAIOS. 

a hangjelt pl. δηΐων ὕπο, γαΐαν ἔπι, νηὶ πάρα, δήμῳ ἕνι, νέχυιας πέρι stb. 
—YAoons 1. Arkhil. 3, 2-hez j. 

36. αἰχμῆς εὖχος — harci dicsőség. 
38. ᾿Αἴδην költői mellékalakja "A:örs-nek. — Hades, a görög 

alvilág, hova a lelkek jutottak a halál után, ha Kharon a mo- 
gorva, ősz révész, átvitte a Styr vizén. Ez pedig csak úgy történt 
meg, ha az illetőket tisztességesen temették volt el s lefizették az 
átvitel-bért. A temetetlenül maradtak egy hosszú évszázig bolyong- 
tak a folyam partjain. A Hadesbe vivő nagy kapunál őrködött 
Kerberos, a háromfejü kutyaszörny. A -tróncsarnokban ült tör- 
vényt Hades, (Pluton) az alvilág ura, nejével Persephoneval s a 
három alvilági biróval: Azakos-, Minos-, és a legigazságosabb 
Rhadamanthos-sal. — Innen kezdve két részre oszlott az alvilág. 
Jobbra volt a boldogok hona, az Flyseion, Lethevel, a feledés 
folyamával, melyből a ki ivott, elfelejté minden bánatát. — Balra 
volt a hármas ércfallal köritett Tartaros, a gonoszok hazája, 
hol szenvedték a különböző kínos büntetéseket. Emlékezzünk csak 
Tamtalosra, Irionra, Sisyphosra, Danaidákra, stb. V. ὃ. Hom. Od. 
IX. Verg. Aen. VII. Cor-Komáromy: Görög-regék, különböző 
helyeken. 

41. οἵ τε t. 1. ὄντες. --- οἵ τε zar αὐτόν — a kortársak ; itt κατά 8, 
hasonlóság, egyenlőség kifejezésére szolgál. 

43. ταύτης zré. A mondatszerkezet ez: νῦν τις ἀν. πειρ. ϑυμ. ἵχεσϑαι 
εἰς ἀχρ. ταύτης. ἀρ. --- ἀρετῆς εἰς ἄχρον — az erény tetőpontjáig, csúcsáig. 

Az egész mű tartalomra nézve négy részre osztható, u. m. 
1. 1—14 ; a derék birkózó s szaladó nem sokat ér, ha a harci 
bátorság hiányzik benne; II. 15—22; a harcban a derék férfi 
nagy hasznára van az államnak ; III. 23—34 ; itt azt mutatja 
meg, minő szerencse, tisztesség s becsülés éri azt, s annak 
nemzetségét, a ki a harcban dicsőn esik 6] ; végre IV. 35 —44. 
azt, hogy minő kitüntetés éri azt, a ki a bátran viselt harcból 
életben tér vissza. 

Ha már Tyrtaios e három költeményét nézzük, úgy tet- 
szik, mintha Kallinost látnók föléledni, csakhogy tökéletesebb, 
tisztultabb alakban. A gondolatmenet, lelkesültség, a színezet 
eszmékben és érzelmekben, a tartalom, a két költőnél csaknem 
egyező fordulatok a kifejezésekben, Kallinosra emlékeztetnek ; 
— ámde Tyrtaiosban az érzelem sokkal közetlenebb, megraga- 
dóbb, kifejezései inkább szívhez szólók, hatékonyabbak; a 
jelen, a való sokkal kézzelfoghatóbb, az érzések kitetszőbbek, 
erősebbek; a lelkesültség tüze sokkal fénylőbb, hevesebben 
lángoló és a nyelv gondosabb, alakjaiban tisztább. 

Különben Tyrtaios mindenik költeményének alapeszméje 
az, hogy : a honért meghalni szép, ez az igazi dicsőség s ezzel 
szemben az élet örömei megvetendők ; ott a megvetett gyáva 



τ νῶν ων Σὲ 
t 

3 képe ijesztő példaként. De mindhárom költeménynek becse meg- ἊΝ 
van külön, önmagában is, mert mindenikben új meg új kon- 

. krét esetet hoz fel a költő. 
S Tyrtaios művei nagy hatással is voltak a spártai 1 π- 

ságra ; az iskolákban kézi könyvül használták, mondhatnók, 
költeményeinek gyűjteménye emi atyánko-ja volt a spártai 
fiatalságnak ; lakomák után is nagy kedvelettel adták elő. 

Tyrtaios műveinek utolsó osztályát az "EuBarjorx (indu- 
lók) tevék, melyeket csatába vonuláskor szoktak énekelni. 
Rohamosabbak úgy érzelem, mint eszme tekintetében. 

me itt van egy : 

" Ayrer, ὦ Σπάρτας ἐδάνδρου 
MODPOL πατέρων πολιητᾶν, 
hona, μὲν ἴτυν προβάλεσϑε, 
δόρυ δ᾽ εὐτόλμως πάλλοντες, 
UT) φειδόμενοι τᾶς ζωᾶς. 

οὐ Ἰὰρ πάτριον τᾶ Σπάρτὰ, 

Jegyzetek. E költeménykében néhány dór alakkal találko- 
zunk, így: Σπάρτας az attikai Σπάρτης helyett; πολιητᾶν — πολιτῶν ; 
τᾶς ζωᾶς — τῆς ζωῆς; τᾷ Σπάρτα — τῇ Σπάρτῃ. 

V. Mimnermos. 

Körülbelül 650-ig Kr. e. alig volt az elegiának más iránya, 
színezete, mint a harcias. Ekkor azonban az ionok a lydek 
által leigázva, ezekkel közelebbi érintkezésbe jöttek s ennek 
következtében úgy a társadalmi, mint a magán-életben lénye- 
ges változás állott be. Az ionok elvesztették szabadságukat, s 
így a nyilvános állam-élettől teljesen elzárvák. A társadalmon 
s az egyes életén e korban bizonyos elpuhultságra, dőzsölésre 
vágyó hajlam észlelhető, a lélek sokat vesztett erejéből, rugé- 
konyságából, az egyén sokat erélyéből, bátorságából. Az embe- 
rek szükebb körü működésre utalvák, a harcok nem birtak 
lelkesíteni. Az ionok függésükben, leigázott helyzetükben nem 
törődtek az államélettel; hanem inkább az életnek élvezetessé 
tételére törekedtek, örömöket kerestek, gyönyöröket hajhásztak. 

Természetes, hogy a költészetnek is, mely akkor az elegiá- 
ban középpontosult, ehhez az élethez kellett alkalmazkodnia, el 
kelle dobni a dárdát, a pajzsot, hogy a vidám társadalmi s 
magán-élet kifejezőjévé váljék. 

5 az elegia ez irányának legkitünőbb képviselője Mimner- ὑῶν ἀεοναυνσονν,, ων λυ ÉKES Égett átlátta németh ntését. Ὡ.. 



. MIMNERMOS.. 

E mos, ki vagy Simmyrunában vagy Kolophouban született. Bizo- 
fg nyos csak az, hogy ion eredetü volt s virágzási kora a hét 
— görög bölcs idejével esik össze, tehát Kr. e. 625 körül. Előkelő 

családból származhatott s mint ilyen, a társadalmi életben 
lényeges szerepet vitt. Ifju kora épen az időbe esik, mikor 
hazája Halyattes, Lydia királya által elvesztette politikai 
önállóságát, szabadságát és ennyi veszteségért kárpótlásra 
vala szükség. E kárpótlást ő korával együtt az örömökben, 
kedvteli életben igyekezett feltalálni. Férfi kora delén túl lehe- 
tett, mikor Solonnal, a nagy államférfiuval megismerkedett. 
A két költő, mint alább látni fogjuk, nagyban eltér egymástól 
gondolkozásmódra nézve. Életéről, haláláról nincsen adatunk. 

Mimnermos elegiáinak tárgya az ifjuság, ennek kellemei, 
kivált a szerelem. Természetes ez, mert a politikai csendélet 
nem foglalta el, ráért figyelmezni az életre. Ő volt első, ki a 
társadalmi elegiának tért nyitott s annak legbámulatraméltóbb 
képviselője lett. Különösen azt a költeményfüzérét magasztal- 
ták a régiek, melynek czíme Nanno volt, arról a fuvolásnőről 
nevezve el, kit Mimnermos olyan forrón szeretett, de, mint 
érinteni fogjuk, szerelme viszonzása nélkül. 

Ἵ δες 
si 

μεῖς δ᾽ οἷά τε EDS φύξι πολυανϑέος ὥρῃ τ 
ἔαρος, ὅτ᾽ a αὐγῆς αὔξεται: ἠελίου, fess 

τοῖς ἴχελοι πήχυιον ἐπὶ χρόνον. ἄνϑεσιν ἥβης ὅδ: 
τερπόμεϑα πρὸς ϑεῶν εἰδότες οὔτε χαχόν {5 

4 pé nd ΄ 7 « A ΄ ΄ 

οὔτ᾽ αγαϑόν: Κῆρες δὲ παρεστήκασι μέλαιναι, σι "A 
e ΄ , "Ἃ ΄ , MÉ 
ἡ μήν ἔχουσα τέλος γήραος ἀργαλέου, 2g 

ἡ δ᾽ ἑτέρη ϑανάτοιο" b ίνον ὅλο, δὲ νεται ἥβης χε 
χαρπός, ὅσων τ᾽ ἐπὶ γὴν κίδναται ἠέλιος" Ἧ 

αὐτὰρ ἐπὴν δὲ τοῦτο τέλος ΠΟ ΠΟ; Ξ τς εται ὥρης, "a 
10 αὐτίχοι ἘΠ τὴς ἔλτιον 7) δίοτος" ἔπος 

πολλὰ γὰρ ἐν ϑυμῷ χαχὰ γίνεται" ἄλλοτε οἶκος ÉSA 
üz 

τρυχοῦται, πενίης δ᾽ ἔργ᾽ ὀδυνηρὰ πέλει. atta 
ἄλλος δ᾽ αὖ παίδων ἐπιδεύς ται, ὧν Te μάλιστα és 

ἱμείρων χατὰ γῆς ἔρχεται εἰς ᾿Αἴδην: τς 
10. ἄλλος νοῦσον ἔχει ϑυ. οφϑόρον" οὐδέ τις ἔστιν Ἂ 

ανϑρώπων, ᾧ “εὺς ET) καχὰ πολλὰ διδοῖ. τς 
ἘΣ τ 

ΐ dogyzetek. 1. Gyakori hasonlítás. L Hom. 1]. VI, 146, XXI, 162. 5 λίου köl j ἧς 8 0 ἦε) tov költői s ion alak az attikai ἥλιος h. HÓT 
᾿ 3. τοῖς ἴχελοι-Πα]ς megfelel οἷά τε οὐλλα. ἘΣ 
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4. Az ifjuság gondtalan, könnyen tür, élvezi a mát. 
5. Κῆρες az erőszakos halálnemek fekete istennői, öltentétül 

Thanmatos, a nyugodt, csendes halál. Itt e különbség nincs megtéve. 
᾿ς 6. τέλος γήραος periphr. γῆρας h., mint 9. τ. ὥρης — ὥρη, Arkh. 
5, 3, ϑανάτου τέλος — ϑάνατον. Hom. Od. XX. 74. τ. γάμοιο — γάμος. 

9. ἐπήν 1. 3, 1-j. — παραμείψεται coniunct. rövid hangzóval. 
ὯΝ δγλονε μὲν nélkül, ámbár a 13. v. mégis ἄλλοτε δέ van. 
12. τρυχοῦται megront, mint Hom. 0d. 1, "948. 
15. νοῦσον ion alak az attikai νόσον h. V. ö. Jamb. Sim. A 

A tartalom tehát: az élet rövid, az ifjuság eltünte után 
ott van az öregség s a halál. E szomoru hangulat M. műveinek 
közös tulajdona. A gyönyörökhez szokott lélekre nézve nincs 
élet azok nélkül, hol egyszersmind a költő sikertelen szerelme 
185 figyelembe veendő. 

2: 

Αὐτίχα μοι χατὰ μὲν χροίην ῥέει ἄσπετος ἱδρώς, 
πτοιῶμαι ὃ δ᾽ ἐσορῶν ἄνϑος ónt ιχίης 

τερπνὸν ὁμῶς χαὶ χαλόν, ἐπεὶ πλέον ὥφελεν εἰναι" 
ἄλλ, ὀλιγοχρόνιον γίνεται ὥσπερ ὄναρ 

5 ἥβη τιμήεσσα᾽ τὸ δ᾽ ἀργαλέον χαὶ ἄμορφον 
Ἰῆρας ὑπὲρ χεφαλῆς αὐτίχ᾽ ὑπερχρέμαται, 

εχϑρὸν ὁμῶς χαὶ ἄτιμον, 0 ἄγνωστον τιϑεῖ ἄνδρα, 
βλάπτει: δ᾽ ὀφϑαλμοὺς χαὶ νόον ἀμιφιχυϑέν. 

Jegyzetek. 1. köv.- ben ama, voluthia van; a mondat így rende- 
zendő : πτοι. ὅτι τὸ ἄνϑ. τ. ὅμηλ. οὐχ. E. μαχ. χρ. ἔπ. TA. 09. εἶν. ἀλλ᾽ ὁλ. γ. 
χτξ. ἐπεί --- holott. — πλέον — tovább, több ideig. — δέει, ἡ összevonva? 

3. τερπνὸν --- 7adóv-nak megfelel az 5. v. apy. zat ἄμορφον. 
4. ὀλιγοχρ.. 7ibn-re vonatkozik, de övap- -hoz hasonult. 
9. ἥβη τιμ. nyomatékkal a mondat végén, utalva ἀνϑ. öp.-re; 

τιμ..-6] ellentét a 7. v. ἐχϑρὸν χαὶ ἄτιμον. 
6. Homeros II. XVIÍII. 535. köv. után indult itt a költő. 

A tartalom ez : az ifjuság igen rövid, hosszasabban kellene 
tartania. Ez a gondolat kínozza, búsítja folyton a költőt. 

8. 

Τὸ πρὶν ἐὼν χάλλ!'οτος, ἐπὴν παραμείψεται ὥρη 
, v ΄ γῶν , 

οὔτε πατὴρ παισι τίμιος οὐδὲ φίλοις. 

Jegyzetek. 1. ἐπήν — ἐπάν. ion nyelvjárásban ἐπέαν (ἐπεὶ ἂν, 
ἐπειδὴ ἂν) — miután, ha már egyszer. — é6vion alak az attikai cv h. 

2. οὔτε --- οὐδέ — sem — és sem, nyomatékos kiemelés végett. 

TESE. . Apesan MG dő lttsez na 7 tan 



d ν a 

μετ. τ 

A A ki szép i is volt ὝΕΣ ha ifjusága eltünik, nem becsült, 
em kedves senki előtt. 

4. 
Ἃ a a ΄ , ΄ ὃ ΄ 

AL γὰρ ἄτερ νούσων τε χαὶ ἀργαλέων μελεδώνων 
ἑξηχονταέτη μοῖρα κίχοι ϑανάτου. ; I 

Jegyzetek. 1. αἱ γὰρ költői fölsóhajtás, rendesen opt.-al; Home- 007 
. rosnál e ἢ. mindig αἴ ye. — νούσων 1. 1, 15-hez j. πο 

: Íme a gyönge, férfiatlan lélek legvilágosabb nyilatkozata. 
. Az öregségtől való félelem, az a gondolat, hogy egykor 16] -ἔ8ὉΘἪ. 

nak a mulatságos, vidám napok, borzadálylyal tölti els azt 707 
óhajtja: vajha a halál hatvanadik évében érné el s szabadítná δὸς 
meg őt a végzet a gondoktól, betegségtől ; férfias elszántsága, — 0. 
küzdeni biró ereje nincsen. Szép ellentét ezzel szemben Solon 9. 

- 

7 9. 

Matta Ἠέλιο ς μὲν γὰρ ἔλαχεν. πόνον ἤματα. πάντα, ΕΝ 
οὐδέ ποτ᾽ papot: réryeran οὐδεμιίοι 

ev ΄ 9 ἵπποισίν τε καὶ αὐτῷ, ἐπεὶ ῥοδοδάχτολος Ἢώς MÜ. 
Ἔ 1 Ὀκεανὸν προλυπο ὕσ᾽ οὐρανὸν εἰσαναβῇ" : 
178 » ΄ ΄ 2 ΄ a 

E 5 τὼν μὲν γὰρ διὰ κῦμα φέρει πολυήρατος edvíj BEL 
40 "ἴλη; Ἡφαίσ τοῦ χερσὶν ἐληλαμένη 

ké χρυσοῦ τιμήξεντος, ὑπόπτερος, ἄχρον eg ὕδωρ 3 
KE: εὔδονδ" ἁρπαλέως χώρου ἀφ᾽ ̓Εσπερίδων 5 
ja ; γαῖαν ἐς Αἱ Ὄτετς ἵνα δὴ ϑοὸν ἅρμα καὶ ἱπποι 72 
5 10 ἑστᾶσ᾽ ὥφρ ᾿Ηὼς ἠριγένεια μόλῃ. NSZ 1 
1 évő" ἐπέβη ἑτέρων ὀχέων “Ὑπερίονος υἱός" ὌΝ 

ΩΣ Jegyzetek. 1. Ἠέλιος költői szó ἥλιος helyett, v. ö. 1, 2-hez. Helios — 0. 
. — a nap személyesítője, Hyperion és Theia fia. L. Cox-Komáromy 70. 
ee. m. ΠῚ, 70. köv. πόνον — — fáradságos, nehéz munka, mint Verg. én 
ἘΣ Ἀθη. 1, 742: solis labores. — ἤματα" ἥμαρ költői szó ἡμέοα ἢ. ὌΝ 

3 3. ἵπποισιν 1. Arkh. 6, 5-hoz 1. — "Hós a hajnal istennője, a ki : 
. mindig megelőzi a Nap szekerét, tehát mintegy hirnöke a nap- s? 
"nak. L. Tyrt. 3, 5-hez j. ὌΝΟΝ 

ze 4. ᾿Ωχεανόν: Okeanos, a nagy világfolyam, mely az egész" föl- τον 
. — det körül folyja s melyen túl sötét éj van. 
᾿ 5., 6. ἐὐνή χοιΐλη: Keleti felfogás, hogy a napnak öblös jár- 7 

. műve van, melyben éjen át pihen. — χρίήΐλη diairesissel az attikai : 
᾿ κοίλη h. a hiatus elkerülése végett. — “Πτφαΐστου: Hephaistos a ko- 
 vács-mesterség istene, kit később, mint általában a fém-munka, 



. mesterét tiszteltek. Segédei a Kyklopsok ἡ 6. Tyrt3, 3. hos ἢ, 
kikkel együtt készíti atyja, Zeus számára a villámokat. a 

. 7. χρυσοῦ. anyag genitivusa. — ὑπόπτερος szárnyas, tehát szár- 
nyai szolgáltak vitorlákként. 

8. χώρου ἀφ᾽ "Bor. A Hesperidák az Okeanos szélén innen, a 
föld véghatárán laktak, kik Hera arany-almás kertjét őrizték. 
V. ὃ. Hes. Theog. 275. 

9. γαῖαν ἐσ Αἰϑιόπων. Az aithiopok két részre osztva, a földnek 
két végpontján laktak, miut Homeros mondja (Οα. 1, 23. k. : 

Aithiopok földén, kiket a nap kelte s lenyugta 
Ketté osztályoz, végsőket az emberi nemben. 

Szabó István ford. 

10. ἠριγένεια a Hajnal Homerosból ismeretes jelzője. 
11. ἑτέρων ὀχέων Helios minden reggelre megérkezik keletre, 

ott várja már egy másik fogat, t. 1. nappali szekere. 

A gyöngéd lelkü költő hát Heliost 15 megsajnálja, hogy 
annyi fáradságos munkát kell végeznie, és pedig minden nap 
egyformán, a föld bevilágítása végett. Itt ἃ költő arra a kér- 
désre is megfelel, a mi Homerosnál még ismeretlen; miként 

. történik, hogy Helios minden nap keleten kel föl, holott nyu- 
goton pihent le ? 

Mimnermos megteremtette a társadalmi ΣΉ s e nem- 
ben páratlan műveket hagyott hátra. Nem szabad elfelednünk 
még azt az érdemét sem, hogy a fuvolajátékban is kitünő volt. 

A mi költői jellemét illeti, arra nézve jegyezzük meg, 
hogy ő bár saját érzelmeit, saját szivének hangjait tette közzé, 
de úgy, hogy abban közös emberi hang volt kifejezve. Épen 
ez által igazán lyrikus. Költeményeinek hangja általában 
mindenütt kesergő, panaszos, mi részint a hazája leigáztatása 
miatt természetszerüleg kifejlett komoly, nyomott kedélyálla- 
potból, részint saját életének viszontagságaiból, viszonzatlan 
szerelméből magyarázható. IElegiái csaknem összevágók a 
modern elegiával, mindkettő közös vonása a panasz, a bánat, 
a mulandóság feletti töprengés. 

Nyelve mindenütt tiszta, kellemes ; kifejezései gyöngédek, 
szívhez szólók annyira, hogy az Óó- -kor a Λιγυχστάδης (kedves 
dalnok) nevet ruházta rá, Dialektosa az epikus, melybe néha 
az ion nyelvjárásból is vegyít, mint χοτέ ποτὶ h., χως πως 
helyett. 
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Solon. 

Solon Athenaiból a Kodridák királyi családjából szárma- 
zott. Élete a VII. évszáz vége, s a VI. eleje közé esik, tehát 
630—559 közé. Atyja Exekestides volt; anyja nevét nem tud- 
juk ugyan, de ismeretes, hogy anyai ágon a Peisistratidákkal 
állt rokonságban. Már ifju korában utazni ment, s sok év után 
tapasztalatokkal gazdagon tért vissza Athenaiba, hol bölcs 
tanácsai, erélye, emelkedett lelke s tevékeny szelleme által 
utóbb az arkhoni méltóságra, s arra méltatták, hogy az állam- 
nak új törvényeket szerezzen. A történelem feladata itéletet 
mondani Solon e nemű működéséről, annyit azonban itt is 
megemlíthetni, hogy e törvényadás Athenaiban gyökeresen 
átalakította úgy az állami, mint a társadalmi s magán viszo- 
nyokat. 

Solon e törvényhozása után ismét utazni ment, gondos- 
kodva választottakról, kik törvényeinek megtartására ügyel- 
jenek. Távoztakor megeskette az athenaiiakat, hogy törvé- 
nyein nem változtatnak addig, míg ő vissza nem tér. 

Mikor visszatért, a vagyonos családok hosszú küzdelmek 
után az egyeduralmat megalapítva Peisistratost tették Athenai 
urává. Solonnak minden törekvése meghiusult, hogy Athenait 
a kényuralomtól megmentse. Peisistratos azonban érvényben 
tartotta Solon törvényeit. Solon 80 éves korában halt meg, 
állandó tisztelettel, becsüléssel vétetve körül. 

Solon a költészettel, minden valószínüség szerint, már 
ifju korában foglalkozott, s Homeros meg Hesiodos kedvenc 
olvasmányai közé tartoztak. Költőileg s politikailag egyiránt 
jelentős szerepet, tudomásunk szerint, a salamisi ügyben kez- 
dett játszani. Elegiáiból ím itt egynehány. 

ἢ; 

Δ... Ὰ PA EEEN pl 94 A “ Αὐτὸς χήρυξ ἦλθον ἀφ᾽ ἱμερτῆ Ε Σαλαμῖνος, 
, ; KS ΤῊ ΡΣ ΤῸ 

χόσμιον ἐπέων ὠδὴν ἄν: 
6 
ἀγορὴς ϑέμενος. 

Jegyzetek. 1. χήρυξ' Solon e költeményében, úgy szerepel, mint 
a kit Salamisból küldöttek, s onnan tért vissza Athenaiba. δ αλα- 

. μῖνος" Salamis az Attikához tartozott szigetek legjelentékenyebbje 
ΣΦ 

3 
TART] 

. a saroni öbölben feküdt szemben Eleusissal. Mai neve Koluri. 
B: 2. Beszéd helyett költeményt hozék. — χύσμον ἐπέων appositio 
wöry-hez (δὴν — ἀοιδήν), tehát: szavakból szépen összeállított köl- 
teményt. — ϑέμενος" τιϑέναι — ποιεῖν Homeros után (II. XIX. 407.). 
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1 

E töredéknek, valamint a két következőnek megértésére " 
nézve felemlítem, hogy az athenaiiak s megaraiak sok évig 
viszálkodtak egymással sikertelenül Salamis sziget elfoglalása 
felett. E miatt az athenaiiaknál az elkeseredés oly fokra há- 
gott, hogy törvényt hoztak, mely halálbüntetés terhe alatt 
tiltá meg a további harcokra ösztönzést arra nézve, hogy a 
megaraiaktól visszafoglalják a szigetet. De Solon, — különös 
véletlen ! — a későbbi törvényadó kijátszta e törvényt, őrült- 
nek tétette magát, hirnöknek öltözött, s az agorán elszavalta 
a 100 versből állt cSalamiss czímü elegiát, melyből e pár töre- 
dék maradt fenn. 

E költeményben a sziget visszafoglalására buzdított, s e 
közölt pár sor körülbelől a mű kezdő része lehetett. A költe- 
mény előadása az által, hogy Solon mint hirnök szerepelt nyil- 
ván, sokkal tetszetősb, szabadabb, elevenebb, megnyerőbb lett. 

2: 

Εἴην δὴ τότ᾽ ἐγὼ Φολεγάνδριος ἣ Σικινήτης 
ἀντί γ᾽ ̓ Αϑηναίου, πατρίδ᾽ ἀμειψάμενος" 

αἶψα γὰρ ἂν φάτις ἥδε μετ᾽ ἀνθρώποισι γένοιτο" 
᾿Αττιχὸς οὗτος ἀνὴρ τῶν Σαλαμινοιφετῶν. 

Jegyzetek. 1. τότ᾽ — akkor, t.i. az esetben, ha lemondanánk 
Salamis visszafoglalásáról, felhagynánk a harccal. Φολεγάνδριος ἢ 
Σιχινήτης Phlegandros vagy Pholegandros egy sporad-sziget az aigei 
tengeren, Krétától északra; Sikinos szintén egy jelentéktelen kis 
sziget, Kréta mellett, az aigei tengeren. 

4. Σαλαμιναφετῶν", ez összetétel származik ἀφίημι által, mely — 
küldeni, bocsátni, menni hagy. — φάτις költői s ion alak az attikai 

φήμη h. 

E töredék értelme: ha lemondanánk Salamis visszafogla- 
lásáról, akkor az athenaiiakat méltán gúnyolnák Salamis- 
hagyóknak, s ekkor szeretnék ama szigetek lakójának lenni, 
csak ne átheni, nehogy rám is illjék a gúny. 

3. 
» 9 νυ - pa ΄ A [/ Ιομεν εἰς Σαλαμῖνα, μαχησόμενοι περὶ νήσου 

ἱμερτῆς, χαλεπόν τ᾽ αἶσχος ἀπωσόμενοι. 

Jegyzetek. 1. "Iouev figyelemreméltó a coniunctivus rövidített 
módjelzővel. — περὶ νήσου. V. ὃ. Tyrt. 1, 2-hez jegyzet. 

2. ἱμερτῆς" ἱμερτός (ἱμείρω) — amabilis. — χαλεπόν χτὲ. — véget 
vetve a nyomasztó szégyennek. 



dá ᾿ς (ν᾿ e ᾿ KA "SOLON. ; 

A fajnálnank kell, hogy a nagyszerű elegiából csupán e pár 
töredék maradt ránk, s így csak hozzávetőleg lehet fogalmunk 
az egésznek tartalmáról. Hihetőleg a múlt dicső képeit állította 
fel a költő, s annak nagyszerű tetteit, eseményeit ecsetelte, és 7 
aztán ehhez fűzte a homlokegyenest ellenkező szégyenteli gs 
jelent. A költemény hatásáról azonban biztosan tudjuk, hogy SS 
ez nagy, páratlan vala. Magát Solont ugyanis megbízták egy Ben 

. —  hadmenet vezetésével s ez aztán a szigetet vissza is foglalta. ἘΣ 
τσ 

4. νὰ 

Ἥμιτέ ρα δὲ πόλις χατὰ μὲν Διὸς οὔ͵ ποτ᾽ ὀλεῖται E 
αἶσαν zol μαχάρων ϑεῶν t φρένας ἀϑανάτων" 4 És 

τοίη Ἰὰρ μεγάϑημος ἐπίσχοπος ὀμιβριμοπάτρη ὍΔΕ, 
Παλλὰς ᾿Αϑηναΐη χεῖρας ὕπερϑεν ἔχει" ΒΡ. 

5 αὐτοὶ δὲ φϑείρειν υξγάλην a τόνῳ ἀφραδίῃσιν ἘΣ 
Ξ ἀστοὶ βούλονται χρήμασι πειϑόμενοι, 

δήμου ὃ᾽ ηγεμόνων ἄδιχος νόος, οἷσιν úti ον ἰ ἘΞ 5, 

ὕβριος εχ μεγάλ “ἧς ök reg. πολλὰ παϑεῖν" 

ἐς ΕΝ 
a 
για, 

οὐ γὰρ ἐπίστανται κατέχειν. κόρον οὐδὲ παρού σας πα τ. 
τς 

10 εὐφροσύνας χοσμεῖν ὃ δαιτὸς ἐν ἧσυχίῃ zt 

LEV EZER τε λοι EE TORRES te KENT sk 
192 fe Ἣν τεσ (ον ἥτε 91 y EZ 001 'ἰξρὼν χτξεανῶν Οὔτε τι “9.05 πίων ő zek 

gs 
φειδόμενοι χλέπτουσιν ἐφ᾽ ἁρπαγῇ ἄλλοϑεν ἄλλος 

οὐδὲ φυλάσσονται σεμνὰ ϑέμεϑλα Δίκης, βέν 
ἣ σιχῶσα σύνοιδε τὰ τηνόμενα πρό τ᾽ ἐόντα, ὃ τ 

15 τῷ δὲ χρόνῳ πάντως ἦἠλϑ᾽ ἀπ τοτισομιένη). ὉΤῸΣ 
τοῦτ᾽ ἤδη πάσῃ πόλει € ἔρχεται ἕλχος ἄφυκτον" ez 

εἰς δὲ χαχὴν ταχέως ἥλυϑε δουλ. λοσύνην, ke 

ἣ στάσιν ἔμφυλον 1 πόλεμόν g εὔδοντ᾽ ἐπεγείρει, ἘΣ - 
ὃς πολλῶν αὶ ἐρατὴν ὥλεσεν ἡλιχίην" ET 

20 ἐχ γὰρ δυσμενέων ταχέως πολυήρατον ἄστυ s 
τρύχεται ἐν συνόδοις τοῖς ἀδικοῦσι φίλαις 

ταῦτα μὲν ἐν δήμῳ στρέφετα: χαχά" τῶν δὲ BEA 
ἱχνοῦνται! πολλοὶ γαῖαν ἐς ἀλλοδαπῆν 

a πραϑέντες ἐξ ττως τ᾽ ἀειχελίοισι δεϑέντες, 

᾿ 25 χαὶ χαχὰ δουλοσύνης στυ Ὅν: ὁ ωλβ: βία. 
οὕτω δημόσιον χαχὸν Ép vera οἴχαδ᾽ ξχκάστῳ, 

αὔλειοι ΟΣ Ἐπὶ ἔχειν οὐχ, ἐϑέλουσι ϑύρα:ι, 
ὑψηλὸν, δ᾽ ὑπὲρ ξρχος ὑπέρϑορεν ᾿ εὗρε δὲ πάντως, 

εἰ χαί τις φεύγων ἐν μυχῷ ἢ ϑαλάμιου. 



80 ταῦτα διδαξαι donos ᾿Αϑηναίους pe κελεύει, 
ὡς χοχὰ πλεῖσται πόλει δυσνομία παρέχει, 

εὐνομία δ᾽ εὔχοσμα χαὶ ἄρτια πάντ᾽ ἀποφαίνει, 
vol ϑαμιὰ τοῖς ἀδίχοις ἀμιφιτίϑησι πέδας" 

τραχέα λειαίνει, παύει κόρον, ὕβριν ἀμαυροῖ, 
35 αὐοιίνει δ᾽ ἄτης ἄνϑεα φυόμενα, 

εὐϑύνει δὲ δίκας σχολιὰς ὑπερήφανά τ᾽ ἔργα 
πραῦνει, παύει δ᾽ ἔργα διχοστασίης, 

παύει δ᾽ ἀργαλέης ἔριδος χόλον, ἔστι δ᾽ ὑπ᾽ αὐτῆς 
πάντα κατ᾽ ἀνϑρώπους ἄρτια val πινυτά. 

Jegyzetek. 1., 2. χατά — — — agavárww A végzet, a sors, az 
összes istenek közös akaratát fejezi ki. — αἶσα — végzet, χατ αἶσαν 
végzet szerint. Αἷσα pedig a személyesített végzet, mely utóbb 
Zeussal annyira összeolvadt, hogy nem mint fő parancsoló hata- 
lom, hanem mint Zeus akaratának végrehajtója jelenik meg. Ter- 
mészetes is ez, ha meggondoljuk, hogy Aisa elvont, Zeus pedig 
személyesített felfogása az érzékfelettinek. V. ö. Kallinos 9-hez, 
és Mimner. 1, 10-hez jegyzet. 

3. τοίη γὰρ 1. Arkhil. 6, 3. — ἐπίσχοπος — őre, pártfogója. 
4. Παλλὰς ᾿Αϑηναΐίη, Pallas Athene, ki fegyveresen született aty- 

jának, Zeusnek fejéből, az erő és okosság személyesítője, az eszély 
és bölcseség jelképe, a rendezett harc istennője, az eke, szekér, 

. kantár, hajó stb. feltalálója, minlen művészetnek, tudománynak 
pártfogója, az államoknak, városoknak, különösen Athenainak védő 
őre. — ᾿Αϑηναίη homerosilag az attikai ᾿Αϑηνᾷ ἢ. 

5. ἀφραδίῃσιν 1. Tyrt. 2, 19-hez j. 
6. ἀστοί ellentétben az istenekkel magukat a város lakóit, a 

δῆμος-] ellentétben (7. v.) pedig a polgárság uralkodó, kormányzó 
osztályát, a nemességet jelenti. V. ö. Soph. OR. 718. El. 975. 

7. δήμου 9᾽ ἡγεμόνων vre. azok a népvezérek értendők itt, kik a 
népet hazug igéretekkel csábították, felhasználva őt vagy saját cél- 
jaikra, vagy arra, hogy a nemesek nyomásától megszabaduljanak. 
— νόος 1. Mimner.. 2, 1. — οἷσιν 1. Arkh. 6, 5-hez jegyz. 

9. χατέχειν — csillapítni, szelidítni, lat. retinere, superare. 
10. δαιτός t.i. εὐφροσύνας. Athenaiban ős idők óta meg volt a 

szokás, hogy ily lakomákat rendezzenek közköltségen, s a nép- 
vezérek ravaszságukban belátták, hogy a népet könnyű szerrel 
magukhoz édesgetik, ha azon kívül ők maguk is adnak ily ven- 
dégségeket, s azután az ilyeneket számtalanszor fel is használták 
önző céljaikra. 

11. Azokra a hamis ámítókra céloz itt a költő, kik Kirrha 
lakóit rávették, hogy Apollon delphij templomát kirabolják; e rab- 
lók megbüntetéséről maga Solon gondoskodott. 

12. ἐο᾽ ἁρπαγῇ — rablásig, zsiványságig, ἐπὶ itt céljelentő. 
13. σεμνὰ ϑέμεϑλα Δίχης — Dikenek szent alapjait. Dike az 

igazságnak, jognak s törvénynek személyesítője, Zeus és Themis j 



ἘΣ ΣῪ 
, 

SOLON. 

gyermeke (Hesiod. Theog. 902), ki a gonoszokat kérlelhetetlenűl 
megbünteti. 

20. δυσιμενέων' δυσμενεῖς alatt itt azok a demagogok értendők, 
kik a 10. v.-ben említett lakomákat, összejöveteleket önhasznukra 
gonoszul kizsákmányolják. 

21. ἐν συνόδοις politikai körökben. — τοῖς ἀδιχοῦσι φίλαις : melyek 
a gonoszoknak kedv esek. 

᾿ 29. ἐν — δὲ míg — addig. 
23., 24. A nép alsó SsGtályá fülig adós volt a gazdagoknak, s 

a sok kölcsön miatt nyomorba jutott. A pénzt megfizetni nem 
birván, vagy szolgaságra vetették, vagy száraüzték őket, vagy meg- 
vásárolták az adósokat, eshetőleg gyermekeiket is. E szomoru 
állapotnak aztán Solon vetett véget. V. ö. Plutarkhos Solon 13. fej. 
— ἀειχέλ. össze nem vonva az attikai αἰχέλιος h. 

26. δημόσιον zazov — a közös nyomoruság, közbaj. — οἴχα᾽ 0007 
tulajdonkép — a házba, a hajlékba. sed 

27. ἔτ᾽ — οὐχ — οὐχέτι. — A metaphorának melyik faja ez? szg 
35. ἄτης ἄνϑεα φυόμενα — a vész magvát csirában. TÁS: 

ὃ 51. πραύνε! tisztán ion szó. τὸ. 
39. zar ἀνθρώπους — az emberekre nézve, az embereknek. — ς΄ 

ἄρτια tökélyes. — πινυτά — okos, bölcs. 888 ét ἔς 
4 

és 
E költemény intelem az athenaiiakhoz, hogy államukat 77. 

ne döntsék a végső pusztulásba. Panaszát fejezi kia költő a 7. 
nép-párt túlbizakodottsága s a köznép nyomora felett. Festia 7 
helyzetet, az államviszonyok megrongált állapotát, melybe τὸ 
egyfelől ἃ nemesség pénzkórsága, kapzsisága, másfelől a nép- ὃ 
vezérek gonoszsága, dölyfe, önhittsége, rablása, fosztogatása 7 0. 
döntötte az államot. Végül a jó rendet tanácsolja. ὅς 

Az egész három részre osztható, u. m. I. 1—15, mely ἃ 
nemesség pénzvágyát, s ἃ demagogok veszélyes törekvéseit 707. 
adja elő, a mi az illetőket magukat is végromlásba viszi. ἐν: 
II. 16—29, és pedig a) 16—21 a demagogok romlást hozó ΟΝ 
eljárását, b) 22—25 a nemesség keményszívüségét, vagyon- τὸ 
kórságát, illetve ezek kifolyását adja elő, c) 26—29 végreaz 
előrebocsátottakat foglalja össze. 1Π. 30—39 a méltányossá- τῇ 
gon, jogon s igazságon alapuló törvényes közrend jó ered- Ὁ 
ményeit, szép s óhajtandó következményeit tárja föl. ΘΙ 

ἡ 
MA 

VA rút 

Ez elegia költésének korát, mint a jelzett viszonyokból 
látható, Solon politikai szereplésének korábbi idejére tehetjük. a 

"As 
δ. ἜΡΟΝ 

Δήμῳ μὲν Ἰὰρ ξδωχα τόσον χράτος, ὅσσον ἐπαρχεῖ, ig 
τιμῆς οὔτ᾽ ἀφελὼν οὔτ᾽ ἐπορεξάμινος" ᾿ςἤ 



ὈΓΓ Et γον δύναμιν χαὶ χρήμασιν ἧσαν ἀγητοί,. 
χαὶ τοῖς ἐφρασάμην "ηδὲν ἀειχὲς ἔχειν" 

ὅ ἔστην δ᾽ ἀμφιβαλὰ ὼν “ροτερὸν σάχος ἀμιφοτέροισιν, 
γιχᾶν δ᾽ οὐχ εἴσισ᾽ οὐδετέρους ἀδίκως. 

- Jegyzetek. 1. δήμῳ értsd itt kizárólag a köznépet. — ἐπαρχεῖ — 
kielégítő segélyt nyújt, a mennyi hát a népnek elég. 

2. ἐπορεξάμενος — valami fölösleget nyújtva, adva. 
5. ἀμφιβαλὼν ellát. — χρατερὸν σάχος metaphora — erős védelmet. 

E töredékben Solon saját törvényadásáról ad jellemzést 
különösen a tekintetben, hogy a köznép érdekeit kiváló figye- 
lemre méltatta, megadta neki azt, a mire méltányos szüksége 
van, de ennél se többet, se kevesebbet. E mellett azonban 
ügyelt arra is, hogy a nemzet jogait se csonkítsa, sértse. 

6. 

Εἰ δὲ πεπόνϑατε AD Ἰρὰ δι᾿ ὑμ, ἑτέρην χοιχότητα, 
υ ἢ τι ϑεοῖς τούτων μοῖραν ἐπαμιφέρετε" 

αὐτοὶ γὰρ τούτους ηὐξήσατε ῥύματα δόντες, 
χαὶ διὰ ταῦτο. κοιχὴν ἔσχετε δουλοσύνην" 

5 ὑμέων δ᾽ εἷς μὲν, ἕχαστος ἀλώπεχος ! ἴχνεσι βαίνει, 
σύμποισιν δ᾽ ὑμῖν χοῦφος ἔνεστι νόος" 

εἰς γὰρ Ἰλῶσσαν ő ὁρᾶτε χαὶ εἰς ἔπος αἰόλον ἀνδρός, 
εἰς ἔργον δ᾽ οὐδὲν γιγνόμενον βλέπετε. 

Jegyzetek. 1. λυγρὰ λυγρός — szomoru, sajnálatos, szerencsét- 
len, boldogtalan; τὰ λυγρά — nyomor. — χαχότητα — fejetlenség, 
eszeveszettség. 

2. μοῖραν — μέρος. --- ἐπαμφέρετε — tulajdonítsátok, hárítsátok. 
3. τούτους — ezeket, t.i. a kényurakat. Ti adtátok a kényurak 

kezeibe azt a hatalmat épen esztelenségtek által, hogy szolgaságra 
vessenek. ῥύματα, testőrség, melyet a nép Peisistratosnak adott 
védelmül. 

5. ἀλώπεχος ἴχνεσι βαίνει — a róka nyomait követi, hasonló a 
rókához, ravasz mint az. 

5., 6. értelme az, hogy titeket egyenként az ő megnyerő sza- 
vai mindenre rávesznek, de aztán együttesen nincsen elég bátor- 
ságtok s komolyságotok, hogy, ha kell, ellene a legecsekélyebbet is 
határozni merjétek. 

7. εἰς γὰρ γλῶσσαν : mert a férfiuak, t. 1. Peisistratosnak, csak 
nyelvére, s behizelgő szavaira ügyeltek. 

8. οὐδὲν, ehhez tartozik βλέπετε — nem is figyeltek, tekintetbe 
sem veszitek. 

ÉT εν προς, ποιάν λο 

a szi sapi c ὉΠ 



Solon e művét akkor írhatta, mikor visszatért volt már 
tíz évi utazásából, s látta hatalomra emelkedni Peisistratost, 
kinek politikáját nem tartotta összeegyeztethetőnek az állam hg 
érdekeivel ; e férfiu nagyravágyását, hírszomját veszélyesnek tá 
itélte az államra nézve, s épen ezért intette is a népet, hogy 
ne engedje Peisistratost uralomra jutni. Hasztalan. A nép el- 
vakíttaték. Peisistratos a teljes hatalmat kezeibe vette. Solon, μ᾿ 
csalatkozva szép reményeiben, visszavonult a közélettől, de 20 
nem szünt meg inteni a népet, hogy ne induljon csak a külső- zt 
ség után, Peisistratosnak ne csak szavait nézze, hanem figyelje — 07. 
meg tetteit 18. st 

Μινημοσύνης χαὶ [gyös ᾿Ολυμπίου αγλο. ι(ὰ τέχνα, 4ξ 

Μοῦσα: Ππιερίδες, χλῦτέ Ho Ξὐχομένῳ᾽ ς 
ὄλβον μο: πρὸς ϑεῶν "αχάρων ὃ δότε χαὶ πρὸς ἁπάντων ἜΝ 

ἀνϑρώπων αἰεὶ ὃ δόξαν ἔχειν ἀγαϑήν" 

εἶναι: δὲ γλυχὺν ὧδε φίλοις, ἐχϑροῖσι ὃ δὲ πιχρόν, 
τοῖσι μὲν αἰδοῖον, τοῖσ! δὲ δεινὸν ἰδεῖν. 

χρήματα δ᾽ ἱμείρω μὲν ἔχειν, ἀδίχως δὲ πεπᾶσϑα! τ 
οὐχ ἐϑέλω: πάντως ὕστερον ἦλϑε δίχ Κη. : 

πλοῦτον δ᾽ ( ὃν ugy δῶσ! ϑεοί, παρα: τῇ ἵνεται MALEK ἬΝ 
ἔμπεδος ἐκ νεάτου τυλη μενος εἰς χορυφήν" ὩΣ 

ὃν δ᾽ ἄνδρες τιμῶσιν ὑφ, ὕβριος, OD κατὰ ? ὩΣ σμον 
ἔρχεται, ἀλλ᾽ ἀδίχοις ἔ ἔργμασι πειϑόμενος δ 

2 2 FW e ΄ pe οὐχ ἐϑέλων ἕπεται" ταχέ ἕως δ᾽ ἀναμίσγεται ἄτι 
99 98 

ἀρχὴ δ᾽ ἐξ ὀλίγου νεται ὥστε πυρός, 5688 
φλαύρη͵ μὲν τὸ πρῶτον, ἀντηρὴ δὲ τε) ἐπε: 

΄ 

οὗ γὰρ δὴν ϑνητοῖς ὕβριος ἔργα. πέλει. Ε 
αλλὰ Σεὺς TEVTOY ἐφορᾷ τέ ἐλος, ξξαπίνης δέ 

ὥστ᾽ ἄνεμος νεφέλας αἶφα διεσχέδασεν 
ἡρινός, ὃς πόντου πολυχύμιονος 370 γέτοιο 

ποϑμένα, χινήσας, γὴν κατὰ ποροφόρον 
διηώσας χαλὰ ἔργο, ϑεῶν ξὸ δος αἰπὺν ἱχάνε: 

οὐρανόν, αἰϑρίην δ᾽ αὖϑις ἔϑηχεν ἰδεῖν" "τὰ 
λάμπει δ᾽ ἠελίοιο μένος χατὰ πίονα γαῖαν 

o 

΄ γὦ 

ν ιόεῖν 
a 
ε 
: χαλόν, ἀτὰρ νεφέων οὐδὲν ἔτ᾽ ἐστὶ Ἶ 

τοιαύτη; Ζηνὸς πέλεται τίσις, οὐδ᾽ ἐφ᾽ ἐχάστῳ, 
ὥσπερ ϑνητὸς ἀνήρ, γίγνεται: ὁ ὀξύχολος" 

4 ὌΝ 

ὶ δ᾽ οὔ ἑ λέληδε διαμπερές, ὅστις ἀλιτρόν 
ϑυμὸν ἔχει, πάντως δ᾽ ἐς τέλος ἐξεφάνη. 

2 
ate 



ἀλλ᾽ ὃ μὲν αὐτίχ᾽ ἔτισεν, ὁ δ᾽ ὕστερον" ἣν δὲ φύγωσιν, 
οὗτοί, υνηδὲ ϑεῶν pot ἐπιοῦσα χίχῃ; 

ἤλοϑε, πάντως αὖϑις" ἀναίτιοι ἔργα τίνουσιν 
Ἧν παῖδες τούτων ἢ γένος ἐξοπίσω. 

ϑνητοὶ ὃ ᾿ ὧδε γοεῦμεν ὁμῶς ἀγοιδιός τε χοχός TE" 
δεινὴν εἷς αὐτοῦ δόξαν 3 ἔχαστος ἔ ἔχει, 

πρίν τι πα Mely τότε δ᾽ αὐτίχ᾽ ὀδύρεται" ἄχρ! δὲ τούτου 
χάσχοντες χούφαις ἐλπίσι τερπόμεϑα. Ἵ 

χὥστ τις ugy νούσοισιν ὑπ᾽ ἀργαλέῃσι πιεσϑῇ, 
ὡς ὑγιὴς ἔσται, τοῦτο χατεφράσατο" 

ἄλλος δειλὸς ἐὼν ἀγαϑὸς δοχεῖ ἔ ἔμμεναι. ἀνήρ; 
χαὶ καλός, μορφὴν 00 χαρίξσσαν ἔχων. 

εἰ δέ τις ἀχρήμων, πενίης δέ μιν ἔργα βιᾶται, 
χτήσασϑα! πάντως χρήματα a πολλὰ δοχεῖ. 

σπεύδει δ᾽ ἄλλοϑεν ἄλλος" ὁ μὲν χατὰ πόντον ἀλᾶτα! 
ἐν νηυσὶν χρήζων οἴκαδε κέρδος ἄγειν 

ἰχϑυόεντ᾽, ἀνέμοισι φορξεύμενος ἀργαλέοισιν, 
φειδωλὴν ψυχῆς οὐδεμίαν ϑέμιενος" 

ἄλλος τὴν τέμνων πολυδένδρεον εἰς ἐνιαυτόν 

λατρεύει, τοῖσιν καμιπύλ᾽ ἄροτρα. μιέλει" 
ἄλλος ᾿Αϑηναίης τε καὶ ᾿Ηφαίστου πολυτέχνεω 

ἔργα δαεὶς χειροῖν ξολλέγεται βίοτον" 
ἄλλος ᾿Ολυμπιάδων Μουσέων πάρα δῶρα δέδεχται, 

ἱμερτῆς σοφίης μέτρον ἐπιστάμενος" 
ἄλλον μιάντιν ἔϑηχεν ἄναξ ἐχάεργος ᾿Απόλλων, 

ἔγνω δ᾽ ἀνδρὶ χοιχὸν τηλόϑεν ἐρχόμενον, 
ᾧ συνομοιρτήσωσι ϑεοί" τὰ δὲ μόρσιμιοι πάντως 

οὔτε τις οἰωνὸς ῥύσεται οὔϑ ἱερά. 
ἄλλοι Παιῶνος ποληφαρμνάχο" e ἔργον ἔχοντες 

ζητροί' vol τοῖς οὐδὲν ἔπεστι τέλος" 
πολλάκι δ᾽ ἐξ ὀλίγης ὀδύνης μέγα γίνεται. ἄλγος, 

χοὺχ ἄν τις λύσαιτ᾽ ἥπιο. φάρμαιχο, δούς, 
τὸν δὲ χακαῖς νούσοισι χυκώμενον ἀργαλέαις τε 

ἁψάμενος χειροῖν αἶψα τίϑησ᾽ ὑγιῆ. 
Μοῖρα δέ τοι ϑνητοῖσι χοιχὸν φέρει ἠδὲ καὶ ἐσϑιλόν" 

δῶρα δ᾽ ἄφυχτα ϑεῶν γίγνεται ἀϑανάτων. 
πᾶσι δέ τοι χίνδυνος ἐπ᾿ ἔργμασιν, οὐδέ τις οἶδεν, 

ἧ μέλλει “σχήσειν χρήματος ἀρχομένου, 
ἀλλ᾽ ὃ μὲν εὖ ξρδειν πειρώμενος οὐ προνοήσας 

εἰς μεγάλην ἄτην καὶ χαλεπὴν ἔπεσεν, 



, 

SOLON. 

τῷ δὲ χαχῶς Ξξρδοντ! ϑεὸς περὶ πάντα δίδωσιν 
συντιχίην ἀγαϑήν, ἔχλυσιν ἀφροσύνης" 

πλούτου δ᾽ οὐδὲν τέρμα πεφασμένον ἀνδράσι χεῖται" 
οἱ γὰρ νῦν ἡμέων πλεῖστον ἔ ἔχουσ: βίον, 

διπλασίως σπεύδουσι" τίς ἂν χορέσε ιεν ἅπαντας 
χέρδεά τοι ὃν ἡτοῖς ὥπασαν ἀϑάνατοι" 

ἄτη δ᾽ ἐξ αὐτῶν ἀναφαίνεται, ἣν ὁπόταν Ζεύς 
πέμψῃ τισομένην, ἄλλοτε ἄλλος ἔχει. 

Jegyzetek. 1. Μνημοσύνης Mnemosyne az emlékezet istennője. 
A római Moneta. — Ζηνὸς 1. Tyrt. 2, 2-hez jegyzet. 

2. Μοῦσα: Πιερίδες, mert Mnemogsyne itt Pieriában szülte leányait 
a Muzsákat. L. Árkhil. 1, 2-hez jegyzet. 

3. A költő hát erényt, s igazságos lelket kér magának, mint 
a melyek által megszerzi az istenektől a boldogságot. Ebben s a 
következő 4. v.-ben van a mű főtartalma. 

En B ἔχε erv tárgyai ὄλβον és δόξαν. 
6. εἶναι függ öóre-től, épen mint a 6. v.-ben ἰδεῖν. 
ἢ; πλοῦτον δ᾽ ὃν attractio. 
13. ἀναμίσγεται t. 1. τῷ πλόυτῳ. — ἄτη — vész, romlás, kár. 
17. s következő sorok értelme az, Mo: valamint a természeti 

világban a szélvihar rombol, de elűzi a fellegeket, s megtisztítja 
az eget, úgy az erkölcsi világban Zeus büntetése lesujt ugyan, de 
aztán a biünöktől tisztít. 

21. χαλὰ ἔργα t.i. a földművelő munkájának szép eredménye, 
a vetés. — Homer. χᾶλά, ionoknál: χἄλά; eleg.: χἄλά. 

34. Mindenkiben nagy az önbizalom, sőt néha az önhittség. 
42. χτήσασϑαι inf. aor. időre tekintet nélkül. 
43. Nem érdektelen, hogy a μὲν után hat ízben hiányzik a δὲ. 
45. ἀργαλέοισιν L. Tyrt. 1, 99. γυναιξίν-Π ο2 1. 
47. ἃ kertmívelésre, 48. pedig a földmívelésre vonatkozik. — 

εἰς ἐνιαυτόν — évről- -évre. 
49. Hephaistos és Athene pártfogói voltak minden mesterség- 

nek, kézműiparnak. L. Mimnerm. 5, 6; Solon 4, 4. 
51. δέδεχται a mennyiben a Muzsák ajándékaikat adták ugyan 

az embereknek, de nem tamították. 
52. ἱμερτῆς σοφίης μέτρον" σοφίης μέτρον — igazi bölcseség, azért: 

a bölcseség kellő mértéke. Az őskor költőit, "minthogy műveik az 
életnek úgy vallási mint erkölcsi oldalát felkarolták, s mert csupán 
ezekből lehetett tanulni, bölcseknek nevezték. — ἱμερτῆς a költői 
külalakra vonatkozik. 

53. ᾿Απόλλων᾽ Phoibos Apollon a napisten, a tudományos gyó- 
gyászat, költészet, zene, jóslás istene Homeros olvasói előtt eléggé 
ismeretes. L. Cox-Komáromy Görög regék I. 15, köv. III. 147. 1. 

56. A madarak röptéből, s az állatok belrészeiből jóslás. 
57. Παιῶνος: Paion Homer. II. V, 401, 899. szerint az istenek 

orvosa, ki később Apollonnal, s Asklepiossal azonosúl. 
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62. Elég néha a kéz érintése is a beteg meggyógyítására ; hol 
természetesen csak a külső bajok értendők, a belsők orvoslását 
emberi erőn felülinek tartották, s csak vallásos szertartások, iste- 
nek kiengesztelése, áldozatok, imák, varázs-szerek s eszközök által 
vélték sikeresnek. 

63. Μοίρα’ 1. Kallinos 9-hez jegyzet. 
66. ἢ μέλλει σχήσειν : hova fog jutni, hogy üt ki majd; ἢ — ποῖ, 
67. οὐ προνοήσας: előre meg nem gondolva. 
69. περὶ TÚVTA — πάντως. 
71. τέρμα πεφασμένον — τέρμα φανερόν. 
73. Epen a gazdagok törekesznek arra leginkább, hogy vagyo- 

nukat megkétszerezzék (διπλασίως), ennélfogva. a pénz esztelenekké 
teszi őket, romlást és bünhődést hoz rájok. Íme a költő e gon- 
dolattal visszaérkezett kiindulási pontjához. 

74., 75. A 74. v. agávarot-ának megfelel a 75. v. ἐξ αὐτῶν t.i. 
a haszon, nyereség egyedül istenek kegyelméből jő, míg ellenben 
a romlás saját hibánk következménye. 

76. ἄλλοτε ἄλλος szokásos alak, hol a görög fülnek tetszett a 
hangür. 

Ezen az egész költeményen egyetlen gondolat húzódik 
végig, mely abban foglalható össze, hogy az ember csak úgy 
szerezheti meg az isteneknek igazi, állandó áldását, ha min- 
denha jogosan cselekszik, s tartózkodik a felfuvalkodottságtól. 
S e főgondolat háromfélekép nyilvánul: I. 1—32, én igazságos 
élettel óhajtom megnyerni az istenektől boldogságomat, mert 
csak az istenek áldása maradandó, csak az igaz úton szerzett 
vagyonon van áldás, jogtalanúl gyűjtött vagyon csak romlást! 
hoz mindig, az ily birtok tulajdonosán vagy ennek utódainl 
előbb-utóbb kitölti boszuját Zeus. 11. 33—64. Erre azonbani 
nem ügyelnek az emberek, hanem nagy maguk biztában hiúl 
remények után futnak, s főcéljuk a gazdagság ; mint a beteg 
az egészség után, úgy áhítozik a telhetetlen mindig több és 
több vagyon után, — pedig az embernek törekvése haszon-! 
talan, sikertelen, minden az istenektől, a sorstól függ. III. 
65—76., az emberi igyekezet sok bajjal, veszélylyel van össze- 
kötve, mert a vég bizonytalan, különösen a, kincsre vágyó nemi 
ismer határt szenvedélyében, pedig csak a jog utján igyekvőn 
van Zeus áldása; a gonoszok hamar dölyfösek lesznek, s ekkor 
aztán okvetetlenűl bekövetkezik a romlás. 

Említők, hogy Solon, miután törvényeket adott, utazni 
ment, s utazásából bő tapasztalattal, sok ismerettel s tanul- 
mánynyal tért vissza. A gondolkozni szerető fő csakhamar a 
bölcsészet felé hajlott, s a bölcsészeti szemlélődést akarta meg- 
valósítni gyakorlatilag. E korában írta imént közölt nagy költe- 
ményét, a Muzsákhoz intézett imát, mely költői az által lett! 



SOLON. 

hogy benne nem csupán az értelem hideg, s néha épen rideg ὃ 
Βιαηρ]άν véljük hallani, hanem az értelem jegét a szívnek, ἃ 5 

] csaknem érzékelhetőkké vált gondolatoknak, s megragadó kép- 
zelemnek jótékony melege eloszlatja. E költemény nagy meny- 
nyiségben összehalmozott élettapasztalatok összesége, s rend- 
szerint a chellen-boldogságtanv-nak nevezik. 

8. 

Πολλοὶ τὰρ πλουτεῦσ! χαχοί, ἀγαϑοὶ δὲ πέπονται" 
ἀλλ᾽ ἡ ἡμεῖς αὐτοῖς οὐ διαμειῳ νόμεϑα 

τῆς ἀρετῆς τὸν TA οὗτον, ἐπεὶ τὸ μὲν ἔμπεδον αἰεί, 
χρήματα δ᾽ ἀνϑρώπων ἄλλοτε ἄλλος ἔ χει. τι 

Jegyzetek. 1. γὰρ mutatja, hogy e töredék egy nagyobb elegiá- - 
ból maradt meg, de nem tudhatni, mennyi előzte meg e sorokat. ὍΣ 
— πλουτεῦσι ion összevonás εου-ό] ev-vé. éz 

2. αὐτοῖς velök, t. 1. azokkal, a kik gazdagok, de roszak. sag 
3. τῆς ἀρετῆς érték genitivusa διαμειψόμεϑα-[61 vonzatva. — τὸ Ὄ 

μὲν t. 1. ἢ ἀρετή tehát köznemű mutató névmás, holott nőnemüre t 
mutat. arai 

4. ἄλλοτε ἄλλος 1. 7, 76-hoz jegyzet. Ψ 

Solon e töredékben ismét a nagy vagyonra vágyástól óv; vé 
ám a gazdagság csak úgy rosz, ha roszra használjuk, ez 
esetben inkább legyünk szegények, de becsületesek, mert az a ő 
erény állandó, a vagyon ellenben egyiktől a másikhoz vándorol. söt 

: 
4 JA -᾿ 

- A ", N Ψ , “ γὼ» 25 
Παῖς μὲν ἄνη Ἰβος- ἐὼν ἔτι νήπιος ἔρκος ὀδόντων ἘΣ 

φύσας ἐχβάλ het πρῶτον ἐν ἔπτ᾽ ἔτεσιν᾽ 8; 
τοὺς δ᾽ ἀὐςι ὅτε δὴ τελέσῃ ϑεὸς ἕπτ᾽ ἐνιαυτούς, 743 

Ν ἥβης φαῖίνς Ξ: σήματα, γείνομένης᾽ τ; 
5 τῇ τριτάτῃ δὲ Ten ἀεξομένων ἔτι γυίων ὅξ 

λαγχνοῦτα:, χροιῆς ἄνϑος ἀμειβομένης" ᾿ 
τῇ δὲ τετάρτῃ: πᾶς τις gy ξβδομ. íg μέγ, ἄριστος τ 

ἰσχύν, ἦν τ᾽ ἄνδρες σήματ᾽ ἔχουσ᾽ ἀρετῆς" "τ 
πέμπτῃ δ᾽ ὥριον, ἄνδρα γάμο" μεμνημένον εἶναι "Ea 

10 χαὶ παίδων ζητεῖν εἰσοπίσω Ἰενεήν" ὅν: 
τῇ δ᾽ ἔχτῃ περὶ πάντα “χαταρτύετ α! νόος ἀνδρός, rag 

΄ 2 j οὐδ᾽ ἔρδειν ἔϑ᾽ ὁμῶς ἔργ᾽ ἀπάλαμνα ϑέλε!" a 



ΒΌΙΟΝ. 

ἑπτὰ δὲ νοῦν al Ἰλῶσσαν ἐν ἑβδομάσιν μέγ᾽ ἄριστος 
ὀχτώ τ᾽ ἀμφοτέρων τέσσαρα. vol δέχ᾽ ἔτη" 

16 τῇ δ᾽ ἐνάτῃ ἔτι μὲν δύναται, μιαλοικώτερα δ᾽ αὐτοῦ 
πρὸς μεγάλην ἀρετὴν Ἰλῶσσά τε χαὶ καὶ ἐς 

τῇ ὃς εχάτῃ δ᾽ ὅτε δὴ τελέσῃ ϑεὸς ÉTT ἐνιαυτούς 
οὐχ ἂν ἄωρος ξὼν μοῖραν ἔχοι ϑανάτδο. ἢ 

Jegyzetek. 1. ἕρχος ὀδόντων — ἃ fogak kerítése, sövénye, innen 
aztán maga a fogsor, tehát nem az ajkak. Mint Hom. 0d. I, 64. 
ΠῚ θυ ον, 22. ΠΡ Υ; 350 ΕΓ: 

2. ἐχβάλλει — elhányja fogait, fogakat cserél, — vált. 
9. τῇ τριτάτη t. 1. ἑβδομάδι, mi a megelőző 4. v. ἑπτὰ ἐνιαυτούς- 

ából egészíthető ki. 
6. γροιῆς κτλ. a mennyiben a bőr fiatal üdeségét, ifjui puha- 

ságát, fehérségét sötét szín váltja fel. 
8. ἰσχύν és mégis σήματα, tehát egyes után többes; mi úgy 

értelmezendő, hogy a többes szám a faj, az egyes az egyed. 
. 9. ὥριον t. 1. ἐστί. — με μνημένον εἶναι körülírás μεμνῆσϑαι helyett. 

11., 12. Az ember ekkor már férfikorába lép, mikor nem fut, 
nem tör kivihetetlen esztelenségek (ἀπάλαμνα) után, hanem biz- 
tos eszközökkel igyekszik elérni czéljait. 

15. δύνασϑα! itt absolute — erősnek lenni. 
17. ϑεός. Nem monotheismus ugyan, de némi látnoki előérzet, 

óhajtás egyetlen felsőbb lény után. V. ὃ. Od. XIV. 445. 

A költő itt az emberi élet tíz korát osztja be hét éves sza- 
kokra s jellemzi mindeniket physikai tekintetben, s meghatá- 
rozza mindenik kor teendőjét. 

10. 

"AM εἴ μοι κἂν νῦν ἔτι πείσεαι, ἔξελε τοῦτο, 
"μηδὲ μέγαιρ᾽ ὅτι σεῦ λῷον ἐπεφρασάμην, 

vol μετοαποίησον, Λιγυαστάδη, ὧδε δ᾽ ἄειδε" 
Ογδωχονταέτη μοῖραι. χίχοι ϑανάτου. 

Jegyzetek. 1. Azt kivánja itt Solon Mimnermostól, hogy ez 
egyszer legalább változtassa meg nézetét s kövesse ezt. 

2. λῷον — jobbat, a mennyiben ez nemesebb gondolkodás- 
módra mutat. i 

3. Λιγυαστάδη 1. Mimmn.-hoz írt végszót. 

E költemény mintegy felelet a Mimnermosból vett töre-. 
dékekre, ki 60-ik évében óhajt meghalni, mit Solon emitt a 
80-ikban szeretne. E töredékek összevetéséből világosan ki- 
tünik, mennyire ellentétes gondolkozásmódja volt a két köl- 



tőnek. Solon megnyugodva a természet rendjében, az istenek 
akaratát szentnek, igazságosnak tartja, zavartalan öntudattal 
megy az öregség elé s 80 évet kér a végzettől, hogy minél több 
jót, hasznost tehessen. Míg ellenben a vígsághoz, kényelemhez 
szokott ion költő irtózva gondol arra, hogy le fognak járni a 
szép napok s majd xezer bajs éri, miért 60 évnél nem kíván 
többet élni. 

Egyébiránt, hogy Solonban az önméltóság érzetének mily 
foka volt meg, mutatja a két sor, melyeket Solon szintén 
Mimnermoshoz intéz : 

nm? a , , γ5πν γ" 

Mög μοι ἄχλαυστος ϑάνατος μόλοι, ἀλλὰ φίλοισιν 

ποιήσαιμι ϑανὼν ἄλγεα χαὶ στοναχάς. 

Solonnak vannak még más nemű költeményei is, melyek- 
ről alább lesz szó. 

A közölt művekből kitetszik, hogy a törvényadó nemes 
lelkülete, emelkedett szelleme, művelt szíve, tiszta, szelíd 
érzelmei elegiáiban is föllelhetők. 

Költeményei vagy szorosan az államélethez füződnek, 
vagy az egyednek általános emberi vonásait tüntetik föl; de 
bármelyik művét figyeljük 15 meg, mindeniknek éltető eleme : 
a forró, önzetlen, odaadó hazaszeretet. 

Solon az elegiának különösen két irányával ismertet meg, 
az egyik: a politikai, mely tisztán államérdekek előmozdítására 
céloz s arra igyekszik velök, hogy benső államéletet keltsen 
fel; a másik: az oktató irány, melyben hosszú életén át szer- 
zett tapasztalátait, életbölcsészeti nézeteket, tanítmányokat 
ád, melyek nem vesznek el a száraz elvontságokban, hanem a 
szív jótékony melege, az érzelmeknek üdesége által valóban 
költőiekké válnak. 

A mi végre Solon dialektosát illeti, arra nézve csak annyit 
jegyzek meg , hogy Solon az epikai szójárást sok attikai alak- 
kal helyettesíti, így pl. összevonás eo-ból ου-γά εὖ helyett, az 
attikai z az epikai 7, helyett. 

VII. Xenophanes. 

Xenophanes 615-ben született Kolophonban, s virágkora 
580—540 közé esik. Itt aztán megszakadnak adataink egészen 
addig, míg szülőhelyéről távoznia kellett, minden valószínüség 

. szerint szabad, korlátot nem ismerő szelleme miatt. Átment 
. Sikeliába, innen meg Alsó-Itáliába, hol Elaia ( Velia) városban 

ΤΉ Ὁ ΡΤ, γγεν," 
᾿ ας ΟΣ νὰ, Ἔν ἂν 
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bölcsészeti iskolát alapított, melyet a helyről elazaták iskolájá. 
nak neveztek. Sokáig tanított itt, számos hallgatója volt, s 
nagyon öreg korában, saját szavaiból itélve 92, némely adatok 
szerint meg épen 100 éves korában halt meg. 

Xenophanes tulajdonkép bölcsész volt, de sem az ebben, 
sem az epos- vagy 1ambos-költészet terén szerzett érdemei nem 
ide tartoznak. Elegiáiból következő nagyobb töredékek marad- 
tak fenn. 

1. 

Νῦν γὰρ δὴ ζάπεδον χαϑαρὸν καὶ χεῖρες ἁπάντων 
χαὶ χύλικες" πλεχτοὺς δ᾽ ἀμφιτιϑεῖ στεφάνους, 

ἄλλος δ᾽ εὐῶδες μύρον ἐν φιάλῃ παρατείνει" 

χρατὴρ δ᾽ ξστηχεν μεστὸς ἐδφροσύνης" 
5 ἄλλος δ᾽ οἶνος ἑτοῖμος, ὃς οὔ ποτε φησὶ προδώσειν, 

μείλιχος ἐν χεράμιοις, ἄνϑεος ὀσδόμενος" 
ἐν δὲ μέσοις ἁγνὴν ὀδμνὴν λιβανωτὸς ἵησιν, 

ψυχρὸν δ᾽ ἔστιν ὕδωρ καὶ γλυκὺ καὶ καϑαρόν" 
πάρχεινται δ᾽ ἄρτοι ξανδοὶ Ἰεραρή τε τράπεζα 

10 τυροῦ χαὶ μέλιτος πίονος ἀχϑομιένη" 
βωμὸς δ᾽ ἄνϑεσιν ἂν τὸ μέσον πάντη πεπύχασται, 

μολπὴ δ᾽ ἀμφὶς ἔχει δώματα χαὶ ϑαχίη. 
χρὴ δὲ πρῶτον μὲν ϑεὸν ὑμνεῖν ξεὔφρονας ἄνδρας 

εὐφήμοις υὖϑοις χαὶ χαϑαροῖσι λόγοις. 

15 σπείσαντας δὲ χαὶ εὐξαμένους ᾿ τὰ δίκαια. δύνασϑαι 
πρήσσειν --- ταῦτα γὰρ ὧν ἐστι 1 προχειρότερον, 

οὐχ ὕβρις — πίνειν ὁπόσον χεν ἔχων ἀφίχοιο 
οἴχοιδ᾽ ἄνευ προπόλου, WV.) πάνυ γηραλέος" 

ἀνδρῶν δ᾽ αἰνεῖν τοῦτον, ὃς ἐσϑλὰ πιὼν ἀναφαίνει, 
20 ὥς οἱ μνημόσυν᾽ ἢ; καὶ τὸν, ὃς ἀμφ᾽ ἀρετῆς, 

οὔτι μάχας διέπει Τιτήνων «ὐδὲ Γιγάντων, 
οὐδὲ τὰ Κενταύρων, πλάσματα τῶν προτέρων, 

ἢ στάσιος σφεδανάς" τοῖς οὐδὲν χρηστὸν ἔνεστιν" Ὁ 

ϑεῶν δὲ προμνηϑείην αἰὲν ἔχειν ἀγαϑόν. 

Jegyzetek. 1. Miután a δείπνον- ΔΚ, vagyis a lakoma evési 
részének vége volt, az asztalokat elhordták, egyet hagyva ott csak 
(9. v.), a padlót tisztára mosták, vizet tettek a kezek megmosására, 
továbbá kancsókat hoztak, s az ivóedényeket koszorukkal éke- 
sítették. 

2. ἀμφιτιϑεῖ alanya ἄλλος μὲν, melynek megfelel a következő 
sorban ἄλλος ὃ᾽. — ἄλλος alatt szolgálattevő ifjut kell érteni. V. ὃ. 
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(TERÉN 2, 10. — στεφάνους: a koszorukat rendszerint rózsából 8 
. myrtusból kötötték. 

4) χρατήρ — vegyítő edény; egy kétfülü, hasas, nagy edény, 
. melyben vegyítették a bort vízzel, miután a görög nem tartotta 

illőnek tiszta bort inni. A vegyítési arány Hesiodos szerint (Op. 
594.) "/a víz "4 bor, a nagyon erős boroknál; a gyengébbeknél 
Ὁ: Ὁ. vagy 2: 3. 

5. ἄλλος οἶνος t.i. nemcsak a milyen a vegyítő edényben volt. 
— ὃς zré. — mely azt mondja, hogy soha sem fog elfogyni, tehát a 
bor személyesítve van. 

6. ἄνϑεος ὀσδόμενος: jó illatu, zamatos ó-bor; ὀσδόμενος aiol- 
alak ὀζόμενος helyett. V. ὃ. köv. ὀδμήν. 

7. ὀδμήν aiol és költőknél használt alak az attikai ὀσμήν h. — 
ἁγνὴν, a mennyiben áldozatnál használták. 

8. ψυχρὸν ὕδωρ — hideg víz, melyet a bor vegyítésére használ- 
tak, mi helyett néha meleg vizet alkalmaztak. 

9., 10. Ivás alatt mindig ott állt egy asztal, bőven megrakva 
élelmi szerekkel. 

11.- Lakomáknál a terem közepén oltár volt, melyen vegyí- 
tetlen borral áldozatot mutattak be az ἀγαϑὺς öatuwv-nak, mikor a 
özírvov-nak vége volt. — μολπή az istenek tiszteletére felhangzó 
dal, melynek neve: paian. 

13. εὔφρονας kettős értelmü: vidám és okos. — χρή" ettől függ 
πίνειν 17. v. és alvéiv 19. ν. 

14. εὐφήμοις : vad, zajos, a milyen Bakkhoshoz, a bor istené- 
hez illik. 

15. σπείσαντες. A paian eléneklése után áldoztak vegyített bor- 
ral mindenek előtt az olymposi isteneknek, azután a hősöknek, s 
végre Ζεὺς csórne-nek, s csak ezután következett a duska, a volta- 
képeni ivás, mi közben beszélgettek, tréfáltak, énekeltek, játsztak. 
— εὐξαμένους tárgya τὰ δίχαια δύνασϑαι. 

16. πρήσσειν ion alak az attikai πράττειν vagy πράσσειν helyett. 
— ταῦτα t. 1. τὰ δίκαια ellentétben ὕβρις-561. U. o. γὰρ öv — mert 
bizony, mert valóban, természetesen. 

18. Mérsékletre int e sor, mert a spártai törvény szerint tiltva 
volt annyit inni, hogy vezető nélkül haza ne tudjon valaki menni. 

20. ἀμφ᾽ ἀρετῆς" utalás ez a Homeros, Hesiodos s a kyklikosok 
által leírt rhapsodok előadásaira. 

21. Τιτήνων (— Τιτάνων att.) — Γιγάντων. ἃ Titánok s Gigások, 
két ősrégi, vad, óriás faj, melyek számos küzdelmeket viseltek 
az Olympos istenei ellen. Fegyverök állott szikladarabokból s fa- 
törzsekből. Végre is Zeus villámival az alvilágba sujtá őket, s a 
föld alá temette. A vulkánikus kitöréseket személyesíték velök. 
A két faj közt a különbség az, hogy a Titánok halhatatlanok, a 
Gigások halandók. L. egyébiránt Hesiod. Theog. 133. köv. 453. köv. 
629. köv. V. ὃ. Homeros 1]. XIV. 203. XV. 224. köv. 

22. Κενταύρων: A Kentaurosok egy műveletlen, durva, hegye- 
ken lakó nép, a monda szerint férfi fejjel és lótesttel. Később, 
mikor a monda Bakkhos kisérőivé tette őket, sokat vesztettek 
eredeti vadságukból. L. II. I. 262. köv. II. 243. Od. XXI. 295. köv. 
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ΧΕΝΟΡΗΑΝΕΒ.. 

Hesiod. Herakl. 178, köv. Ovid. Met. XII. 910. — πλάσματα χτλ. 
régi költők műveit. 

93. τοῖς köznemű többes dativus, vonatkozik μάχαι, στάσεις ÉS 
πλάσματα-γϑ. — σφεδανάς epikus szó. 

94. ϑεῶν προμηϑείην — az istenek iránti félelem, ϑεῶν, tehát 
genitivus obiectivus. — ἀγαϑόν ellentéte a 23. v. e kifejezésének : 
τοῖς. οὐδὲν χρηστὸν ἔνεστιν. --- αἰέν hom., att. ἀεί. 

Az egész költeményt két részre lehet osztani: I. 1—12, 
melyben a lakomának tulajdonképi leírása van. II. 13—24, 
intelmek arra nézve, hogy a lakomát önmérséklettel kell ülni. 

E néhány sor is mutatja, hogy Xenophanes bölcselő volt, 
erkölcsi tanítmányokat fon be elegiáiba. Szereti a vidámságot, 
— és a lakomát is, de csak úgy kedveli, ha jó kedélyü, vidor 
az, ám azonban meg kell tartani a határt a kedélyességben 
minden körülmények között, a mifő: a beszélgetés tárgya ne 
harc, hanem erkölcsös tettek, az erény legyen. Tehát mérsék- 
let beszédben és tettben egyaránt. 

2. 

"AN εἰ μὲν ταχυτῆτι ποδῶν νίχην τις ÜLOLTO 
ἢ πενταϑλεύων, ἔνϑα Διὸς τέμενος 

πὰρ [Πίσαο ῥοῇς ἐν ᾿Ολυμπίῃ, εἴτε παλαίων, 
ἢ καὶ πυχτοσύνην ἀλγινόεσσαν ἔχων, 

5. εἴτε τὸ δεινὸν ἄεϑλον, ὃ παγχράτιον καλέουσιν, 
ἀστοῖσίν χ᾽ εἴη χυδρότερος προσορᾶν, 

χαί χε προεδρίην ’ φαγνερὴν ἐν ἀγῶσιν ἄροιτο, 
mol χεν σῖτ᾽ εἴη δημοσίων χτεάνων 

ex πόλεως χαὶ δῶρον, c ὅ οἱ χε ἰμήλιον εἴη" 
10 elre χαὶ ἵπποισιν, ταῦτά χ᾽ ἅπαντα λάχοι, 

οὐκ ἐὼν ὄἄξιος, ὥσπερ ἐγώ" ῥώμης γὰρ ἀμείνων 
ἀνδρῶν ἠδ᾽ ἵππων ἡμετέρη σοφίη. 

ἀλλ᾽ εἰκῆ μάλα τοῦτο νομίζεται" οὐδὲ δίχαιον 
προχρίνειν ῥώμην τῆς ἀγαϑῆς σοφίης" 

15 οὔτε Ἰὰρ εἰ πύκτης ἀγχαϑὸς λαοῖσι μετείη, 
οὔτ᾽ εἰ πεντοϑλεῖν, οὔτε Takony. οσύνην, 

οὐδὲ μὲν εἰ ταχυτῆτι ποδῶν, τό πέρ ἔστι πρότιμον 
ῥώμης ὅσσ᾽ ἀνδρῶν ἔργ᾽ ἐν ἀγῶνι πέλει, 

τοὔνεχεν ἂν δὴ υᾶλλον e ἐν Ξὐνομἔῃ πόλις εἴη" 
20 σμικρὸν δ᾽ ἄν τι πόλει χάρμιο: γένοιτ᾽ ἐπὶ τῷ, 

εἴ τις ἀεϑλΞύων νικῷ Πίσαο παρ᾽ ὄχϑας" 
οὗ γὰρ πιαίνει ταῦτο. μυχοὺς πόλεως. 



MESÉS AN 
. Jegyzetek. 1—11. E rész kompoziciója következő: 1—5, az 
etett mondat előtagja; 6—9 az utótag; a 10. v. összefoglalja 
előbb mondottakat, mint előtag, melyhez mint utótag járul: 

ταῦτά τε πάντα λάχοι, οὐχ ἐὼν ἄξιος, ὥσπερ ἐγώ. --- Az eltérő szószer- 
. kezet azért van alkalmazva, hogy e szavaknak: οὐχ ἐὼν ἄξιος ὥσπερ 
ἐγώ --- nyomatéka annál inkább. kitünjék. 

1. ταχυτῆτι ποδῶν. A versenyfutást teszi elől a költő, mint a 
ΟΠ mely a versenynemek között a legrégibb s ennélfogva legnagyobb 

. fontosságu volt. A futásban győzőről nevezték el az olympiast . τ 
ΒΑ futáshoz járultak később a birkozás, ökölviadal, szekérver- ὩΣ 

. seny négyes fogattal, diskos-dobás és lándzsa-vetés; később a pen- Ὁ 000. 
.  tathlon (futás, ugrás, birkozás, ökölviadal, diskos-dobás) valamint 
. ἃ pankration (birkozás és ökölviadal kapcsolatban együtt) kettős -- 

. futás (a célig és vissza) s még mások is. L. Pindar. Olymp. IX. (X.) Ἢ 
Ἔν κὸν, ; 11. XXIII. 257." köv.5. Od. MIIT. 103, 128 ::.Patgan. ἐν Sari Stt 

2. τέμενος a Zeusnek szentelt kerület vagy épen berek. sé 
3. πὰρ Πίσαο évfe Pisa, Pisatis tartományban egy kis helység 

hasonnevü folyócskával Olympia mellett. — ἐν Ὀλυμπίῃ" Olympia τ΄ 
. nem város, hanem közös neve mind amaz épületeknek, templo- vez 
. moknak, szobroknak, versenytereknek, hol az olympiai játékokat, ze 

emez, az egész görög nemzetet összekötő intézményt tartották. 707. 
Itt volt a Zeusnek szentelt berek: Altis, az Alpheios folyó, Zeus 

. oltára, sok szentély, stb. — Πίσαο hom. gen. Πίσης-[6]. ; 
4. ἔχων — tudva, értve, mint a német: inne habend. Figye- 

lemre méltó a szószerkezet az 1. köv. sorokban: εἰ ταχυτῆτι — 07 

Az 

ἢ πενταϑλεύων --- ἐΐτε παλαίων --- ἤ πυχτοσύνην ἔχων. a 
k 5. ἄεϑλον első eset, hol a neutr. — ἄεϑλος. — egész. ἔχων. 8 
εἶ 7—10. Elmondja Xenophanes, micsoda kitüntetések érik a 
τς győztest. 
"a 11. A versenyekben győző minden becse mellett sem ér fela 
. . bölcsesel. kov 
E. 11., 12. Az egész költemény főgondolata e szavakban van: Σ 
“ῥώμης γὰρ ἀιεΐγων ἀνδρῶν ἠδ᾽ ἵππων ἡμετέρη σοφίη. sze 
τς 13. εἰχῆ — merészen, tévesen, temere. 3 
s 14. σοφίης" ion dialekt. hol az a az egyesben 7-vá lesz. 
DR 15—22. E részben van a főgondolat (11—14.) részletezése, 
. úgyszólván indokolása. 
2 15. Mi a feltünő e szabad szószerkezetben ὃ: πύχτης ἀγαϑές, § 
——— agyagos πενταϑλεῖὶν — παλαιςτμοσύνην" ταχυτῆτι. V. ὅ. 1. köv. v.-hez jegyz. 
Τῷ 16. παλαιτμοσύνην acc. limitat. 
képe; 17. τὸ πέρ holott a szó, melyre a relativum vonatkozik, nőnemű. 
τ--- ταχυτῆτι dat. instrument. 
ΕΝ 18. ὅσσ᾽ — ἃ mennyiben. πέλει — előadódik, mutatkozik, kitüdik. ; 
hi 22. πιαίνε: — megtölti, gazdagítja. — μυχοὺς μυχ-ί — általán a ες 
. — ház legbenső szeglete, innen a kamrák, hol a kincset szokták . 
E őrizni, tehát egy szóval — kincstár. 

s Xenophancs e művében óv a testi erők túlbecsülésétől, s 
. 1pt, hogy a szellem munkáit, az eszélyt, oko Ὁ ágot, bölcsesé- 

Görög lantosok. 4 



get mindig előbbre tegyük amazoknál. E felfogás homlokegye- 
nest ellenkezik a görögöknél közönségesen dívó nézettel; 
szembe megy, úgy mondva, egy népnek egybehangzó itéleté- 
vel; Xenophanes kimondja, hogy a szellem az igazi kincs, ez 
az értékes, nem pedig az anyag ; ez az, a mi megelevenít. 

Xenophanes elegiái haladást, fejlődést mutatnak abban a 
tekintetben, hogy ő a bölcsészeti igazságokat tevé művei tár- 
gyává, ő felülemelkedett a köznapi gondolkodás szük korlá- 
tain. Minden görög közös életnézetét támadja. meg, kortársai 
dőzsölő lakomáit nem helyeselheti, mert az anyagiság mocsár- 
jába vezetnek. És mindezt szellemének üdeségével, a gondola- 
tok elevenségével, kézzelfoghatóságával, az erkölcstanhoz illő 
komolysággal, s érzelmes melegséggel teszi. Épen ezáltal ér- 
demli meg a cköltős nevet, ezért méltó, hogy foglalkozzunk vele. 

VIII. Theognis. 

Theognis élete politikai versengések korába esik, Kr. e. 
a VI. évszázba. Megarában született, hol a dór vándorlások 
óta a nemesség uralkodott, azonban 600 körül Theagenes állott 
a hatalom polcára, ki a nemesség ellen foglalt állást. A nép 
elégedetlenségét felhasználta a nemesek leverésére, s ő vette 
kezébe a főhatalmat. De uralmának véget vetett a felemelkedő 
nemesség, s ez állt a hatalom élére. Ettől kezdve Megara ἃ 
folytonos pártharcok, küzdelmek véres színterévé vált. Majd 
elűzve a nemességet, a nép vergődött uralomra, új földtörvé- 
nyeket hozott, s a nemesek birtokait a tömeg között osztá ki. - 

E viszonyok Theognisra, ki törzsökös nemes családból 
származott, fölötte kellemetlenül hatottak. Ő 15. azok közé tar- 
tozott, kik kényszerültek elhagyni hazájukat. Honát elhagyva, 
sokat bolyongott, bejárta Euboiát, Spartát, végre a sikeliai 
Megarában telepedett le, hol polgárjogot is nyert. Sok évvel 
később — nem tudhatni biztosan, mikor ? — visszatért hazá- 
jába, tán mert szebb, jobb állapotokat remélt találhatni, tán 
mert a honvágy miatt nem tudott nyugodni idegen földön. De 
szerfelett csalatkozott. Hajlékát lerombolták, vagyonát elrabol- 
ták, elkobozták, a lázongás folyton tartott. Ez időben már 
előhaladott korban volt. A költészet birodalmában keresett 
menedéket a sok csapás elől. A szerencsétlenül járt nemesek 
ifjait tanítni, oktatni mintegy kötelességének tartá a testestől 
lelkestől arisztokrata. Egy-nemes ifjuhoz Kyrnoshoz intézte 
intelmeit, mint alább még látni fogjuk. Életének további kö- 
rülményeiről nem tudunk semmit, 



δι τ ἃ 

Ὁ a ΣΦΕ 2 : ε e. 4 
gya ΧΩ κ᾿ e ag Ἕ- 

ΤΗΣ ΠΣ ΡΝ. τι nagy eréjtánény. maradt Feet ἢ; ἐν. 
. sunk belőle néhányat. ha 

1: 

Εἰ μὲν χρήματ᾽ ἔχοιμι, Σιμων δη, οἷά περ ἤδειν, 
Οὐχ ἂν ἀνιῴμην τοῖς ἀγαϑοῖσ! συνών" 

vöv δέ ue TLYŐSZOYTA παρέργοντ᾽, εἰμὲ δ᾽ ἄφωνος ---. 
ρημοσύνῃ, πολλῶν Ἰνούς a περ ἄμεινον ἔτ', ὅτι. 

5. οὔνεχα νῦν We ρόμεσϑα χαϑ᾽ ἱστία λευχὰ βαλόντες με --- 
Μηλίου a ἐχ πόντου νύχτα. διὰ δνοφερήν" a 

Ξ ἀντλεῖν δ᾽ οὐχ ἐϑέλουσιν" ὑπερβάλλε: δὲ ϑάλασσα ΤΕῊΝ 
᾿ ἀμφοτέρων τοίχων" ἦ μάλα τις χαλεπῶς BÉRT 
: σώζετα:, οἵ ̓ ἔρδουσι" χυβερνήτην μὲν ἔπαυσαν ΕΝ 

10 ἐσϑλόν, ὅτις. φυλακὴν εἶχεν ἐπισταμένως" ἽΝ 

χρήματο. δ᾽ ἀρπάζουσ! Bé dr ο ἤδς δ᾽ ἀπόλωλεν, ὙΩ 
᾿ δασμὸς δ᾽ οὐχέτ᾽ ἴσος γίνεται ἐς τὸ μέσον, a 
5 φορτηϊοὶ δ᾽ ἄρχουσι, χαχοὶ δ᾽ ἀ,αϑῶν χαϑύπερϑεν. Bt 

. δειμαίνω, μν»ἡ πως ναῦν χατὰ χῦμά Té ας. 
; 15 ταῦτά pot ηνίχϑω χεχρυμμιένα τοῖς ἀγαϑοῖσιν" re ΡΟ ΉΝΝ 
ἐξ γινώσχοι δ᾽ ἄν τις καὶ χαχός, ἢν σοφὸς ἢ. e. ke 
A 2 

Jegyzetek. 1. X:uwviör Simonides (559—469) egyike volta 07 
. legnagyobb, s legtöbb oldalu görög lantos költőknek. Mint elegi- 707 

kusról szólni fogunk alább. SE 
3. παρέρχοντ᾽ t. 1. οἱ ἀγαϑοί. μ᾿ 

ἫΝ 6. Μηλίου ez πόντου" A mali vagy lami öböl Thessáliában, szem- Ἔ ὃ 
.. ben Euboiával, melynek közelében -sok veszélyes hely volt a ha- 7 
.  jókra nézve. 3 fa 
- 9. χυβερνήτην értsd az optimátokat. ΙΝ 
s 10. ὅτις epikus alak ὅστις helyett. ΑΝ 

11. χόσμος a törvényes rend. : τὰ 
ke) 19. δασμός a birtokfelosztás. — ἐς τὸ μέσον középen, — mindkét τ΄ 
§ párt között, tehát sem a nemesekhez, sem a néphez nem húzva, 7. 
.  pártatlanúl. 
- ME 

4 É; μι E költeményt a költő a politikai forrongások közepette . 
. Írta, de nem mert egészen nyiltan szólni; ezért alkalmaz alle- 7. 

τ goriát, melyben az államot a szelek, viharok által hányt hajó 
. képében festi. Ez egyébiránt kedvenc kép a költőknél, Alkaios 
. — egyik töredékében Lesbosról szól így : 

ΠΊΕ ΕΣ 
ὙΌΣ 

Im itt is amott is háborog a hullám, 
Fekete hajónkon — viharral dacolván —, 

4. 



Csak Továkb evezünk. Örjás Tádllásatottok 
Nyaldossa árbocunk, vitorlánk tönkre megy 
Széltől összetépve, ott ezer darabja 
Horgonyink engednek ; hullám elragadja — — — 

Horatius pedig 1, 14. ismeretes ódájában a római köztársasá- 
got szintén e képben ábrázolja. 

9 
d. 

. 

᾿Κύρν᾽, οἱ πρόσϑ᾽ ἀγταϑοὶ νῦν αὖ χαχοί, οἱ δὲ χοχοὶ πρίν 
νῦν ἀγαϑοί' τίς κεν ταῦτ ἀνέχοιτ' ἐσορῶν, 

τοὺς ἀγαϑοὺς μὲν ἀτιμοτέρους, χαχίους δὲ λα χγόντας 
τιμῆς ; υνηστεύει ὃ δ᾽ ἐκ χαχοῦ ἐσϑλὸς ἀνήρ. 

5 ἀλλήλους. δ᾽ ἀπατῶντες ἐπ᾽ ἀλλήλοισι Ἰελῶσιν, 
οὔτ᾽ ἀγαϑῶν μνήμην εἰδότες οὔτε χαχῶν. 

Jegyzetek. 1. Kúpve. Theognis intelmeit egy nemes származású 
ifjuhoz intézte, kinek neve Kyrnos. Atyja Polypais, i innen a gyűj- 
teményben sokszor előforduló Polypaides név. 

4. ἐχ χαχοῦ, rosz ember házából. Theognis nemesi hevében 
akorta parasztnak, rosznak nevezi azokat, kik nem nemesi 

családból valók. 

E töredék értelme: A nemesek nem birnak többé érzék- 
kel méltóságuk iránt, 5 kényszerüségből a köznéppel fognak 
kezet, nincs meg már a két osztály állása közti éles határ- 
vonal, egyik csalja, kineveti a másikat. 

9: 

Οὐδεμίαν πω, Ιύρν᾽ , ἀγοϑοὶ πόλιν ὥλεσαν ἄνδρες" 
᾿ἀλλ᾽ ὅταν ὑβρίζειν τοῖσι κακοῖσιν ἄδῃ, 

δῆμόν τε φϑείρωσι, δίκας τ᾽ ἀδίχοισι διδῶσιν 
πὶ ΄ ΝΡ er " ΄ 

οἰχείων χερδέων εἵνεχα χαὶ χράτεος, 
ἔλπεο πὴ “δηρὸν. χείνην πόλιν ἄτρεμι ἰεῖσϑαι, 

δ᾽ εἰ νῦν χεῖται πολλῇ ἐν ἡσυχίῃ, 
εὖτ᾽ ἂν τοῖσι χαχοῖσι φίλ᾽ ἀνδράσι τοῦτα, γένηται, 

χέρδεα ὃ δημοσίῳ σὺν χαχῷ ἐρχόμενα. 
ἐχ τῶν Ἰὰρ στάσιές τε val ἔμφολοι pövot ἀνδρῶν. 

10 μούναρχος δὲ πόλει μήποτε τῇδε ἅδοι. 

Jegyzetek. 3. διχὰς διδῶσιν — jogot adnak kezeikbe. 
5. ἀτρεμιεῖσϑαι a békétől megóvatni, elzáratni. 



ΡῈ TVt 
κῶν μ᾿ ᾿ς αὐ δ στον : 

7.8 . Ismétlődik az előbbi gondolat, hogy ehhez lős fűzni 
EL következő párverset. 
ς΄ 10. uoúvapyos egy kényúr. 

418 

Χρῆμα δ᾽, ὃ μὲν Διόϑεν χαὶ σὺν δίχῃ ἀνδρὶ γένηται 
χαὶ χαϑαρῶς, a αἰξὶ παρμόνιμον τελέϑει. 

- et δ᾽ ἀδίχως παρὰ καιρὸν ἀνὴρ 9 φιλοχερδέϊ ϑομῷ, 
, χτήσεται, e εἴ ὄρχῳ παρ τὸ δίκαιον ξλών, 

b hi ν᾿ 

é 5 αὐτίχοι μέν τι φέρειν χέρδος δοχεῖ, ἐς δὲ τελευτὴν 
ἣν αὐϑις ἔγενετο χαχόν. VEGY δ᾽ ὑπερέσχε νόος. 

at. ἀλλὰ τάδ᾽ ἀνϑρώπων ἀπατᾶ. νόον᾽ οὐ γὰρ ἐπ᾽ αὐτοῦ 
χ τίνοντα! υάγχαρες πρή; razo ἀμπλαιχίαις" 
§ ἀλλ᾽ ὁ μὲν αὐτὸς ἔτισε AID χρέος οὐδὲ φίλοισιν 
π΄ 10 ἄτην e ξοπίσω παισὶν ὑπεραρέμαισεν" 
j ἄλλον δ᾽ οὐ χατέμαρῳ ε δίκη" ϑάνατος γὰρ ἀναιδὴς 
ξ: πρόσϑεν ἐπὶ βλεφάροις ἕζετο χῆρα. φέρων. 

— —— Jegyzetek. 1. διόϑεν epikus s általán költői adverbium, — Zeus- 
ο΄ tól, Zeus akaratából. 
pa 2. χαϑαρῶς igazságos úton. 
Ἢ 3. παρὰ χαιρὸν t. 1. nem a jog, s igazság útján, hanem kedvező 
᾿ körülmények adtán. ς 
Méz 6. ὑπερέσχε’ : tartja a főhatalmat. 
É 7. τάδ᾽ a következőkre vonatkozik: οὐ γὰρ ἐπ᾽ αὐτοῦ χτλ. --- ἐπ 
— — αὐτοῦ-Πο7 kapcsolandó. 
ἢ 8. köv. Azt tartalmazza, hogy egyik lakol önmaga, s gyerme- 
᾿ς kei nem, a másik megfordítva, büntetlenűl hal meg. 

d ὍΣ 
ν᾿ 
᾿ ᾿Ἐλπὶς ἐν ανϑρώποις μούνη ϑεὸς ἐεσϑλὴ ἔνεστιν, 

᾿ - h τῶ ἃ ΄ pd e! Ξ 

5 ἄλλο! δ᾽ Οὔλυμπόνδ᾽ ἐχπρολιπόντες ἔβαν 
Eg 2 ztás Ca Ilí5 ΕΞ “τᾷ pe ϑμεόώ bed 270 a? ÉS kt 
"308 φχετο I μὲν Πίστις, μεγάλη ὕξός, ὥχετο 9 ανόρῶν 
úg Σωφροσύνη: Χάριτές τ᾽, ὦ φίλε, γῆν ἔλιπον ὁ 
ἫΝ 5 ὅρχοι δ᾽ οὐχέτ' πιστοὶ ἐν ἀνϑρώποισ: δίχα!οι 

j οὐδὲ ϑεοὺς οὐδεὶς ἀζετα!: ἀϑανάτους" 

As εὐσεβέων δ᾽ ἀνδρῶν γένος ἔφϑιτο, οὐδὲ ϑέμιστας 
οὐχέτ' Ἰινώσχουσ᾽, οὐδὲ ἊΣ εὐσεβίας. 

2 9 3 ἀλλ᾽ ὄφρα. τις ζώει χαὶ ὁρᾷ φάος ἠελίοιο, 8 
εὐσεβέων περὶ ϑεούς, Ἐλπίδα προσμενέτω, 

$191 



kis 

ú És λα δας 
γι THEOGNIS, 23 

εὐχέσϑω δὲ ϑεοῖσι, χαὶ ἀγλαὰ, wgpiai καίων 
᾿Βλπίδι τε πρώτῃ καὶ πυμάτῃ ϑυέτω. 

φραζέσϑω δ᾽ ἀδίχων ἀνδρῶν σχολιὸν λόγον αἰεί, 
οἱ ϑεῶν ἀϑανάτων οὐδὲν ὀπιζόμενοι, 

οἰὲν ἐπ᾽ ἀλλοτρίοις χτεάνοις ἐπέχουσι νόημα, 
αἰσχρὰ κακοῖς ἔργοις σύμβολα. ϑηκάμενοι. 

Jegyzetek. 1. ᾿Ελπὶς a személyesített Remény, mint a 3. v.-ben 
ΠΠστις, 4. v.-ben Σωφροσύνη szintén személyesített fogalmak. 

2. Οὐλυμπόνδ᾽ Olymposra, az istenek lakhelyére, hova a költő 
ama személyesített fogalmakat mint isteneket helyezi. ἐχποολιπόν- 
τες — visszaköltözve, azaz visszamentek az Olymposra, s itt hagy- 
ták az embereket, — értsd hozzá τοὺς ἄνϑρώπους. 

4. Χάριτες" A Kharisok (római Gratiae) hárman voltak: Thalia, 
. a szendeség, szerénység, elfogulatlanság és nyájasság jelképe, 
Euphrosyne, a vidámságé és háládatosságé, Aglata, a részvété, szi- 
vességé s előzékenységé. Mindannyian Aphroditének, a szerelem 
istennőjének szolgálnak, s a társadalmi életnek a kellemet, ingert, " 
vonzóerőt adják. 

5. ἔφϑιτο, οὐδὲ hiatus, melyet a központozás, s a bukolikus 
cösura ment ki. 

6. οὐδὲ μὲν" μέν (tulajdonkép rövidült v.jv) néha sok tagadó 
mondatból álló sorozatot zár be nyomatékkal, mintha így volna: 
ἀλλ᾽ οὐ μήν. V. ὃ. Xenoph. 2, 17. εὐσεβείας 8 ἃ párvers elején 
εὐσεβέων; az ily verseket ἃ régiek visszhangzó verseknek (versus 
echoici) nevezték. 

11. ἀγλαὰ μηρία — kövér combokat, t. i. a megáldozandó 
állatnak legjobb, legkövérebb részeit. 

12. τε πρώτῃ χαὶ az úgynevezett hyperbaton πρώτη re vot helyett. 
13. σχολιὸν λόγον — hamis, álnok szavára. 

E költeményt két főrészre lehet osztani, melyek ismét 
két egymásnak megfelelő részből állanak, u. m. I. a) 1—4, az 
istenek közül most már csak Remény időzik még a földön, 
b) 5—8, az oka az istenek eltávozásának; a II. rész az embe- 
rekhez intéz tanítmányokat, és pedig a) 9—12, Reményt itt 
kell tartani a földön, s tisztelni áldozatokkal, b) 13—16, őriz- 
kedni kell a gonoszok álnokságától. 

Az elnyomottnak egyedüli vigasza, kincse a remény, 
annak reménye, hogy egy jobb jövőben jogait ismét vissza- 
nyeri. E helyzetbe teljesen beillik Theognis, s ő bizony ön- 
magához is szól e sorokban ; egyetlen horgonya a remény, 
minek teljesülését nemes önmegadással, türelemmel várja. 



Μηδένα τῶνῆςξ φίλον. TOLED, Πολυποΐδη, ἀστῶν 
ἐχ ϑυμοῦ, χρξέης εἴνεχαι μνηδεμιῆς" 

ἀλλὸ δόχει μὲν πᾶσιν ἀπὸ Ἰλώσσης φίλος εἶναι, : 
χρῆμα δὲ συμ. ίξῃς μηδενὶ υηδ᾽ ὁτιοῦν ἐπι 

δ σπουδαῖον" Ἰνώσῃ Ἰὰρ οἴζυρῶν φρένας ἀνδρῶν, S 
ὥς σφιν ἐπ᾽ ἔργοισιν πίστις ἔτ᾽ οὐδεμία, ᾿ ΣΩ͂Ν 

ἀλλὸ, δόλους τ᾽ ἀπάτας τε πολυπλοχίας τ᾽ ἐφίλησαν ἐξ. 
3 οὕτως, ὡς ἄνδρες υμηχέτι σωζόμενοι. pá 

tj Jegyzetek. 1. Πολυπαΐδη fryelnjeztetek a bukolikus cásusára δὶ 
αν. Theognis 2, 1-hez jegyzet. e. 

MM 2 ϑυμοῦ — szívből, ellentétben a 3. v. ἀπὸ γλώσσης-86]. — 
᾿ς φίλον ποιεῖν — barátságot ése  . 
Σ 5. ὀϊζυρῶν — ΞΞ gyülöletes, megvetésre méltó. zést 

6. πίστις ἔτ᾽ οὐδεμία t.i. semmi bizalom nincs még a legkisebb τεῷ 
— ἰρμίοβεβάρτι dolgokban sem. ὃς 
ΡΞ 8. μηχέτι σωζόμενοι — — többé meg nem menthetők, menthetet- ὃ 
᾿ς lenűl elvesznek. ; 

b - - 
63 8 

fa 
a. 
, 5 Παυροὺς Ξύρήσ εις, Πολυποι δὴ, ἢ ἄνδρας ἑταίρους 

κ᾽ πιστοὺς ἐν γαλεπο ἴς πρήγμασ! Ἰινομένους, 
ΕΣ... οἵτινες ἂν TOK Hey, ὁμόφρ ονα ϑυμιὸν ἔχοντες, 

ἴσον τῶν ἀγαϑῶν τῶν τε χαχῶν μετέχειν. 

8. 

B 230 φίλε, ὃ ϑαυμάζω Gé" σὺ γὰρ πάντεσσιν ἀνάσσεις, 
τιμὴν αὐτὸς ἔχων χαὶ Ξγάλην δύναμιν" - 

ἀνϑιώπων δ᾽ εὖ οἶσϑα νόον val ϑυμὸν ἐχάστο" 
δ, σὸν δὲ χράτος πάντων ἔσϑ᾽ ὕπατον, βασιλεῦ" 

: πῶς δή σευ, Κρονίὸ δὴ, τολινᾶ, γόος ἄνδρας ἀλιτρούς 
ΤᾺ ἐν ταύτῃ μοἰρῃ τόν τε δίχαιον ἔ ἔχειν, 

ἥν τ᾽ ἐπὶ σωφροσύνην τρεφτ γόος, ἤν τε πρὸς ὕβριν, 
ἀνϑρώπων ἀδίχοις ς ἔρ' μασι πειϑομένων ; 

οὐδέ τι χεχριμένον πρὸς δαίμονός ἐστι βροτοῖσιν, 
Ti 10 οὐδ᾽ ὁδόν, ἥν τις ἰὼν ἀϑανάτοισιν ὅδοι; 

er 

Jegyzetek. 5. Κρονίδη Kronosfi, t. 1. Zeus. 1. Tyrt. 2, 2. 
9. .zezptu.évov, határozott, kitüzött, a végzet által rendelt. 



562 οἷν költeményben πο ας ἐκ ερλξα kérdi magától Zeus 
66]: miként lehet az, hogy a jók s gonoszok egyiránt részesül- 
nek az ég áldásában; sót sokszor a gonosz kikerüli a büntetést, 
míg a jót éri az. Itt megint fölcsillan a görög felfogás, mely 
szerint a szegénység a legnagyobb baj, a földi roszak között 
a legroszabb. 

Ὁ: 

ΠλήδΞι δ᾽ ανϑρνώπων ἀρετὴ να νεται ἥδς, 
πλουτεῖν" τῶν δ᾽ ἄλλων οὐδὲν ἄρ᾽ ἣν őt φξλος, 

οὐδ᾽ εἰ σωφροσύνην. μὲν ἔχοις ΤΕ ρη Οι αὐτοῦ, 
πλείονα. δ᾽ εἰδείης Σισύφον Αἰολίδεω, 

ὅστε χαὶ ἐξ ᾿Αἴδεω ποληϊόρξῃσιν ανήλϑεν, 
πείσας Περσε εφόνην αἱμολίοισι λόγοις, 

ἥτε ὕροτοῖς παρέχει λήϑην. βλάπτουσα γόοιο — 
ἄλλος δ᾽ οὔπω τις τοῦτό γ᾽ ἐπεφράσατο, 

ὅντινα. δὴ ϑανάτοιο μέλον νέφος ἀμνρικοιλύψῃ; 
ἔλϑῃ δ᾽ ἐς σχιξρὸν χῶρον ἀποφϑιμένων, 

χυσνέοας TE πύλας παραμείψεται, αἵτε ϑανόντων 
φυχὰς εἴργχουσιν χαίπερ Sea 

ἀλλ᾽ ἄρα χαὶ χεῖϑεν πάλιν ἤλοϑε Σίσυφος ἥρως 
ἐς φάος Ten ίου σφῇσι πολυφροσόναις' — 

οὐδ᾽ εἰ φεύδεα μὲν ποιοῖς ἐτύμοισιν ὁμοῖα, 
τλῶσσαν ἔχων αγαϑὴν Ν ξστορος ἀντιϑέου, 

ὠχύτερος Ő δ᾽ εἴησϑα πόδας ταχεῶν ᾿Δρποιῶν 
χαὶ παίδων βορέω, τῶν ἄφαρ εἰσὶ πόδες. 

ἀλλὰ χρὴ πάντας Ἰνώμην ταύτῃ χαταϑέσϑαι, 
20 ὡς πλοῦτος πλείστην πᾶσιν ἔχε: δύναμιν. 

Jegyzetek. 1. Πλήϑε: érdek dativusa, — a tömeg szemében, ἃ 
tömegre nézve. 

ὦ τῶν δ᾽ ἄλλων zré. — semmi egyéb hát haszonra nem segit. 
Azt fejezi ki itt a költő, hogy eddig ugyan nem hitte, de most - 
már meg van győződve, hogy semmi egyéb haszonra nem segít, 
mint a gazdagság. 

: Ἐ σωφροσύνην, a bírónak megfontolt itélete, megfontolása, s 
ennélfogva igazságossága. — ἐΡαδαμάνϑυς, 1 γε 9) 38-hoz jegyz., 
hol általán Hadesről van szó. V.ö. Hom. 04. IV. 564. Pind. ΟἹ. 
II -136. 

4. Σισύφου Αἰολίδεω, Sisyphos, kinek a ravaszság, álnokság a 
főjellemvonásai, meghagyta nejének, hogy halála után ne temesse 
el; mikor pedig leért Hadesbe, panaszolt a miatt Persephonenak, Plu- 
ton nejének, s rá vette, hogy felbocsássa őt a földre neje megbünte- 



tése Ν Κὴ Mikor aztán felért, nem akart többé visszamenni, s 
. Hermes istennek (1. ezt Cox- Komáromy e τη. I. 31. köv. 1.) kellett 
. erőszakkal visszavinnie. Részint ezért a tetteért, részint mert az 

. istenek titkait elárulta, utazókat megrabolt stb. azzal büntették, 
. hogy Hadesben egy nagy követ kellett felgörgetnie a hegyre, s a 
kő, ὌΝ felért vele, mindannyiszor ismét visszacsett. Ez a sigy- 
phosi munka ! 

5. ἐξ ̓ Αἴδεω" 1. Tyrt. 3, 38-hoz jegyz. Hom. II. VI. 152. köv.; 
04 XL 5, 92. köv. 

6. Περσεφόνην: Persephone, Hades urának neje, a ki el tudja 
venni az emberek eszméletét, az árnyak királynője. V. ö. Hom. 

s Od. X. 494. 
11. παραμείψετα! épen mint Mimn. 2, 9. 
15. ψεύδεα hazugságok, költemények, a rosznak mellékfogalma 

16. Νέστορος 1. Tyrt. 3, 8-hoz jegyz. Hom. 1: 1, 847. köve 
17. ταχεῶν᾽" εἶα" h. az ion nyelvjárás ἔα és ἐη-ὖ használ. “Ἁρπυιῶν" 

Α Harpyák, az alvilág lakói, a rútság, s a rohanó szélvihar jelképei. 
. 18, παίδων Bopéw"  Boreas magzatai : Kalais és Zetes, kik roha- 
mukban a Harpyákat is utolérik. Boreast 1. Tyrt. 3, 4-hez jegyz. 

A költemény tartalma az, hogy a pénz uralkodik az egész 
. világ felett, egyéb mit sem ér, legyenek valakinek bármily szép 

tulajdonai is, mire sem mehet velök, ha pénze nincs. 
Theognis nem tud kibékülni soha azzal a gondolattal, 

hogy ő, miután vagyonát elvesztette, most íme minden tevé- 
kenységtől, befolyástól el van zárva ; igen nagy fájdalmat okoz 
neki, hogy a nemesi születést elhomályosítja a gazdagság ; 

. minden ember csak gazdagság után áhítozik; ez a cél, melyre 
. mindenki törekszik. 

τ - 10. 

᾿ς Μεὺς μὲν τῇσ σὃξ πόληος ὕ ὑπειρέχοι, αἰϑέρι γαίων, 
Ἢ θῇ δεξιτέρην χεῖρ᾽ ἐπ᾿ ἀπημοσύνῃ; 
a ἄλλοι τ᾽ ἀϑάνατοι μάχαρες ϑεοί" αὐτὰρ Ἀπόλλων 
" ὀρϑώσα! τλῷσσαν zol νόον ἡμέτερον. , 
Ἢ Ἦν. TÓDULT δ᾽ αὖ φϑέγγοι 197 ἱερὸν μέν. ος ἠδὲ χαὶ αὐλός" 

; ἡμεῖς δὲ σπονδὰς ϑεοῖσιν ἀρεσσάμεξνο! 
fa πίνωμεν, estek μετ᾽ ἀλλήλοισ' λέγοντες, 

4 , ea? ἐν τὸν Μήδων Sertés πόλεμον. 
ὧδ᾽ εἴη χεν ἄμεινον" ξῦφρο να ϑυμὸν § ἔχοντας 

104 γόστι μεριμνάων Ξὐφροσύνως διάγειν 
τερπομένους, τηλοῦ δὲ χαχὰς ἀπὸ χῇρας ἀμῦναι, 

τῆράς τ᾽ ΕΗΣ τὶ χαὶ ϑανάτοιο τέλος" 



zt at 

ΗΝ 
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Jegyzetek. 2. ἐπ᾿ ἀπημοσύνῃ — sértetlenűl maradása végett; 
ἐπί dat.-al a cél kifejezésére. » ἔς, 

τ΄ 8, ᾿Απόλλων Megara, városnak pártfogója, ki a monda szerint, 
Megara egyik várát építette. [.. Solon 7, 53-hoz j. 

δ. ἱ ἱερὸν μέλος : szent dal, t.i. paian. 4; Xenophan. 1, 11-hez j. 
7. χαρίεντα — λέγοντες — παίζοντες. 

8. Μήδων: Valószínüleg Dareios vagy Xerxes hadjáratára vo- 
natkozik. 

12. ϑανάτοιο τέλος 1. Mimn. 2, 6-hoz j. 

E töredék, mint a következő is, Theognisnak nem tanító 
elegiáiból való, hanem a sympotikaiakból, melyek a lakomák 
élénkítésére használvák s vidám tartalmuak voltak. E töredé- 
ket épen az áldozat alkalmával énekelték. 

11: 

Κύρνε, πόλις μὲν ἔϑ᾽ ἥδε πόλις, λαοὶ δὲ δὴ ἄλλοι, 

οἵ πρὸσϑ’ οὔτε δίχας ἤδεσαν οὔτε νόμους, 
ἀλλ᾽ ἀμφὶ πλευρῇσι δορὰς αἰγῶν χατέτριβον, 

ἔξω δ᾽ ὥστ᾽ ἔλαφοι τῆσδ᾽ ἐνέμοντο πόλεος" 

χαὶ νῦν εἴσ᾽ ἀγαϑοί, Πολυπαΐδη, o οἱ δὲ πρὶν ἐσϑλοὶ 
νῦν δειλοί. τίς '“χεν ταῦτ᾽ ἀνέχοιτ᾽ ἐσορῶν ; 

ἀλλήλους δ᾽ ἀπατῶσιν ἐπ᾽ ἀλλήλοισι Ἰξλῶντες, 
οὔτε χαχῶν Ἰνώμας εἰδότες οὔτ᾽ ἀγαϑῶν. 

Jegyzetek. 3. δορὰς --- χατέτρ. Ez az alsóbb osztálynak az uralkodó 
. osztálytól való megkülönböztetésére szolgált. Különben itt sarcas- 
mussal ír a költő, mintha bizony azok egyebet nem is tudtak volna ! 

4. ἔλαφοι részint a gyávaságra céloz e kifejezés. 

Megjegyzendő itt, hogy az elnyomott megarai köznép, 
mely ekkor az uralmon volt, hasonló viszonyok közt élt, mint 
a spártai heloták. Hasonló volt ruhájok 15. E pár sor eléggé 
mutatja a költő arisztokratikus hajlamait. 

t 

12. 

Σοὶ μὲν ἐγὼ πτέρ᾽ ἔδωχα, σὺν οἷς ἔπ᾽ ἀπείρονα. πόντον 
πωτήσῃ VAL γὴν πᾶσαν δειράμενος 

δηϊδίως" ϑοίνῃς δὲ χαὶ εἰλαπίνῃσι παρέσσῃ 
ἐν πάσαις, πολλῶν χείμενος ἐν στόμασιν" 

5 χαί σε σὺν αὐλίσχοισι λιγυφϑὸγγοις νέοι ἄνδρες 
εὐκόσμως ἐρατοὶ καλά τε χαὶ λιγέα 

12 gatlan Δεν δον λιν 

38 Φ' τα Οὐ eges 



í 

Ψ χοῖδς, 

00 PHE OGYIS. 

ς΄ ἄσοντα!" χαὶ ὅταν ἀνοαεβῆθν ὑπὸ χεύϑεσι γαίης 
βῇς πολυκωχύτους εἰς ̓ Αἴδαο δόμους, 

οὐδὲ τότ᾽ οὐδὲ ϑανὼν ἘΝ τὰ χλέος, ἀλλὰ μελήσεις 
10 ἄφϑιτον ἀνϑρώποις αἰὲν ἔων ὄνομα, 

Kópve, zo" “Ελλάδα γῆν στρωφώμενος ἠδ᾽ ἀνὰ νήσους, 
ἰχϑυόεντοι περῶν πόντον ἐπ᾽ ἀτρύγετον, 

οὐχ ἵππων νώτοισιν ἐφ φήμενος" ἀλλὰ σε πέμφε: 
ἀγλαὰ Μουσάων δῶρα ἰοστεφάνων" 

15 πᾶσ! γάρ, οἷσι μέ he, χαὶ “ξσσομένοισιν οιδή 
ἔσσῃ ὁμῶς, ὄφρ᾽ ἂν T τῇ τε χαὶ ἠέ μος" 

αὐτὰρ ἐγὼν ὀλί ἔζης παρὰ σεῦ 00 τυγχάνω. αἰδοῦς, 
ἀλλ᾽ ὥσπερ μιχρὸν παῖδα. λόγοις Pp ἀπατᾶς. 

οι 

Jegyzetek. 3. ῥηϊδίως ion alak az attikai ῥαδίως ἢ. --- παρέσσῃ 
ion alak kettőzött σον: ὃ. 15}.10: 

- Ἰ. εἰς ᾿Αἴδαο δόμους" ᾿Αἴδαο költői gen. —"Aöov ἢ. L. Tyrt. 8, 34- hez j. 
12. πέμψει. πέμπειν — vezetni, ΤΕ ΑΕ Τῇ mint. Hom. 0d. 5,17. 25. 
13. Μουσάων: a gen. plur. -awv homerosi. L. Arkh. 1, 2-hez j. 

ἰοστεφάνων — — ibolyakoszorús ; különösen Aphrodite mellékneve, de 
a Muzsákra is alkalmazták. A viola- vagy ibolya-, rózsa- s liliom- 

. koszorukat üdítő illatukért kiválóan kedvelték. 

ξ 

93 
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. hogy ő, mondhatni, wős-arisztokratav a szó valódi értelmében. 

πιὰ költemény valószínüleg a Kyrnoshoz intézett dalgyűj- 
. temény végén volt. Kitünik belőle, hogy az ifju költészettel 15 
. foglalkozott s hogy nem siker telenül, mutatja Theognisnak az 

az itélete, hogy az ifju Kyrnos dalait örömmel adják elő a 
. lakomákon, s halála után épen költői tevékenységének szép 

emlékét hagyja hátra. 
Theognisnak említett pár művéből világosan kitünik, 

. Csak az jó előtte, a mi nemes, de bizony sokszor oktalanúl az, 
ᾳ a mi nem érzületre, hanem születésileg az. A pénzvágytól nem 
hé ment, de igen helyesen csak illő határok között. Egyik jellem- 

vonása, hogy elegiái túlnyomólag erkölcsösségre, emberies érzü- 
. letre, szóval erényekre intenek. S mint írónak épen abban áll 
Ἢ egyik fő érdeme, hogy tanít, int mindarra, a mi szép, a mi jó. 

Elegiáinak tárgya részint politika, részint erkölcstan. 
. Végig vonul mindannyin bizonyos borús hangulat, mely saját- 

. lag életkörülményeiből magyarázható. 
Költeményei az ó-korban nagy tekintélyt víttak ki, az ifju- 

ság tanulmányozta, az iskolákban kimaradhatatlan kézi könyv 
. volt Hesoidos mellett, mindenki örömmel és haszonnal olvasta. 

Szójárása epikai, ionnal vegyítve, melyekhez, mint mega- 
ΤᾺ], dórt is vegyített. 



sség ταὶ ΔΩ 2 
SIMONIDES. 

IX. Simonides. 

Simonides született Keos szigetnek Julis városában. 
Atyja Leoprepes volt. Életideje meg 559—469 közé esik; mint 
látszik, 90 éves korában halt meg. Hz az idő Görögország 
fénykora volt, s a költő méltó volt fénykorára. 

Életkörülményeit részletesebben nem ismerjük, de tudjuk, — 
hogy honát korán elvesztette, s életét jó részben különböző 
hatalmasságok udvarában töltötte. Elébb Hipparkhosnál, az 
athenaii kényurnál, ennek megöletése után pedig a thessaliai 
kényuraknál: az Aleudák- és Skopadoknál töltötte. A mara- 
thoni csata (490 Kr. e.) után a nagy drámairó Aiskhylos elől 
elnyerte a pálmát az ott elesettekre írt igazán szívhez szóló 
elegiával. — Ezáltal megalapította hírnevét. Egyszersmind 
alkalmi költővé lett, számos megbizatást vállalt el, mint a" 
hagyomány mondja, drága pénzért. 

Virágkorát a persa háborúk korában (500—461 Kr. e.) 
érte el. Kora legtekintélyesebb férfiaival állt barátságos, bizal- 
mas viszonyban. 

Élte végső részét Sikeliában Hieron syrakusai kényúr 
udvaránál tölté. Ide sereglettek az akkori kor neves költői, 
mint Pindaros, Bakkhylides, Aiskhylos stb. Mint említők, 
90 éves korában halt meg. 

Íme egy mutatvány költeményeiből : 

Οὐδὲν ἐν ἀνθρώποισι μένε: χρῆμ᾽ ἔμπεδον αἰεί" 
". gy δὲ τὸ κάλλιστον Χῖο 

οἴη περ φύλλων γενεή, τοιήδε καὶ ἀνδρῶν" 
παῦροι ὑμὴν ϑνητῶν οὔσισ! δεξάμενοι 

5 στέρνοις ἐγχατέϑεντο" πάρεστι γὰρ ἐλπὶς ἑκάστῳ, 
ἀνδρῶν ἥ τε νέων στήϑεσιν ἐμφύεται. 

ϑνητῶν δ᾽ ὄφρα τις ἄνϑος ἔχῃ πολυήρατον ἥβης, 
χοῦφον ἔχων ϑυμὸν πόλλ᾽ ἀτέλεστα νοεῖ, 

οὔτε γὰρ ἐλπίδ᾽ ἔχει γηρασέμεν οὔτε ϑανεῖσϑαι, 
οὐδ᾽ ὑγιὴς ὅταν ἡ, φροντίδ᾽ ἔχει καμάτου. 

νήπιοι, οἷς ταύτῃ κεῖται νόος, οὐδὲ ἴσασιν, 
ὡς χρόνος ἔσϑ᾽ ἥβης καὶ βιότου ὀλίγος 

ϑνητοῖς. ἀλλὰ σὺ ταῦτα μαϑὼν βιότου ποτὶ τέρμα 
ψυχῇ τῶν ἀγαϑῶν τλῆϑι χαριζόμενος. 
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2 εν δα 2 B . . ,. ἀνήρ — a khiosi férfi t. 1, Homeros. 
(Ismeretes, hogy körülbelül húsz város versengett Homeros hazája 
fölött, mindenik magának vitatva a kiváló tisztességet. Khiosról 

ἢ valószínü, hogy itt legnagyobb becsülésben állottak a homerosi ; 
" költemények. Ugyancsak itt volt a rhapsod iskola is, a Homeri- — 0007. 
. dáké. Az idézett hely megtalálható Hom. II. VI. 146. ΜΊΑ 

4. ϑνητῶν" E kifejezést nyomatékkal ismétli a költő, így 7. ΔῊΝ 
Ε ϑνητῶν, 9. v. ϑανεῖσϑα!, 18. v. ϑνητοίς --- οὔασι dat. plur. homer. 47 
ἢ tól, attikaiban : ? 

5. ἐνῶ kk tárgya a 3. vers. 
10. οὔτε — οὐδέ" 1. Mimnerm. 4, 2-hez jegyz. 
3. ποῖ epikus és költői alak az attikai πρὸς helyett. 

E költeményben a mulandóság fölött kesereg, panaszkodik 
Simonides. Alapgondolatként Homeros ama nyilatkozata szol- 
gál: «ἃ milyen a lombok elveszése, olyan az emberekés. Min- 
denki tudja ezt, s mégis kevesen használják fel az életet úgy 
a mint kell. Ne legyünk könnyelmüek — int a költő — gon- 
doljunk ifjuságunk szép napjaiban az öregségre, az élet mulé- 

. konyságára, de a nemes élvezetekből ne mulaszszuk el kivenni 
részünket. 

me a mimnermosi búdal, a fájdalmas panasz, a keserv 
az élet rövidsége, tünékenysége fölött, s íme megint a modern 
elegia ósalakja. A költő bánatát azzal igyekszik ellensúlyozni, 
hogy a művet az élet felhasználására intéssel végzi be. 

Simonides egyike volt Hellas legtöbb oldalu, s legtekin- 
télyesebb lantos költőinek. Írt epinikiá- t, hyporkhemá-t, patan-t, 

. dithyrambos-t, parthenia-t, hymnos-t, tézénös t és elegia-t. Ide 
most csak ez utóbbi tartozik, melyről jegyezzük meg, hogy 
Simonides volt a gyász-elejia megteremtője, s nagy mestere. 

. Leginkább az érzelem gyöngédségét, az alak elegantiáját s azt 
. dicsérték benne, hogy az érzelemnek oly bensőségével, meg- 
. ragadó közetlenségével tudta kifejezni a bánatot, a keservet, a 
4 gyászt, hogy mindenki, még a legközömbösebb i is ellenállha- 
. tatlanúl együtt érzett vele. Általában őt tartották a gyász- 
. elegia legkitünőbb költőjének. Nyelve az epikai, kevés doris- 
. mussal, s még kevesebb aiolismussal vegyítve. 
xz 
νἱ , 

já ὌΧ τ ΟἿ: 

Ε Orthomenesnek volt fia, Khiosban született, s korán Athe- 
. naiba került, hol kiválóan szomorujáték-költéssel foglalkozott. 
. Virágkora 499. 449 körül esik. Részt vett kora mozgalmaiban, 
. abban az időben működött, mikor a nagy fontosságu persa 



háborúk ἘΣ minden tehetségnek, s Ste irányban 
szabadon lehetett s kellett fejlődnie. Egyetemes műveltségük, 
legtalálóbban az jellemezheti, hogy — a mi tudomásunk sze- 
rint első Hellasban — prózaíró és költő volt. Annyival sajno- 
sabb, hogy már 422 előtt ifju erejének teljes épségében meg- 
halt, mint Aristophanes, a legnagyobb vigjáték-író mondja : 

Ἴων ὃ Χίος ὅσπερ ἐποίησεν πάλαι: 
ἐνθάδε τὸν ᾿Ασὶόν ποϑ᾽. ὡς δ᾽ ἦλϑ᾽, εὐϑέως 
᾿Ασΐον αὐτὸν πάντες ἐχάλουν ἀστέρα. 

Béke 777. köv. 

Aranyunk fordításában : 

Ion, Khiosból, a ki irta nem rég 
Itt lenn a xHajnalcsillags-ot; miért is 
A mint fölért, hajnalcsillag leve. 

Másnemű költői működése nem tartozik ide, lássuk elegiáit. 

ál 

Θυρσοφόροισι μέγα πρεσβεύων Διόνυσος" 
αὕτη γὰρ πρόφασις παντοδαπῶν λογίων, 

αἵ τε Πανελλήνων ἀγοραὶ ϑαλίαι τε ἀνάχτων, 
Í ἐξ οὗ βοτρυόεσσ᾽ οἰνὰς ὑποχϑόνιον 
πτόρϑον ἀνασχομέ νὴ ϑαλερῷ ἐπτύξατο πήχει 

αἰϑέρος" ὀφὼ AN δ᾽ ἐξέϑορον. πυχινοί 
παῖδες, φωνήεντες, ὅταν πέσῃ ἄλλος ἐπ᾽ ἄλλῳ, 

πρὶν δὲ σιωπῶσιν᾽ παυσάμενοι δὲ βοῆς 
γέχταρ ἀμέλγονται μόνον ὄλβιον. ἀνϑρώποισιν, 

ξυνὸν τοῦ χαίρειν φάρμακον οὐτοφυές" 
τοῦ ϑαλίαι φίλα τέχνα φι ιλοφροσύναι τε χοροί Te" 

τῶν ἀγαϑῶν βασιλεὺς οἶνος ἔδειξε φύσιν. 
τῷ σύ, πάτερ Διόνυσε, φιλοστεφάνοισιν ἀρέσχων 

ἀνδράσιν, εὐϑύμων συμποσίων πρύταναι, 
15 χαῖρε" δίδου δ᾽ αἰῶνοι, κολλῶν ἐπιήρανε ἔργων, 

ὉΡΔῪΝ τες ττῖβ Ξ 
πίνειν καὶ παίζειν χαὶ τὰ δίκαια φρονεῖν. 

Jegyzetek. 1. Θυρσοφόροισι" ϑύρσος — egy szőlőlombbal, s boros- 
tyánnal körített könnyű bot, melyet a bakkhansok, "Bakkhosnak, 
a boristennek kisérői viseltek; ϑυρσοφόρος (ϑύρσον φέρων) — Ez thyrsost 
viselő, Bakkhos ünnepét ülő, s tovább menőleg, mint itt borivó 
általában. — Διόνυσος a bor, a szőlő, a vegetativ élet, az örömök, 
vidámság istene, ki a szőlőmíveléssel, borkészítéssel ismertette — 



eg az ggíeteket A Másik i. ismert neve IGER L. Cox-Komáromy 
elm. 1.58. köv." 

" 2. αὕτη e ἢ. οὗτος t. 1. Dionysos, hol a mutató névmás mint 
akrabban a mellette álló mondományhoz hasonúl. — πρόφασις 

itt — felidézője, megteremtője t. i. a vidám beszélgetéseknek (λογίων). 
8. Πανελλήνων ἀγοραί --- nemcsak népgyűlések, hanem — a mire 

itt célzás van — a vallási, politikai összejövetelek, pl. az olympiai 
s pythiai versenyekért. A sPanhelleneks; alatt a görög nép összes εν 
törzsei értendők. — ἀ- opat-hoz különben egészítsd εἰσίν. IZ 

7. παῖδες t. 1. a szőlőszemek; φωνήεντες a szemek surrogásáról, ἔ 
mikor a szőlőt csöbörbe töltik. fesz 

8. πρὶν δὲ σιωπῶσιν --- t. i. mikor a szőlő a fáján észrevétlenűl és 
nő, fejlik. — παυσάμενοι δὲ βοῆς" t. i. mikor a szőlő már sajtóba 707 
van szorítva. ΠΩΣ 

10. φάρμαχον nem orvosszer, hanem felidézője, létesítője, esz- sei 
. köze a vidámságnak. Ὥς 

15. αἰῶνα élethossziglan, az életen keresztül. s 
᾿ ΤΣ 

A költő itt e művében Dionysosnak, a bor istenének áldá- ὃ 
. sait festi, ki az emberiséget kiszabadítva a durva vadság nehéz Zs 
. kapcsai közül, társas életre szoktatta, s a vidám összejövete- τὸ 
. leken TELET az érzést, az erkölcsöket. Mesteri kézzel van 7" 0: 
. a költeményen végig víve a képmásítás. A lelkesült vidámság, — 0. 
. a korlátlan érzelem nyilvánulása szintén figyelemre méltó. : Ἔν 

ἸΧΟ 

ΐ 23 
8 τον ΣΕ ΣΑΣ ΜΌΝ : : ezése 
᾿ Χαιρέτω ἡμέτερος ῥασιλεὺς σωτήρ τε πατήρ τε" 
ἧι ἡμῖν δὲ χρητῆρ᾽ οἰνοχόοι! ϑέραπες 
" κιρνάντων προχύταισιν ἐν ἀργυρέοις" ὃ δὲ Χρυσός 

az 
ző οἶνοο ἔχων χειροῖν νιζέτω εἰς ἔδαφος. 
" 5 σπένδοντες δ᾽ ἁγνῶς Ἥρακλέϊ τ᾿ ᾿Αλχμήνῃ τ 
ΕἾ Προχλέϊ Περσείδαις τ᾽ Ez Διὸς ἀρ) δεν νοι 
ΕἾ πίνωμεν, παίζωμεν, ἴτω διὰ νυχτὸς ἀοιδί, 
e ὀρχείσϑω τις᾿ ἑχὼν δ᾽ ἄρχε φ' ιλοφροσύνης. 
οἷ ὅντινα δ᾽ εὐειδὴς μίμνει ϑέλεια. πάρξονος, 
κῃ 10 χεῖνος τῶν ἄλλων χυδρότερον πίεται. 

. —— Jegyzetek. 1. βασπιλεύς alatt valószínűleg magát Dionysost kell. 
érteni. 

τ 3. Χρυσός egy ἃ lakománál borral szolgáló személy neve. 
π᾿ Ἁγ köv. Υ. ὃ. ΘΟΕ. 4. 
Hál ὦ 5. “Ηρακλέϊ 1. Tyrt. 9, 1-hez jegyz. ᾿Αλχμήνη Herakles anyja volt. 

6. Προχλέϊ Prokles Herakles sarja volt. — Περσείδαις : Perseidák 
a , görög mythologia egyik főhősének (kiről 1. Cox- - Komáromy Be 
m. II. 14, köv. 1.) ivadékai. 



KRATES. 

Itt e kis műben az alaphang, mely az egésznek közép- 
pontja : igyunk, mulassunk. 

Ion már e művében is, de mint a hagyomány mondja, 
több elegiáiban is a sympotikai vagyis a lakomák élénkítésére 
szolgáló elegiai faj mestere. Vezérelve elegiáiban az a mi 
Mimnermosé, s még inkább Anakreoné tf. 1. πίνωμεν, παίζωμεν ; 
de épen ezáltal, illetőleg ennek túlvitele által az elegiának 
határát átlépte, s a dythyramb-költészetbe csapott át, úgy 
hogy érdemei dacára is e jellemvonás megrovandó benne. 
Mint dithyrambosok, melyekben eszmegazdagság, emelkedett 
hang, s ódai fenség van, kitünők, de többé nem elegiák. 

JET ERT ÉGES: 

Élete, a mennyire hozzávethetünk, 350 vagy 330 köré esik. 
Thebaiban született. A ckülöncs Diogenesnek volt jeles tanít- 
ványa, 8 ama.  melléknévre őt is érdemesnek találta az ó-kor. 

Töredél-eiből ím itt van egy : 

Μνημοσύνης χαὶ Zgyös ᾿Ολυμπίο" ἀγλαὰ τέχνα. 
Μοῦσα: Iltepíőes χλύτε μοι ἐμ μα οΣ 

χόρτον ἐμῇ συνεχῶς δότε γαστέρι, Tre μοι a 
χωρὶς δουλοσύνης λιτὸν ἔϑηχε βίον 

ἐξ 

ὠφέλιμον δὲ φίλοις μνὴ γλυχερὸν τίϑετε" 
΄ as 2 2 ΄ , , ΄ pá 

χρήματα. δ᾽ οὐχ ἐϑέλω συνάγειν χλυτά, χανϑάρου ὄλβον 
μύρμιηκός τ᾽ ἄφενος χρήματα. μαιόμενος, 

ἀλλὰ ὃ δικαιοσύνης υΞτέχειν χαὶ TAO οὗτον αγινεῖν 
Ξὔφρον ERTI TOY τίμιον εἰς ἀρετήν. 

10 τῶν δὲ τυχὼν Ἕρμην καὶ Μούσας διάσορ; ἀγνὰς 
οὐ δαπάναις τρυφεραῖς ἀλλ᾽ ἀρετῖς ὁσίασιις" 

Jegyzetek. 1., 2. Erre nézve 1. Solon 7, 1, 2-hez jegyz. 
10. “Ἑρμῆν: Hermes (római Mercurius) a csalárdságnak, TAVASZ- 

ságnak istene, feje a kereskedőknek és tolvajoknak, Zeusnek hir- 
nöke. L. Cox-Komáromy e. m. 1, 31. köv. 1. 

Ez a töredék azért bír érdekkel, mert az elegiának egy 
újabb nemével, a parodikussal ismertet meg. A költő már a 
gyomor kielégítését mondja legfőbbnek, mert előtte fényűzés 
minden a nap alatt, csak a nélkülözhetetlen a szükséges. 
Ámde a költemény végén mintha meggondolná magát, a lélek 



2. lem ΠΣ δαὶ a görög jobb érzülete mintha nem tür- 
né, midőn kimondja, hogy az erény az egyedüli birtok, s 

ezzel kiván áldozni ő Hermesnek. A nagyhangú pathos, kivált 
"a mű elején a valóság nevetséges oldalát emeli ki, s épen ez 
által parodia. 

í Antimakhosról lehetne még szólani, de mint a bevezetés- 
ben említve volt, ő is tulajdonképen már az Alexandrinok 

. korába illik be, ezeknek elegiái pedig nem szívből jövő-, szív- 
hez jutó művek többé, s épen azért megismertetésök a közép- 
iskolai tanulóra nézve fölösleges. 



B) AZ EPIGRAMMA: 

Van a görög lantos költészetnek egy ága, mely körülbelül 
az elegiával karöltve fejlett, ugyanazon forrásból merítvén 
életnedvét, mint az elegia. Ez az epigramma. 

A szó maga (iriyeapua) eredetileg oly rövidke költeményt 
jelölt, melyet egyszerűen feliratnak nevezhetni. Felirat aztán 
lehetett sírkövön, műemléken vagy istennek szentelt ajándo- 
kon stb., minélfogva eltérő célu, tartalmu volt. 

Epigrammákat bizonynyal már nagyon régi időkben szer- 
kesztettek, de a legkorábbiak, épen mert egyszerü feliratok, 
inkább történeti, mint művészi becsüek. A ki az epigrammát 
— tudomásunk szerint —- önálló értékü műfajjá tette, az: 
Arkhilokhos, kivel fönnebb mint elegikussal találkozánk. Ő el- 
térve az epig jgrammának kizárólag felirati természetétől, némileg 
szatirikus tendentiájuvá tette azt. Életkörülményei világosan 
magyarázzák, hogy e nemü művei is telve voltak keserüséggel, 
élességgel, gúnynyal. Nála már az alak a distikhon, melyet a 
későbbi e fajta költők is kiváló előszeretettel használtak. 

Münnermos korában s talán részben általa, az epigramma 
a gyász-elegia jellemvonásait vette fel, pár rövid sorban a 
levert szív búját, keservét fejezve ki. 

Theognis epigrammái már az oktató irányhoz csatlakoz- 
tak. Ez az irány utóbb közkedveletre talált, általános igazsá- 
ságokat, életnézetet, egyedi véleményt, bölcsészeti vagy más 
tudományos tételt fejezve ki. Ily irányu egigrammákat írtak 
Pmpedokles, Sokratcs, Platon, Pythagoras, Thukydides, Aristote- 

les 8 mások. 
Az egyéni, a magán élet különböző viszonyaihoz köze- 

ledtek Sappho és Frinna művel. 
A epigrammának legnagyobb s legtermékenyebb mestere 

az ó-kor egyhangu tanusága szerint keosi Simonides volt. BÍr- 
iratai pár sorban oly meglepőn, oly találón fejezik ki a gondo- 
latot, az előadás eme rövidsége s teljessége, a nagyszerű, meg- 
ragadó egyszerüség által annyira kitünők, hogy örök időkre 
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mintákúl szolgálhatnak. Epigrammái nagyrészt síriratok, de 
. néha áldozati ajándékokra szánt feliratok, sőt némelyek épen 
tanító vagy elegiai irányuak. 

2 Simonidesnek nagyon sok követője akadt; így a három 
. legnagyobb szomorujátékíró, kik közül Aiskhylos bátor, magasz- 

. tos kifejezései, Sophokles tiszteletet keltő erkölcsi nagysága, — 7. 
. végre Euripides finom pathosa által tünt ki. Hasonló szellem- Ba, 

ben írtak melosi Melanippides, khiosi Ion, parosi Tuenos stb. ZA 

Az epigrammát legnagyobb buzgalommal az alexandrinok ᾿ 
művelték ; ez időbe, a kombinativ éleselmüség és tudós élcelés 
korába esik e műfaj virágkora. S ez természetes 15. A görög 
szellem költői ere jobbadán ki volt merítve, — nagyobb, szé- 
lesebb körü műfajok túlságosan tág keretüeknek, részben át- ες 
ölelhetetleneknek bizonyultak; míg másrészt a görögökkel 7 
született költői erő, párosulva a költői nyelvvel sok ügyest, 
finomat s kedvest teremtett. A költészet nem mozgott többé 
általános érdekü viszonyok s tárgyak körül, a nyilvános élet 
színteréről letolva, a magán élet szük körére lőn utalva. Itt 
keresett s talált virágzó talajt az epigramma költészet. Képzelt 
tárgyakra, személyekre is költöttek ekkor feliratokat, ha épen 
valóságosak híjával voltak. E művekben nincs ugyan sok szel- 

. Jemesség, de elég ügyesek, nem ritkán művésziek, kecsesek. 7 
Az e kori, még későbbi költők közül legnevezetesebbek : Kalli- ὩΡΩ͂Ν 

— makhos, Theokritos, Leonidas, Mnasalkas, Rhianos, Dioskorides, HE; 
Antipatros, Meleagros, Lukillios, Philippos, Lulkianos, Palladas. 

Epigrammákat először Meleagros ( Kr. e. 60 körül) gyűjtött : 
— öszsze, azután Philippos (Kr. u. I. évszázban), majd a X. év- ὀὀ ὃ 
. százban, Konstantinos Kephalas, 8 ernek művéből kivonatban 700 
. Maximus Planudes a XIV. évszázban. E gyűjtemény Anthologia A 8 
. Graeca név alatt ismeretes, melyből Székács, Szabó István Β΄ Ez 
. mások áltai a magyar irodalomba is sok át van ültetve. 2.38 
ΤῈ A görög epigrammákat rendszerint distikhonokban írták. 
. A dialektos általán az, mely az elegiáé, tehát az 10n, termé- 
. szetesen olykor helyi sajátságokkal vegyítve. . 

ba 
18 

᾿Αλχιβίη πλοχάμιων ἱερὴν ἀνέϑηχε χαλύήπτρην ᾿ [j ezés ᾿ ἜΝ Ι Ὁ] 

bá Heg, χουριδίων εὐτ᾽ ἐχύρησε γάμων. 
᾿. 

a at Jegyzetek. Ennek szerzője Arkhilokhos. — 1. πλοχάμων ep. 
. ion. és költői szó, πλέχω gyökéből. — χαλύπερην ion alak az attikai 

᾿ χαλύπτραν h. 
τ - 9. "Hogy Hera itt, mint a házasság istennője szerepel. 

5: 



ὅτῳ, 
ὯΝ (EPIGRAMMA. ἡ 

Στᾶλα: χαὶ Σειρῆνες ἐμαὶ χαὶ TÉVÜLYE χρωσσέ, 
ὅστις ἔχεις ᾿Αἴδα τὰν ὀλίγαν σποδίαν, 

Ε a cet aga tag ΄ 5. 15. Ἐν Ὑ, 2 ΄ τοῖς ἐμῶν ἐρχομένοισι παρ᾽ ἡρίον εἴποιτε χαίρειν, 
atz ἀστοὶ τελέϑωντ᾽, αἴϑ᾽ ἑτεροπτόλιες. 

ar ΄ πὰ ἈΚ, , [A Υ ΤῊΣ 5. χὥῶτι με νύμφαν εὐσαν ἔχε: τάφος, εἴπατε val τό". 
χῶτι πατήρ ἐκάλει Βαυκίδα, zért γένος 

Τηνία, ὡς εἰδῶντι᾽ καὶ ὅττ' μοι ἅ συνεταιρίς 
Ἤρινν᾽ ἐν τύμβῳ γράμ,» ἐχάραξε τόδε. 

Jegyzetek. Szerzője Erinna, SB Lesbosból származott, Sappho 
kortársa volt, élt 600 körül. Kr. 

1. A sírkövekre gyakran kölcádbs tettek, mint a, ΡῈ a 
halált jelképezik. XrzAx. dór alak az attikai στῆλα! h. — χρωσσός 
költői és kézőbb kori szó — — korsó, kancsó. 

DA ἸΑΤΘΦΜΊΣ eIyrt. 9, 98- -hoz j. — τὰν dór alak az attikai τὴν h., 
mint alább a 7. v. a — 7, — σποδίαν költői és később kori szó, az 
attikai σποῦές h. 

4, τελέϑωντ᾽ — τελέξωσι. 
5. εὖσαν — οὖσαν. V. ὃ. 9, 4-hez j. 
6. Βαυχίδα" Baukis egyike Sappho tanítványainak, korán, násza 

előtt kevéssel halt meg. 
ΝΡ 

7. εἰδῶντι — εἰδῶσ! — Ῥηνίχ dór alak ἐ cv 1. — ὅττι epikus 
alak őri ἢ. 

Nemes egyszerüség, finom érzés lengi át e művet. 

τὰ 

ξεῖν᾽, ἀγγέλλειν Λακεδαιμονίοις ς, ὅτι τἄδε 
χείμεϑο,, τοῖς χείνων ρήμασι 1 πειϑόμενο! 

Simonidestől a Thermopylainál (Kr. u. 480) elesettek 
emlékeűl állított oszlopou. Simonides összes síriratai közt ez 
a legszebb, legtökéletesebb; a harci bátorság, a hősiesség egy- 
ben sincs ily nyugodt, keresetlen egyszerüséggel s mégis nagy- 
szerüen festve. 

Ő írta a következő kettút is : 

4. 

“Ελλήνων mrpougyodvtec ᾿Αϑηναῖγι Μαραϑῶν!: 
[ ΄ .ᾧ 2 I a, Éz χρυσοφόρων Μήδων ἐστόρεσαν δύναμιν. ᾽ 

. 6 c Αἱ ő a 
Ez az epigramma a marathoni csata (Ir. ec. 490) elesett 

hőseire volt írva; jellemezve van benne a harc a persák ellen. 



kezte αἷα χξέχεῦς, Λξωνίδοι, οἱ μετὰ σεῖο 
τῇ ̓ ἔϑανον, 2 Σπάρτης ξΞὐρηχόρου βασιλεῦ, 5 ag 

πλείστων δὴ τόξων re χαὶ ὠχπόδων σϑένος ἵππων LSB 
Μηδείων ἀνδρῶν δεξάμενοι: πολέμῳ. 

ο΄ Jegyzetek. 1. zíz epikus és költői szó aphairesissel vx2-ból. 
— σεῖο tisztán ion alak az attikai σοῦ helyett, néha σεῦ is. 

"Ἶ τι χόρου" költői és epikus szó — téres, tágas. éz 
3. σϑένος itt — erő. Miféle képlet ez ? 

18 4. Μηδείων rendszerint — perzsák. A méd birodalom magában 8 
. — foglalta Ázsiában a mai Irak-ot, Adserbeidsan-t, Ghilan-t, 8. 

Mauzandaran egy részét. — δεξάμενος — tartva fel CSS 

Ft és 
5 μ΄. 4. 

᾿ 0. ὩΣ; 
Ε΄. Καρτερὸς ἐν πολέμοις Τιμόχριτος, OD τόδε σᾶμια" δ 
AA xy ν fd J a - πᾷ 
sZ Apns δ᾽ οὐχ ἀγαϑῶν φείδεται, ἀλλὰ χακχῶν. ξ 
( ὌΝ 

A Jegyzetek. Anakreontól, a teosi lantostól, ki Kr. e. 524. körül ge 
virágzott. Βα 
; 1. Τιμόχριτος, előttünk teljesen ismeretlen egyéniség. — σα 0 
. — dór alak az attikai σῆμα — σημεῖον h. AA 

1- 

Τέλλιδ: ἱμερόεντα βίον πόρε, Μαιάδος υἱέ, 
ἄντ᾽ ἐρατῶν δώρων τῶνδε χάριν ν ϑεμένοι: 

δὸς δέ μὴν Ξϑυδίχων Εθωνομξων ἐν ξνὶ δήμῳ 
k ναίειν αἰῶνος μοῖραν ἔχοντ᾽ ἀγαϑήν. 

4 Jegyzetek. Szintén Anakreontól. — 1. πόρε, πορίζω melyi Ax 
. alakja? Maráöos viz" Maia fia, Hermes. Μαῖα a pleiadok közt (ezek «τῇ 
a hajósokra nézve fontos hetes csillagképet teszik; feljövetelük 
jó letünésük rosz időnek jele) legidősebb lánya. s, Vagi 

; 3. μιν, símuló szó, ion alakja : a 3. pron." pers. sing. ace. “᾽ΠῚ 
E Εὐωνυμέων" τ egg egy attikai demosnak lakói. 

8. 
ri ᾿" ΄ a ΒΞ ΄ raj - 

Αὐταὶ ποιμαίνοντα πΞσαμβρινὰ υλά 52 Μοῦσα! 
ἔδραχον ἐν χραναοῖς οὔρεσιν, Ησίοδε, 

χαί σο! καλλιπέτηλον ἐ ἐρυσσάμεναι: περὶ πᾶσα! 
ὥρεξαν δάφνας ἱερὸν ἀποεμόνα, 



5 δῶχαν δὲ χράνας ᾿Ελιχωνίδος ἔνϑεον ἐβείςις 
τὸ πτανοῦ πώλου πρόσϑεν ἔχοψεν ὄνυξ, 

οὗ σὺ χρεσσάμενος μαχάρων Ἰένος ἔργα τε μολπαῖς 
vol Ἰένος ἀρχαίων ἔγραφες ἡμιϑέων. 

Jegyzetek. Ez epigramma szerzője Asklepiades Samosból, ki 
Kr. e 280 körül élt. A költemény Hesiodos Theog. 22. köv. után 
készült. — 4. δάφνας 5. χράνας stb. miféle alakok? “Ελιχωνίδος χτλ. 
Helikon egy, minden irodalomban előforduló hegy déli Boiotiában. 
Itt volt a Musák forrása: Hippokrene, melyet Pegazos, a  szár- 
nyas ló fakasztott Poseidon tanácsára, visszanyomva a Helikont, 
mely a Musák énekétől elragadtatva már-már égbe akart emel- 
kedni. L. Ovid. Met. 5, 256. köv. 

7. Hesiodos művei: Θεογονία, "Egye χαὶ Ἣμέραι, Ἤσῖΐαι. μεγάλαι. 

c: 

Οὐκέτι ϑελγομένας, ᾿Ορφεῦ,͵ δρύσας οὐχέτι πέτρας 
ἄξεις, οὐ ϑηρῶν αὐτονόμους ἀγέλαις" 

οὐχέτι χοιμάσεις ἀνέμων βρόμον, οὐχὶ χάλαζαν, 
οὐ γιφετῶν συρμούς, οὐ παταγεῦσαν ὅλα. 

ὥλξο γὰρ᾽ σὲ δὲ πολλὰ χατωδύραντο ϑύγατρες 
Μναμοσύνης, μάτηρ δ᾽ ἔξο χα Καλλιόπα. 

τί φϑιφένοις στοναχεῦμεν ἐφ᾽ υἱάσιν, ἁνίχ᾽ ἀλάλκχειν 
a 

τῶν παίδων ᾿Αἴδην οὐδὲ ϑεοῖς δύναμις ; 

Jegyzetek. A szerző Antipatros Sidonból, ki Kr. e. 200 körül 
élt. 1. "Op-ei" Orpheus egy őskori görög költő; atyja Oiagros vagy 
Apollon, anyja meg Kalliope. Halálára nézve 1. Verg. Georg. 507. 
köv. Ovid. Met. 10, 1. köv. 

3. οὐχί epikus és ion alak az attikai οὐ, οὐχ helyett. 
4. παταγεῦσαν: πατάσσω-[6] ; Az -εῦὔσα) οὖσαν h. dór , nyelvjárás 

szerint, mint alább 6. Mvanocúvag Μινημοσύνης h., μάτηρ μήτηρ ἢ. stb. 
5. πολλά adverb. helyett. 
6. φϑιμένοις" oSivw-tól. Azt akarja kifejezni itt a költő, hogy 

hiábavaló a gyász a meghalt emberekért, mikor még az istenfiak 
sem kerülhetik ki a halált. 

7. ἁνίχ. A mondatszerkezet következő : 2vízz οὐδὲ ϑεσῖς δύναμις 
(dor) ἀλ. τῶν π. JA. : 

10. 

οι μὲν σεῦ Koko ὀφονα τιδηνήτειραν, Ὅμιηρςξ, 

οἱ δὲ χαλὰν Σ Σμύρναν, οἱ δ᾽ ἐνέπουσι Χίον, 
"Toy, οἱ δ᾽ ἐβόασαν ἐΐχλαρον Σαλαμῖνα, 
οἱ δέ νυ τῶν Λαπιϑέων ματέρα Θεσσαλίαν" 

΄ 9 
οι ὦ 



ἢ ἄλλοι δ᾽ Ὥλην ταῖαν ölnyi “ον. et ὃς uz Φοίβου 
χρὴ λέξαι: πινυτὰς ἀμφαδὰ "αντοσύναις, 

πάτρα 90 τελέϑε: Héra Οὐρανός, E ἐχ δὲ τεχούσης 
οὐ ϑνατᾶς, ματρὸς δ᾽ ἔπλεο Καλλιόπας" 

Jegyzetek. E mű szerzője ἈΚΤΉΝ Antipatros. — 1. Ὅμηρε. 
Homeros születésére nézve 1. Simonid. 2-hez jegyz. — σευ 1. Epigr. 7. 
5, 1-hez j; — τιϑηνήτειραν" τιϑηνήτειρ ra — τιϑήνη tápláló, dajka. s 

ὦ, 2. satb valamint 4. ματέρα stb. 1. Epigr. 9, 4-hez jegyz. 
3. "lov Ios egyike az úgynevezett sporád szigeteknek, hol 

. — némely adatok szerint Homeros sírja volt. 
ἱ 4. νυ gyöngűlt enklit. alak az attikai vi-ből. — λαπιϑέων: A la- 07. 
. — pithák egy thessaliai vad hegyi nép, mely a Kentaurosokkal ha- 

dakozott. Vö Xenophan. 1, 22-hez j. τς 
ΤᾺ ἀνίαγον" ἀνιάχω Ξε (νά. ἰάγῳ) fölkiált, hív, hangosan dicsér. 
6. ἀμφαδά epikus adverb. — aperte, palam. 

- 1: Ὲ 
ei Ὺ , ΄ hi Pp. ΄ » a , Σ vs 

. Σαπφώ τοι χεύϑεις, χϑὼν Αἰολί, τὰν μετὰ Μούσα!:ς : szé 
8. ἀπ σταῖς ϑνατὰν Μοῦσαν ἀξ'δομέναν, stat 

ἂν Κύπρις καὶ Ἔρως σὺν ἅμ; ἔτραφον, ἃς μέτα Πειϑώ . 
ἔπλει: ἀξίζωον ΠιΞξρίδων σ στέφανον, ἔς 

Ξ 5. Ἑλλάδι μὲν τέρψιν, σοὶ δὲ κλέος, ὦ τριέλιχτον e, 
; Μοῖρα! 5 δινεῦσαι νῆμα κατ᾿ ἡλαχάτας, ΘΒ b Ὁ SE KEZEK ΞΕ 

5 πῶς οὐχ ἐχλώσασϑε 1 προ νθρ καὶ Tap ἀοιδῷ ἘΞ’ 
ya a 13 Ez te VÉT ἢ s 4 , a áz 
a ἄφϑιτα τνησαμένα, δῶρ᾽ ᾿Ελιχωνιάδων ; ÉR 

Jegyzetek. — Ugyanattól. — 1. Platon szeriut Sappho a 10-dik 
Musa. χϑὼν Αἰολίς — Lesbos szigete, a mai Metallino. 288 

3. Πειϑώ a rábeszélés istennője, Aphroditenek s a Kharisoknak 
kisérője; a később kori íróknál ez utóbbiak egyike. δ 7 

hee 3 
w a Ξ Ata τὰ ᾿ς a.s 9 2 pl, Kén se § Ἢ ϑεὸς ἦἠλϑ᾽ ἐπὶ γὴν cé οὐρανοῦ, εἰχόνα δίξων, 2 

ειδία, ἢ σύ γ᾽ ἔβης τὸν ϑεὸν ὀφόμενος. 233 

Szerzője Philippos Thessalonikéból, ki Kr. u. az I. évszáz- : : 
ban élt. — Zeusnek Olympiában levő emlékére van írva. BZ 

13. ἐν 

Οὐρανὸς ἄστρα τά VGA eszű ἢ τάχα νυχτὸς 
ἠέλιος φαιδρὴν ὄψιν ἀπεργᾶσετα', 



ἜΣ τῶ τος LSE ΤΑΔῚ DA ἀν ον  μοϑοῦ 
; c AZ EPIGRAMMA. ον ús 

χαὶ γλυχὺ Va ϑάλασσα βροτοῖς ἀροτήσιμον tet, 
χαὶ νέχυς εἰς ζωῶν χῶρον ἀναδράμεται, 

5. ἢ ποτὲ Μαιονίδοο βαϑυχλεὲς οὔνομ, “Ομνήρου 
λήϑη γηραλέων ἁρπάσετα: σελίδων. 

Jegyzetek. Szintén Philippostól. — 1. ἢ — vagy. τάγα — talán. 
vö ὌΝ φαιδρήν' Α mondatszerkezet ez: TEA. ὄψιν νυχτὸς ám. φαιδρ. 
{1 4. ἀναδράμεται ἀνατρέγω melyik alakja? 

D.T E "minthogy. Szerkeszd a mondatot Így: ἢ - ποτὲ Ὑ: Ὑηρ. 
σελ. "Ov. :M. ἄρ. οὔν. βαϑ (αὐτοῦ). Δχιονίδαν" Homeros mellékneve ; 
Μαιονία — Lydia tartom. egy része. 

14. 

Πλοῦς σφαλερὸς τὸ ζῆν" χειμιαζόμενοι γὰρ ἐν αὐτῷ 
πολλάκι! να ηγῶν πταίομιεν οἰκτότερα 

τὴν δὲ Τύχην βιότοιο χυβερνήτειραν ἔχοντες, 
ὡς ἐπὶ τοῦ πελάγους, ἀμφίβολοι πλέομεν" 

5. οἱ μὲν ἐπ᾽ εὐπλοΐῃ, οἱ δ᾽ ἔμπαλιν" ἀλλ᾽ ὅμα πάντες 
εἰς ἕνα τὸν χατὰ τῆς ὅρμον ἀπερχόμεϑα. 

Szerzője Pbilippos kortársa Palladas. Az egész az éle- 
tet festi. 

Jegyzetek. πολλάχι költői és ion alak az attikai πολλάκις h. — 
γαυηγῶν ion nyelvjárás szerint az attikai ναυαγῶν h. — mint a hajó- 
törttek. οἰχτότερα" alapfok οἰχτρός 3. — miserabilis, moestus. 

3. Így vezetendő be: minthogy pedig mi . . . — χυβερνήτειραν᾽ 
Τυγχή-Π 6 Κ a sors istennőjének, mint vezetőnek, evező-rudat adtak, 
melyről Dion Khrysost. LXIII, 327. azt mondja: τὸ πηδάλιον δηλοῖ, 
ὅτι χυβερνᾷ τὸν τῶν ἀνθρώπων βίον ἣ Τυγή. 

15. 

Iltve χαὶ εὐφραίνου" τί γὰρ αὔριον, ἢ τί τὸ μέλλον ; 
οὐδεὶς γινώσχει. Μὴ τρέχε, μὴ κοπίοι" 

ὡς δύνασα:, χάρισαι, μετάδος, “φάγε, ϑνητὰ λογίζου"᾽ 
τὸ ζῆν τοῦ u) ζῆν οὐδὲν ὅλως ἀπέχει. 

5 Πᾶς ὃ βίος τοιόςδε, ῥοπὴ μόνον" ἂν προλάβῃς, σοῦ, 
ἂν δὲ ϑάνῃς, ἑτέρου πάντα" σὺ δ᾽ οὐδὲν ἔχεις. 

Ismeretlen szerzőtől. Az élet rövid volta van benne festve. 

Jegyzetek. τί t. i. φέρει. Hasonlókép Liv. XLV, 8. non decet 
praesenti credere fortunae, guum, guid vesper ferat, incertum sit. 
Theokr. Id. 13, 4. τὸ δ᾽ αὔριον οὐχ ἐσορῶμες. 



ső 
a 14 éa 

kás ΠΡ ΠΝ Ἐπ osáGE 

“ἢ ὥς — addig a míg. — τὰ ϑνητά -- ἃ halál. 
4. A halál és élet bizony nincsenek messze egymástól. 
5. προλάβης t. 1. τὸν βίον. --- συῦ : tied, a te sajátod. V. 6. v. 

16. 

Πρωϑήβην ἔτ: κοῦρον, ἔτ! χνοάνοντος 19 ὅλ." 
δεόμενον, t ρϑονερὴ Μοῖρα χαϑεῖλς βίου" 

πολλὰ σοφῆς χερὸς ἔργα λελοιπότα. Βάσχανε δαῖμον, 
; οἵας οὐχ ὁσίως ἐλπίδας ἐξέταμες" 
ha 5 ᾿Αλλὰ σύ, γαῖα, πέλοις ἀγοαϑὴ κούφη τ᾽ ᾿Αχυλίνῳ, 

χαὶ δὲ παρὰ πλευρὰς ὄἄνϑεα λαρὰ φύοις, 
ὅσσα KAT Αραβίους τε φέρεις, ὅσα τ᾽ ἐστὶ κατ᾽ ᾿Ινδούς, 

ὡς ἂν ἀπ᾿ εὐόδμιον» χρωτός ἰγῦσα δρόσος 
ἀγγέλλῃ, τὸν παῖδα. ϑεοῖς φίλον ἔνδοϑι κεῖσϑα:, 

10 λοιβῆς καὶ ϑυέων ἄξιον, οὐχὶ ἽΝ 
Εἰχοσέτη τὸν παῖδα ϑοὴ χατενήρατο Μοῖρ 

χἄστιν ἐν εὐσεβέων ἣν διὰ σο- ΠΡ ἘΝ 

δα 

Sírirat egy korán elhúnyt ifjura, ismeretlen szerzőtől. 

᾿: Jegyzetek. 1. Πρωϑ: az, a ki épen férfi korába lép. — χνοάω 
. finom hajunak, tömött gyapjas hajunak lenni. 
ψ 3. χερός — χειρές" --- ἔργα az elhúnyt tán művészféle lehetett ; 

. egész, ἐστί. 
Ἂν 4. ἐξέταυμε: dór végzet -μὲν ἢ. €zzévve-tól. A kép a növények- 
» től van, melyek korai virulásukban vesztek el. 
A 6. χαὶ öz és . . . is, ezenkívül. A sírhalmokon virágokat ápol- 
. tak, hogy a halottat kellemes illattal körítsék s állandó tavaszt 
. borítsanak föléjök. 

8. ἰοῦσα part. praes. fem. cív.:-től. 
. "9. ἔνδοϑι epikus alak az attikai ἔνδον — intus helyett. 

: 11. χατενήρατο χατανείρω melyik alakja. 
ér 12. χᾶστιν krasis zat ἐστιν-Ὀ6]. --- εὐσεβέων t. 1. χϑονί. 

ἣν ὧν 

Tél 

"Hpéu ὑπὲρ τύμβοιο Σοφοχλέος »ἢρ ρέμα, κισσέ, 
ξρπύζοις, χλοεροὺς ἐχπρόχέων a πλοχάμους, 

χαὶ πέταλον πάντη ϑάλλο! ῥόδου, ἥ τε φιλορῥώξ 
“ἄμπελος, ὁ ὑργὰ πέρ! ιξ κλήματα ἔς οι 

.5 εἵνεχεν Ξὐεπίης πινυτόφρονος, ἤ ὃ uk ιχρός 
ἤσχησεν Μουσῶν ὁ ἄμμιγα. καὶ Χαρίτων. 

. Szerzője Simmias, Thebaiból, kit Sokrates tanítványának 
tartanak. 



Jegyzetek. 1. Σοφοχλέος" Sophokles, ki Kr. e. 497. szül., a görög 
szomorujátékot a tökély pontjára emelte. —zrocé. Hor. Carm. 1, 1, 29. 
doctarum hederae praemia frontium. A borostyán és szőlő Diony- 
sosnak, kinek védelme alatt áll a dráma, ép úgy, mint a dráma 
Musáinak, a Kharisoknak a rózsa volt szentelve. 

3. φιλοῤῥώξ (ῥώξ, ῥάξ) — szőlőt termelő, -adó. 
4. ἡευαμένη dór alak χευωμένη ἢ. 
5. εὐεπίης" εὐεπίη V. -ἰα v. -eta: jól, szépen beszélés, szép beszéd. 
6. ἄμμιγα dór és ep. rövidített alak 3váv.rya-ból; így fordul elő 

ugyanez igétől ἄμιιξας ἀνάμιξας ἢ. 

18. 

Κυανέη χαὶ τούὐσὸξ μενέγχεας ὥλεσεν ἄνδρας 
Μοῖρα πολύρρηνον πατρίδα ῥυομένους" 

ζωὸν δὲ φϑιμένων πέλεται χλέος, οἵ ποτε γυίοις 

τλήμονες σσείαν ἀμιφιέσαντο κόνιν" 

Ezt az epigrammát thessaliai harcosokra írta a tragikus 
trias elseje, Aiskhylos. Kr. e. 525—456. 

a Jegyzetek. 1. μενέγχεας" μενέγχης (μένω, éyyes) — harcias, vitéz, 
átor. 

2 πολύρρηνον" πολύρρηνος epikus szó -- nyájban bővelkedő. 
53. φϑιμένων 1. Epigr. 9, 6-hoz j. — γυίοις" τὰ γυΐα epikus szó — 

a tagok, de csak a térd, 1 kar, kéz, tehát a mell és fej kivé- 
telével a test más részei. 

4. zóviv χόνις epikus és költői szó — az att. χόνια — föld. 
"Ocoziawv Ossa egy thessaliai hegység, mai neve Kissovo. 

1; 

Σῶμα μὲν ἐν χόλποις χατέ χει τόδε γαῖα, Πλάτωνος, 
φυχὴ δ᾽ ἰσοϑέων τάξιν ἔχει μαχάρων. 

Szerzője Speusippos, Platon rokona s tanítványa, meghalt 
Kr. e. 334 körül. Platonról 1. 20. epigr. 5 

20 

᾿Αστέρας εἰσοαϑρεῖς, ᾿Αστὴρ ἐμός" εἴϑε γενοίμιην 
οὐρανός, ὡς πολλοῖς ὄμμασιν εἰς σὲ βλέπω. 

Szerzője Platon, az akadémikusok nevü bölcseleti, iskola 
feje, kinek élete K. e. 429—347 közé esik. ; 

Jegyzet. ᾿Αστήρ Platon tanítványa volt, kivel együtt nagyban 
tanulmányozták a csillagászatot. 



Σιγχάτω λάσιον δρυάδων λέπας, οἵ τ᾽ ἀπὸ πέτρας 
χρουνοὶ χαὶ βληχὴ πουλομιγὴς τοχάδων, 

αὐτὸς ἐπεὶ σύριγγι μελίσδεται εὐχελάδῳ [Πἄν, 
ὑγρὸν ἱεὶς ζευχτῶν χεῖλος ὑπὲρ χαλάμων. 

5 αἱ δὲ πέριξ ϑαλεροῖσι χορὸν ποσὶν ἐστήσαντο 
Ὑδριάδες Νύμφαι, Νύμφαι ᾿Αμαδρυάδες. 

Szerzője szintén Platon. Pánnak, az erdők, rétek istené- 
nek szobrára volt írva. — A nymphák alárendelt istenségek, 
az élő természet személyesítői. Hegyeken, völgyeken, barlan- 
gokban, folyókban, berkekben, forrásokban stb. laknak. Az itt 
említettek fák nymphái. 

[lata ὑεᾶς Θέτιδος, Πηληάδην ᾿Αχιλῆα, 
ἥδ᾽ ἱερὰ νῆσος ποντιὰς ἀμφὶς ἔχει, 

Szerzője Aristoteles, a híres polyhistor s főkép bölcselő 7 
I — Kr. e. 384—322. Akhillesre van írva, ki a későbbi írók szerint, 7. 
. a Pontus Euxinus (ποντιά) egyik mesés szigetén, Leukeben 
. — temettetett el. Homeros szerint sírja Troasban, ἃ Hellespon- 
. — tos mellett, Sigeion hegyfokon volt. L. O0d., 24, 36. k. 82. 

23. 

Τὰ póöda τὰ δροσόεντα χαὶ ἁ χατάπυχνος ἐχείναι Ξ 
ἔρπυλλος χεῖται ταῖς Πλικωνιάσ', 

ταὶ δὲ μελάμγρυλλοι δάφναι τίν, {Π ὃ: ΠΙαιάν, 
Δελφὶς ἐπεὶ πέτρα τοῦτό τοι ἀγλάϊσε ; 

βῶμωον δ᾽ ZET χεραὺὸς τράγος οὗτος ὁ μαλός, 
τερμίνϑο" τρώγον ἔσχατον ἀχρέμονα. 

; Ennek s ἃ következő két epigrammának szerzője Theokri- 
. tos, híres idyll-költő, ki Kr. e. 270 körül virágzott. 

ὃ Jegyzetek. 1. ἃ dór alakja az attikai íj névelőnek. ἐχείνα dór 
alak az attikai ἐχείνη helyett. 

[ 2. ἕρπυλλος Ξε kakukfű, thymus serpyllum. ΤᾺ 
; 3. ταί nom. plur. ἃ névelőtől, attikai ai. — τίν dór alak az attikai 
S h. — μέλάμφουλλ ar sötét zöld levelű. 



βῶμον αἱμαξεῖ. V. ὅ. Verg. Ἐ]. 1, 8. aram imbuet ; Hor. 
ΠΣ ἘΠῚ 3, 13, 6. inficiet rubro sanguine. — μαλός — λευχός. 

6. τερμίνϑου" τερέβινϑος, τέρμινϑος Dél-Európában termő terpen- 
tin-pisztácz, pistacia terebinthus. L. 

E költemény a Musáknak s Apollonnak áldozati aján- 
dékaira volt írva. 

24. 

"AN τε φονὰ eret YEVÜL ὁ τὰν χωμῳδίοαν 
Ξηρὼν μπίχαρμος. 

0) Βάχχε, χόλχεόν γιν ἄντ᾽ ἀλαϑινοῦ 
τὶν ὧδ᾽ ἀνέϑηχαν 

τοὶ Συροκχόσσαις ἐνίδρυνται πεδωρισταὶ πόλει, 
οἵ’ ἀνδρὶ πολίτα --- 

σωρὸν Ἰὰρ εἷχε ῥημάτων --- μερναμένους 
τελεῖν ἐπίχειρα. 

πολλὰ γὰρ πὸτ τὰν Cóoy τοῖς πᾶσιν εἶπε χρήσιμα. 
10 μεγάλοι χάρις αὐτῷ. 

Epikharmosnak, a megarai vígjátékírónak egy szobrára 
volt költve. Epikharmos virágkora Kr. e. 490—480 közé esik. 

A versmérték alakja : 

πο SL γε ὦ Ξο τ το --Ἕὧἱ εἰ Si δ᾽ 9. toltam! trÓGRAIGHB 
catalectus. 

SE EE KOZT 9.4.6.§8.10.v. adonicus cum 
anacrusi. 

ω͵]Ξω--πΊ]Ί- ὦ --  1Ξὖ ---- 3. 7. trimetérdamib EGUTa 
amacrusi. 

Jegyzetek. ΟΣ φονά dór alak — ἣ φωνή attikaiban. — χωνήρ 
krasissal — τάν — TÁV: i 

viv dór alak — az epikus μιν, 1. Epigr. 7, 3-hoz 1. 
ἘΠῚ ΞΕ ΞΞ ot. 

Συραχόσπσαις dór alak az attikai Συρακούσαις h. 
μεμναμένους ΞΞ ΞΞ μεμνημένους. 

. πότ dór alakja ποός- nak. 

SkojB 

"0 μονσοποιὸς ἐνθάδ᾽ Ἵππωναξ χεῖται" 
" εἰ μὲν πογηρός, μὴ ποτέρχευ τῷ τύμβῳ, 

εἰ δ᾽ ἐσσὶ χρήγυός τε καὶ παρὰ Ἀρίραινν 
ϑαρσέων χαϑίζευ, κὴν ϑέλης ἀπόβριξον. 



sz 4.24 ἃ 
ay 

Υ - ús 

Az Epl ἀντ származott πέρα költőnek; kér LAO ak 
ata, ki Kr. e. 540 körül élt s a kholiambos-méretnek volt 
álója, melyet Theokritos itt szándékosan alkalmaz. μεν" 
τι versmérték alakja 62: 

- megá pre aa μ΄." γὰ 
tá té! { b he οὐρὰν μέρ 

Jegyzetek. 9. ποτέρχευ imperat. alak az eredeti -zco végzetből ἢ 
a σ kilökése s az -so-nak ev-vé való összevonása által. 3 

3. ἐσσί dór alakja az attikai cf-nek. 
4. χαϑίζευ 1. 2. v. — χὴν — zat ἐάν. 

S 



9 .AZ ΤΑΝ ΒΌΟΝ 

Az iambos-költészet története messze visszanyúlik ἃ 
görög nép őskorába. Mint egy üstökös támad föl egyszerre a 
hellén költészet egén, — mint egy meteor jelenik meg s szórja 
szét sziporkázó szikráit minden felé. Kétségtelenül a történet 
előtti időkben is létezett e költészet-nem, — tudomásunk sze- 
rint, legalább valószinüleg, Demeter istennő ünnepei szolgál- 
tak alapjáúl. Sok ünnepnél, de kivált épen a Demeteréinél 
alkalmazásban volt a tréfa, ingerkedés s a régieknek az az 
eljárása 15. erre bizonyít, hogy az iambost Keleosnak, az eleu- 
"sis1 hősnek leányától, Iambe-től származtatták, ki Demetert, 
leánya elraboltatása miatti bánatából legelőször birta mo- 
solyra deríteni. 

Maga a szó, a legvalóbbszínü pig τον szerint ἰάπτειν — 
hajítni, dobni igétől származik s az ἴαμβος e szerint gúnyos, 
élesen célozó és találó költeményt jelent. 

Ez a költészet-nem éles ellentétben áll az epos-költészet- 
tel. Olyan forma ez a viszony, mint a szomoru- és vígjátéké 
egymáshoz. Az epos a nagyszerü, a magasztos multtal foglal- 
kozik, az iambos a köznapi, kicsinyes jelennel. Az eposban a 
költő mindenütt tárgyilagos, ebben meg saját egyéni érzelmeit 
fejezi ki; az epos a néhai hősöket, a nagyokat csodálja, bá- 
mulja, — az iambos a jelenben élőket gúnyolja s teszi nevet- 
ségessé. 

Az iambos majd egyes emberi gyarlóságokat, majd 
társadalmi félszegségeket, majd meg ismét valódi bűnöket 
állít pellengérre, könnyedén, szeszélyesen, váratlan, játszi 
elmésséggel, rögtönös, csattanó élccel, mindig komolynak 
látszó, de azért csak színleg dicsérő vagy gyalázó gúnynyal, 
néha az egyenesen, közetlenül támadó kesergúnynyal (sar- 
kasmos), gyakorta folytonosan és kíméletlenül ostorozva, — 



3 d kés ét ΡῚ 32 I; ἜΝ ne Ὁ κὰν, 

" Ωρ " sé ᾿ 
ἢ " bi ΘΑ ÁARRÉT 

Sz § ÖL 97 
ἐν F τι ΡΣ ᾿ς μ᾿ » 

FETT SÁS ÁS ÉN ὑνδεν ϑλξν᾿ σός : a LOKHOS, i BLA 
θὰ τ “ἧς La A 

ΝΠ τπτρ emberi fonákságokat; tévedéseket, hibákat, sőt bí ΤῊΣ 
nöket tüzve ki céltáblául. 

Az iambos leghasználtabb versalakja a hatméretü, vagyis 
a , trimeter tambicus", melynek könnyed, folyékony s a köznapi 

. nyelvhez legközelebb álló természete legalkalmasabb volt az 
jambos céljaira. Τὸ mellett azonban ugyancsak erre a költészet- Gt 
nemre más méretü iambosokat sőt trokhaikosokat is használtak. — 7 

Az iambos-költészet nyomai meg vannak már az epos- 
költészet egyes termékeiben, ide tartozik pl. Thersites alakja — 
az Iliasban, ide a Homerosnak tulajdonított Margites címü 77 
komikus epos, ide a parodizáló Batrokhomiomakhia, melynek 

. irányáról fogalmat ad Csokonaink Blumauer után átdolgozott —— 
Béka-egérharca 15. εν. 

Ámde ezek mind csak szórványos töredékek, melyek sem 7" 
határozott tartalommal, célzattal, sem megfelelő alakkal πὰ 
bírván, nem tekinthetők e műfaj példányainak. § 

. — A ki a tartalmat s alakot kellő, ügyes összhangzásba 
hozta, az Arkhilokhos, kivel már két ízben találkoztunk, előbb 

. mint elegia-, aztán mint epigramma-költővel. Ὁ tette az iam- τὸ 

.  bost, tudomásunk szerint, igazán művészileg költői műfajjá. 7. 
Utána ephesosi Hipponaw, Ananios, amorgosi Simonides, 

. δοΐοῃ s végre Babrios foglalkoztak kiválóan e műfajjal. 

té; 

1. Arkhitlokhos. 

Életét 5 rövid jellemzését az c Elegiav rovat alatt közöltük. 
. Itt még röviden a következőket jegyezzük meg. 

ú Arkhilokhos kezdte művészi tökélylyel használni a hat- 
méretü szökő és lejti mértékeket. Ὁ volt az első, ki a hagyo- 
mány szerint asynartetoi sorokat alkalmazott, melyek két kü- 
lönnemü verstagot foglalnak magukban pl. lengedit lejtivel. 
Ugyancsak tőle ered az epodosok használata, melyekben hosz- 

. szabb versszakokra bizonyos számu rövidebbek következnek, 
. pl. a trimeter iambicusra egy dimeter vagy egy kis dactylicus, b 
— avagy egy hexameter dactylicusra egy trimeter iambicus sza 
vagy dimeter. A versnemek ily összefüzésében van letéve csí- . 

. rája a későbbi tökélyes versszakoknak, stropháknak, melyek fő- τ 
ként a kardalokban s ennek folytán a drámákban leltek alkal- — 7 

. mazást. ZD 
. Bámulnunk kell Arkhilokhost, ki a költészet oly különc τὸ 

. böző fajaiban működött; az ó-kor egyhangu tanusága szerint — 
azonban legkitünőbb volt az iambos-költészetben. Sajnos, hogy 

. csak töredékeink vannak tőle. 



ΤΡ ας ἡ ἢ ἐπρυ εξ KÉK 
ἀρ ΚΟ Ló 

.  ARKHILOK HC 

188 

Ἤδη δ᾽ ὥστ᾽ ὄνου ῥάχις 
στῆχεν ὕλης ἀγρίης ἐπιστεφής" 

οὐ TÁL TL καλὸς χῶρος οὐδ᾽ ἐφίμερος 
οὐδ᾽ ἐρατός, οἷος apott Σίριος ῥοάς" 

e Jegyzetek. 1. ὄνου ῥάχις v. 0. γνάϑος hegytetőért; ῥάχις — a hát- 
gerinc kiálló csontja, innen a hegy teteje. 

2. ὕλης a genet. mint a bőséget jelentő igéknél. V. ὃ. Od. 
1, 148, 2, 431. 1]. 1, 470. — ezisrzor:, ξο: (gen.-al) — teletöltött. 

9... 4. az adiectivumok halmozása jellemzi a költő hevességét. 
4. οὐδ᾽ ἐρχτός iambos helyett daktylos, — csak Arkhilokhos- 

nál. Σίριος" Siris egy folyó Alsó-Italiában, Lukania tartományban 
a hasonnevü város mellett. 

A költő azt tanácsolja itt a parosiaknak, hogy ne Tha- 
sosba küldjenek gyarmatokat, hanem ide Sirisbe, hol a kolo- 
:phoniak telepedtek volt le Gyges lyd király korában. 

9 
-- 

Οὔ μοι τὰ Γύγεω τοῦ πολυχρύσου μέλει, 
οὐδ᾽ εἷλέ πώ με ζῆλος, οὐδ ἀγαίομιαι 
ϑεῶν ἔργα, μεγάλης δ᾽ οὐκ ἐρέω τυραννίδος" 
ἀπόπροϑεν γάρ ἔστιν ὀφϑαλμιῶν ἐμῶν. 

Jegyzetek. 1. Γύγεω: Gyges lyd király, kiitt van említve leg- 
először; gazdagságaért neve olyan közmondásossá lett, mint a 
Midasé (I. Tyrt. 3, 6-hoz jegyz.); a költő kortársa volt." V. ὃ. 
Herod. 1, 12. — Az alakra nézve v. ὃ. Tyrt. 3, 6-hoz. j. 

2. πω az ion χω helyett. — ζῆλος — féltékenység. — ἀγαίομαι 
(v. ὃ. ἀγάω, ἀγάζω, gyúlopat, ἀγαμα!): irigykedni valamire, néha 
accusativussal, mint itt ἔργα, néha dativussal. V. ὃ. Hor. Ep. 1, 6, 1. 
Nil admirari. 

3. ἐρέω ion alak ἐράω h.,— τυραννίδος" e szó itt fordul elő leg- 
először. . 

A költő e sorait mint egy sorsával megelégedett ember 
mondja, mint Aristoteles megjegyzi (Rhet. III. 17.) ᾿Δοχίλοχος 
ποιέὶ λέγοντα Χάρωνα τὸν τέχτονα. Jellemző e költemény gúnyja a 
költőre, ki bár épen a nyomortól kényszerítve hagyta el ha- 
záját s ment Thasosba, mégis úgy nyilatkozik, mintha ura- 
lomra, vagyonra, hatalomra nem vágynék, wsmeszsze vannak 
azok szemeitől. 

΄ 



Τοῖς ϑεοῖς τιϑεῖν ἅπαντα πολλάχ!ς c μὲν ἐχ χαχῶν 
ἄνδρας ὀρϑοῦσιν nehol κειμένους 1 ἐπὶ χϑονί, 
πολλάχις δ᾽ ἀνατρέπουσ! χαὶ υἀλ᾽ εὖ ῥεβηκότας, 

, — ὑπτίους χλίνουσ᾽ ἔπειτα πολλὰ Ἰΐνετα: χαχά, 
5 χαὶ βίου χρήμνῃ πλανᾶται val VÓOD παρήορος. ég 

Jegyzetek. Ez s a következő pár töredék tetrameter trochai- 
" cus méretü. — 1. τιϑεῖν. az infin. erőteljes rövidséggel az impera- Ὁ 0 

tivus helyett áll. ΒΝ 
2. χειμένους ἐπὶ χϑονί' a régieknél gyakorta használatos kifeje- τ 

zés a legmagasabb foku kétségbeesés jelzésére. KERB S: : 
3. εὖ βεβήχεναι: szilárdul megállani. zzák 

ἢ 5. παρήορος (παραείρω) epikus és költői szó: hozzá kötött, mel- τ 
. lette fekvő, tévedő, zavart eszü δῆς 

᾿ Az egész kis töredék az istenek hatalmát festi, mely πόα 
[3 kiemel a porból, néha porig aláz. SAR 

᾿ 4. 

Θυμιέ, Jón ἀμηγχάνοισ! χήδεσιν χυχώμενε, 
ἄνα δέ, δυσμενῶν ὃ δ᾽ ἀλέξευ ) προσβαλών ἐναντίον 
στέρνον, ἐν δοχοῖσιν e Ξχϑρῶν a πλησίον χατασταϑείς 
ἀσφαλέως" vol μνήὴτε νικῶν ἀμυράδην ἀγάλλεο, 

6 μνηδὲ νικηϑεὶς ἐν οἴχῳ χαταπεσὼν ὀδήρξο" 
ἀλλὰ γχαρτοῖσίν τε χαῖρε καὶ χαχοῖσιν ἀσ γάλα ἘΌΝ 
ἡ λίην" Ἰίχγνωσκχε δ᾽ οἷος ῥυσμὸς ἀνθρώπους ἔχε. - 

KEST ὙΣῚ 

Jegyzetek. 16 ̓ ἀβηχάνοϊσι L. Elegia. Arkh. 6, 5-hez 1. χυχώμένος 
B szó, χυχάω — érint, illet. 

2. δυσμενῶν a genet. függ evavrisv-tól. — ἀλέξευ melyik alakja 
᾿ἀλέξω igének ? ; 

3. ἐν δοχοῖσιν in hastis. — χαταττ. ἀσφαλέως biztos helyzetben. . 
6. γαρτοίσιν" a dativus az indulatot jelentő igétől vonzatva. 

3 7. ῥυσμός ion alak ῥυϑμός h., itt — τύπος, τρόπος. 

Szív ! légy bátor, ne kérkedj, ha győztél s ne panaszolj, " 
. ha legyőztek ; gondold meg, hogy változaudó az emberi élet. 

" 5. 

Χρημάτων ἄελπτον οὐδέν ἐστιν οὐδ᾽ ἀπώμοτον, ; 
οὐδὲ ϑαυμιάσιον, ἐπειδὴ ἡεὺς πατὴρ ᾿θλυμπίων ΟΣ 
ἐχ μεσημβρίης ἔϑηκχε νύχτ᾽ ἀποχρύψας φάος 
ἡλίου λάμποντος" λυγρὸν δ᾽ ἦλϑ᾽ ἐπ᾽ ἀνθρώπους δέος" 

" Görög lantosok. s 
ΩΣ. ἐν: kár 



5 ἔχ δὲ τοῦ χαὶ πιστὰ πάντα χἀπίελπτα. γίγνεται 
ἀνδράσιν" μιηδεὶς ἔϑ᾽ ὑμῶν εἰσορῶν ϑαυμαζέτω, 
μηδ᾽ ὅταν δελφῖσ! ϑήῆρες ἀνταμείψωνται γομιόν 
ΚΕΝ χαί σφιν ϑαλάσσης ἠχέξντα χύμοτα 
φίλτερ᾽ ἠπείρου γένηται, τοῖσι δ᾽ ἡδὺ ἦν ὄρος. 

Jegyzetek. 3. A nap- és holdfogyatkozást a régiek szeren- 
csétlenséget jósló előjelnek tekintették. 

: λάμπο ντος" a tetrameter megtüri a páratlan helyen a spon- 
deust. 

5. Mostantól kezdve minden lehetséges. 
7. A hihetetlenre, lehetetlenre Arkhilokhos óta közhaszná- 

latuvá, vált e kifejezés: delphin az erdőben. 
8. ἠχέεντα miféle költői szabadság ez? 

6. 

Οὐ φιλέω μέγαν στρατηγὸν οὐδὲ διαπεπλιγμένον, 
οὐδὲ βοστρύχο!σ! Ἰαῦρον οὐδ᾽ ὑπεξυρη ἡμένον, 
ἀλλά μοι σμικρός τις εἴη vol περὶ χνήμιοις ἰδεῖν 
ῥοιχός, ἀσφαλέως βεβηχὼς ποσσί, χαρδίης πλέος" 

Jegyzetek, 1. ὁιαπεπλιγμένον' διαπλίσσω: kifeszített lábakkal 
áll vagy mozog, — itt — peckesen jár. 

2. Bocroúyorot γαῦρον — a ki fürteivel kérkedik. 

5 Elmondja a költő, minő tulajdonokkal kell birnia a derék 
harcosnak. 

Arkhilokhos iambosai és trokhaiosai lényegesen külön- 
böznek egymástól; már ő annyira elválasztá ezeket, hogy 
utána mindkettő külön, önálló költészeti műfajban lelt kizáró- 
lagos alkalmazást. Az iambos erélyesebb s épen ezért Arkhi- 
lokhos ebben fejezte ki haragját, boszuságát, keserüségét, míg 
ellenben a trokhaios versnemben irott művek közép helyet 
foglalnak el amaz és az elegia között; van hevesség és moz- 
gékonyság benne, de lágyabb, gyöngédebb jellemű, mint a 
rohanó, gyors iambos. Ezekben a mérsékelt kedélyállapot s 
hang túlnyomó. 

- 

4. 

Arkhilokhos újításai közül hátra van még egy, az epodo- 
: sok, melyeket a régiek a versmértékek szép s művészi keze- 

ἜΡΟΝ léséért magasztaltak s melyek a későbbi aiol költészet stro- 
nore pháinak tevék "alapját. Arkhilokhos töredékeiből össze lehet 



állítn egy. ἐῶ τυ τα ΡΝ, egy ἄτα ΤῈ (αἶνος), ΩΝ a ἜΣ ΥΤΣΣ 2 
. szatiráját fejezte ki a költő. A sasról és a rókáról szólt e mese s 
. tartalma következő: A sas és róka barátságot kötöttek s egy- 
. máshoz közel telepedtek le, a sas a szikla tetejébe rakván fész- 
két, a róka meg a szikla aljában helyezve el kicsinyeit. Egy- 
szer a róka távollétében a sas elrabolta a rókafiakat s szülöt- 
teinek adta, hogy megegyék. A visszatért róka semmit sem 
tehetett a rabló ellen, ki a magasból gúnyolta őt s azért Zeus- 
hoz fordult boszuért. S ez be is következék. U. 1. ἃ sas egy 
áldozatnál megégetett hús-darabot vitt fészkébe, — a húson 
még égő szén volt, mely felgyujtá a sas fészkét 5 kicsinyeia Ὁ ὁ ὁ 
földre hullottak a szikla tövébe, melyeket aztán a róka felfalt. 

Alyós τις ἀνϑρώπων 00, 
ὡς ἀρ’ ἀλώπηξ χαϊετὸς ξυνωνίην 

ξμιξαν. 

Ez lehetett a mese bevezetése. 

v 

Προὔϑηκχε παισὶ δεῖπνον atgyés φέρων. 

Ez arra vonatkozhatik, hogy ἃ sas elragadta a rókafiakat. 

er - “ον 5] - e (ἐξ a γι 

Ορᾶς ἵν᾽ ἔστ ἐκεῖνος ψηλὸς πάγος 
τρηχύς τε χαὶ παλίγχοτος, 

ἐν τῷ χάϑημαι σὴν ἐλαφρίζων μάχην. υ i l í { 

A sas gúnyolja ἃ magasból a tehetetlen róka haragját. szt 

Ὦ Ze, πάτερ Ζεῦ, σὸν μὲν οὐρανοῦ χράτος 
σὺ δ᾽ ἔργ᾽ ἐπ’ ἀνϑρώπων ὁρᾷς 

λεωργὰ val ϑεμιστά, σοὶ δὲ ϑηρίων τ. 
5! ὕβρις τε χαὶ δίχη μέλει. 

A róka felelete, melyben Zeushez benyújtja panaszát. 

Πάτερ Λυχάμβα, ποῖον ἐφράσω τόδε ; 
τίς σὰς παρήειρε φρένας ; 

ἧς τὸ πρὶν Ἰρήρεισϑα" νῦν δὲ δὴ πολύς 
' . δστοῖσι φαίνεαι! γέλως" 

Σ Ὅρκον δ᾽ ἐνοσφίσϑης μέγαν 
ἅλας τε χαὶ τράπεζαν .... 

ΡΥ νου éz A Ὁ égy τὰ bh nat eaz fé Ψ κεν 



Éz a két töredék a mese vége, a tanulság, az alkalmazás 
egy része lehet. 

Az utolsó arra vonatkozik, hogy Lykambes a költőnek 
adott szavát, esküjét — melyről már tettünk említést — meg- 
szegte. 

Ez a töredék-complex hát egy mesének részlete 8, rókáról 
és sasról, melynek jelképe alá van rejtve az igazság. 

A költő célja e mesével, — melyben a sas Lykambes, a, róka 
. — meg Arkhilokhos maga, — az volt, hogy kimutassa, mikép a 
τὰ hitszegót előbb- utóbb utoléri a megérdemlett büntetés. 

τ δὲ 
B , ἐκ ρέω τιν᾽ ὑμῖν αἷνον, ὦ ἱΚηρυχίδη" 

Ἂ ΤᾺ ἀχνημένη σκυτάλη" 
πεν ων ὁ e Εν: πίϑηχος ἤει ϑηρί ον ἀποχριὺὃς ίς 
ες. μοῦνος ἀν᾽ ἐσχατιήν" 
Εις τῷ δ᾽ ἄρ᾽ ἀλώπηξ χερδαλέη συνήντετο 
πο -- πυχνὸν ἔχουσα νόον. 

δ ". I töredék szintén egy meserészlet ;. minden valószínüség 
38 szerint épen a mese kezdő sorai. Hogy azonban, mint folyt 
οἶα tovább ? mi volt az egész mesének tartalma s mi lehetett célja 
— — a költőnek e mesével? — mind oly kérdések, melyekre már 

képtelenek vagyunk biztos feleletet adni. 
S ezzel be is végezzük Arkhilokhos ismertetését. Röviden 

összefoglalva a mondottakat: költőnk a költészet-fajokban, 
melyekkel foglalkozott, úgy a szellem rugékonysága, az élc 
pattogó szikrája, mint a kifejezés és alak könnyedsége és kel- 
lemes volta, a gondolatok magas röpte, az érzelem vonzó bája, 
a szavak sajátságos ereje tekintetében utolérhetetlen volt és 
maradt. 

II. Amorgost Simonides. 

(Össze nem tévesztendő keosi Simonidessel, kiről fölebb emlékeztünk.) 

Amorgosi Simonides ifjabb kortársa volt Arkhilokhosnak:. 
. Kora tehát, s épen virágkora a VII. évszáz első felére, Gyges 
lyd király idejére esik. Életkörülményeiről egyetlen adaton 
kívül épen semmit sem tudunk. Ez az egy adat a költő gyarmat- 
alapításáról szól, melyet Amorgosba, a Parostól-nem messze 
Astypalaia és Naxos közt fekvő szigetre telepített, hol aztán 



᾿ἀρ ρον : "Νὰ 

τ τλρδ ἐγώ νῃν melyek közül egyikben, Minoában 
. letelepedett s itt élt ; meddig és hogyan ? — ismeretlen előttünk. 

τς Nevét tehát A morgos szigetéről kapta. 
A hagyomány Arkhilokhos mellé helyezé költői működé- 

sét. Hírnevét iambosainak köszönhette. E részben vele szel- 
.  lemi rokonságban s mint műveiből látni fogjuk, mögötte nem 
. épen messze áll. 
I Műveiből két nagyobb maradt fenn, ezeket mutatjuk be. 

Ι 

Ὦ παῖ, τέλος μὲν Ζεὺς €) et βαρύχτ ὑπος 
πάντων ὅσ᾽ ἔστι, χαὶ Ἐἴϑηδ᾽ ὅπη ϑέλει" 
νόος δ᾽ οὐχ ἐπ᾿ ἀνϑρώποισιν' ἀλλ᾽ ἐφήμερο: 
ἃ δὴ Bór" αἰεὶ ζῶμεν, οὐδὲν εἰ 
e eg 2 ΄ , 

5 ὅπως ἔχαστον εἐχτελευτήσει ϑεός. 

ἐλπὶς δὲ πάντας κἀπιπειϑε Ξέη τρέφει 
ἄπρηχτον ὁρμιαίνοντας" οἱ μὲν ἡμέρην 
μένουσιν ἐλϑεῖν, οἱ δ᾽ ἐτέων περιτροπάς. 

΄ , 3 y e 5 
γέωτα δ᾽ οὐδεὶς ὅστις οὐ δοχέει: βροτῶν 

10 πλούτῳ τε χἀγαϑοῖσιν ἴξεσϑαι φίλος" 

φϑάνε: δὲ τὸν μὲν γῆρας ἄξηλον λαβόν, 
πρὶν τέρμ. ἵκηται" τοὺς δὲ δύστηνο! νόσο! 

ξίρουσ! ϑνητῶν᾽ τοὺς δ᾽ "Apet δεδινημένους 
πέμπε: μελαίνης ᾿Αἴδης ὑπὸ χϑονός" 

δ᾽ ἰὸν, “5 
15 Οἱ δ᾽ ἐν ϑαλάσσῃ ὙΌΣ χλονεξύμενο! 

hi χαὶ κύμασιν πολλοῖσι Top φυρῆς ἀλός 
ὑνήσχουσιν, εὖτ᾽ ἂν μὴ δυνήσονται ζόξιν" 
οἱ δ᾽ ἀγχόνην ἅψαντο δυστήνῳ μόρῳ, 
χαὐτάγρετοι λείπουσιν ἡλίου φάος" 

20. οὕτω χαχῶν ÜT οὐδὲν" ἀλλὰ μηρία! 
βροτοῖσι χῆρες χὰ γεπίφραστοι ὃ δύσι. 
καὶ πὴματ' ἐστίν᾽ εἰ δ᾽ ἐμοὶ πιϑοίατο, 
οὐχ ἂν χαχῶν ἐρῷμιν, οὐδ᾽ ἐπ᾿ ἄλγεσιν 
χαχοῖς ἔχοντες ϑυμὸν αἰκιζοίμιΞϑα. --- 

Ἧ Jegyzetek. 1. τέλος : bevégzés és végzés. 
4. ἃ δὴ költőileg, e h.: οἷα δή. 
7. köv. fuécrv μένουσιν ἐλϑέϊν: az infinitivus főnév gyanánt áll 

μένειν ige mellett, tehát : bevárják a nap megérkeztét; mint 0Od., 
1. 142. μένον δ᾽ ἐπὶ ἕσπερον ἔλϑειν — bevárták áz est idej ΤῊΝ Ὲ beálltát. 

3 k I er 

3 9. 000. ὅστις οὐ — πᾶ: τις" 



11. φϑάνει --- — — λαβόν", a participium néha, mint az infini- 
tivus az ige kiegészítéséül szolgál: ilyenkor az: part. praedica- 
tivam, így itt οϑάνειν ige mellett. 

12. V. ö. Mimnerm. 1. 15. - 
20. χαχῶν ἀπ᾽; ἀπό — távol — ἃ fájdalmaktól, fájd. nélkül. : 
22. ἐστίν, hogy magyarázható ki az egyes szám ? 3 
24. ἔχοντες ϑυμὸν a rendes νοῦν ἐπέχειν τινί helyett. 

Keserű életnézetet, vigasztalás nélküli életbölcseséget 
találunk e műben, melyben a költő az emberi élet nyomoru- 
ságairól, mulékonyságáról, a sokféie halálnemről beszél; egyes 
megjegyzéseket ád az emberek esztelen nézeteiről s azzal az 
intéssel zárja be, hogy a fájdalmak, szenvedések ellenében jól 
kell magunkat vérteznünk. 3 

9- 

a. 

aZ AES ÁT ως ás) anöádettá Lab 
Χωρὶς JELENE ϑεὸς ἐποίησεν γόον 
τὰ 1 πρῶτα" τὴν μὲν ἐξ δὸς τανύτριχος, 
τῇ 1 πάντ᾽ ἀν᾽ ἊΣ βορβόρῳ χεφηρμένα 
ἄκοσμα χεῖται, χαὶ χυλινδεῖται χαμαί" 

5 αὐτὴ δ᾽ ἄλουτος ἀπλύτοις τ᾽ ἐν εἴμιασιν 
ἐν χοπρίῃσιν ἡμένη πιαίνεται. 

Τὴν δ᾽ εξ ἀλιτρῆς ϑεὸς ἔϑηχ᾽ ἀλώπεχος 
Ἰυναῖχοι, πάντων ἴδριν᾽ οὐδέ μιν χαχῶν 
λέληϑεν οὐδὲν, οὐδὲ τῶν ἀμεινόνων. 

10 τὸ μὲν τὰρ αὐτῶν εἶπε πολλάκις χοχόν, 

τὸ δ᾽ ἐσϑλόν᾽ ÖL γὴν δ᾽ ἄλλοτ᾽ ἀλλοίην a ἔχει. 
Τὴν δ᾽ EX χυνὸς λιτουργόν, αὐτομνήτορα, 

ἢ πάντ ἀκοῦσαι, πάντα. δ᾽ εἰδέναι ϑέλει, 
πάντη δὲ παπταίνουσο. χαὶ πλανωμένη 

15 λέληχεν, ἣν. χαὶ μηδέν᾽ ἀνϑρώπων ὁρᾶ. 
παύσειε δ᾽ ἄν μιν οὔτ᾽ ἀπειλήσας ἀνήρ, 
οὐδ᾽ εἰ χολωϑεὶς ἐξαράξειεν λίϑῳ 
ὀδόντας, οὐδ᾽ ἂν "ειλίχως μ»ϑεύμενος, 
οὐδ᾽ εἰ παρὰ ξείνοισιν ἡμένη τύχοι 

40 ἀλλ᾽ ἐμπεδῶς ἄπρηκτον αὐογὴν ἔχει. 
Τὴν δὲ 1 πλάσαντες Τηΐνην Ὀλύμπιοι 

ἔδωχαν ανδρὶ a πηρόν' οὔτε γὰρ χαχόν, 
οὔτ᾽ ἔσϑλὸν οὐδὲν οἷδε τοιαύτη γυνή" 
ἔργον δὲ μοῦνον ἐσϑίειν ἐπίσταται" 

85 κοὐδ᾽ ἣν Sandy χειμῶνα ποιήσῃ ϑεός, 
ῥιϊῶσα δίφρον ἄσσον ἕλχεται πυρός᾽ 

sben 

. “ὍΦῸΙ͂ ὡἱμκ ἡδιόν ὡς, 

ω 

, 



ἐχ ϑαλάσσης, ἣ δύ᾽ ἐν φρεσὶν νοεῖ" Τὴν δ᾽ 
"Ὲ Ψ ΡΥ 7 ἥ a δ ús a ΄ A That szia 

a τὴν μὲν (Ξλᾷ τε καὶ Ἰέγηϑεν ἡμέρην. SZERB 

ETOLYEGEL {ιν ξεῖνος ἐν δόμοις ἰδών" rést 

3 pl "7 - eh ΄ 5. 

80 ηΘὺκ ἔστιν ἄλλη τῆσδε λωΐων γυνή ὍΝ 

ἐν πᾶσιν ἀνϑρῴποισιν, οὐδὲ χαλλίων!" ἃ 
" " 5 ) 9 ) " el a ΡῚ - 38 a Ν Υ̓ γ᾿ 

᾿- τὴν δ᾽ οὐχ ἀνεχτὸς οὐδ᾽ ἐν ὀφθαλμοῖς τιὐεῖν, ὙΠ 8 
ῳ Σ eztet pi szó 5 a , ΄ περ ΗΝ ΔΝ 

οὔτ᾽ ἄσσον ἐλϑεῖν, ἀλλὰ μαίνεται τότε δέν: 

ἄπλητον, ὥσπερ ἀμφὶ τέχνοισιν κύων. ἐπ τ 
a ΄ a ÉS τι ΄ 

44728 

35 ἀμείλιχος δὲ πᾶσι χαπουϑυμίη :---" 

ἐχϑροῖσιν ἴσα χαὶ φίλοισι γίγνεται. ΠΡΟ 

ὥσπερ ϑάλασσα πολλάχις μὲν ἀτρεμνῆς ÖS 

ἔστηχ᾽ ἀπήμων, χάρμα, γαύτῃσιν μέγα; a δὴν. 

ϑέρεος ἐν ὥρῃ; πολλάκις" δὲ μαίνεται ἐξ 

40 βαρυχτύποισ! χύμοισιν φορξυμιένη 

j ταύτῃ υιάλιστ᾽ ἔοικε τοιαύτη γυνή ἘΡΙΣ 

ὀργήν" φυὴν δὲ πόντος ἀλλοίην ἔχει. ; BE, 
v ἮΝ pid A a " Ἅ (e 5, 5 cat sv 

Τὴν δ᾽ ἔχ τε σποδιῆς χαὶ παλιντριΐξος νοῦ, 
e ? “1 5 - út τ π΄ 

1) σύν τ᾽ ἀνάγχῃ σύν τ᾽ ἐνιπῇσιν μόγις ταν 

45 ἔστερξεν ὧν ἅπαντα. χαὶ πονήσατο ez 

ἀρεστά" τόφρα δ᾽ ἐσϑέει μὲν ἐν μυχῷ i 

προνύξ, προΐμαρ, ἐσϑέει ὃ ἐπ᾿ ἐσχάρῃ" 

Fr ὁμῶς δὲ καὶ πρὸς ἔργον ἀφροσίσιον 

; ἐλϑόνδ᾽ ἑταῖρον ὁντινῶν ἐδέξατο. : 

50 Τὴν δ᾽ ex γαλῆς, δύστηνον οἰζορὸν γένος: Ὁ 
΄ ν , pi τ 7. ΄ 

es 

ϊ χξίνῃ τὰρ οὔ τι χαλὼν οὐδ᾽ επίμερον EB 

: πρόσεστιν, οὐδὲ τερπνόν, οὐδ΄ ἐράσμιον᾽ : f 
ν o ea ΞΘ ΄ , a - , ἀν. 

j Ξηνῆς δ᾽ ἁλχηνής ἐστιν ἀφροδισίης, Ξ ἐς 

τὸν ὃ᾽ ἄνδρα τὸν παρόντα να"σίῃ 9190 ES 

i 55 πλέπτουσα, δ᾽ ÉpZet πολλὰ γείτονας χοιχά, s 

ἄϑυστα δ᾽ ἱρὰ πολλάκ'ς χατεσϑίει. "she 
Ν SI e τ v ΄ bd ΄ ω. π--, 

Τὴν δ᾽ ἵππος ἁβρὴ χαιτέεσσ᾽ ἐγείνατο, ὁ ΠΝ 
ΑΝ 8...» ΕΥΣ ΄ $ 

ἣ δούλι᾽ ἔργο καὶ δύην περιτρέπε:" Bs 

χοὔτ᾽ ἂν μύλης ψαύσειεν, οὔτε κόσκινον ταν 
9 BE ΄ pi ͵ τ bat 

60 ἄρειεν, οὔτε κόπρον ἐξ οἴχου βάλοι, ἔα 
" a p) ΄ ἘΠ γο πὰ τ ező ös 

οὔτε πρὸς ἱπνόν, ἀσβόλην ἀλευμένη» -- 

αἰεὶ δὲ χαίτην ἐχτενισμένην φορεῖ, 

βαϑεῖαν, ἀνϑέμοισιν ἐσχιασμιένην" 



70 

80 

90 

95 

100 

χαλὸν μὲν ὧν ϑέημα τοιαὕτη ovi 
ἄλλοισι" τῷ δ᾽ ἔχοντι Ἰζίνεται χαχόν, : 
ἣν μή τις ἢ τύραννος, ἣ σχηπτοῦχος ff]; 
ὅστις τοιούτοις ϑυμὸν ἀγλοαΐζεται. 

Τὴν δ᾽ ἐκ πιϑήχου" τοῦτο δὴ διαχριδόν 
ἡεὺς ἀνδράσιν μέγιστον ὥπασεν χαχόν. 
ala χιστα μὲν πρόσωπα: τοιαύτη γυνή 
εἶσιν δὲ ἄστεος πᾶσιν ἀνδρώποις χέλως" 

ἐπ᾿ αὐχένα βραχεῖα, κινεῖται μόγις 
ἄπυγος, A. αὐτόχωλος" ἃ τάλας ἀνήρ, 
ὅστις χοιχὸν τοιοῦτον ἀγκαλίζεται. 
δήνεα δὲ πάντα καὶ τρόπους ἐπίσταται, 
ὥσπερ πίϑηχος, οὐδέ οἱ Ἰέλως μέλει" 
οὐδ᾽ ἄν τιν᾽ εὖ ἔρξειεν, ἀλλὰ τοῦϑ' δρᾶ, 
χαὶ τοῦτο πᾶσαν ἡμέρην βουλεύεται, 
ὅχως τιν᾽ ὡς μέγιστον ἔρξειεν χαχόν. 

Τὴν 0 ex μελίσσης" τὴν τις εὐτυχεῖ λαβών: 

χξίνῃ γὰρ οἴῃ μῶμος 00 προσιζάνει" 
ϑάλλει δ᾽ ὑπ᾽ αὐτῆς χἀπαέξεταὶ βίος" 
φίλη δὲ σὺν φιλξῦντι γηράσχει πόσει, 
τεχοῦσα χαλὸν χοὐνομάχλοτον γένος" 
χαριπρεπὴς μὲν ἐν γυναιξὶ γίγνεται 
πάσῃσι, ϑείη δ᾽ ἀμφιδέδρομεν χάρις" 
οὐδ᾽ ἐν γυναιξὶν ἥδεται χοιϑ'ημιένη, 
ὅχο"» λέγουσιν ἀφροδισίους λόγους. 
τοίας Ἰυναῖχκας ἀνδράσιν χαρίζεται 
ἠεὺς τὰς ἀρίστας χαὶ πολυφραδεστάτας. 

Τὰ δ᾽ ἄλλο φῦλα ταῦτα "μηχανῇ Διός 
ἔστιν τ᾽ ἐπ’ ἄτῃ, χαὶ παρ᾽ ἀνδράσιν μενεῖ, 
Δεὺς γὰρ μέγιστον τοῦτ᾽ ἐποίησεν χοιχχόν, 
γυναῖχοις" ἤν τι χαὶ δοχῶσιν ὠφελεῖν, 
ἔχοντί τοι μάλιστα γίγνεται χαχόν. 
οὐ TÁL OT? εὔφρων ἡμέρην διέρχεται 
ἄπασαν, ὅστις σὺν γοναικὶ τέλλεται" 
οὐδ᾽ αἶψα λιμὸν οἰκίης ἀπὼσεται, 
ἐχϑρὸν συνοιχητῆρα, δυσμιενέα ϑεόν. 
ἀνὴρ δ᾽ ὅταν μάλιστα ϑυμιηδεῖν δογχ 
KAT οἶχον ἢ ϑεοῦ μοῖραν ἣ ἀνϑρώπο" χάριν, 
εὐροῦσα μῶμον. ἐς μάχην χορύσσεται. 
ὅχου γυνὴ γάρ ἔστιν, οὐδ᾽ ἐς οἴχίην. 

κὰν ὡς ἀκοῦν οι δῶν" 



4 

ásza 

ζεῖνον μολόντ᾽ ἂν προφρόνως δεχοίατο. 
ἥτις δέ τοι υάλιστα σωφρονεῖν δοχεῖ, 
αὕτη μέγιστα τοῦ EI λωβωμένη" 

uo χεχηνότος γὰρ ἀνδρὸς — οἵ δὲ γείτονες 
χαίρουσ᾽ ὁρῶντες χαὶ τόν, ὡς ἁμαρτάνει" - ΡΟΝ 
τὴν ἣν δ᾽ ἕκαστος αἰνέσει υξρνημένος πο). 

; γυναῖκα, τὴν δὲ τοὐτέρου ̓ μωμήσετα! 
ἴσην δ᾽ ἔχοντες μοῖραν οὐ γυνώσχομεν. 

115 eds γὰρ μέγιστον τοῦτ᾽ ἐποίησεν χαχόν, : 
χαὶ δεσμὸν ἀμφέϑηχεν ő ἄῤῥηκτον π πέδης, Mr 
ἐξ οὗτε τοὺς μὲν ᾿Αἵδ ὅς ἐδέξατο 

γυναιχὸς εἵνεχ᾽ ἀμιφιδηριωμένους. 

[4 

Jegyzetek. 1. χωρί: — különbözőkép; adiectivum indeclinabile, υ 
mint δίχα, ἄτερ. 

. 2. τὰ πρῶτα: kezdetben, legelébb. 
Ἷ: ἀλιτρῆς — ΞΞ ravasz, gen. comm. — ἔϑηχε — ἐποίησε. V. ö. Elegia. 

Solon 1, 2-hez jegyz. 
9. ἀμεινόνων : a jobbat, absolute használt érteménynyel, hatá- 

rozott összehasonlítás nélküli comparativus. 
11. a szeszély egyiket erre, másikat arra űzi, — tehát ὀργήν — 

Hzeszőlg 
12. τὴν δέ ὑ. 1. ἔϑηχε ϑεός 11. v. — zovós a szemtelenség jelképe. 

λιτουργόν — χαχοῦργον. ἡ ἢ 
15. λέληχεν : ugat, csahol; perfectum praesens-jelentéssel. és 
17. οὔτε --- οὐδέ anakoluthia. V. ὃ. Arkhil. 6, 1-hez j. ú 
18. οὐδ᾽ ἂν: t. 1. παύσειε. ΣΕ 
ΘῈΣ γηΐνην" a föld, mint a butaság jelképe. s £ 
23. οἷδε itt: tud, ért. 9-8 
26. ῥιγῶσα e ἢ. ῥιγοῦσα. "Pirów igében az ξου és οου rendszerint 

. nem ου- -vá, hanem w-vá vonatik össze. 
᾿ τ χὰ ἀπήμων — ártalmatlan, — mondományilag ἔστηχε-Π6 Ζ tar- 
᾿ tözi 

39. μαίνεται a költők gyakran felruháznak élettelen lényeket 
indulatokkal. 

42. ὀργήν 1. 11-hez 1. τ 
43. ὄνου mint a lomhaság, tétlenség, falánkság mintaképe. — aj 

σποδιῆς kéttagunak ejtendő. 
45. ἔστερξεν aor. gnom., 
47. προνύξ, προῆμαρ e helyett: ἀεὶ. το 
50. γένος appositio τὴν δέ-Π62. 
1. ἐπίλερον ion alak ἐφίμερον helyett. Figyelemre méltók ἃ 

synonymák ebben s a köv. versben. 
zar χαιτέεσσ᾽ szép haju. — Systole. E szó Homerosnál is rend- 

szerint — szép haju. 
. 58. xeorrpéret tréfás értelemmel benhatólag : jobbra-átot csinál. 



63. ADYEEG — ἀπό tmesis. ΤΣ 
68. τῷ ἔχοντι t. 1. a férjnek. 
71 ἀρ ρει t. 1. γυναῖχα; a pronomen a praedicatumhoz szer- 

kesztve. V. ö. Ion. 1, 2-hez jégyz. 
78. δήνεα synizesis. 
85. βίος — βίοτος. 

89. ἀμφιδεδρ᾽ perfectum praesens jelentéssel. 
92, 93. így oldd fel: τοῖαι yovatzes εἰσὶν ἄριστα! τούτων, ἃς Ζεὺς 

ἀνδράσι χαρίζεται. 
96. τοῦτο az obiectum, μέγιστον zazóv a praedicatum. 
99. ἡμέρην διέρχεται: eltölti a napot. 

104. ϑεοῦ μοΐραν : az istentől adott sors. 
111. ὡς ἁμαρτάνει — mennyire meg van csalva. 
114. ἔχοντες mint partic. praedicativum γιγνώσχειν mellett. 
115. szószerint a 96. vers. 
116. ἀμφέϑηχεν t. 1. τοῖς ἀνδράσιν. 

Az egész nagy költeményt tartalmilag 10 részre és δρῖ- 
logra oszthatjuk következőleg : 

I. 1—6. A rendetlen nő. 11. 7—11. A ravasz és furfangos — 
nő. III. 12—20. A zsémbes, veszekedő nő, IV. 21—26. Az 
együgyü nő. V. 27—42. A szeszélyes nő. VI. 43—49. A tunya, 
rest nő. VII. 50—56. Az álnok, körmös nő. VIII. 57—70. 
A kacér nő. IX. 71—82. Az utálatos, gonosz nő. X. 83—93. 
A szorgalmas nő. — Epiog 94—118. Éles kritika az egész 
női nem fölött. 

Egy nyers, durva szatira ez a női nem ellen, gondolatok- 
ban, kifejezésekben egyiránt túlvitt, túlságos. A metsző kese- 
rüség Arkhilokhos modorára emlékeztet, de már nem egyesek 
ellen irányozva, hanem egy egész osztály, a női nem gyönge- 
ségeit ostorozva. — A mű kidolgozásában azzal a leleményes 
ügyességgel él, hogy állatokat, elemeket hoz fel, mint a me- 
lyekből Zeus a különböző tulajdonságú nőket teremtette. igy 
a disznótól a rondát, a lótol a magát cicomázó kacért, a ten- 
gertől a szeszélyest s változékonyt, a kutyától a csacska fecse- 
σόϊ, a földtől a lustát, a menyéttől a kiállhatatlant, a rókától a 
ravaszt, a majomtól a rútat s gonoszt. A női rosz természetek 
tehát megfelelnek az egyes állatok tulajdonainak — Simonides 
szerint. A költemény utolsó (X.) szakában a házias, munkás 
és serény nőt hozza fel, sti az egyedül jót, a legjobbat, — 
de aztán a költemény végszavában mégis csak ama vélemé- 
nyének ad kifejezést a költő, hogy a nő a legnagyobb baj, rosz, 
nyomorúság. Látnivaló, hogy Simonides szerfölött elkapatta 
magát. Miért ily elkeseredett a női nem iránt, miért e nőgyü- ἢ 

59. Az őrlés, szitálás, rostálás, a nő ἐξ δι πεν τίς tartózót ΑΙ 

f 
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lölség ? nem tudjuk ; zó azt hiszem, ha fjásétrők a költő élet 5 88 
. körülményeit, néhány csalódással végződött szerencsétlen sze- 
relmi viszony volna ennek az elkeseredettségnek, otromba — 

. kitörésnek magyarázata. et. 
I A találékonyság minden bizonynyal figyelemre méltó. 
Ámde ennek ellenében ott van a hoszadalmas osztályozása a 707 
nők fajainak; ott a fárasztó biba-felsorolás; ott a gyakorta 707. 
durva, goromba kifejezések, fordulatok, melyek akárhányszor — 7 
az ízetlenségig vannak víve. 

SZETT OKOKTA δ τῷ 

Életéről, jelleméről röviden szólottunk fölebb, mikor 
mint elegikust tárgyaltuk. Most lássunk pár mutatványt iam- ὃ 
bosi műveiből. 

1: 

ΠΠνουσι, χαὶ τρώγουσιν, οἱ μὲν ἴτρια, τῇ 
οἱ δ᾽ ἄρτον αὐτῶν, οἱ δὲ συμιμευκγμένους Ἄ 
Ἰούρο ὃς φαχοῖσι" κεῖϑι δ᾽ οὔτε πεμμάτων γεν. 
ἄπεστιν οὐδέν, ὅσσα τ᾽ ἀνϑρώπο LOL γῆ ο΄. 

Ξ ΄ 5. φέρει μέλαιναι, πάντα τ᾽, ἀφϑόνως πάρα. 252 
4 Ὡς" 

] " Ce Te " ἘΠ ἘΝ 

| Egy nagyobb mű töredéke ez, melyből következtetve az sast 
egész költemény tartalma. az lehetett, hogy Solon az emberek- 4 

. nek érzékies, élvezeteket hajhászó életmódját festette s a fény- — 

.  üzést ostorozta. Valószínű, hogy a tartalom nagyon is az élet- 
ből volt merítve, s ha nem is oly durván, mint Simonides, de 
kitörő hévvel korbácsolta a költő az említett gyarlóságot. 

Az emelkedett gondolkozásmód, művelt lélek természet- 
szerüleg kizárta a túlvitt, észszerütlen otromba modort. 

2 

Συμμμοιρτυροίη ταῦτ᾽ ἂν ἐν δίκῃ χρόνου 
αἡτηρι μεγίστη δαιμόνων ᾿Ολυμπίων 
ἄριστα Τὴ ἢ μέλαινα, τῆς ἐγώ ποτε 
ὅρους ἀνεῖλον πολλαχῇ πεπηγότας" 

5 πρόσϑεν δὲ δουλΞύουσα, νῦν ἐλευϑέρα. 

ον τὰ 5 le νυ ree a dé ἢ εο γαν Δ 2 ὅλο 



Bő, í 

πολλοὺς ὃ ΩΣ πατρίδ᾽ εἰς ϑεόχτιτον 
ἀνήγαγον πραϑέντας, ἄλλον ἐκδίχως, 
ἄλλον διχαίως, τοὺς δ᾽ ἀναγχαίης ὕπο 
“ρησμὸν λέ ἔγοντας, Ἰλῶσσαν οὐχέτ᾽ ᾿Αττικήν 

10 ἱέντας, ὡς ἂν TOM YI 1 πλανωμέ νοῦς, 

τοὺς δ᾽ ἐνϑάδ᾽ αὐτοῦ δουλίην ἀξιχέα 

ἔχοντας, ἤδη δεσπότας τρομευμένους, 
ἐλευϑέρους ἔϑηκα: ταῦτα. μὲν χράτει. 
ὁμοῦ ὕξην τε χαὶ δίχην ̓ συναρμόσας, 

15 ἔρεξα χαὶ διῆλϑον ὡς ἘΣ εἶ 
ϑϑεσμιοὺς δ᾽ ὁμοίους τῷ χαχῷ τ Ξ χαγαϑῷ, 

εὐϑεῖαν e εἰς ἔχαστον ἁρμόσας s δίχην 
ἔγραψα. χέντρον δ᾽ ἄλλος a ἐγὼ λαβών, 
χαχοφραδής τε χαὶ φιλ υχτήρ, ων ἀνήρ 

40 οὔτ᾽ ἂν VOTÉGYE δῆμον οὔτ᾽ ἐπαύσατο, 
πρὶν ἂν ταράξας πῖαρ ἐξέλῃ γάλα. 

Et γὰρ es ον 
ἃ τοῖς ἐναντίοισιν ív δανεν τότε, 

45. αὖϑις δ᾽ ἃ τοῖσιν ἁτέροις, ὃρᾶσα! δίχα, 
πολλῶν ἂν ἀνδρῶν ἥδ᾽ ἐχηρώϑη πόλις. 
τῶν οὕνεχ ἀρχὴν πάντοϑεν χυχξύμενος 
ὡς ἐν χυσὶν πολλοῖσιν ἐστράφην λύχος. 

Jegyzetek. 1. ἐν δίχη χρόνου: ἃ kor itélőszéke előtt, — melyről 
a költő bizton tudja, hogy az az ő javára itélend. Az idő, a kor tehát 
személyesítve van, mint a melynek itélőszéke előtt Ge, mint tanu 
jelenik meg. 

3. Γῆ. Ge, Kronosnak anyja; itt istent s földet jelent egy- 
szerre, tehát a physikai s isteni jelentés összeolvad. — ποτε arra 
vonatkozik, hogy e művet jóval törvényadása után írta. 

4. ὅρους az ország határa, jeléül, hogy az ország egy része el 
volt zálogosítva. Gondoljunk a seisakhteiára. 

6. Arról a két osztályról van szó, melyek közül egyiket szol- 
gaságra vetve eladták, a másik idegen. földön nyomorgott. 

9. χρημὸν λέγοντας tovább magy. γλ. οὐκ. ᾽Αττ. ἱέντας által jóslato- 
kat mondva, mint cigányaink, a mi Solon korában nagy divat- 
ban volt. 

11. szembetéve a 6. vers-el. 
18. χέντρον metaphora : az állam adója. — ὡς ἐγώ t. i. ἔλαβον, 

λαβών-Ὀό6] egészíthető ki. 
20. κατέσχε δῆμον. t. 1. χέντρῳ" δῆμος a köznép; χατ. 6-al ellen- 

tétben áll ταράξας t. 1. δῆμον. 
25. ἃ τοῖσιν ἁτέροις t. 1. ἥνδανεν. 

LAO φηξφλολθμορυακαρο eleme τα οὶ 

ΣῊ 



ων δε ρει. törvényeket hozván azt tapasztalta, hogy csak 
nem ὙΠΌΘΡΤΗ teljes megelégedést hoznia létre s ezért saját ma- 
tának védelmére kel, igyekezvén kimutatni, hogy átláthatja 
bárki törvényeinek áldásos következményeit. Ἷ 

" E mű tehát önigazolás, mely másfelől világosan föltárja ὁ 
 Athenai akkori politikai helyzetét. A költemény sok erélyt, 
sok ügyességet mutat s nagy mértékben rokon szellemü Solon 
politikai elegiáival. 

E eri 07 
hi - » ΄ 

Ξ γῆς ἐφεισαμην 

. πατρίδος, τυραννίδο ὶ βίης ἀμειλέχου ἢ 

90 “καϑηφάμην, υἱάνας AOL καταισχύνοις λέος, ᾿ 
οὐδὲν αἰδεῦμαι" πλέον τὰρ ὧδε νιχήσειν δοχέω ὌΝ 

§ πάντας ἀνϑρώπους. ἽΩΣ 
B sétál er E LEGAL τ. 180 κ᾿ 2 2 

Οὐκ ἔφυ Σόλων βαϑύφρων οὐδὲ βουλήξις ἀνήρ" A 
ἐσϑλὰ Ἰὰρ ὅξοῦ δι δόντος αὐτὸς οὐχ ἐδέξατο" ἐν 
περιβαλὼν δ᾽ δ᾽ ἄγραν, ἀτασϑεὶς οὐχ ἐπέσπασεν μέγα δ’ 

10 δίχτοον, ϑυμιοῦ ὃ" ἀμαρτῆ χαὶ φρενῶν ἀποσφαλείς" ál] 
pá 8 

Ξ 
ἤϑελον γάρ γεν χρατήσας, πλοῦτον ἄφϑονον λαβών 
καὶ τυρεννεύσας ᾿Αϑηνῶν μοῦνον ἡμέραν μίαν 
ἀσχὸς ὕστερον δεδάρϑα: χἀπιτετρῖφϑα! ζένος. Ἂς 

E költeményét Phokoshoz, barátjához intézé s védi ma- 
gát benne a törvényeivel szemben tett szemrehányások elle- τῇ 
nében. Kimondja tisztán: ő nem bánja, hogy ἃ kényuralmat ἑοῖς: 
nem használta fel, így kétségtelen, hogy épen ez által emel- ke 

. kedett a többi emberek fölé. ΤΝΩΝ 

4. E 
b ee ba 

αντο. νῦν 0 μη: χολούμενο! τω Χαῦνα μὲν τότ᾽ ἐφράσ 
ὁρῶσιν πάντες ὥστε Toy. — sé λοξὸν ὀφθαλμοῖς 

995 

Solon nem nyert nagy köszönetet, hálát egyik párttól 
. Ezt fejezi ki itt. 
εἴτ tehát tetrametereiből is pár példa. 

τς Solonnak iambosi s trokhaiosi mértékben írt művei fel- . 
indult kedélyre, izgatott hangulatra mutatnak, de a testestől 

í 

ELŐT ἔρον χουν... FE ÉS És zá [4 



3 ἊΝ LEE τι mint ἜΣ sem Ἶ e 5 
.  veivel soha sem is támadott, mint pl. Arkhilokhos, . har 

csak a méltó önérzeten alapuló önvédelem fegyveréűl hasz- 
. nálta ilynemü költeményeit. Természetes másfelől, hogy némi — 

.  keserüséggel telvék, a mi könnyen indokolható a műfaj ter- 
. mészetével, ámde soha egyetlen sorban sem mutatnak oly 

elkapott, durvaságig vitt modort — sem gondolatban, sem ki- 
᾿ς  fejezésben — mint azt Simonidesnél láttuk. 



1) ANAKREON, ANAKREONI DALOK. 

A görög lantos költészet nemcsak az elegiát, iambost és 
epigrammát foglalja magában, hanem a dal- és karköltést is. 
A görög lantos költészet ugyanis még nem volt külön fajként 
szembeállítva az epikus és drámai költéssel, mint a hogyan az 
újkorban, mert a lyrának főismertető jegye : az énekszerű elő- 
adás, megvolt a régi epikus költeményeknél is, másrészt pedig 
egyes lyrai fajokat (pl. az elegiát, iambost) megfosztottak az 
előadás e nemétől. 

A görög lyra a görög zenével függ szorosan össze, a kettő- 
nek művészi kifejlődése karöltve járt s mig az eposnál, elegiá- 
nál, iambosnál a zenekiséret még csak járulék volt, itt már 
elengedhetetlen kellékkc vált a lyrai érzelmesség hatékonyabb 
tolmácsolására, sőt egyes lyrai fajokhoz a táncz is kiegészítő 
elemként csatlakozott. A görög zene legkiválóbb művelői : 
Terpandros, a ki a héthúrú lant megteremtője, az ifjabb (Iym- 
pos, meg Thaletas, kik a fuvolajáték tökéletesítésén mun- 
káltak. 

Az egyéni érzelem kifejezésére a dalköltés szolgált (me- 
los). A könnyed, kedélyes érzésű, az egyéni hangulatot tükröző 
s a szív legtitkosabb érzelmeit kifejező dalokat különösen az 
aiolok mívelték (Sappho a költőnő, Alkaios), kikhez az iónok 

. 15 számítandók (Anakreon), míg az isteni tisztelettel, a győzel- 

. mekkel kapcsolatos karköltés (khoros) a maga komoly, méltó- 
ságos jellemével a dóroknál talált legkiválóbb művelőkre (51- 

. monides, Pindaros, Bakkhylides) s a dalköltéssel szemben fő 
ismertető jegye, hogy a benne kifejezett eszmék és érzések az 
egész nemzettel közösek, isteneket és hősöket ünnepel nyilvá- 
nosan, vagy személyeket dicsőít nemzeti ünnepeken. Előadás 
tekintetében amaz beérte egyetlen hangszer kiséretével, holott 
emezt egész, betanított karok adták elő nagyobb szabású zene- 
kisérettel és tánczczal. S míg az 810] dalköltés versalakja a τὸ- 
videbb sorokból álló s zárlattal ellátott versszak, addig a dór 
karköltésben a versszerkezetek legbonyolultabb és legmesteribb 

Görög lantosok. : 
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formáit alkalmazták. — A dal- és karköltésnek számos faját 
különböztették meg, ilyenek : a skolion (kördal), epithalamion 
(mászdal), hymnos (dicsőítő dal), prosodion (körmeneti dal), 
dithyrambos (bordal), paian (háladal), hyporkhema (tánczdal), 
(hrenos (gyászdal), epinikión (győzelmi dal) sat. 

Az 810] dalköltéssel rokon s annak mintegy folytatása 
Anakreon költészete, a ki ugyanazon ión törzshöz tartozott, a 
melyről a 6. lapon szólottunk. Kis-Ázsia partvidéki városában, 
Teosban (ma Bodrun mellett a romok) született s atyja neve 
Ökythinos. Elete Kr. e. 572—487 közé esik. Ifjú koráról nin- 
csenek biztos adataink, csak annyit tudunk egyik töredéke 
nyomán, hogy pajzsával ép úgy járt, mint Arkhilokhos vagy 
Horatius (1. 13. k. 1.). Midőn Kyros fővezére, Harpagos, 541-ben 
földúlta Teost, állítólag Anakreon is Teos egyik thessaliai 
gyarmatvárosába, Abderába, menekült, a honnan a hatalmas 
és műszerető samosi fejedelemnek, Polykratesnek (533—522) 
udvarába került s itt költőtársával, Ibykossal, mint udvári dal- 
nok működött, akár csak Goethe Weimarban, Ariosto vagy 
Tasso Ferrarában vagy a mi Tinódink a maga urainál, főleg 
Török Bálintnál. A fejedelem udvarában keleti szokás szerint 
sok szép ifjú tartózkodott, mint Kleubulos, Bathyllos, Smer- 
dies, Megistes, Leukaspis, Simalos s mások, a kik iránt köl- 
tönk erős vonzalommal viselkedett s költeményeiben sokszor 
megemlékezett róluk. A fejedelem halála után Hipparkhos, a 
fenkölt lelkű, magas míveltségű fejedelem hívta meg Athenaiba 
s mikor 514-ben második urát megölték, Ekhekrateshez, a 
thessaliai aleuda család egyik neves tagjához került. Bizonyta- 
lan, hogy hol élte le végső napjait, de tény, hogy 85 éves ko- 
rában halt meg. Számos szobra, képe volt az Akropolison, 
Teosban s másutt, a görög és római írók gyakran hivatkoznak 
reá, mint a görög lantos költés egyik legkimagaslóbb egyéni- 
ségére. 

Ot könyvre terjedő műveiből miránk jobbára csak nehány 
töredék maradt. A hagyomány azonban úgy tünteti föl, mint 
a pajzán jó kedvnek, az egyéni boldogságnak érzelmes költő- 
jét, a ki élvezi a jelent, szívében újra meg újra föllobban a 
sóvár szerelem, magasztalja a bort, búsong az ifjúság elmúlá- 
sán, irtózik a vénségtől. Költeményei hű tükre a későbbi iónok 
életének, a mely a perzsa uralom hatása alatt egészen elpu- 
hulttá, világpolgáriassá lett. Előadása telve van kellemmel, 
könnyedséggel, de azt is mutatja, hogy kevesebb benne a 
mélység, mint a fogékonyság, kevesebb az igazság és komoly 
életnézet, mint a pillanatnyi hevülés. Nyelve hajlékony és 
csiszolt, könnyű folyású; versalakja a elykoni és az ión, a 
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mely utóbbit majd tiszta, majd meg tört alakban alkalmazza 
ωυ--οὧὖὦὐ----τ u Gé 

, Bézátlan "hatását és népszerűségét azonban az ujabb kor- 
ban nem a tőle fenmaradt töredékeknek, hanem annak a köl- 
teményfüzérnek köszönheti, a mely Anakreoni dalok czímen 

ismeretes s a mely Konstantinos Kephalas 10. évszázbeli an- 
thologiájának függeléke. A vizsgálódás kiderítette, hogy e köl- 
temények nem Anakreontól valók. Mutatja ezt a versalkotás, 
a nyelvezet, a nyelvjárás, a hang, söt a felfogás 15. Egészben 
azonban elég ügyesen utánozták Anakreon kellemét s egyik- 
másik bátran beleillik Anakreon saját alkotásai közé. 

Az anakreoni költészetnek nemcsak a görögöknél és ró- 
majaknál akadtak utánzói (Theokritos, Moskhos, Apollonios, 
Meleagros, Leonidas, Poseidippos, Catullus, Horatius), hanem 
még az egyházi iróknál (Synesios, Nazianzi szt. Gergely) is s 
volt számos lelkes híve a modern nemzeteknél is, minő az 
olaszoknál Chiabrera, a francziáknál Girodet, Béranger, az 
angoloknál Moore s hogy másokat ne említsünk, a németeknél 
Platen, Lessing, Goethe, Gleim. Nálunk 15 nagy számú fordító- 
ján kívül (pl. Rájnis, Kazinczy, Földi, Dayka, Csokonai, Pécsi, 
Thewrewk) kitünő utánzói voltak, mint Révai, Virág, Ber- 
zsenyi, Szentmiklósi, Vitkovics, Kisfaludy $S., Vörösmarty és 
mások. 

Vovvoöpai σ᾽, ἐλαηβόλε. 
ξανϑὴ παῖ Διός, ἀγρίων 

δέσποιν᾽ ἼἌρτεμ.: ϑηρῶν᾽ 
ἴχευ νῦν, ἐπὶ Ληϑαίου 

υχαρ αϑίων 
ἀνδρῶν ἐσχατόρα. πόλιν 
χαίρουσ᾽" οὐ 1ὰρ ἀνημέρσυς 

ποιμαίνεις πολιήτας. 

ωϊ o s 53 8 ΡΟ 0 kN a 

2) 
mi. 

02 vat, ᾧ δαμάλης Ἔρως 
, s 

χαὶ Νύμφαι χυσνώπιδες 
πορφυρῆ τ᾿ Ag φροδίτη ; 

συμπαίζουσιν, ἐπιστρέφεαι a 
5 ὑψηλῶν κορυφὰς ὄρέων, 

7Ὰ 
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Topvopai Ge σὺ δ᾽ εὐμενὴς 
ἔλϑ᾽ ἡμῖν, χεχαρισμένης ὃ δ᾽ 

εὐχωλῆς Ξπαχούειν. 
ΙἈλευβούλῳ δ᾽ ἀταϑὸς ἴξνεῦ 

10 σύμβουλος" τὸν ἐμὸν δ᾽ ἔρωτ᾽, 
ὦ Δεύνυσε, δέχεσθαι. 

a 
9. 

[doAtot μὲν ἡρμὸν Ἴδη χρόταφοι χάρη τε λευχόν, 
gapizoca δ᾽ οὐχέτ᾽ ἥβη πάρα, γηράλεοι δ᾽ ὀδόντες. 
ΝΣ "κεροῦ δ᾽ οὐχέτι πολλὸς βιότου χρόνος λέλειπται" 
διὸ ταῦτ᾽ ἀνασταλύξζω ϑομὰ Τάρταρον σεδοιχώς. 

ὃ Αίδεω γάρ ἐστι δεινὸς μινχώς, ἀργαλῇὴ δ᾽ ἐς αὐτὸν 
xádodoc χαὶ γὰρ ἑτοῖμιον καταβάντι μιὴ ἀναβῆναι" 

ἐὸν 

4 7 -- , eg 37 
Are δή, φέρ᾽ ἡμίν. ὡ παῖ, χελέβην. ὅχως ὄἄμυστιν 
προπίω, τὰ μὲν δέχ᾽ ἐγχέας ὕδατος, τὰ πέντε δ᾽ οἴνου 
χυάϑους, ὡς ἀνυβρίστως ἀνὰ δηὴτε βασσαρήσω. 

ἦε δηὐτε υηκέτ᾽ οὕτω πατάγῳ τε χαλοαλητῷ 
Σχυδικὴν πόσιν παρ᾿ οἴνῳ μελετῶμεν, ἀλλὰ χαλοῖς 

ὑποπίνοντες ἐν ὕμνοις. 

τί 

ὯΝ 

Οὐ φιλέω, ὅς χρητῆρι παρὰ πλέῳ οἰνοποτάζων 
γείχεα χαὶ πόλεμον δαχρυόεντα λέγει, 

ἀλλ᾽ ὅστις Μουσέων τε καὶ ἀγλαὰ δῶρ᾽ Δφροδίτης 
συμιμίσγων ἐρατῆς μνήσχεται εὐφροσύνης. 

08 

Ἀβδήρων προϑιανόντα τὸν αἰνοβίην Αγάϑωνα 
πᾶσ ἐπὶ πυρχαϊῆς ἥδ᾽ ἐβόησε πόλις" 

οὔτινοι τὰρ τοιόνδε νέων ὁ φιλαίματος Ἄρης 
Ἰνάμισεν στυϊεμὴς ἐν στροφάλιγγι μάχης. 
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Εὔχεο Τιμώνοαχτι ϑεῶν zíjppza γενέσψα! 
ἥπιον, ὅς b ἐρατοῖς ἀγλαΐην προϑύροις 

"Epwi TE hl παρὸ KON ÉSSOTO" τὸν δ᾽ εϑέλοντα 
ασπτῶν χαὶ ξείνων 

Τὸν ἄργυρον τορξύων 
Ἤφαιστέ Hot ποΐησον 
πανοπλίαν μὲν οὐχί, 

γὰρ μάχαισι καμοί; 
KEEN δὲ χοῖλον, 
ὅσον δύνη, βάϑονον᾽ 
ποίει δέ μοι κατ᾽ αὐτοῦ 
pij ἄστρα Wie ἅμαξαν, 
UT) στυγνὸν ᾿(ἐρίωνοα" 

σι 
o 

Λέγουσιν αἱ τυναῖχες" 
᾿Ανάχρεον, 1 Ἱέρων εἶ" 

λαβὼν ἔσοπτρον ἄρε' 
χόμας μὲν οὐκέτ᾽ οὔσας, 
ψιλὸν δέ GEV μέτωπον᾽. 
ξγὼ δὲ τὰς χόμας μέν, 

σι 

Οὔ pot μέλει: τὰ [ὕγεω, 
τοῦ Σαρδίων ἄναχτος" 

οὐδ᾽ elhe πώ pe ζῆλος, 
οὐδὲ οϑονῶ τυράννοις. 

σι ἐμοὶ μέλει μύροισιν 
καταβρέχειν ὑπήνην᾽ 
ἐμοὶ μέλει ῥόδοισιν 
χαταστέφειν χάρηνα᾽ 

ke 

11 

γυμναοίῳ 

15 

10 

1( 

5 λέγῃ 

δέχομαι. 

τί Πλειάδων μέλει μ:, 
τί ἀστέρος Boorov ; 
Πρ πον ἀμπέλους Hot 
χαὶ βότρυας KAT αὐτῶν 
χαὶ Μαινάδχς τρυγχώσας. 

ποίει δὲ ληνὸν οἴνου 
χαὶ χρυσέους πατοῦντας 

ὁμοῦ χαλῷ Λυαίῳ 
Ἔρωτα χαὶ Βάϑυλλον. 

ΠῚ 

[9] 

9 9 E ér 9 9 Ξ 

εἴτ᾽ εἰσίν, εἴτ᾽ ἀπήλϑον, 
007, οἰδα᾿ τοῦτο δ᾽ οἷδα, 

ὡς τῷ γέροντ: μᾶλλον 
zpé ÉTEL τὸ τερπνὰ παίζειν, 
ὅσῳ πέλας τὰ Μοίρης. 

τὸ σήμερον éket Hot, 
τὸ δ᾽ αὔρ ον τίς οἷδεν 

ὡς οὖν ἔτ᾽ εὔδι᾽ ἔστιν. 
χαὶ πῖνε xat χύβευςξ 

val σπένδε τῷ Λυαίῳ, 
u) νοῦσος, ἥν τις ἔλϑῃ, 

“σὲ μὴ δεῖ πίνειν. 



100 

1 

σι 

σι 

or 

"Ageg με, τοὺς ϑεούς σοι, 
πιεῖν πιεῖν ἀμιυστί:᾽ 
ϑέλω ϑέλω μανῆναι. 
ἐμαίνετ᾽ ᾿Αλχμαίων τε 
5 χὼ λευχόπους ᾿Ορέστης, 
τὰς ι"ητέρος χτοανόντες" 

ἐγὼ δὲ (νηδένα χτάς, 
πιὼν δ᾽ ἐρυϑρὸν υἷνον 
ϑέλω ϑέλῳ μανῆναι. 
»: ΄ ΡΣ 3 - Η 

ξμιαίνε ὃ: Ηραχλῆς πρὶν 

ΤΊ σοι ϑέλεις ποιήσω, 
τί σοι, λάλη χελιδών ; 

τὰ ταρσό. GED τὰ χοῦφα 
ὑέλεις λαβὼν ψαλίξω ; 
BA! π᾿ y e ΄ 

Ἢ μᾶλλον ἔνδοϑέν σεὺ 

Ἴρωτα χήρινόν τις 
vegyíns ἐπώλει" 
ἐγὼ δέ οἱ παραστὰς 
'πόσου ϑέλεις᾽ ἔφην 
τὸ τυχϑὲν Ξξχπρίωμαι: 

00 εἰπε δωριάζων᾽" 

"Ká αὐτὸν ὁππόσου λῆς, 
ὅπως ἂν ἐχμάϑ'ης νιν 

sol 

᾿Βρασμίη πέλεια, 
πόϑεν πόϑεν πέτασσαι ; 

πόϑεν μύρων τοσούτων 
ἐπ᾿ ἠέρος ϑέουσα 
πνέεις te χαὶ φεχάζεις ; 

τίς ἐστί σοι μεληδών ; 

4. 

»". 

15 

1( 

1 

10 

ANAKREON, ΑΝΑΙΚΚΕΙΟΝΙ DALOK. 

δεινὴν χλονῶν φαρέτρην 
mat τόξον "Igíretov. 

ἐμοιίνετο ús Αἴας 
mer ἀσπίδος χραδαίνων 
τὴν Ἴνδχτορος μάχαιραν. 
ἐγὼ δ᾽ ἔχων χύπελλον 
χαὶ στέμμιι τοῦτο χαίταις, 
οὐ τόξον, οὐ μάχαιραν, 
ϑέλω ϑέλω μανῆναι. 

τὴν γλῶσσαν, ὡς ὁ Τ᾽ηρεὺς 
ξΞχεῖνος, ἐχϑερίξω: 
τί ED χαλῶν ὀνείρων 
ὑπορϑρίαισι 4 ρωνοαιῖς 
ἀφήρπασας [Ῥάϑυλλον ; 

007, , eli χηροτέχνης" 
ἀλλ᾽ οὐ ϑέλω συνοικεῖν 
Ἔρωτι παντορέχτοι.᾽ 
δὸς οὖν, δὸς αὐτὸν ἡμιν 
δραχμῆς. καλὸν σύνευνον. 
ὙΈρως, σὺ δ᾽ εὐϑέως He 
πύρωσον᾽ εἰ δὲ μή, σὺ 
χατὸ φλογὸς ταχήσῃ. 

“᾿Αναχρέων p ἔπεμψεν 
πρὸς παῖδα, πρὸς Βάϑυλλον, 
τὸν ἄρτι τῶν ἁπάντων 
χρατοῦντα χαὶ τύραννον. 
πέπραχέ pw ἣ ἢ Κυϑήρη 
λαβοῦσα ΜΝ τ ὕμνον" 



ANAKREON, ANAKREONI DALOK. 

ἐγὼ δ᾽ ᾿Αναχρέοντι ἀφαρπάσοισοι “χε: μῶν 
διαχονῶ τοσαῦτα" ᾿Αναχρέοντος αὐτοῦ" 

χ5 χαὶ νῦν, ὁρᾶς, ἐκείνου πιεῖν δέ μοι δίδωσιν 
ἐπιστολὰς χομίζω. τὸν οἶνον, ὃν προτίνε' 
χαί φησιν εὐϑέως we 30 ποιῦσα δ᾽ αὖ χορεύω 
ἐλευϑέρην ποιήσειν. καὶ δεσπότην χρέχοντα 
ἐγὼ δέ, κὴν ἀφῇ με, πτεροῖσι συσχιάζω. 

20 δούλη μενῶ. παρ᾽ αὐτῷ" χο! μωμένη ὃ δ᾽ ém αὐτῷ 
τί γάρ με δεῖ πξ τασϑαι τῷ βαρβίτῳ χαϑεύδω. 
ὄρη τε χαὶ κατ᾽ ἀγρούς, 5 ἔχεις ἅπαντ᾽" ἄπελϑ:᾽ 
val δένδρεσιν χκαϑίζειν λαλιστέραν μ.᾽ ἔϑηκας, 
φαγοῦσον ἄγριόν τῇ; ἄνϑρωπε. χαὶ χορώνες.᾽ 

25 τὰ νῦν ἔδω μὲν ἄρτον 

S. 

Ilapa τὴν σκιὴν Βαϑύλλου 
χαϑίσω καλὸν τὸ δένδρον᾽ 
ἁπαλὰς δ᾽ ἔσεισε χαίτας 

μαλοιχωτάτῳ χλαδίσχῳ. 
ὃ παρὰ δ᾽ αὐτὸν ἐρεϑίζε: 
πη ὴ ῥξουσα πειϑοῦς. 
τίς ἂν οὖν ὁρῶν παρέ έλϑοι. 
χαταγώγιον τοιοῦτο ; 

Αἱ Μοῦσα: τὸν ἔρωτα λύσασϑαι τὸν “ἔρωτα. 
δήσασαι στεφάνοισιν χἂν λύσῃ δέ τις αὐτόν, 

τῷ Καάλλε: παρέδωχαν. οὐχ ἔξεισι, μένε: δέ" 
y - 2 ἢ ΄ a , δ, χαὶ νῦν ἡ Κυϑέρεια δουλεύειν δεδίδαχται. 

5 ζητεῖ λύτρα φέρουσα 

10. 

Ἢ γὴ μέλαινα πίνει, 5 τὸν δ᾽ ἥλιον ἀν 
πίνει τὰ δένδρα δ᾽ αὖ τὴν. τί μοι μάχεαϑ᾽, ἑταῖρυι, 
πίνει ϑάλασσα δ᾽ αὔρας, χοὐτῷ ϑέλοντι πίνειν; 
ὁ 0 ἥλιος ϑάλασσαν, 

101 
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Ὁ 

Θέλω λέγειν ᾿Ατρείδας, 
ϑέλω δὲ Κάδμον ἄδειν’ 
a. βάρβιτος δὲ χορδαῖς 
ἔρωτα [LODVOY ἠχεῖ. 
ἤμειψα νεῦρα πρώην 
χαὶ τὴν λύρην ὅποασαν᾽ 

or 

Φύσις χέρατα ταύροις, 
ὁπλὰς δ᾽ ἔδωχεν ἵπποις, 
ποδωχίην λαγωοῖς, 
λέουσ! χάσμ᾽ ὀδόντων, 
τοῖς ἰχϑύσιν τὸ νηχτόν, 

ὀρνέοις πέτασϑαι, 
ἀνδράσιν φρόνημα. 

σι 

15. 

Σὺ μὲν λέγεις τὰ Θήβης, 

ὃ 0 αὖ Φρυγῶν αὐτάς" 
ἐγὼ δ᾽ ἐμὰς ἁλώσεις. 

οὐχ ἵππος ὥλεσέν με, 

14 

διΙεσονυχτία!ς Tod ὥραις, 
στρέφεται ὅτ᾽ ἼΑρχτος ἤδη 
χατὸ. χεῖρα τὴν Βοώτου, 
μερόπων δὲ φῦλα πάντα 
χέαται κόπῳ δαμέντα, 

Ἔρως ἐπισταϑείς μιεὺ 
ϑυρέων ἔχοπτ᾽ ὀχῆοας. 

“τίς᾽ ἔφην ᾿ϑύρας ἀράσσει: 
varó μεὺ σχίζεις ὀνείρους." 

100 δ᾽ "ἔρως ᾿ἄνοιγε᾽ φησίν" 
βρέφος εἰμί᾽ ui) φόβησαι" 

σι 

1 

5 00 πεζός, 

1 9 

20 

ANAKREONI DALOK, 

χἀγώ μὲν δον ἄϑλους 
Ἡρακλέους" λύρη δὲ 
ἔρωτας ἀντεφώνει. 
χαίροιτε λοιπὸν ἡμῖν 

ἥρωες" ἡ λύρη TAL 
μόνους ἔρωτας ἄδει. 

εἶχεν. 
δίδωσι χάλλος 

γυναιξὶν οὐχ ἔτ᾽ 
T Ξ 

τί οὖν; 
10 ἄντ ἀσπίδων ἁπασῶν, 

ἀντ᾽ ξγχέων ἁπάντων. 
νικᾷ δὲ καὶ σίδηρον 
val TÖP καλή τις οὖσα. 

οὐχὶ νῆες" 
στρατὸς δὲ χαινὸς ἄλλος 

ἀπ᾿ ὀμμάτων με βάλλων. 

βρέχομαι δὲ χασέληνον 
χοατὸ νύχτο. πεπλάνημαι. 
ἐλέησο. ταῦτ᾽ οαχούσας, 
οινὸ, δ᾽ εὐθὺ λύχνον ἅψας 
ἀνέῳξα, mot βρέφος μὲν 
ἐσορῶ φέροντα τόξον 
πτέρυγάς τε καὶ φαρέτρην. 
παρὸ δ᾽ ἱστίην xadisa, 
παλάμαις τε χεῖρας αὐτοῦ 
ἀνέϑαλπον, ex δὲ χαίτης 
ἀπέϑλιβον δγρὸν ὕδωρ. 
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ὁ δ᾽, ἐπεὶ χρύος μεϑήῆχεν, 
ἱφέρε᾽ φησί 'πειράσωμεν 
τόδε τόξον, εἴ τι μοι νῦν 
βλάβεται βραχεῖσα γευρή.᾽ 
τανύει δὲ καί με τύπτει 

δαχαρίζομιέν σε, τέττιξ, 
ὅτε δενδρέων ἐπ᾿ ἄχρων 
ὀλίγην δρόσον πεπωχὼς 
βασιλεὺς ὅπως ἀείδεις" 
σὰ Ἰάρ ἔστι χεῖνο πάντα, 
ὁπόσα βλέπεις ἐν ἀγροῖς, 
ὁπόσα. τρέφουσιν ὗλαι. 
σὺ δ᾽ ὁμιλίο, Ἰεωργῶν, 
ἀπὸ μηδενός τι βλάπτων᾽ 

ANAKRWONI DALOK 
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μέσον ἥπαρ, ὥσπερ οἷστρμος" 
ἀνὰ δ᾽ ὅλλετα! καχάζων, 
ξένε᾽ δ᾽ εἶπε ᾿πογχάρηϑι" 
χέρας ἀβλαβὲ ἡὲς μὲν ἡμῖν, 
σὺ δὲ χαρδίοαν πονήσεις.᾽ 

τίμιος βροτοῖσιν, 
ϑέρεος γλυκὺς προφήτης" 

φιλέουσε μέν ce Μοῦσαι, 
séf Ἂν - “Ὁ ἴα 

φιλέει δὲ Φοῖβος αὐτός, 
hi a) as "7 

λιγυρὴν δ᾽ ἔδωχεν οἴμνην. 
τὸ δὲ γῆρας οὔ Ge τείρει, 
σοφέ, TNYEVÍJS , φίλυμνε" 
ἁπαϑὴς δ᾽, ἀναιμόσαρας, 
σχεδὸν εἰ ϑεοῖς ὅμοιος. 



Jegyzetek Anakreonhoz és az Anakreoni dalokhoz. 

1. Artemishez intézett s úgynevezett ,hivogató" hyiunos. 
A költemény versalakja : 1., 2. glykoni (-.-.““ὦ- Ὁ), 3. phe- 
rekratesi (- 9! υυ. . ). — 1. ᾿ουνοῦμαι v. összevonás nélkül γου- 
ΤΩ esedezve kér. — ἐλαφηβόλος, 2. szarvasűző. V. ö. Hor, Οὐ. 

12, 22: szvis inimica virgo beluis. — 4. ἵχευ, a. m. ἵχου. — 
ALTE a Maiandros mellékfolyója Magnesia mellett Kis-Ázsiá- 
ban. E vidéken , Leukophryne" néven különösen tisztelték Arte- 
mist, fényes temploma is volt itt, a melynek romjai maig fön 
vannak. — 5. δίνη, ἢ út örvény. — ϑρασυχάρδιος 2., animosus. — 7. 
ἀνήμεος 2., költői szó, a. τη. vad, bárdolatlan. — ὃ, ποιμαίνω, Ho- 
merosnál is, pl. II. 6, 25. 11, 106. — πολιήτας, ión és költői alak 
az attikai πολίτας ἢ. 

2. E Dionysoshoz intézett hymnost a költő samosi tartóz- 
kodása idején írhatta s arra kéri benne az istent, hogy Kleu- 
bulos hajlandóságát szerezze meg neki. — 1. ᾽ναξ e h. ἄναξ. — 
δαμάλης 2., Eros jelzője: ifjudad, viruló. — 2. Νύμφαι, gyakran 
említvék, mint Dionysos kisérői s egykor dajkálói; v. ö. Hor. 
Od. 1, 19, 1 k. — ὃ. πορφύρεος (πορφυοοὺς) 3. bíborszínű, Aphro- 
dite jelzőjeül költőnk alkalmazta; v. ö. Ov. Amor. 2, 1, 38 pur- 
pureus Amor. — 4. ἐπιστρέφεαι, synizesis és mellőzött contractio ; 
ἐπιστρέφομαι, átbolyong. — 5. ὀρέων, ismét synizesis. — 6. 1. 1. 1. 
— 8. ἐπαχούειν, infin. imperativus értelemmel; így nálunk is pl. 
Petőfi: Tenni! tenni! a helyett, hogy szóval Az időt igy elha- 
rácsoljátok (Szájhősök) vagy Arany: Nosza! lótni-futni! (Jóka 
ördöge). — 9. 10. KAcuBovAw . . . σύμβουλος, szándékos  paro- 
nomasia; Kleubulosról 1. a bevezetést. — 10. τὸν... δέχ εσϑαι, 
vedd oltalmadba hozzá való vonzalmamat. — 11. Δεύνυσε, samosi 
kiejtés szerint az ión Διόνυσε h. 

3. Fájdalmasan panaszolja az ifjuság eltünését, előre bor- 
zadva a pillanattól, melyben az élettől meg kell válnia. V. ö. 
Mimn. 1. — 1. ἡμὶν a. m. ἡμῖν. --- χοόταφος, ὃ halánték. — 2. πάοα 
e. h. πάρεστι, nincs már többé jelen, nincs meg, oda van. — γη- 
ράλεοι δ᾽ ὀδόντες, fogaim elavultak, azaz: már odvasak. — 3. λέ- 
λειπται, van már hátra. — 4. ἀνασταλύζω, felzokog. — ϑαμά, ismé- 
telten, gyakran. 5. JAlöew, ez a rendes genet. Anakr.-nál, v. ὃ. 
Tyrt. 3. 38 jegyz. μυχός, ὃ, a ház belseje, zúg. — ἀργαλῇ χτλ., 
zord az út, mely oda vezet. — 6. V. ö. Verg. Acen. 6, 126 k. fa- 
cilis descénsus Averno . . . Sed revocare gradum superasgue 
evadere ad auras, Hic opus, hic labor est. 
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4. E bordalból látjuk, hogy Anakreon az ivást csak mérték- 
letesen szereti s énekkel óhajtja fűszerezni. Szabad utánzása 
Hor. Od. 1. 27-ben látható. — 1. κελεβή, 1, nagyobb fajta ἰνό- 
pohár. — ὕὅχως, ión alak az attikai ὅπως ἢ, — ἄμυστιν, így mond- 
hatnók: egy húzamot, egyet. — 2. ἔγχεας két szótagúnak olva- 
sandó. A bor és víz vegyítésének aránya rendszerint ?/b : "/5, 
holott itt a mérsékeltség jelzésére ?/s : "s. — 3. δηῦτε, krasis, 
δὴ αὖτε, már ismét, megint csak. — ἀνυβρίστως, 100: ártatlanúl, 
tisztességesen ; v. ö. Xenoph. 1, 19. — ἀνὰ... βασσαρήσω, tme- 
sis s a. m. ujjong, mulatoz, debacchari. A tmesis nálunk is meg- 
van, "pl. Arany Buda hal. III. Össze az agg ember rogya két 
térdére, IX. vissza legott mégyen, XI. Fel Buda egy térdről 
pillanta ijedten. — 4. κάλαλη τῷ, krasis, χαὶ ἀλαλητῷ. --- 5. A sky- 
thák és thrákok ismeretesek voltak arról, hogy fölötte zajosan 
mulattak. — ucAerőuev, μελετάω itt: kiabál, zajong. — 6. ὑποπίνοντε, 
csendesen iddogálva (subbibentes), ellentétben a fölebbi Σχυϑιχὴν 
πόσιν- 8]. — ἐν ὑμνοῖς, v. ö. Xenoph. 1. 94. 

5. Anakreon elegiái közül való. — 1. χρητῆοι, 1. Xenoph. 1, 
4-hez jegyz. — 2. νείχεα χτὰ., részben ugyanezt a gondolatot ol- 
vassuk Xenophanes 1. elegiájában, de míg ő azt kivánja, hogy 
még ivás közben is az erény, az erkölcs legyen a borozók aja- 
kán, addig Anakreon itt is a szerelmet és vidámságot hangsú- 
lyozza. — “δαχρυόντα, itt: könyokozó, siralmas, mint néha ἃ latin 
tristis. — 3. Μουσέων χτλ., a Musák ajándéka alatt a költészetben 
és művészetben való jártasság értendő, mint Arkhil. 1; a genet. 
összevont alakja egyesben (0) és többesben (εων) csaknem állandó 
az ión nyelvjárásban. — δῶρ᾽ ᾿Αφροδίτης, t. i. a szerelem és szép- 
ség ; Így mondja Hom. 1]. 3, 64. is; különben v. ὃ. Hor. Od. 4, 
10, 1. Veneris munera, Verg. Aen. w. 33. Veneris premia. — 
4. εὐφροσύνης, v. ὃ. Xenoph. 1, 4. 

6. A. epigrammáinak egyike s abból az időből való, a mi- 
kor Abderában tartózkodott. — 1. atvofuic, 2. igen erős, vitéz. — 
2. πυραϊή, ἢ epikus és ión mellékalakja zurá-nak, máglya. — 
ἐβόησε, βοάω voltakép: kiált, mivel t. 1. a halottat nevén szok- 
ták kiáltani a sírnál vagy máglyánál, mi ,megsirat"-tal adhat- 
jee vissza. — 3. φιλαίματος 2., költői szó : vérszomjas. — "Apn:, 
v. ὃ. Arkhil. 1. 1-hez j. — 4. ἤναρισεν, ἐναρίξω epikus és költői 
szó s voltakép a. m. megölt ellenséget kifoszt, itt: megöl. — 
στυγερός 3. borzasztó, iszonyú. — στ -οοφάλιγξ, agyyos, ἣ epikus és 
költői mellékalakja ozcófoc-nak : örvény, forgatag. V. ö. Berzsenyi: 
Nyolez századoknak vérzivatarja közt. 

7. Ez az epigramma oltárfelirat lehetett (1. 66. 1.) s ez az 
oltár Hermesnek volt szentelve és bizonyos tornaiskola előtt 
állott. — 1. ὔχεο ión végzet az attikai -ov h. — Τιμώναχτ', nem 
ismerjük közelebbről. — szöv χήουχα alatt Hermes értendő. — 
2. ἀγλαΐη, 9, fény, dísz. — πρόϑυρον, ró, itt: előudvar, t. 1. a ház 
bejárója előtti tér. — 2. τὸν. . . δέχομαι, örömmel fogadom pedig 
a ki akár a városbeliek, akár az idegenek közől e tornaiskolába 
akar lépni. 
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1. Az ezután következő költemények mind nem Anakreon- 

tól valók s versalakjuk jobbára : Ve — 1. τορεύω, késő- 
kori görög szó: érezből valami művészit alkot, τοῦ: földolgoz. — 
2. "Hoctore, 1. Mimn. ὃ, 5-hez jegyz. — 3. πανοπλία 71, teljes fegy- 
verzet. — οὐχί, teljességgel nem. — 5. ποτήοιον, τό, serleg. — 
χοΐλον, hogy t. 1. mentűl több férjen bele. — 6. βαϑύνω, mélyít, 
kiváj. — 9. στυγνὸν "Opiwva; Orion (Kaszáscsillag) 24 csillagból 
álló csillagkép, a melynek feljövetele és letünése rendesen vihar- 
"al szokott járni, ezért mondják itt ,vészes"-nek; v. ὃ. Verg. 
Aen. 1, 535; 4, 52; 7, 719. Hor. Ep. 10, 10. — 10. Πλειάδων, a 
Pleiadok (Fiastyúk) a monda szerint Atlas és Pleione leányai, 
kiket (mind a hetet) a csillagok közé sorozott Zeus; különben a 
Bika csillagképében vannak s a görög felfogás szerint lemené- 
sük ideje a tél kezdetének jele. — 11. Βοώτου, Bootes a monda 
szerint Lykaon és Kallisto unokája, nagyatyja feltálalta Zeus- 
nak, a ki azonban új életre keltve a csillagok közé helyezte; az 
északi égbolton s ép a Nagy gönczöl közelében van. — 14. Μα!:- 
γάδας, a Mainadok Bakkhos ittas kisérői. — τρυγόω, szüretel, 
(szőlőt) szed. — 15. ληνός, ἢ, sajtó, kád. -— 16. πατοῦντας (πατέω), 
szőlőtiprókat, nyomókat. — 17. Λυαίῳ, Lyaios Bakkhos mellék- 
neve s a. m. gondüző. Bakkhosról 1. Ion 1, 1-hez 1. — 18. Eros 
a szerelem istene, Aphrodite fia, szárnynyal és tegezzel ábrá- 
zolják. 

2. E dalocska egyike a gyűjtemény legsikerültebb darab- 
jainak. Önmagához hajhász a költő s azt az alapelvet mondja ki 
benne, hogy mentül öregebbek, tehát a halálhoz mentül köze- 
lebb vagyunk, annál jogosultabb fölhasználni az időt s élveznünk 
az életet. — Utánzata Lessing Das Alter cz. műve. — 1. Λέγου- 
σιν, nondogatjálaió — 2. γέρων ; mivel A. késő vénségeig folytatta 
költői működését s öreg korában is ugyanazon régi vágyódással, 
erős érzéssel és vidámsággal énekel a borról, szerelemről, az 
irodalomban ép úgy, mint a művészetben Dionysos örökké lel- 
kesülő öreg hivének ábrázolták. — 3. ἔσοπτοον, τό, tükör. — 
ἀϑρόω, itt: meglát, észrevesz. — 5. σευ, a. m. σέο — σοῦ 5. itt, 
mivel nincs nyomaték rajta, hangsúlytalan. τὰς χώμας . .. οὐχ 
οἶδα, itt az alany a főmondat tárgyává van téve, vesd össze 
Vadrózsák 248: Látom életemet, nem igen gyönyörü; Arany 
Toldi IV. 15: Hiszem az istent, árvát sem hagyja; u. o. VI. 14 : 
Hiszem a teremtős; még addig nem öl meg. — 9. μᾶλλον, t. 1. 
τοσούτῳ ; a brakhylogia tekintetében v. ὃ. Arany Buda hal. XII. 
Hall egyszer odalenn, mint paripa prüsszét (azaz olyat, mint a 
paripa prüssze). — 10. τεοπνά, accus. adverb., tréfásan, kelleme- 
sen. - παίζω, itt: muűlat, enyeleg. — 11. ὅσῳ, t. 1. μᾶλλον. ---- τά 
Μοίρης; új Moira végzete, t. 1. a halál. L. Kallin. 9. 1. 

3. E költemény alapgondolata az, hogy a költőt nem lelke- 
síti a ἀπο vagy hatalomvágy, a holnappal nem is törődik, 
csak a mát. akarja élvezni. — 1. Az első sorokkal v. ὃ. iambos, 
Arkhilokhos 2, 1., a melynek határozott utánzata. Ugyane gon- 
dolatot olvassuk különben Nazianzi szent Gergelynél: Ohajtod-e 
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a lydus Gyges javát magadnak ? (Thewrewk ford.) ; nálunk Day- 
kának ,Az új Anakreon"-jában: Nem királyok boldogsága, Nem 
Gyges kincshalmai, vagy Kisfaludy Hímfy szerelmei 90. Haj- 
hászszon más uraságot, Hágjon más tisztségekre, Gyüjtögessen 
gazdagságot, Törekedjék kincsekre. — μέλει itt nomin.-szal, ho- 
lott rendesen genet.-sal jár, μέλει τινί τινος. — Gyges (716—-678) 
Lydia dúsgazdag királya volt, a kinek trónra jutását elbeszéli 
Herodotos (1. 8). Itt különben a tulajdonnév a gazdag fogalmá- 
nak szemléltetésére szolgál. — 2. Σαρδίων, Sardes Lydia fővárosa, 
ma csak romjai vannak meg Sart és Binbír-tepe név en. 
3. οὐδ᾽ εἷλέ πω με ξῆλος, a. τη. zat οὔπω εἷλε μὲ ξῆλος ; ἔηλος, ὃ itt: 
féltékenykedés olyanokra, a kik nagy tiszteletben részesülnek, 
tehát: nagyravágyás. — 5. μύρον, τὸ (többnyire többesben), jó- 
illatú olaj, kenőcs. 6. χαταβρέχω, erősen megnedvesít, beken. — 
ὑπήνη, 1, szakáll; lakoma alkalmával u. 1. a görögök nemcsak 
hajukat, hanem szakállukat is bekenték. V. ö. Dayka itt emlí- 
tett költeményében : Én kenettől ázott hajjal Várom a nap ese- 
tét. 8. χαταστέφειν ; a rózsakoszorú lakomákon elmaradhatatlan 
volt ἃ fejről, még mielőtt iváshoz láttak. V. ὃ. Xenoph. 1, 2. - 
9—10. E sorok számos utánzóra találtak, így a többek közt 
Hor. Epist. 1, 11, 22 k.: Tu guamcungue deus tibi fortunaverit 
horam, Grata sume manu, neu dulcia differ in aunum v. Οἱ. 
esze 17 köv. Ouis scit, an adiciant hodierne crastina summe 
Tempora di superi? Berzsenyi: Minden órádnak leszakaszd 
virágit, A jövendőnek sivatag homályát Bizd az istenség vezető 
kezére S élj az idővel v. ugyanő: Használd a napokat s a mi 
jelen vagyon Forró szívvel öleld! . a Hólnáppal ne törődj, 
messze ne álmodozz! . . . Míg lehet, élj örülj ! Petőfi: Mit tö- 
rődöm, mit tünődöm még sokat, Élek most és ölelem, mi élvet 
ad. 11. ὡς, a meddig. — edöt, a. τη. εὔδια; εὔδιος 2. csendes, 
ZAav artalan, itt átvitten a testi állapotról, ellentétben a 14. νοῦσος 
szóval: ép, egészséges. — 12. χυβεύω, koczkával játszik, koczká- 
zik. — 18. Avaiw, 1. 1. 17-hez j. — 14. um . . . λέγη e h. ur νοῦ- 
σός τις ἐλθοῦσα λέγη s azért mondja a költő, mert Dionysosról azt 
tartották, hogy orvosi tehetséggel is bír s meg tud szabadítni a 
betegségtől. - — γοῦσος, régi epikus alak νόσος hp azis λέγη, itt 
νοῦσος személyesítve van. 

4. E dalt a dühöngésre való kedv szülte s tartalma az, hogy 
a költő a hősökkel állítva szembe magát, a bor hatása alatt akar 
dühöngeni. — 1, ἔλφες, ettől függ ἃ köv. sorbeli πιεῖν infin. s 
megfelel neki a latin: sine (me) bibere. —- τοὺς ϑεούς, önálló 
accus. az esküformában, hozzáértendő ὄμνυμι: V. ἐπόμνυμι. --- σο!, 
dat. ethic. — ὦ, πιεῖν, πιεῖν és 3. ϑέλω ϑέλω szókettőzés, a mely 
itt a dithyrambos-szerű lelkesültségből magyarázható. V. ὁ. 
Arany: Türte Miklós, türte, a meddig türhette, Vörösmarty : 
Még semmi hang, még semmi jel ; ον αν Erzem, érzem, ér- 
zem a τιμὲς — ἄμυστι, 1. Anakr. 4, 1. — 3. μανῆναι, ν. ὃ. Hor. 
Od. 3, 19, 8: insanire iuvat, uaz 04. 2, 7, 26. — 4. Alkmeon 
τὸς πο: pe a Thebai ellen menő hét vezér egyikének, Am- 
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phiaraosnak, fia, a ki a Thebai elleni hadjáratra csak álnok ne- 
jének rábeszélésére szánta el magát, noha jóstehetségénél fogva 
előre tudta vesztét. Polyneikes értékes nyakékkel vesztegette 
volt meg Eriphylét, hogy így a férjet háborúba küldje. Amphia- 
raos meghagyta fiainak, hogy érette anyjukon álljanak boszút. 
A hét vezér halála után tíz évvel új hadjáratra indultak Thebai 
ellen s Eriphyle most már saját fiát, Alkmeont, vette rá, hogy 
a hadjárat fővezérévé legyen. A hadjáratot most siker koro- 
názta s Alkmeon visszatérvén, értesült anyja ismételt áru- 
lásáról, meg is ölte, de ennek következtében megőrült. "AAz- 
μέων iónattikai alak a rendes ᾿Αλχμαίων h. 5. λευχόπους ᾿Ορέστης ; 
Orestes, a másik anyagyilkos, Agamemnon és Klytaimnestra 
fia. Mig Agamemnon a trójai háborúban járt, Aigisthos el- 
csábította Klytaimnestrát s mikor a hős visszatért, a nő se- 
gítségével megölte. Ezért Orestes utóbb véres boszút állott 
mindkettőn, de egyszersmind bele is őrült iszonyú tettébe, 
az Erinysek folyton üldözték, mignem Pallas Athene segít- 
ségével az athenaii vértörv ény szd fölmentette. λευχόπους (-οδος) 
melléknevét onnan kapta, hogy örjöngése alatt sarútlan járt- 
kelt; e szó tehát nem széplábút, nem is sápadt külsejüt vagy 
gyorslábút jelent; a görög felfogás sarútlannak festi az őr- 
jöngőket, így mondja ezt , Enxipides is a bakkhansnőökről. — 
7. χκτάς, ν. ὃ. Hom. Odyss. 15, 224: καταχτάς. --- 8. ἐρυϑρὸν οἶνον, 
Ovid. Fast. 5, 511. vina rubentia, a magyar nóta is: Piros bort 
ittam az este. — 10. ἐμαινετ᾽ “Ηρσχλῆς ; Herakles a monda szerint 
több izben őrjöngött ; így mikor BEurytos király nem adta neki 
korábban odaigért leányát, lolet, akkor ennek testvérét, Iphi- 
tost, meghitt "barátját, öntudatlan dühöngésében annak saját 
nyílával ölte meg. Más monda szerint Hera sujtotta őrültség- 
gel s Iphitos nyílával megölte nejét és gyermekeit. — 10. s 
alább 13. τ πρίν ἃ. τ. ποότεοον. --- 11. δεινήν, a mennyiben halál- 
hozó nyilak voltak benne. — χλονῶν, χλονέω itt : megzörrent V. ὃ. 
Zalán futásában : (a nyilak) zörrenve lehulltak, v. szörnyen meg- 

csördül a fegyvere testén. — 13. Aias, Telamon fia, feldühödve 
a miatt, hogy a meghalt Akhilleus fegyverzetét nem neki, ha- 
nem Odysseusnak itélték, noha ő volt arra legméltóbb, Athene 
istennő hatása Kovetkeztébet megőrült S ugyanazzal a kard- 

dal ölte meg magát, melyet a ἘΠΕ ΟΣ ajándékozott volt neki. 

A költő tehát két örjöngő párt hoz föl, a két anyagyilkost, a 
kiknek őrjöngése az indító okra nézve különbözik az övétől, 
továbbá más két hőst, a kiknél az őrjöngés mikéntje volt más. 
14. ἀσπίδος, Aias pajzsázól 1. Hom. 1]. 7, 219 :k. — 17. χαΐταις, 
dat. locat. év x. h. 

5. A költő haragosan tör ki a fecske ellen, mivel az meg- 
zavarta reggeli álmát, melyben a kedves ifjú, Bathyllos, jelent 
meg előtte. — 1. σοι, a szokott kifejezés ποιεῖν τινά τι, itt pedig 
τίνι τι. ὍΣ ταοσός, 4, betűcserével (metaplasmos) az attikai ταὐῤ- 
δός h., eredetileg a. m. valaminek a lapja, innen az a lapos tér, 
melyet az egész szárny befog, á. ὁ. maga a szárny. — χοῦφος 3. 



JEGYZETEK ANAKREONHOZ ÉS AZ ANAKREONI DALOKHOZ. 109 

könnyű, itt: könnyed repülésü, fürge röptű. — 4. dare (ψαλίς 

olló) késő kori szó s a. m. lenyír. A futurum-alakra nézve 
megjegy: zendő, hogy a dór nyelvjárásban az 40 (1. 7; ἐχϑερίξω), 
-αἰζω, -álw, -ἄάζω és -ύτσω végű igék a fut.-ot -ξω, az aor.-t -ξα-ν ἃ] 
képezik. — 5. évőogev, belülről ki, mi: tövestül. — 6. Tereus, 
Thrakia királya, elcsábította Philomelát s ΠΟΡΥ hire ne menjen, 
kivágta a nyelvét. L. Ov. Met. 6, 412 k. — 7. ἐκεῖνος, lenézően, 
mint : iste. — 8, ὀνείρων függ ἀφηοπάσας- Ἐν — 9. ὑπόρϑριος, 3. reg- 
gel felé eső, reggeli, korai. 

6. A költő egy viasz-Erost vásárol, de tüzbe dobással fenye- 
geti, ha nem gyúlasztja szerelemre. — 1. χήοινον, viaszból való ; 
a szegényebb iparosok, képfaragók drága szobrok helyett ilye- 
neket árulgattak olcsó pénzért. — 1. ἐπώλει, impt. de conatu, 
akart eladni. 4. πόσου, genet. pretii. — σοί, dat. comm. — 
5. ἐχπρίωμαι, a coni. ϑέλεις- től függ. — 6. δωριάζων ἃ rendes δωρί- 
ζων h., asta "dórósködva; stb: 11. "dőr nyelvjárást használva. 
7. λῆς dór alak ἐθέλεις h. — 9. χαοοτέχνας ismét dór alak -ς h.; 
a. τῇ. viaszműves. — 11. παντορέχτης, 2. minden (pajkosságra) ké- 
pes. — 13. δοαχμῆς gen. pretii. A drakhma értéke kb. 75 fillér. 
14. εὐθέως, azonnal, legott. — 15. πυρόω voltakép: eléget, τὴς 
lángra lobbant. 16. xará . . . τακήσῃ, tmesis, χατατάχω itt: a. 
m. Ἐπ —- ὙΠΈνΗΣΗ gen. partit. 

7. Az összes anakreoni dalok közt egy sincs, a mely költői 
találékonyság, kedves földolgozás tekintetében fölülmúlná. Tar- 
talma az, hogy A. Bathylloshoz küldi galambját s ez aztán út- 
közben egy vándornak elbeszéli, milyen jó dolga van neki a 
költőnél. Majdnem románcz, ΠΡ költői szépségekkel. — 1. ἐρασ- 
vióc 3. kellemes, kedves. — 2., 8. πόϑεν háromszoros ismétlése a 
csodálkozás nyomosítására. — ὃ. μύοων, a genet. πνέεις-[61] függ, 
KŐ Xenoph. 16 5. ψεχάζω, csepegtet, "harmatoz. —. 6. μελη- 
δών, -όνος, 1. gond, baj, itt: feladat, hivatás. — 7. ἔπεμψεν ; a gö- 
rögöknél még ritkább, de már a rómaiaknál gyakori volt a ga- 
lambposta, melyet az újkor is alkalmaz, főleg háború esetén 
izenet-váltásra. — 9. ἄρτι, ἃ. m. vöv. — 10. A mennyiben A., mivel 
kész minden kivánságát teljesítni, úgy tünteti föl a dolgot, hogy 
az egész világ hasonló vonzódással, szerető tisztelettel van 
iránta. — 11. A galamb Aphrodite szentelt madara volt. — 
12. λαβοῦσα . . . ὕμνον, a. τη. ἀντὶ μιχροῦ ὕμνου. ---- 14. τοσαῦτα, ilyen 
fontos dolgokban, t. 1., mint a galamb jelenlegi küldetése a szép 
ifjúhoz. — 15. ὁρᾶς, közbevetően: a mint látod. — 16. ἐπιστολὰς 
χομίζω, keleten ma is használják ily czélra a galambot. — 
18. ἐλευϑέρην, a mennyiben ilyen fontos szolgálatokat végzett, 
tehát mint a rabszolga, felszabadítható. — 19. χῆν, Erasis ebből : 
χαὶ ἦν. — 22. con, ehez is tartozik az utána következő χατά. — 
23. δένδρεσιν, dat. locat. ἐν ὃ. ἢ. — 24. τι, megvetően: holmi. — 
28. πιεῖν, az infin. itt a latin gerundium értelmében: innom. — 
29. ποοπίνω, ráköszönt. — 31. χρέχω, τ" lantot ver, lantol. — 
32. συσχιάζω, beárnyalom. — 35. ἔχεις, a. m. ἀχήχοας. οἶσϑα, habes. — 
ἄπελϑε, menj már, elmehetsz. — 37r A varjút közmondásszerűen 
használták a fecsegés jelzésére, mi a szarkáról mondjuk. 
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8. Egy piczike csendélet-kép. Szépségét fokozza az a mély 
érzés, a mely a költőt tudvalevően Bathylloshoz fűzi. Egyes ma- 
gyarázók az egészet allegoriának nézik, melyben a fa Bathyllost, 
a fa lombja a haját, a csevegő patak a száját, a pihenő hely 
ölét jelképezi. — 1. σχίη, umbraculum. — 3. ἔσεισε, σείω, rázogat, 
lenget. — χαιτάς, lombját, így Hor. Od. 4, 7, 1. redeunt arbori- 
bus come. — 6. πειϑοῦς, csalogatva, t. 1. hizelgően, rábeszélően 
csobogva. 

9. Erost megkötözik a Musák s rabszolgaként adják át Szép- 
ségnek, a melynek aztán örökre rabja marad. Allegorikus kép, a 
melynek magva az, hogy a természeti ember durva érzéseit meg- 
nemesíti a szellem, a míveltség. — Versalakja dimeter ionicus a 
minore az első szótagon összevonással: ΓΛ"... — ὦ, στε- 
φάνοισιν, az alapgondolat folytán koszorú illik a Musákhoz, nem 
bilincs. Különben Vergiliusnál (Buc. 6, 18 k.) Chromis és Mna- 
sylus szintén koszorúval kötözik meg az öreg Silenust. — 3. τῷ 
Κάλλει, a szépség istene. Legvilágosabb bizonyíték arra, hogy 
e dal nem Anakreontól való, az elvont fogalomnak semleges 
nemű névvel való jelzése; Aphroditén kívűl különben más szép- 
ség-istent az igazi görög világ nem ismert. — 5. λύτρα, vált- 
ságdíj, a mi Homerosnál ἄποινα,,]. 1]. 1, 20 v. 95. — 6. λύσασϑαι: 
figyelj a különbségre : λύεσθαι arról, a ki megvált, λύειν arról, a 
ki szabadon bocsát. — 7. κἂν xrA., a szerkezet ez: ἐάν δὲ χαὶ λύσῃ 
τις αὐτόν. --- ὃ, ἔξεισι a jövő értelmével: nem fog eltávozni, ellen- 
téte μένει δέ, ott marad, t. 1. a Musák szolgálatában, nem vágyik 
vissza a régi durva világba. 

10. A költő annak igazolására, hogy iddogál, magára a ter- 
mészetre hivatkozik, a mely őt ép erre tanítja. — 1. γῆ μέλαινα, 
a föld állandó jelzése volt mindig, de pl. Szemere: A sötét föld 
s piros hajnal. — 2. A fák gyökereikkel fölszívják a földből a 
nedvességet. — 3. αὔρας, a levegőbeli párákat. — 4.. ὃ δ᾽ ἥλιος, 
χτλ., nemcsak a stoikusok, hanem már Anaximandros és Herak- 
leitos is azt tanította, hogy a nap a tenger vizéből táplálkozik ; 
itt tehát πίνε: a. τ. fölszívja. — 5. Thales mondta ki először, 
hogy a hold a naptól kölcsönzi fényét, tehát abból táplálkozik. — 
6. τί μοι μάχεσϑ᾽, t. 1. minek ellenkeztek, miért nem engeditek. — 
7. χαὐτῷ, krasis ebből: χαὶ αὐτῷ. 

11. Hiába fog a költő fönséges (epikus vagy drámai) tárgy- 
hoz, lantja csak a szerelmi költéshez való. — 1. Θέλω, a pres. 
az elbeszélés élénkítésére való. λέγειν, a. m. ἄδειν, megénekel, 
mint a latin dicere is. ᾿Ατρείδας, Atreus fiai, t. 1. Menelaos és 
Agamemnon, a trójai háború hősei, a kik a trójai mondakörből 
epos meg dráma tárgyaiúl dolgozvák fel. — 2. Κάδμον, Kadmos, 
Thebai alapítója, hőse volt a Homeros után működő kyklikosok- 
nál a Thebais ez. eposnak s Antimakhos művének. — 3. βάρβι- 
τος, a. m. λύρα. --- 4. ἔρωτα, szerelmi dalokat. 5. ἤμειψα, t. 1. 
olyanokkak a melyek inkább találnak az epikus eseményekhez. — 
7. ἄϑλους, attikai alak az iónban : ἀέϑλαυς. ---- 8. Hpaxhéovs, az ión- 
ban: Ἡραχλέος. — Herakles mythosát Peisandros és Panyasis 
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dolgozta föl eposban. — 10. χαίροτε, isten veletek. — ἥμῖν, a. 1. 
ἐμοί. — Érdemes megjegyezni e dalocskáról, hogy utánozta Ovi- 
dius Amor. 1, 1 k. Berzsenyi: ,Melissa" cz. költeményében, tra- 
vestálta Bernhold (Szent Pált s a prófétákat Akartam énekelni, 
De a koboz csupán csak Melanchthont zengedezte, sat. ford. 
Thewrewk), végre gyönyörű dallamot írt reá Schubert (Op. 56, 2.). 

18 Mikor. a természet kiosztotta adományait a teremtmé- 
nyek között, nem maradt egyéb a nő számára, mint a szépség, 
ámde ez fölötte áll minden másnak. Igen sikerült egy dal a 
csattanós és váratlan véggel, valamint az ügyes ellentétekkel 
ἀπὲ: ló, oroszlán-nyúl, madár-hal). — 1. χέοατα, a második 5Ζό- 
tag hosszúnak olvasandó, mintha χεράατα- 6] volna összevonva. — 
2. ὑπλή, pata. — 3. ποδωχίη, 1, gyorsaság. — 4. ydou ὀδόντων, 
fogakkal telt szájüreget. — 5. τὸ νηχτόν, a. m. τὸ νήχεσϑαι ν- τὴν 
νηχτιχὴν δύναμιν, úszó képességet. — 6. πέτασϑαι, ἃ névelőtlen infin. 
itt főnevet helyettesít, tehát a. m. τὸ πέτασϑαι, röpülést. — 7. opó- 
vua, az értelem a férfi fegyvere a külső támadások ellen. — 
8. A nők számára nem volt semmiféle fegyvere a természet- 
nek. — 9. τί οὖν: t. 1. πεποίηχε v. ἐποίησε. --- 10. ἀντ᾽ t. 1. kárpót- 
lásúl . . . ért. — 12. xat, még . . . 18. — - σίδηρον καὶ πῦο, a szép- 
ség lefegyverzi a haragot, a fegyver elveszti előtte erejét. — 
Érdemes a megjegyzésre, hogy e költeményt még zsidóra is le- 
fordították, utánozta Tasso Arnyntas 21 1 magyarra is sokan 
fordították s a közmondás is azt tartja: Tűz, víz és az asszony 
épen győzhetetlen. 

13. Társa a 11. dalnak, csakhogy egészen más fordulattal. 
Veleje az, hogy mások eposi tárgyakat énekelnek meg, a költő 
azonban saját legyőzetését a hajadonok által. — 1. τὰ Θήβης, 
thebaii eseményeket. — Φουγῶν alatt a trójaiak értendők, Troas 
területét Phrygia fogalmába foglalták. — ἐμός, gen. obi.-t tar- 
talmaz, tehát: ἁλώσεις, ἃς ἐγὼ ἑάλων, mások hódítása; a többes 
szám a hódítás ismétlődésének . kedveért. — 4. ἵππος, itt a. m. 
lovas, ellentétben az 5. versbeli zeZóc-szal. — 6. 7. στρατός, itt a 
lányok, illetve a kedvelt ifjak seregét jelenti. — ὀχαινός, egészen 
újszerű hadcsapat, a mely szemeiben hordja fegyverét; v. ö. 
Arany, Rozgonyiné: Nyílat ugyan, a mint látom Hoztál szép 
szemedben. 

14. Egyik legremekebb darabja a gyűjteménynek s azt be- 
széli el benne a költő, hogy esős időben szállást adott Erosnak, 
ez pedig azzal hálálta meg, hogy szerelemre gyúlasztotta. — 
j tő Μεσονυκτίαις τε ὥραις e h.: μεσούσης νυχτός, költői kifejezés, mert 
ὥρα ,óra" értelemben a klasszikus görög irodalomban nem igen 
fordúl elő. V. ὃ. éj derekán; Balassi Magyar katona-ének : éjten 
éjjel. — 2. 3. στρέφεται, fordúl, t. 1. Bootes (1. 1. 11) kinyújtott 
keze éppen érinti a Nagy medve farkát. Erősen népies megha- 
tározás, a melyet Ovidius is használ Met., 10, 446 k., de a ma- 
gyarban is szokásos, pl. Csokonai : Megfordult a gönczöl szekre 
tengelye, — a pásztornép is így határozza meg ezt az időpon- 
tot. — 4. μερόπων, halandó. — φῦλον, τό, nemzetség, Itt : μερόπων- 

Görög lantosok. 5 
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nal kapcsolatban : emberi nem. — ἢ. χέαται ión alak χεῖνται ἢ. 
6. ἐπισταϑείς pass., holott activumot ἯΙ τά) járnánk, ez csak ἃ 
később kori irodalomban fordúl elő, ἃ. m. ide lépve. — 7. χόπτῳ, 
itt a. m. kopogtat. — ὀχῆος, ὃ, ión alak az attikai ὀγεὺς (-ἐως) h. 
s a. m. retesz (az ajtón). — 8. ϑύοας, a többes szám a szárnyas 
ajtót jelzi. — 9. κατὰ. . . σχίζεις, széttéped, megzavarod, a latin- 
ban is : abrumpere, rumpere somnum; itt is tmesis van. — 
10. ἀνοίγω és ἀνοίγνυμι a. m. kinyit. — 11. uz φόβησαι;. μή után 
az aor. imper. szabályellenes az aor. coni. v. press. imper. h. — 
12. 13. κἀσέληνου χατά νύχτα, a holdtalan éjszakán. — 14. ἐλέησα, 
megszántam. — 15. ἀνά... ἅψας, tmesis; hamarosan világot 
gyújtva. — 17. ἐσορῶ, népiesen : hát látok; a pres. az előadás 
élénkítésére. — φέροντα, értelemszerű szóegyeztetés, mintha nem 
βρέωος, hanem παῖδα előzte volna meg; e fajta Aranynál Buda 
hal. VII. Zsákmánynyal is onnan adi gazdagodnak, u. o. X. 
Meglásd, valamennyi pártodra szegődnek. — 19. ἱστίην, az atti- 
kaiban: ἑστίαν. — 22. ἀπέϑλιβον, kifacsartam. — 23. χούος, -εος, Eó, 
epikus és költői szó (az iónban χρυμός, 0) hideg, fagy. — μεϑῆϊχεν, 
alább hagyott, engedett. — 24. φέρε, a. m. ἄγε, nosza. — πειράζω, 
megpróbál, megkisérel. — 96. βλάβεται, e h. βλάπτεται. --- 28. ἧπαρ, 
máj, a hol a szenvedélyek szálból: mi inkább szivet mon- 
dunk. — 30. συγχάρηϑι, örülj velem együtt. — 31. χέρας, τό, itt: 
nyíl. — 92. χαρδίην, 866. regp. — E költemény is sokan utánoz- 
ták, pl. Hiador: ,A megázott πτς ἘἸ Kisfaludy: Himfy kes. 
143. — Thorvaldsen innen vette egyik műalkotásához az esz- 
mét, Cherubini meg csinos dallamot írt e szövegre. 

15. Kiváló szépségű dal s a tücsök dicséretét tartalmazza. 
Versalakja : -ὠὐώ εὖ- ὦς -- ἐ Μιαχαρέζομεν, boldognak monda- 
lak. — 3. A régiek hiedelme szerint (v. ö. Verg. Buc. 4, 16. dum 
pascentur Tore cicadse) a tücsök a levelek harmatjáv al táplálko- 
zik; így mondja Szemere is: (a költő) mint a tücsök, harmat- 
cseppel éljen? — 4. βασιλεύς, mint király néz le ἃ fatetőről, 
mintha minden az övé volna. — 9. Értelme: mivel senki sem 
bánt téged. — 10. Tisztelnek, becsülnek az emberek. — 11. Mint 
a tavasz hirnökét, említi már Hesiodos Scut. 393. — 14. Csengő 
hangot adott neked. — 15. A vénség azért nem árthat a tü- 
ἘΠ ΠΕ mert (a régiek hite szerint) minden évben megifjodik 

a vedlés után. Υ. ὃ. Hom. II. 4, 315. — 16. σόφε, a dalnokok neve 
σοφοί, v. ὃ. Sol. 7, 52-hez, j. — γηγενής, mivel azt hitték róla, 
hogy a földből ESTÉT ezért az őslakosság jelképe lett s ezért 
az athenaiiak arany tücsköket viseltek hajukban {τεττιγοφοροί), 
hogy ez által őslakóknak jelezzék magukat. — 17. ἀπαϑής, ment 
vagy a fájdalomtól és megvénüléstől. — ἀναιμόσαοχε, véretlen, 
mint rovar. — 18. Az istenekhez annyiban hasonló, a mennyi- 
ben neki sincs vére, az isteneknek sincs (az ikhor helyettesíti, 
v. ö. Hom. II. 5, 340) s ezen felül minden évben újra megfiata- 
lodik (15. νῇ. 
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BEVEZETÉS. 

Zágoni Mikes Kelemen, a Törökországi Levelek és egyéb 

művek írója, Mikes Pálnak és Torma Évának fia, 1690-ben 

született Zágonban, Háromszék vármegyében. Atyját korán 

elvesztvén, gróf Mikes Mihály, Kelemen távoli nagybátyja 

vette őt házához, hol egy ideig nevelkedett, míg a kolozs- 

vári jezsuiták convictusába került. Néhány évi itteni tanu- 

lása után 1707-ben II. Rákóczi Ferenc mellé adatott cbelső 

inas, vagyis udvari apród minőségében. Mikes rajongó 

szeretettel viseltetett a nagy fejedelem iránt, kit azon perc- 

től kezdve, hogy udvarába került, soha többé el nem ha- 

gyott. Ő maga (1727. nov. 8 iki levelében) azt írja a fejedelem 

iránti vonzalmáról: «Α bizonyos, hogy a szabadságkeresés az 

én elmémben akkor nem volt, és ha eddig tart bujdosásom, az 

igaz, hogy az uramhoz való vak szeretetem okozta. Másutt 

megint (1738. dec. 15.) c Énnekem soha semmi egyéb okom 

nem volt hazámat elhagyni, hanem, hogy igen szerettem az öreg 

fejedelmet; .Bzzel a vak szeretettel ment Mikes Rákóczi udva- 

rába ezzel szolgálta ő a fejdelmet rövid jó napjaiban és a bujdosás 

hosszú keserű éveiben. Midőn Rákóczi szerencséjének csillaga 

leáldozott, Mikes feláldozó hűséggel követte a fejedelmet Len- 

gyelországon át Franciaországba és onnan Törökországba. 1717- 

ben hagyta el Mikes Kelemen, mint Rákóczi kísérője, Francia- 

országot, hola fejedelemmel négy éven át tartózkodva, a francia 

műveltséget elsajátította. III. Ahmed szultán meghívására 

ment Rákóczi Törökországba, hol reményeinek teljesülését 

inkább várhatta, mint Franciaországban, minthogy a török 

akkor épen háborúba volt bonyolódva a német császárral. 

A török ugyan saját ügyének akarta felhasználni Rákóczit, de 

a fejedelem azt hitte, hogy e háború által saját céljait is elér- 

heti. Szép remények vitték Rákóczit és bujdosó társait Török- 

országba, s midőn 1717. október 10-ikén Gallipolinál török 
11 
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földre léptek, csakugyan azt hitrék, hogy men egvenes ἢ az 

igéret földjére mehetnek. Ebbeli szép reményeik szonban füstbe 

mentek. Vár a várták az időt és a kedvező alkalmat, hogy ter- 

veiket valósítsák; de év év után jött, és ök minden évvel távo- 

labb estek annak valósulásától Sötét éjszaka borult a szegény 

bujdosók életére Törökországban. Végre bele nyugodtak kér- 

lelhetetlen sarsukba. A bujdosók száma egymásután gyorsan 

megfogyatkozott. Esterházy, Horváth, Bercsényi rövid idő- 

közben követték egymást, s mindenik halála keserű fájdalmat 

okoz, Mikesnek. De legnagyobb és leg negrendítobb volt az a 

csapás, mely a bujdosókat és különösebben Mikest Rákóczi 

halálával érte. 1735. ápril 8-án hunyt el a nagy fejedelem. Fiá- 

nak Józsefnek megérkezése és élete a bujdosók között nem 

csak nem vigasztalta, hanem inkább leverte őket; mert apjá- 

nak épen ellentéte : bizalmatlan, zárkózott, gyanakodó és epés: 

természetű volt, kia bujdosóknak még keserűbbekké tette a. 

hontalanság szomorú napjait. 

Az ifjú Rákóczit a török szintén fölhasználta a német; 

császár r Ilen ijesztőnek, míg 1838. november 10-én bekövethe- 

zett halála után a többi tőbb magyarnak kellett azt a szerepet: 

átvenni és a török által kirendelt küldetésben eljárni. Mikes, 
ki sokkal becsületesebb volt, hogy sem ezen uton hazájának és: 

honfitársainak kárát lelkére vehette volna, csak kelletlenül 

vetette wagát alája megb izatásának, maga is inkább óhajtván. 

vajha meg ne történnék az, amire őt felhasználni akarták 

hogy t i. a bekétlen magyarok a lázadás zászlaját kitűzve a. 

bujdosókhoz csatlakozzanak és a török sereggel harcoljanak. 

hazájuk ellen. Látható öröm és könnyebbülés szállta meg lel-. 

két, midőn ezen szereplése vége: ért és ő 1.mét visszatérhetett. 

rodosztói magányába, honnan többé ki sem mozdult. Huszon- 

két évet töltött tt másodszori letelepülése után, mialatt több-- 

ször tett lépéseket aziránt, hogy hazájába visszabocsássák.. 

Haszostalan -volt ebben az ügyben rokonaival váltott !evele- 

zése, majd a konstantinápolyi osztrák követnél tett személyes: 

kérése ; a szegény bujdosónak nem engedték meg, hogy ábrán- 

dosan szeretett hazája foldjére léphessen és ott pihenhesse ki 
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hosszú bujdosásának fáradalmait. A hajtbatailan szigorúság az 

ártatlan Mikecssel szemben, kinek egyedüli bűne csak az volt.hogy 

a jó öreg fejdelmet vakon szerette, mindenesetre túlzó volt.Ennél 

keményebben még soha sem lakot az őszinte ragaszkodás és 

rajongó szeretet. Mikesnek végre 15 teljesen resignálnia kellett, 

mit keresztényi türelemmel és bölcs megnyugvással cseleke- 

dett is ; csupán egyszer fakadt ki keserű panaszra miatta A θη] 

dosók soraiból a halál azalatt ujra szedte az áldozatokat mind- 

addig, míg Mikes egy inaga maradt azok közül. kik Rákóczival 

jöttek ki Magyarorszác ból s a porta őt nevezte ki a bu:dosók 

fejévé, básbuggá. Ezt a méltóságot négy évig viselte (1758- 

1762-ig), míg 1762-ben vége szakadt az ő földi zarándokságá- 

nak is. Október 2-án a pest snek esett á.dozatul. Földi marad- 

ványait a Hrtus Hungarorumban temettek el. Rikóczi 

Ferenc egykori sétakertje helyén, ahová a fejedelem halála 

után a bujdosó magyarokat temették volt. 

Mikes Kelemen mint ember legmelegebb rokonszenvünket 

birja. Ritka nemes lélek, kiben az emberi jellem legszebb 

vonásai tündökölnek. Férfias erő mellett a szív leggyöngédebb 

érzése, az önzetlen, feláldozó szeretet diszítik őt. Rákóczi 

iránti vak szeretete minden sorából !itünik; de leginkább 

nyilvánul az abban a mély fájdalomban, melyet halála fölött 

érez. Ennek a bálványozó szeretetnek kell tulajdouítanunk 

azt a békeséges tűrést és megadást annyi megpróbáltatás 

közepette. Nem zugolódik, mintha csak tűrésre vo!na teremt" c. 

Inkább maga szenved, csakhogy a békétleneket lecsi lapítsa ; 

másokat vigasztal és reménynyel kecsegtet ; míg színíra sen 

kinek sincs vigasztaló szava. Igaz, hűséges sáfár. ki bece ülettel 

kezeli azt, mit ura rábizott ; ki inkább társainak irígykedését és 

gyűlölködését szenvedi, hogysem legkevesebbet is feláldozzon 

abból, mit kezére bíztak. Hogy igaz sáfárkodásáért és hasznos 

szolgálatáért Rákóczi Józseftől még köszönetet sem kapott, 

azt nem igen vette föl; de ha becsületességében kételkedek, 

azt még a jó öreg fejedelemtől sem tudta szótlanul eltűrni. 

Hirtelen kifakadását egy ízben később megbánja és könnyek- 

kel áztatva s csókolva a fejedelem kezeit, maga kér tőle bocsá- 
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natot. Gyöngéd szíve forró gyermeki szeretettel ragaszkodik 

anyjához még férfi korában is, midőn anyjától vett levelét éve- 

ken át kebelén hordozza s később féltvén azt az avatatlan kezekbe 

kerüléstől, mint legdrágább kincset haza küldi rokonának. 

Érző szívének résztvevő kebelre levén szüksége, azt Rákóczi 

fegyvertöltőjének lányában, Kőszeghy Zsuzsiban hitte föltalál- 

hatni; gyöngéd szerelemre gyulad iránta, kinek ugymond cigen 

fösvényen osztogatták a szépséget, de rendes, tisztességes sze- 

mély, és tiszta jóságv. De szegény Mikesnek őszinte igaz szere- 

tetéért itt sem jutott jutalom osztályrészül; az egyszerű kis 

Zsuzsi gr. Bercsényi neje lett s a gyöngéd lelkű Mikes el nem 

titkolhatja, hogy csalódása fájdalmat okozott lelkének. Érző 

szíve magános életre lévén kárhoztatva, a honvágyat annál 

mélyebben érezte. De e vágya sem teljesülhetvén, elhagyatott- 

ságában szellemi munkával adott lelkének táplálékot. Elmé- 

lyedt kedvenc olvasmányaiba és üres idejét írással töltötte el. 

Olvasmányait vallásos és erkölcsi iratok, továbbá történeti mű- 

vek képezték, s mint író is ez irányban működött. Művei között 

a legkiválóbb helyet foglalják el a Törökországi Levelek. 

Ő maga, ki minden meghitt jó baráttól, résztvevő kebeltől 

megfosztva volt kénytelen élni, képzeletében teremtett magának 

egy olyan meghitt lényt, kivel minden gondolatát, szívének 

minden érzelmét tartózkodás nélkül közölte. Képzeletében élő 

nénje, kihez leveleit negyven éven át intézi, pótolta neki a jó 

barátot, a szerető hitvest. Szüksége volt Mikesnek, a mélyér- 

zésű Mikesnek ilyen bizalmas lényre, kinek minden baját, min- 

den viszontagságát elpanaszolja, kit azzala gyöngéd szeretettel 

elhalmozzon, mely szívében meg nem férhetett. Ez a körül- 

mény magyarázza főkép, miért használt Mikes levélformát. De 

Mikes Rákóczinak meghitt embere, titkos tanácsosa is volt, 

s mint ilyen nyomát akarta hagyni nagynevű ura viszontagsá- 

gos életének és a vele bujdosó sázsiai magyarok, szenvedései- 

nek, hogy intő például szolgáljanak az egész nemzetnek ; 

(145. levél). Ez vezette másrészt Mikes Kelement a Törökországi 

levelek írására. Meg akarta írni Rákóczi törökországi bujdo- 

sásának történetét, Ezt a feladatot teljesen meg is oldotta, 
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mert az erre vonatkozó minden legkiebb mozzanata, a Rákóczi- 

féle bujdosás egész története híven meg van írva e levelekben. 

De Mikes azt nem száraz történeti munkábana karta megörökí- 

teni; ez az előadási forma nem felelt meg az ő egyéni ter- 

mészetének. A száraz történeti előadásban a maga személye, 

apró bajaival, keserveivel és sok egyéb kiszorult volna a mű 

keretéből. Mikes pedig ezt is felveendőnek tartotta 8 azon- 

kívül még a törökországi viszonyokat, a népéletet, a mieinktől 

eltérő szokásokat, továbbá több oldalú olvasmányait, böngésze- 
teit is mind igen érdekes dolgoknak tartotta arra, hogy felje- 

gyezze őket. Azért kellett neki olyan formát keresnie, mely ezt 

a tarka képcsoportot magába foglalhassa. És ez a keret ismét 

csak a levélforma lehetett. Mikes Törökországi Levelei tehát 

nem missilis levelek, melyeket egy állítólagos nagynénjéhez (gr. 

P. E.-hez) küldött Konstantinápolyba, hanem levélformában 

írt napi feljegyzések gyűjteménye vagy emlékirat féle iro- 

dalmi mü. A levélalakot Mikes Franciaországban való tartózko- 

dása alatt ismerhette és kedvelhette meg. 

Franciaországban a XVII. században és a XVIII.-ban is 

azon időtájt, midőn Mikes Párisban élt, a levélformát nagyon 

kedvelték és művelték. Jean Louis Guez de Balzac (1594— 

1654) használta legelőször a levélformát, melylyel Ciceronak 

mintaszerű és velős irályát igyekezett utánozni. Vegyes tar- 

talmú leveleiben és egyéb írásaiban a estyl academigue? meg- 

teremtője lett. Utána Voiture (1598—1648) lépett fel e formá- 
ban, mely csakhamar és leginkább a női olvasóközönséget 

hódítá meg. A levélforma legkiválóbb művelője volt Sévigné 

marguisné (1626—1696), ki ezt a formát a tökély legmagasabb 

fokára emelte. Levelei, melyeket leányához Grignan asszony- 

hoz írt (Lettres a ma fille Madame de Grignan), a kifejezés 

gyöngédségénél és érzelmi tisztaságánál fogva nagyon vonzók 

és az akkori udvari életnek hű tükreül szolgálnak. Sévigné 

leveleit a francia körökben azon időtájt, hogy Mikes Párisban 

volt, mohón olvasták és azok szellemes és érzelmes irónőjének 

emlékét bálványozták. : 

A levelezés — írja egy francia ssthetikus — - akkor ép oly 
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nagy szerepet jítszott, mint a művelt társalgás ; keresve keres- 

ték a szép leveleket. 

Nincs kétség benne, hogy Mikes szintén olvasta és meg- 

kedvelte e leveleket, mint a francia művelt világ legkedveltebb 

olvasmányát. S valóban, ha Sévigné leveleit Mikes levelei mel- 

lett olvassuk, lehetetlen ez utóbbiakon az elsőknek hatását föl 

nem ismerni : A mit Sévigné a levélírásról mond : «Εἰ verité, 

il faut un peu entre amis laisser trotter les plumes, comme 

elles veulent: la mienne a toujours la bride sur le cous ( Való- 

ban, barátok között, engedni kell egy kissé a tollakat, hogy tet- 

szésük szerint nyargaljanak ; az enyémnek mindig féket eresz- 

tek) ezt az elvet Mikes nagyon is magáévá tette. Úgy ír, min- 

den tartózkodás nélkül, amint tollára jön. Nem válogat a kife- 

jezésekben, nem szépít, nem tesz kerülőket, hanem ír amint 

érez és gondol. Sévigné asszony előadása mesterkéletlenül jó 

izüen, kedélyesen foly; ezt mondhatjuk Mikeséről is. Sévigné 

asszony levelének mindegyike tele van leánya iránti gyöngéd, 

bálványozó szeretetével ; Mikesnek minden levele, melyet nénjé- 

hez intézett, szintén a legmelegebb érzelemnek gyöngéd tol- 

mácsa. A kifejezések egész sorát idézhetnők Sévigné leveleiből, 

melyek majdnem vérévé váltak Mikesnek és leveleiben csak- 

nem ugyanazon szavakkal vannak visszaadva. Csak nehány 

kifejezését idézzük Sévignének, hogy Mikes megfelelő helyeivel 

összevethessük. 

cAdieu mon enfant; je ne finis point; je vous défie de 

pouvoir comprendre combien je vous aime". (Isten veled, leá- 

nyom ; nem tudom befejezni; nem hiszem hogy megér thetnéd 

mennyire szeretlek téged.) 

«6 Π6 5818 point comme Von fait pour ne point aimer sa fille.p 

(Nem tudom valóban, hogy teheti azt valaki, hogy ne 

szeresse a lányát.) 

«16. ne mamuserai point aujourdhui a vous dire com- 

bien je vous aime.) (Ma nem mulatom magam azzal, hogy 

elmondjam neked, mennyire szeretlek téged.) 

«1᾿ 81 le bonheur de eroire gue vous maimez.s (Boldog 

vagyok abban a reményben, hogy szeretsz engem.) 
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«06 ne puis jamais vous trop aimer." (Soha sem tudlak 

eléggé szeretni.) 

a Adieu, ma chére enfant, je vous aime passionément, gue 

je ne pense pas guon puisse aller plus loin; si guelgu" un 

souhaitait mon amitié, il devrait étre content gue je lajmasse 

autant guc j aime votre portrait.s (Isten veled, édes gyermekem, 

oly szenvedélyesen. szeretlek, hogy nem hiszem, hogy ennél 

tovább lehetne menni ; ha valaki barátságomat kívánná, meg- 

lehetne elégedve azzal, ha úgy szeretem, mint a hogy arcképe- 

det szeretem.) 

Ilyen és hasonló gyöngédségi kifejezések számtalan válto- 

zatban fordulnak elő Sévigné leveleiben; Mikes Kelemennek 

nénje iránti hasonló kifejezései a francia írónő érzelem virág- 

jainak szakasztott párjai. 

Mikes Kelemen tehát, ki egy más kedvelt francia irónőnek, 

Gomeznénak cJournées amusantesv című munkáját magyarra, 

fordítá, okvetlenül kedvenc olvasmányai közé számíthatta Sé- 
vigné leveleit is, melyekre ha más nem, Bonnac marguisné, a 

konstantinápolyi francia követ neje, ki Mikest francia olvas- 

mányokkal látta el, tehette figyelmessé. 

Mikes irodalmunk történetében a prózaírók sorában ki- 

váló helyet foglal el. Oly szépen, oly művészi ügyességgel -hasz- 

nálja a nyelvet, kifejezései oly tőrül metszett magyarok, hogy 

a későbbi kor több írója szorul háttérbe Mikes mellett. Kere- 

setlen egyszerűséggel s mégis nemes csinnal fejezi ki gondolatait 

és érzelmeit. A humoros hangot oly kellemesen váltja fel a 

komoly dictio, az elmélkedő, majd érzelmes fordulat, hogy 

alig veszszük észre az átmenetet egyik hangból a másikba. Mikes 

irálya úttörő volt s a bekövetkezett század íróira is képzőleg 

hatott. 

A cTörökországi Levelek írója nemcsak mint író, hanem 

mint ember is méltán kiérdemelte azt a rokonszenvet, mely- 

lyel e jelesünk iránt viseltetünk. 

Leveleit Toldy Ferenc feltevése szerint báró Tólh Ferenc 

generális, Tóih Andrásnak, Bercsényi tisztjének fia, a híres 

memoires-író, előbb francia, majd török szolgálatban állott; 
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tüzértiszt mentette meg számunkra, és Törökországból vissza 

kerülvén hazájába, Vasvármegyében, Tarcsántelepedett meg, 

hol a szomszédos Szombathelyen tanárként működő Kulcsárral 

megismerkedvén, Mikes leveleit vele közölte. Kulcsár a leve- 

leket 1793-ban báró Tóth halála után sajtó alá adta és azok 

1794-ben láttak először napvilágot. 

Thaly Kálmán ellenben úgy véli, hogy azokat Mészáros 

nevezetű szolnoki származásu magyar ember hozta Rodos- 

tóból, hol azt néhai Rákóczi Ferencnek Horvát nevezetű 

ősz szolgájától kapta. Mészáros e művet Görög Demeter- 

nek ajándékozta, ez pedig Kulcsárnak adta közlés végett. 

Mikes Törökországi Leveleiben van összesen 207 levél, melyek 
közül 112 levél a II. Rákóczi Ferenc halála előtti időből való ; 

innen kezdve Rákóczi Józsefnek Törökországba érkezéseig kelt 

10 levél. A 122-ik levél fölé Mikes e címet írá: cRákóczi József 

fejedelemnek ebben az országban érkezéséről való leveleks. 

A 144-ik levél az utolsóig Mikesnek Moldvában időzése, majd 

Rodostóba visszatérése idejéből való. 

A levelek kiszemelésénél főtekintetünk arra irányult, hogy 

először hű képét nyerhessük az akkori politikai viszonyoknak, 

a Rákóczi-féle mozgalomnak a hazán kívül, másodszor, hogy 

Rákóczi és bujdosó társainak, s ezek között főleg Mikes szere- 

tetreméltó egyéniségének minden jellemző vonását összeállít- 

hassuk. Ami ezeken kívül a levelekben még mint ethnographiai, 
közhasznú ismeret, mulattató és egyéb jellegű előfordul, arra 

csak a kimért kereten belül lehettünk tekintettel. 

A kiszemelt levelek folyó számmal vannak jelölve, a 

római jegy a teljes gyüjtemény levélszámát jelöli. A szöveg a 

Franklin. Társulat kiadásában megjelent Magyar Remekirók 

Mikes kötetéből való. Rákóczi Ferenc hamvainak hazahoza- 

tala évében (1909-ban) Mikes K. Törökországi Levelei díszes 

alakban láttak napvilágot a Franklin Társulat kiadásában, 

mely műben Mikesre és művére vonatkozó nagybecsű tanul- 

mányok vannak. A munka remek képekkel van illusztrálva. 

E. B. 



(1 

Gallipoliból! Anno 1717. 10 Octobris. 

Édes néném, hála légyen az Istennek, mi ide érkeztünk 
ma szerencsésen, Franciaországból pedig 15. Septembris indúl- 
tunk meg. A fejedelmünknek, Istennek hálá, jó egészsége volna, 
hogyha a köszvény búcsút akarna tőlle venni: de reményljük, 
hogy itt a török aér? elűzi. 

Edes néném, mi jó a földön járni. Látja ked, még Sz. Péter 
is megijedett volt, mikor a vízben sippadoztak a lábai: hát mi 
bűnösök, hogy ne félnénk, amidőn a hajónk olyan nagy habok 
között fordúlt egyik oldaláról a másikára, mint az erdélyi nagy 
begyek — némelykor azoknak a tetején mentünk el, némely- 
kor pedig olyan nagy völgyben estünk, hogy már csak azt vár- 
tuk, hogy reánk omoljanak azok a vízhegyek ; de mégis olyan 
emberségesek voltanak, hogy többet nem adtak innunk, mint- 
sem kellett volna. Elég a, hogy itt vagyunk egészségben ; mert 
a tengeren is megbetegszik az ember, nemcsak a földön, — és 
ott, ha a hintó megrázza, elfárad, és jobb egyepetyéje? vagyon 
az ételre : de a hajóban az a szűntelen való rengetés, hánykódás 
a főt elbódítja, a gyomrot felkeveri, és úgy kell tenni, valamint 
a részeg embernek, a ki a bort meg nem emésztheti. A szegény 
gyomromnak is olyan nyavalyában kelletett lenni vagy két első 
nap, de azután úgy kellett ennem, valamint a farkasnak. 

A. fejedelmünk a hajóból még nem szállott vala le, hogy 

1 Gallipoli (törökül Gelibolu), az Edirne vilájet (adrinápolyi 
kerület) egyik livájának főhelye, a Gallipoli félsziget keleti, a Hel- 
lespontus legészakibb szélén fekszik, két nagy és biztos kikötő- 
vel; Törökország egyik legélénkebb kereskedő városa, 

: Levegő. 
5 Etvágy, székely tájszó, 
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egy tatár hám," a ki itt exiliumban ὅ vagyon, holmi ajándékot 
külde, és a többi között egy szép lovat nyergelve. Itt a fejde- 
lemnek jó szállást adtak, de mi ebűl vagyunk szállva, de 
mégis jobban szeretem itt lenni, mintsem a hajóban. 

Edes néném, a ked" kedves levelit, vagyon már két esz- 
tendeje, hogy vettem. Igazat mondok, hogyha az esztendő egy 
hónapból állana. Reménlem, édes néném, hogy már ezután, 
minthogy egy áörrel élünk, gyakrabban veszem kedves levelét. 
De, minthogy egynehány száz mélyfölddel" közelebb vagyunk 
egymáshoz, úgy tetszik, hogy már inkább is kell kednek enge- 
met szeretni : én pedig, ha igen szeretem is kedet, de többet 
nem írhatok; mert úgy tetszik, mintha a ház keringene 
velem, mintha most is a hajóban volnék. 

2. 

(ID) : 

Gallipoli 21. Octobris 1717. 

fides néném, még kednek semmi levelét nem vettem, 
amely nem igen jól esik nekem, de az igen jólesett : látván a 
köszvény, hogy nem becsüllik, a fejdelmet elhagyá, akiis ma 
a tatár hám látogatására mene ugyan a tatár hám lován. Igen 
nagy barátsággal fogadta Azt gondoltam elsőben, hogy majd 
elrabolnak bennünket, már csak azt néztem, hogy melyik kötöz 
meg ; de ezek igen emberséges emberek, jó szívvel beszéllgettek 
volna velünk, de oly kevés idő alatt nem leheténk tatárokká. 

: Khán, persa eredetű török szó; rövidített alakja a khagan 
szónak, mely eredetileg a tatár fejedelem címe. A török ural- 
kodók is viselik e címet a név után, pl. Szultan Abdul Hamid 
khan. XVII. és XVIII. századbeli íróinknál és a köznépnél ma is 
hám alakjában fordul elő. 

5 Számüzetés. 
6 Rövidített alakja a kegyelmed második személyragos név- 

nek. Előfordul keed, néhol kied, kjed, sőt a tunyán beszéllőknél kee 
alakban is. Kend alakja leggyakrabban van használatban. Régi 
tiszteletcím, melylyel hajdan általánosan éltek minden rendű 
személy irányában. Mai napság a kegyelmed, kigyelmed vagy 
kelmed mint megbecsülő cím csak a köznépnél van használatban 
a hasonló rendüek irányában. A kelmed alakot néha félig-med- 
dig gúnyos és megvető értelemben használják. ű 

7 Mérföld, 
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A fejdelem elbúcsúzván a hámtól, mi is megköszönvén csak 
főintéssel ő tatárságoknak jóakaratjokat, a szállásra menénk, 
és az urunknál egy szép paripát hagyának. 

Gondolom, hogy holnap idehagyjuk ezt a puszta, kies szo- 
morú lakóhelyet, mivel a császár veres hintója elérkezett, a 
melyet urunk után küldöttek. Veresnek azért hívom, mert kivűl 
veres posztóval vagyon béborítva, de a hintó nevet nem érdemli, 
mert csak kocsi. Aztot pedig négy fejér szokta húzni, vagy 
vonni, azokat pedig az ügettetéssel nem terhelik; mivel már 
azt el is felejtették, annyira megöregedtek — nyolcvan eszten- 
döt csak adhatni a négynek. Lehetetlen, hogy már ne szóljak a 
kocsisról. Azt gondolná ked, hogy valamely polgármester igaz- 
gatja azt a négy lovat — annak az ő tiszteletreméltó fejér sza- 
kálát nigy csendesen mozgatja a nyerges ló, az egyik keziben 
na gyeplőt tartja mégis régi szokásból, mondom, régi szokás- 
ból; mivel a lovai gyeplő nélkül is tudják a leckét: a má- 

"sik keziben pedig a pipát, gyakorta füstölvén öreg lovait, 
hogy meg ne náthásodjanak. 

E mini jó, édes néném, de Belgrádnál megverték ἃ törö- 
köt. A nép itt már szalad Ázsiába. Ugy tetszik, mint hamár a 
német Drinápolynál volna, noha vagyon onnét másfélszíz 
mélyföldnyire. Eleget mondjuk, hogy mi azért jöttünk, hogy 
vélek hadakozzunk, de ők csak szaladnak, ki ide, ki amoda. 
Jaj! édes néném, hogy lehet ilyen néppel hadakozni? Elég a, 
hogy holnap megindúlunk Drinápoly felé, hogy olt meglássuk 
azt a hatalmas, és sok feleségű császárt, és a fényes, tündöklő 
portát." De, édes néném, a restséget el kell űzni, a tőt 19 le kell 
tenni, azokban a kis kezecskékben a pennát kell venni, és én- 
nekem gyakran krI1! írni, legalább minden héten hét levelet 

ὃ Belgrádot Szavojai Jenő 1717. junius 18-án kezdte körül- 
táborozni és ostromolni 61 gyalogzászlóaljja! és 176 lovas század- 
ból álló sereggel, míg a várat Musztafa pasa mintegy 30.000 őrrel 
és 600 ágyúval védelmezé; Khalil pasa nagyvezér pedig Nisből 
200 000 emberrel ment a vár segélyére. A nagy sereg dacára a 
törökök vereséget szenvedtek augusztus 15-én, melynél 20—22 ezer 
török esett el, a mi részünkről. 1500 halott és 350) sebesült vala. 
A. győzők 200 ágyut, 50 zászlót, 9 lófarkat és 3000 minden- 
félével terhelt szekeret ejtettek zsákmányul. Aug. 22-én Nándor- 
fehérvárban már nem volt török. 

5 Porta (fényes porta) a külügyminiszterium és: nagyvezir 
palotája Konstantinápolyban, így neveztetvén a török Fapu 
(pasa kapuszu — pasa kapuja, arabosan : bábáli — magas kapu) 
elnevezés után. 

10 Erdélyi alakja a tű-nek. 
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De az egészségre igen kell vigyázni, és engemet szeretni 
kell; mert ki szerethetné az édes nénémet jobban, mint én? 

pt 

() 

Drinápoly ! 29. Novembris 1717. 

Édes néném, micsoda szerencsés asszony ked, hogy közel 
nem vagyunk egymáshoz ; mert mindjárt megölelném kedet, és 
mentől! szebben és jobban lehetne tőllem, megköszönném ked- 
nek azt, hogy kedvesen vette levelemet, és örömmel olvasta. 
Annyi levelet írok kednek, és olyan hosszú leveleket, hogy még 
összeteszi ked a két kezit, és úgy fog kérni, hogy ne írjak any- 
nyit ; mert énnekem nincsen nagyobb gyönyörűségem, mint, 
mikor kednek írok — 18] ! hazudtam, édes néném ; mert a ked 
leveleit olvasni még nagyobb gyönyörűség nekem, nem is lehet 
olyan gyönyörű leveleket másnak úgy írni, csak kednek, úgy 
tetszik, hogy a meg vagyon tiltva másoknak. 

Ugyanis, édes néném, ne kíméljük egymást, hanem szűn- 
telen írjunk egymásnak. Ha az idő annyira elhánt vetett égy- 
mástól; amennyiben töllünk lehet, álljunk bosszút rajta, és 
ha másképpen nem lehet, az írással beszéllgessünk egymással 
— talán végtére megúnja, és egymás mellé teszen minket. De 
minthogy az soha olyan hamar meg nem lesz, mint én ki- 
vánnám, azért addig is csak írjunk, és ismét írjunk. 

Azt pedig méltó megírni kednek, hogy a hatalmas fővezér 
ma ide érkezett a táborból, és nagy pompával jött bé a város - 
ban. A kalmakány, ?? és az itt lévő nagy urak eleiben mente- 

τ Adrinápoly (törökül Edirne), előbb a hasonnevü vilájet, a 
berlini szerződés óta Kelet-Rumélia székhelye. A Tundsa és Ma- 
rica összefolyásánál szép és termékeny völgyben fekszik. 1360 — 
1453-ig ez volt a török birodalom székvárosa. A Tundsa mellett 
ma impozáns romokban fekvő Eszki-Szeráj a törökök egykori 
fényéről és hatalmáról tanuskodik. 

12 Khalil pasa, nagyvezir, miután a törökök Nándorfehér- 
várat feladták, haza felé indult seregével s 1718-ban Driná- 
polyban táborozott, hol II. Rákóczi Ferenccel hosszabban érte- 
kezett. 

13 Kajmakam, helyesebben kajmmakám, a nagyvezir helyet- 
tese, helytartó, arab eredetü török szó. Polgári hivatalban meg- 
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nek, kiki maga udvarával. Elmondhatni, édes néném, hogy a 
vezérek a földi istenek ; mert más országokban a királyokot sem 
fogadják olyan nagy pompával és ceremoniával, mint ezt a 
vezért fogadták. De, jaj ! nem olyan-é ezeknek az ő nagy dicső- 
ségek és fényességek, mint a komédiában lévő királyságok ὃ 
Két, három óráig tart a komédia, a királyság sem megyen 
tovább : ez a vezér is nagy pompával jött bé, talám holnap egj 
szekérre teszik, hat ember kiviszi a városból. Ezt pedig igen 
könnyen megérheti, talám maga is tudja ő azt; mert a kalma- 
kány veje lévén a császárnak, a felesége kétség nélkül jobban 
szeretne vezérné lenni, mintsem kalmakányné. Ezt úgy hi- 
szem, mint ha a szájából hallottam volna. 

A míg pedig azt a szerencsétlen napot eléri, addig azt 
írhatom kednek a vezér felől, hogy, ha távúl láttam is, de szép 
ember. És azt nem kell csudálni, ha erős, :zmos ; mert az apja 
házánál az ökrökkel kell néki küszködni, és egy mészáros 
"fiának erősnek kellett lenni. Ebből elitélheti ked, hogy mé- 
száros familia, és hogy legközelebb az apja is a volt, és 
maga is azon tudományt követte egy darabig. Hogy folyna 
jól dolga ennek az imperiumnak, amidőn egy mészárosnak 
adják azt keziben? 

De nekem úgy tetszik, hogy jobban illik egy mészároshoz, 
hogy jó hadi ember legyen, mivel úgy is minden nap vért ont, 
mintsem egy favágóhoz, akin mindenkor nevetek, mikor 
eszembe jut. A császár udvarában volt egy favágó, törökül bal- 
dacsi,1t A császárnak megtetszett az ember, hogy jól vágta a 
fát, — az udvarában valamely tisztnek teszi, azután elébb- 
elébb annyira, hogy vezérnek teszi. De szerencsétlenségére a 
császár olyankor tette vezérnek, amidőn okosabbra kelletett 
volna bízni a muszka cárral való hadakozást. Elég az, hogy a 
baldacsit vezérnek teszik, és a muszka cár ellen küldik, akinek 
is úgy megszorították volt már a táborát Pruth mellett, hogy 
egész táborával fel kelletett volna adni magát, ha a baldacsi 

felel a mi szolgabíránknak, mennyiben egy kazának (közigazgatási 
járásnak) hivatalnoka. Itt Ibrahim kajmakamról a nagyvezir hely- 
tartójáról, a szultán vejéről van szó. Mikes nagyon is magyaros 
hangzásúvá tette e szót, midőn kalmakánynak írja. 

16. Helyesebben baltadsi. Itt Baltadsi pasa nagyvezirről van 
szó, ki 1711 julius 22-én a Pruth folyó mellett békét kötött Pé- 
ter orosz cárral, holott őt teljesen hatalmában bírván, egész 
hadával megsemmisíthette volna. XII. Károly svéd király szem- 
rehányása és az arra adott válasz a történeti hűséggel teljesen 
megegyező. 
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okos lett volna. A cár látván, hogy rabságban kell esni, a fele- 
ségének esziben jut, hogy talám, ha ajándékot küldenének a 
vezérnek, megcsinálhatnák a vezért; másnap nagy ajá dékot 
küldenek neki, a békességet is megcsinálják véle, és így sza- 
badúl meg a rabságtól a muszka cár egész hadával. 

Az alatt érkezik a svéciai király ? a vezérhez, és mondja 
néki : ihon kezedben vagyon a cár, holnap rabbá teheted, ha 
akarod ; arra feleli a vezér : údde,!f ha rabbá teszem a cárt, ki 
viseli gondját az országának ? Itélje cl ked, micsoda méreggel 
hallotta ezt a feleletet a svéciai király. De az! kérdem kedtől, 
nem favágóhoz illendő felelet volt é ez? De gondolom, hogy a 
mi mészárosunk okosabb a baldacsinál. Megválik, mint foly - 
tatja dolgunkat. Én pedig azt kivánom, hogy ked egészsé- 
ginek dolga jól folyjon. Edes néném, ha tndná ked, mint 
szeretem kedet, hosszabb levefeket írna nekem. 

ἡ. 

(VI) 

Drinápoly 10. Decembris 1717. 

[5485 néném, mi még itt vagyunk, itt is teszünk, de még 
nem tudjuk. itt 15. mit csinálunk. Még itt elnem úntuk magun- 
kat, de igen közel vagyun: hozzája; mert minthogy nem azért 
jöttünk ide. hogy itt sokidőtt öltsünk, és csak a drinápolyi szép 
sík mezőn valászszunk, hanem azért, hogy bújdosásunknak 
végit szakaszszuk. De a reménység igen igen kezd fogyni ben- 
nünk. A való, hogy nauy bidegek is járnak, hideg házakban is 
lakunk. De ugyancsak a bennünk való meleg megoltalmazná a 
fagyástól a reménséget, hai más nemzettel volna dolgunk; de 
mi lehet e világon hidegebb való dolog, mint a törökkel való 
dolog? A való, ád biztató szót, de. végit nem lehet látni a véle 
való végezésnek. Abban a rettentő halogatás — holnap — hol- 
nan — az a holnap hat holnapra halad. és addig hat szót nem 
lehet belőlle kiráncigálni, csak reménséggel kell pihegni. 

Ὁ császársága megtudván. hogy az nrunk francia köntöst 
visel, titkon egy öltöző köntöst csináltatott, és ma ide küldörte. 
A béllés többet ér a köntösnél ; de itt mondhatni el, hogy nem 
kell az ajándékot trkinteni, barem azt, aki küldötte. A való, 

15 XII. Károly svéd király. 
Ügy 8. 
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édes néném, hogy sokan vannak, akik ajándékot adnak, de 
kevesen vannak, akik tudnák az ajándékozásnak módját, és 
akik az ajándékot helyesen tudnák adni ; mert ugyanis helyes 
ajándék-é egy vezértől egy fejedelemnek virágot, csuprot, " vagy 
éveg "5 korsót küldeni? Az ilyen ajándék közönséges ebben az 
országban, itt ilyen szokás vagyon : de jó-é? illendő-é ? 

Ne szóljunk már többet az ajándékról. De édes néném, ha 
volna mit írnom kednek, még el nem végezném levelemet ; 
mert bizonyságúl veszem a ked szívecskéjit, hogy legnagyobb 
gyönyörűségem az, amikor keddel beszéllgethetek, ma pedig 
épen nagy egyepetyém vagyon keddel beszélgetni. De inkább, 
ha csak hejábanvalóságot is, írok, hogysem ilyen hamar elvégez- 
zem levelemet. De miről írjak? a botozásról? e nem igen derék 
ajándék ; de micsoda nagy becsület, mikor egy császár meg- 
botoz valakit. Elég a, hogy a császár megbotozta a vejét. 
Hihető, hogy nem kereste kedvét a feleséginek., — — 

De a botozást egy atyánkfiától tudtuk meg, amely atyánk- 
fiának a felesége a kalmakányné szolgálatjában vagyon mosóné 
hivatalban. Ennek az ura magyar, és a kalmakánynak rabja, 
az udvarában pedig favágó tisztséget visel. Csak jó a jóakaró 
mindenütt. E hazafiúságtól viseltetvén gyakran látogat min- 
ket, és olyan titkos helyeken történt hírekkel kedveskedik 
nekünk. Mondja ked, édes néném, hogy talán nincsen egyéb 
dolgom, hogy ilyen hejábanvalóságot írok: a való, hogy a he- 
verés legnagyobb dolgunk, de ha volna is, azt elhadnám a 
kednek való írásért; mert, édes néném, ki szereti kedet úgy, 
mint én? De megszaporítanám még két font szeretettel a 
többit, ha tudnám, hogy jó gondja vagyon az egészségire. 
Hát engem szeret ked? 

5. 

(VII) 

Drinápoly 12. Decembris 1717. 

Ma, édes néném, a vezér izené az urunknak, hogy jó szív- 
vel látná, ha hozzája menne. De, minthogy mi mind hajdúk 
vagyunk, csak az urunknak vagyon három lova, azért minde- 
nikünk alá egy-egy lovat hoztanak, és nagy török ceremoniával 
menénk a vezérhez. De ítélje el ked, mint megijedtem volt ; 

17 Erdélyben csak a csupor szó van használatban bögre helyett. 
18 Székely formája az üveg szónak. 

Mikes Kelemen, 2 
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mert midőn a vezér házában léptünk, a sok nép teli torokkal 
kezde kiáltozni, mint mikor azt kiáltják ; tolvaj! — Csak azt 
néztem már, hogy melyik ragad meg. De az ijedtség nem sokáig 
tarta ; mert a vezér jó szívvel fogadá az urunkot, és maga mellé 
ülteté. Kérdeztem azután, hogy mire való volt az a kiáltozás ὃ 
mondották, hogy szokás kiáltani, mikor a vezér valamely ide- 
gen úrnak ád audentiát : Eljen Mahumet ! "" Eljen agyőzhetetlen 
császár ! Eljen a hatalmas vezér! Edes néném, látja ked, mikor 
az ember a szokást nem tudja — — másszor én sem ijedek 
meg. Elég a, hogy az urunk két óráig volt a mészárossal. Azt 
mondják felőle, hogy több esze vagyon, mintsem egy mészá- 
rosnak, és nemcsak a bárdot tudja forgatni, hanem az ország 
dolgát is. Csak elhihetjük, mikor olyan nagyeszű ember mondja 
azt felőle, mint a mi urunk, aki 185 a vezér paripáján ment 
vissza, és azt ide ajándékozta — már e szokás. Tu dom, hogy 
mikor a császárhoz megyünk, akkor is lesz egy paripánk. 

Mondottam már, hogy ezek a vezérek a földiistenek. Egy 
királyhoz illenék ezeknek nagy pompájok, gazdagságok, nagy 
udvarok. De minthogy a pompájoknak egyik része abban áll, 
hogy mindenkor sok szolga álljon előtte, mikor pedig országos 
dolgokról beszéllnek, a szolgák ott nem lehetnek : azért néma 
szolgákat tartanak, és azok az intést úgy értik, mintha szól- 
nának, és ezek vannak ben a házban, amidőn a vezér titkos 
dolgokról beszéll. E nem jó szokás-é? talám még nálunk is 
jó volna az ilyen szokás, és nem volna annyi temonda a 
háznál. 

Mi jutott eszembe ? Ha nálunk az öreg asszonyok némák 
volnának, a leányasszonyok ?! nem bánnák : de én azt bánom, 
hogy a mi dolgunk igen igen némán foly, és semmi elébb való 
mozdúlását nem látom. De attól tartok, hogy még hátrább ne 
menjen, és itt ne telepedjünk meg. Édes néném, a fazakas aka- 
ratján kell járni a fazéknak, és azt nem mondhatja a fazakas- 
nak : miért küldöttél engem Drinápolyba ? jobban szerettem 
volna káposztás fazék lenni Erdélyben, mintsem kávét ivó fin- 
csája a császárnak. Azt nem okosan mondja-é a török, hogy az 
Isten rakás kenyereket hintett el imitt-amott az ember számára 

19 Mohammed próféta. 
20 A bizebanokat (nyelvnélkülieket). kiket kis gyermekkoruk- 

ban tesznek mesterségesen némákká és drágán vásárolnak meg 
ezen szolgálatra. Szép elbeszélést írt Jókai Mór a bizebanról, 

mely Dekameron-jának egyik sikerültebb darabja. 
21 A leányasszony cím hajdan csak úri leányokat illetett 5 

megfelel a mai kisasszony címnek. 
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és oda kinekkinek el kell menni, és ott kell maradni valamég 
a kenyérben tart? Itt vagyon a mi rakás kenyerünk elhintve, 
azért együnk belőlle, amíg abban tart, zúgolódás nélkül, és 
azt ne mondjuk, hogy jobb volna Erdélyben málét?? enni, 
mint itt búzakenyeret. 

Edes néném, talám nem ok nélkül tartok én attól, hogy 
ha a jó Isten megtart ebben a bujdosó testben, talám egy kazal- 
nyi rakás kenyeret kell megennem ebben az országban ; mert, 
ha egyszer megverik a törököt, ha lehet tőlle, azt békességgel 
keni meg. A mi mészárosunk, ha jó vezér is, de nem jó hadi 
ember; ha szinte jó hadi ember volna is, de őtet a császár úgy 
nem szereti, mint a kalmakánt, a kinek igen nagy esze vagyon, 
de a hadakozást úgy szereti, mint én a prókátorságot,"? csak 
annyit is tud hozzá — de, a vezérségen, tudnivaló dolog, hogy 
kap ; a császár veje lévén el is érheti ; ha azt pedig-eléri, a bizo- 
nyos, hogy a békességet megcsinálja, ha pedig a békesség meg- 
lesz, csak üljünk a rakás kenyerünk mellé ; mert innét ki nem 
megyünk addig, amég azt meg nem eszszük. En pedig mind 
addig, valamég a rakás kenyeremben tart, szívesen szeretem 
kedet. Hát ked engemet? Az egészségire jól vigyázzon ked; 
semmi nincsen annál drágább. 

6. 

(VIII) 
Drinápoly 1718. 4. Januarii. 

Kívánom Istentől, hogy ezen új esztendőt szerencsésen 
kezdje és végezze ked. Legalább két fontni egészséggel többe- 
kívánok kednek, és azon kérem kedet, hogy legalább száz drám, 
mal?" jobbítsa meg ked a hozzám való szeretetit. Edes néném 
noha az én szívemnek minden zsebje, ránca, fiókja tele a 
kedhez való szeretetemmel; de mégis olyan vagyok, mintt 
egy darab jég, hát azért ne írjak kednek? 

2 Málé, Erdélyben kukorica-lisztből készült kenyeret és sü- 
teményt, némely helyen kukoricát jelent. Itt erdélyi értelmében 
veendő. 

23 Ügyvédség, prókátor a latin procurator szóból. Fogadat- 
lan prókátor, ki hívatlanul védelmez valamely ügyet. 

4 Száz drachma, körülbelül félfont, negyed kilo. A török 
okka, melyben négyszáz dram (dirhem) van, egy kilónak felel meg. 
Egy drám (drachma) török súlymérték !/4 dekának felel meg. 

9x 
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A való, megérdemlem, hogy igen szépen megköszönje ked, 
hogy ilyen fagyoson is örömest írok, és tudtára adom kednek, 
hogy ma a győzhetetlen császárnak fényes portáján voltunk, 
ahová nagy pompával vitték a fejdelmet. A dívánházban?? 
fogadta a fejdelmet a vezér, azután a fejdelem elejében tétetvén 
egy kis kerek asztalt, és arra egy nagy ezüst medencét, az 
étket elhozták, de csak egyenkét rakták azt bé. Se kés, se villa, 
se abrosz, se asztalkendő nem alkalmatlankodott az asztalon.?6 
Mind pedig a vezérnek, a kalmakánnak különkülön asztal volt 
előtte, és mindenik asztalra egyféle étket tettek egyszersmind. 
Az ebédnek vége lévén egy óra múlva, azután a fejdelmet a 
császárhoz vitték." Senki közüllünk a fejdelmet nem kísérte. 
És amidőn a császár előtt volt, egy nusztos kaftánt adtak reája. 
Az idő alatt, hogy a császárnál volt a fejdelem, minékünk min- 
denikünknek egy kaftánt adtak a hátunkra. A fejdelem kijővén 
a császártól, a császár paripájára ült, mi is mindnyájan lóra 
ültünk, és legalább harminc király kísérte vissza a szállására. 
Édes néném, ne nevessen ked ; mert, ha minket látott volna 
ked a kaftánban, olyan, mintha annyi egyiptomi király kísérte 
volna a fejdelmet — csak éppen, hogy nem vagyunk olyan feke- 
ték. Édes néném, ne csudálja ked, ha a felséges királyoknak 
nagy hidegek volt ; mivel ma igen keményidő volt ; azt is tudja 
meg ked, hogy ő hatalmasságok éhen jöttek vISSZÁ a vendég- 
ségből. Amely paripán visszatért a fejdelem, azt a császár ide 
ajándékozta egész szerszámmal ; egy buzogány, és egy kard is 
volt a nyergen. Engemet úgy szeret ked, ha az egészségire 
vigyáz; én pedig úgy szeretem kedet, ha egészséges. 

Al 

(IX) 
Drinápoly 15. Februárii 1718. 

Edes néném, kedvesen is veszem, nevettem is a ked pana- 
szolkodását, hogy gyakrabban nem írhat, alkalmatossága nem 
lévén az elküldésre. Olyan jól tudja ked menteni magát, olyan 

25 Törökül : divan-khane, tanácsterem, társalgó szoba, iroda. 
26 A törököknél legnagyobbrészt még ma is így étkeznek. 
27 TII. Ahmed szultán nagy ünnepélyességgel fogadta Rákó- 

czit s a következő igéretet tette neki : Magas portám segítségé- 
ben és támogatásában nem kell kételkedni; az én magas por- 
támra érkező vendégeket becsülettel szoktuk megtisztelni s elha- 
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kedvesen panaszolkodik ked, hogy csak a megér tíz levelet. 
Talám azt tudja ked, hogy innét nincsen posta Konstancinápo- 
lyig ὃ Tudja-é ked az okát annak? Az oka annak a, hogy az 
előtt, mikor a császár itt lakott, az urak legkisebb állapotért 
is postán küldöttek Konstancinápolyba. A többi között egy pasa 
ide érkezvén, egy kedves pipaszárát Konstancinápolyban felej- 
tették, azért postán küldött visszá. Azt a császár megtudván, 
megparancsolta, hogy többé posta ne legyen ezen két főváros 
között. Látja ked, micsoda kárt tett nekem egy pipaszár! Itt 
mi semmit nem múlatunk el abban, hogy a dolgaink jól foly- 
janak. A reis-effendi 55 (cancellarius) gyakran jő hozzánk, mi is 
gyakran megyünk incognitó ? a kalmakányhoz. Adja Isten jó 
végit! De attól félek, hogy úgy járunk, mint a hegyek, akik 
esszegyűlvén egereket szültek, "mert, amint egyszer megírtam, 
százszor is csak azt írom, hogy a császár veje (akit ha sokszor 

" megvernek is, a favágó mondása szerént, de a vezérségre céloz) 
a hadakozásra pedig olyan alkalmatos, mint én a prókátor- 
ságra. Talám még ahhoz is többet tudok ; mert hisz nem az-é 
egy prókátornak a hívatalja, hogy tudja keresni a maga 
hasznát? hogy mindenik résztől vegyen ajándékot, és egyik- 
nek se szolgáljon ? 

Oh! édes néném, mely közel vagyon már ő a vezérséghez : 
ha én olyan közel volnék a házassághoz, talám máris elvonták 
volna a menyasszony táncát.?! Mindazonáltal a biztatás meg- 
vagyon, csak azzal is maradunk. A törököt ha megverik, csak 
sír és megbékéllik. Azon kívül is, Isten tudja az okát, de Fran- 
ciaországban a németnek kedveznek, és a francia itt azon mun- 
kálkodik, hogy megbékélljenek a némettel, és ha a meglesz, ne 
oldalt, hanem hátat fordítsunk Erdélynek. Hírt nem írhatok ; 

mert olyan hidegek járnak, hogy a hírek is megfagytak. Többet 

tároztuk, hogy téged is a legnagyobb tisztelettel halmozunk el. 
Rákóczit az erdélyi fejedelmet megillető hivatalos ünnepélyességgel 
fogadá a szultán és kaftánnal s karddal ajándékozá meg. Mialatt 
a szultán ily igéretekkel kecsegtette Rákóczit, azalatt a minisz- 
tertanácsban a békekötés felé hajlottak s elfogadták Anglia és 
Hollandia közvetítését a békekötés ügyében. 

38. Helyesebben: Reisz-efendi, régebben a külügyminiszter. 
29 [mcognito, ismeretlenül, rejtve. 
50 Horatiusnak eParturiunt montes nascetur ridiculus musv 

(Vajudnak a hegyek és egy nevetséges egér születik) ismeretes 
versét (De arte poötica 139-ik sor) tartva szem előtt. 

ὅτ Menyasszony-táncnak nevezik azt a táncot, melyet a la- 
kodalomban a menyasszony völegényével és azután sorra a 
násznéppel lejt. 
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sem írhatok ; mert egy vén csifut ? várakozik a levelem után 
— a lelkemre fagy meg.?" Bár csak azt tudhatnám, hogy ki nem 
zetségiből való ? Úgy tetszik a szakáláról, hogy a Zabulon nem- 
zetségéből. Édes néném, meg ne náthásodjék ked. Szeret-é 
ked? Azt nem is kell kérdezni, ha szeretem-é kedet. 

8. 

(Σ) 

Drinápoly 15. Mar. 1718. 

FEdes néném, éppen ma, ha jól felszámlálom, egy holnapja, 
hogy írtam kednek. De szakálomra fogadom, amikor leszen, 
hogy, ha az idő meglágyúl, gyakrabban írok ; mert márványkő 
volna is a ked szíve, de megszánna, ha látná ked, mint vagyok, 
vagy is inkább mint vagyunk szállva. A házam ? négy kőfalból 
áll, azon egy fatáblás ablak, azon a szél mind szélyire, mind 
hosszára béjöhet ; ha pedig papirossal bécsinálom, az egerek és 
a patkányok a papirost vacsorájokban elköltik. A mobiliám ?? 
egy kis fa székből áll, az ágyam a földre vagyon terítve és a 
házamat egy cserép tálban ?" való kevés szén melegíti. De azt 
ne gondolja ked, hogy mind ezek után én legyek legméltóbb a 
szánásra ; mert tíznek sincsen egy fa széke, se olyan ágya, mint 
nekem, se csak fa tábla is az ablakjokon. A hó lengedezve 
bémehet az ágyakra — de lehet-é ágynak híni egy leterített 
pokrócot a földre ? Ilyen palotákban lakunk ám mi! De a 
reménység igen szükséges lévén az embernek, és olyan szüksé- 
ges, mint az eledel, a rossz házakban lakván mostanában azt 
reményljük, hogy még jókban lakunk. Megérjük-é még aztot 
valaha ? — De azt megértük, hogy ide érkezett a spanyol követ, 
akit a fejedelemhez küldött a király igen sok igérettel, hogy 
mindenekben segíteni fogja. Ma reggel szemben volt urunkkal, 
aki is fennállva fogadta, és beszéllt véle vagy fél óráig. Azt 
tudja ked, hogy szeretem kedet, azt is tudja ked, hogy az 
egészségre kell vigyázni, azt is, hogy a hideg házban nem 
lehet sokat írni. 

32 Zsidó, inkább gúnyos elnevezés ; rendesen jahudi. 
53 Az én lelkemet nyomja, ha megfagy. 
34 Szoba értelemben. 
35 Butor, franciául: meubles, olaszul: mobile és mobilia. 
36 Mangal nevű szénserpenyővel, mely sárga vagy vörös 

rézből, a szegényebbeknél cserépből készült, fűtik a törökök 
szobájukat. A mi kályháink ott ismeretlenek. 
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9: 

(XII) 
Drinápoly 27. Apr. 1718. 

Edes néném, ked még engemet nem üsmér jól; mert ha 
üsmérne, nem írná azt, hogy énnekem is olyan ritkán ír, vala- 
mint én írok. Nem fél-é ked az én rettentő bosszúállásomtól? 
Tudja-é ked azt, hogy nincsen nagyobb gyönyörűségem, mint 
bosszút állani azon, akit szeretek? Akire haragszom, annak 
megbocsátok, amennyiben lehet, de akit szeretek, azon bosszút 
kell állanom — ezt híják édes bosszúállásnak ; bosszút állani 
pegig azon, akire haragszunk, a keserű bosszúállás. Ezt sokan 
nem így tartják, de mi ketten így tartjuk, meg sem bánjuk. 
Álljunk hát bosszút egymáson, és írjunk gyakran egymásnak. 
Hírt akar-é ked tudni? a ked kivánságát bé nem tölthetem. 
"A francia követ Bona 37 itt nem azon munkálkodik, hogy a 
hadakozás tovább tartson, hanem, hogy csakhamar vége legyen. 
A német azt kívánja, a török pedig már is megúnta a hadako- 
zást. Hát mi mit csinálunk a kettő között? Csak amint vonják, 
úgy kell táncolnunk. Hadakozásra hítak ide, de békességre jöt- 
tünk. Lehet-é mást kívánni, hanem csak azt, ami az Istennek 
tetszik? és az ő rendelése után kell járnunk, és azon nem 
sétálni kell, hanem futni ; mert az Isten azt szereti, hogy fus- 
sunk az ő akaratján ne csak jó kedvvel, hanem örömmel. Ne 
szomorkodjunk hát azon, ha a dolgok úgy nem folynak, amint 
nékünk tetszenének — aki a jövendőt igazgatja, azt is tudja 
hogy mint kell folyni azoknak. De azon szomorkodnám, 
ha nem szeretne ked: ked pedig örűljön ; mert rettenetesen 
szeretem kedet. Hát az egészség jó-é? Vigyáz-é ked reája? 
Jó étszakát édes néném. 

10. 

(XIII) 

Drinápoly 9. Máj. 17156. 

Némelyeket az Isten felmagasztal, némelyeket megaláz, és 
mindeniknek hálákat kell néki adni. Edes néném, ma ez itt 

37 Helyesebben De Bonnac marguis, a ki 1724. október ha- 
vában visszahívatott kormánya által; utóda lett Andrezel. 
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megtörtént. A kalmakán a vezérségre felhága, és a szegény mé- 
száros abból kiesék. Ma a császár egy kapicsi pasát ? külde a 
vezérhez, hogy a pecsétet adja visszá, és mindenit a sátorban 
hagyván, önnét menjen ki. Szegénynek mindenét egyszersmind 
el kelleték hadni —- csak a rajta való köntössel lóra ültették — 
egynehány csauz ? kikésérte a városból. Lehetetlen vala a 
szívnek rajta meg nem esni, amidőn az ablakunk alatt mene el 
vagy tizenkét kísérővel. A való, hogy meg nem ölik, hanem 
valamely basaságot adnak néki. De micsoda nagy maáagosságról 
esett le ! — Ha megtekintjük, hogy mészáros volt, azt mond- 
hatjuk, hogy nem nagyot esett ; de azt kell néznünk, hogy mi- 
csoda felment volt, és fejedelmek rendin volt; úgy meglátjuk, 
hogy mélységben esett. Az ilyen állapotban látjuk, hogy a kirá- 
lyoknak ura a porból, az eke mellől, a mészárszékből nagyfa 
felemel valakit, és egy kevés idő mulva az előbbeni állapot- 
jára hagyja esni, és az eset után való állápot sokkal neéhe- 
zebb a felemeltetés előtt való állapotnál; mert a világi di- 
csőséget megkóstolta, 

Édes néném, eleget elmélkedhetnék az ember az ilyen 
változásokon ; de azt kell meggondolnom, hogy levelet írok, 
nem könyvet. Hanem már visszátérek ahoz a világi boldog- 
ságban lévő új vezérhez, akinek is minden boldogságával 
csak olyan sorsa lesz még, ha nem rosszabb, mint az előtte- 
valójának, de addig csak úsz, amég lehet. 

Mihent ἃ szegény mészárostól a pecsétet elkérette ἃ csá- 
szár, és kitették minden jószágából, a kalmakánynak ádta a 
császár a pecsétet § és azzal a hatalmas vezérségre felemelte. Eis 
a császártól kimenvén, pompával ment a letett vezérnek sáto- 
rában — ahol minden jószágát kezihez vette, és magáénak fog- 
lalta. Szép dolog, édes néném, ura lenni fél óra alátt egyne- 
hány százezer tallért érő portékának. Csaknem bizonyosnak 
tarthatta ez a szerencsés vezér, hogy a dicsőséget eléri: egyik 
a, hogy a császár a feleségét igen szereti ; másik a, hogy magát 

58 Kapidsi vagy kapudsi, magyarul kapus. A kapudsik ré- 
gebben palotaszolgák voltak, szám szerint összesen 1960-an, kik 
különböző osztályokba voltak sorozva. A 12 osztály egyes fejei 
kapidsi basi elnevezést viseltek. A kapidsi pasa Mikesnél hibá- 
san áll a basi helyett. 

59 Helyesebben: csaus vagy csavus, hírnök, porkoláb, tör- 
vényszolga, poroszló ; az újabb katonai rangfokozat szerint a csaus 
őrmesteri rangnak felel meg. Csaus basi főajtónálló, főporkoláb. 

0 A nagyveziri állás megnyerése a pecsét átadásával, an- 
nak elvésztése a pecsét visszávételével járt. 
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ő igen kedvelli ; hogy ne mászott volna fel a kerékre? Ez, ἃ 
való, nem volt mészáros, de egy szegény íródeákságból vette fel 
a császár, azután elébb elébb vitte, a leányát is neki adta, kal- 
makánynak tette — ihón már vezér, és Ibrahim pasának híjják. 
Szeretném tudni, hogy ha gondolkodik-é a világi változásokról ? 
de ha gondolkodik is, ha nem is, már a pócon vagyon. Ott ül, 
amég lehet; mert a csaknem bizonyos, hogy már hadakoózást 
nem kell várni, és a békességet is maga mellé ülteti. A maga 
haszna keresése is azt hozza magával ; mert ő nem hadakozó 
ember, eliméje nagy vagyon, de nem hadakozásra. 

Még most is elég biztatást adnak, de a mind füstbe me- 
gyen, és a hazánk felé való menetelünknek sok szép vígaszta- 
lása úgy eloszlik, mint a felhő. Kétségben kell tehát esnünk? 
Távul legyen. Bízzunk, reménlyjünk, édes néném ! az Istenben, 

. ha szinte minden bizonynyal tudnók is, hogy meg nem adja azt, 
a mit kívánunk. A való, nehéz Zágon "! nélkül ellenni, nehéz 
minden esztendőben 12 holnappalavállamötterhelni, és a házas- 
ságtól méssze, vagy teljességgel elesni ; ez mind nehéz és súlyos 
dolog, úgy-é édes néném, de azért vagyunk keresztények, hogy 
bízzunk. — Ismét elfelejtettem, hogy levelet írok, és nem 
könyvet, és hogy kednek semmi szüksége nincsen az én prédi- 
kálásomra. De az asszonyt alázatosan követi prédikátor uram ; 
mert ma itt olyan nap vagyon, hogy két embert a mértékbe tet- 
tek : az egyike felment, a másika le, és mi a földön maradtunk ; 
mégis prédikátor uram az ilyenről ne gondolkodjék ? A pedig 
csak azért, hogy az asszonynyal nem kell félben hagyatni a 
játékot, és hosszú levéllel fárasztani. Megmondám, hogy sze- 
retem a bosszúállást. de már megszánom kedet, és elvégezem 
a bosszúállást. Héj! ha tudná ked, mint szeretem kedet! hát 
ked? Az egészségire vigyázzon ked. De a gyertyám mindjárt 
elaluszik, én is alszom. 

11. 

(XIV) Ε 

Drinápoly, 6. Jun. 1718. 

Mi még itt vagyunk, de nem tudjuk, mire itéltetünk : hada- 
kozásra-e, vagy békeségre ? Gondolom, hogy az utolsóval vet- 

1 Zágon Mikes szülőhelye, Háromszék Orbai fiók-székben. 
Most Háromszék megyének orbai járásában. 
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nek itt láncra. A réz-effendit gyakran küldi a porta az urunk- 
hoz, aki minden zsebét, kebelét, csalmáját 15 tele hozza ide igé- 
retekkel és nem valósággal. Nagyon biztatnak a hadakozással, 
de mennél inkább beszéll a török a: hadakozásról, annál na- 
gyobb kedve van a békeségre. De ki mérne gondolkodni a 
békeségről, holott ma a vezér tollason, fegyveresen, valamint 
Herkules a hadakkal megindúlt innét Sophia felé! 3 Tudja ő 
azt, hogy nem lesz szüksége a sok hadra, amint is nem sok 
had mene véle. Elég a, hogy mind a vezér, mint a jancsáraga 1 
igen nagy pompával indultak meg. H csak komédia ; mert ők 
már régen járnak a békeség után, nem is egyébért megyen 
Sophia felé, hanem, hogy közelébb legyen a helyhez, ahol 
a békeség tractájára " gyülekeznek a követek. 

Ilyenformán, édes néném, ellene ne mondjunk, de bízvást 
hátat fordítsunk Erdélynek — annak a kedves tündér ország- 
nak, és imádjuk az Istennek rajtunk. való csudálatos rendeléseit, 
nem csak a mostanit, de még a jövendőt is ; mert ugyan gon- 
dolja el ked : a császár nagy igéretekkel tele való szép levéllel 
küld egy kapicsi basát az urunk után Franciaországban — Pá- 
pai János" uramot is elküldötte a porta a kapicsi basával. 

12 Turbánját. 
13 Szófia, a régi Sardica, bolgárul Triadica vagy Sredec, ma 

Bolgárország fővárosa, 83.000 lakossal. 
1: Jancsáraga ; (janicsárok ura), a jancsár sereg parancsnoka, 

ezredesi rangban. Jancsár (helyesebben jenicseri — új sereg) gya- 
log katonaság, melyet Orkhán szultán 1330-ban Csendereli Kha- 
lil tanácsára keresztény ifjakból alapított. A jancsárok piros színű 
lobogójukat ezüst holddal és kétélű karddal Hadsi Bektástól, a 
szent életü szerzetestől kapták, ki a bektási dervis-rendnek volt 
alapítója és az első jancsárt, melyet Orkhán szultán eléje veze- 
tett, megáldotta. Innen van az a belső viszony, mely a béktási 
dervisek és a jancsárok között mindig fennállott. Fehér nemez 
süvegük a bektási dervisek fövegének mintájára készült és evő- 
kanál volt melléje tűzve díszül, mintegy jelentve, hogy jó élelme- 
zésben részesülnek. A jancsár osztagokat tűzhelyek (odsak) szerint 
nevezték el. Szentségnek tarták az üstöt, melyben ételüket főzték 
s mely köré gyülve tanácskoztak. A tiszti fokozatok is a konyha 
műszavaiból kerültek ki. Az ezred parancsnoka volt levesosztó 
(csorbadsi), az utána következő tisztek főszakács (asdsi basi) és 
vízhordó (szaka basi) nevet viseltek. Szigorú szerzetesi életet éltek 
és vak engedelmességre voltak kötelezve. Csak ilyen szervezet 
mellett tudott a jancsárság virágzása korában csodával határos 
hőstetteket müvelni. 

45 Békekötésre. " 
6 Ez a Pápai János Horváth és Szalontai társaságában 1706 
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A bizonyos, hogy olyan reménység alatt jöttünk ide, hogy hada- 
kozás által menjünk bé hazánkban ; de nem a volt az irántunk 
való rendelés. Az el volt végezve. hogy mi ide békeségre jőjünk, 
és ebben az országban töltsük el a bujdosást. 

De ha az Isten a hadakozásról való reménységünket meg- 
gátolta, imádjuk másfelől az ő hcezzánk való jóságát; mert 
amicsoda nagy szövetségben vagyon most a francia császárral, 
az igaz, hogy Franciaországban maradása nem lehetett volna, 
és ha ide nem híták volna is, csak kételen lett volna Francia- 
országból kimenni az urunknak. Aminthogy, mihent ide ér- 
kezett Orleáns herceg, a francia regens, az urunkkal semmi 
correspondentiát 7? nem tartott, és leveleire választ nem 
adott.i§ A császárral való colligátiójára "?" váló nézve mit csinál- 
tunk volna tehát, hogyha az Isten nem akarván idevaló jöve- 
telünket, a török utánunk nem küldött volna oly nagy tisztes- 
séggel? Talám hivatlan is ide kellett volna jönnünk, és nem 
fogadtak volna olyan nagy becsülettel. Itt pedig az urunk nagy 
becsületben vagyon. Pénztelegendőt adnak, és annyit, hogy Fran- 
ciaországban hat esztendeig sem adtak annyit, mint itt esz- 
tendőre adnak. Látja ked, mely jó az Isten, ha egyik kezi- 
vel eltakarja előttünk Erdélyt, a másikával táplál. Edes néném, 
hát kétségben essünk-e? Nem, hanem bizzunk, és mindaddig 
reményljük, hogy meglátjuk azt a tündér országot, valamíg 
élünk. Ha meghalunk, azután lássa meg, akitől lehet. De a 
lehet, hogy az egészségire vigyázzon ked, az is lehet, hogy 
szeret ked, de azt nem lehet elhinni, mint szeretem kedet. 

őszén Rákóczi megbízásából és ügyében Konstantinápolyban járt 
s a Magyar Szeraj nevű palotában szállásoltatott el a törökök 
által. A fogadtatáson nem magyar, hanem török ruhában jelentek 
meg s a nagyvezirnek 1000 darab aranyon kívül két nagy darab 
veretlen aranyat, a kjajának 3000 darab aranyat, a valide kizlar 
agájának pedig termés aranyat vittek ajándékba. 

17 Levelezés, közlés. 
48 Franciaország regense, az orleansi herceg, annyira elhide- 

σα Rákóczi ügyétől, mióta Ausztriától jó barátságba lépett, 
hogy Rákóczinak abbeli kérésére, hogy groboisi remeteségébe 
visszatérhessen, a toulousi herceg által azt a választ adá, hogy 
visszatérését államokok miatt neki meg nem engedheti. 

19 Osszeköttetés, viszony. 
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12. 

(XVI 

Drinápoly, 15. Aug. 1718. 

Ihon, édes néném, e lesz az utolsó levelem ebből a csá- 
szári városból. Itt már megettük a nekünk rendeltetett rakás 
kenyeret. Már tovább megyünk, de nem elé, hanem hátra, és 
azon rakás kenyér mellé ülünk, amely Konstancinápoly mellett 
vár minket; mert amitől tartottunk. abban torkig estünk — 
ki veszen ki abból? Csak az Isten. Ennek előtte egynéhány 
nappal hozák meg a hírit, hogy 21. jul. a vezér megcsinálta a 
huszonnégy esztendeig tartó békeséget a némettel."" Ha addig 
itt kell ülnöm, jó étszakát a menyasszony táncának."! Jaj! 
édes néném, ha addig az édes lelkem marad a kövér testemben, 
csak török kenyeret kell enni a rakásból. 

A békeség meglévén, itt már semmi dolgunk nincsen, 
meg is indítják holnap az urunkat a császári főváros felé. Már 
itt erősen rakodunk. Elég szekereket adtak számunkra, még 
többet, mintsem kellene; mert elitélheti ked, hogy minden 
portékámat felraktam egy kis szekérnek a negyedrészére. Az 
én portékám pedig nem legkevesebb a többinél. Vannak itt 
olyanok, hogy tízen sem rakhatnak meg egy szekerecskét. De 
még lovakot 18 rendeltek alánk ; mert ha ötvenen vagyunk is, de 
nincsen több öt lovunknál, amint már megmondottam. Holnap 
megindúlunk. Hol lészen lakóhelyünk, még nem tudom. Elég 

50 A passzarovici béke 1718. julius 21-én d. u. 1!/2-kor íra- 
tott alá. Az első conferencia junius 5-én vette kezdetét, melyen a 
császári biztosok mindjárt azzal a határozott követeléssel léptek 
föl, hogy a török Rákóczit és bujdosó társait, névszerint : Ber- 
csényit, Esterházy Antalt, Forgách Simont, Vay Ádámot és Csá- 
kit szolgáltassa ki Ausztriának. A török szultán azonban határo- 
zottan kijelenté, hogy inkább elveszti fővárosát, hogysem magát 
a vendégszeretet megsértése által ekképen meggyalázza. Erre vonat- 
kozólag tehát lemondott Ausztria további követeléseiről s csak azt 
kötötte ki a békekötésben, hogy a nevezett bujdosó magyarok a 
határszéltől tovább költöztessenek: minek teljesítését Mikes már 
e levelében jelenti. Ugy látszik, ezen föltételről nem bírt tudo- 
mással, különben alig hallgatta volna el e fontos körülményt s 
útnak indításukat nem csak azzal indokolná, hogy xcitt már semmi 
dolgunk nincsens. A béke 24 holdévre köttetett s nem 25 évre, 
mint Horváth M. írja, kinél a bujdosók nevei közül Esterházy 
Antal hiányzik. 

51 A nősülésnek. 



TÖRÖKORSZÁGI LEVELEI. 29 

a, hogy innét elvisznek valahová. Forgács úr is velünk jő. Mi- 
csoda örömmel látom meg kedet! De az egészség jó legyen, 
hogy az öröm is nagy lehessen. Többet is írnék, de mikor útra 
kell készülni, akkor nem lehet sokat írni. Isten keddel, édes 
néném, ihon ebédre hínak. 

13. 

(XVII) 

Bujukdere,? 25. Aug. 1718. 

Hála Istennek, ide érkezénk tegnap. Drinápolyból 16-án in- 
dúlánk ki. Semmi olyan állapot nem történt az úton, amelyet 
szükség volna megírni : hanem azt megírom, hogy az úton eleget 
nevettem a velünk lévő franciákon ; mert vannak olyanok kö- 
zöttök, akik soha lovon nem ültenek, az olyanok mikép ültek 
a lovon, és mint várták a szállóhelyt elérni, az egész mulatságom 
volt. A Penthesilea "? hadnak hallotta ked hirét ? Itt egy sereg 
volt olyan közöttünk. Elég a, hogy tegnap ide érkezvén, azt 
gondoltuk, hogy mind palotákba szállítnak bennünket ; de itt a 
városban egy szép házat sem találtunk. Azért az urunk kény- 
szerítteték a város mellett lévő kis mezőn sátorok alatt ma- 
radni mind addig, valamíg más rendelést tesznek, és jobb helyre 
szállítnak. Azt nem volna szükséges megírni, hogy csak há- 
rom órányira vagyok kedtől. Mivel azt elgondolhatom, hogy 
azt a szép kanálist "" már ked feljárta, azt sem volna szükséges 

52 Helyesebben Böjükdere (Nagy völgy) a Boszporusz európai 
partján fekvő helység. Nevét másfél mértföldnyi terjedelmű nagy 
völgyétől vette, mely a csatorna partjától a szárazföld belseje 
felé terjed s a konstantinápolyi előkelő világ, különösen az euró- 
paiak és gazdag kereskedők kedvenc kiránduló és nyaraló helye. 
A völgy alsó részében látható az a hét platán, törökül cJedi kar- 
dos, (hét testvér), melyeket a monda szerint Bouillon Gottfried 
nevelt vagy alattok tanyázott 1096-ban, mikor keresztes hadával 
Jeruzsálembe utazott. Ez a boszporuszparti kiránduló helyek 
egyik legszebbike s különösen nyári holdvilágos éjjeleken a leg- 
népesebb, mikor a Boszporusz tele van ladikokkal, zene és ének- 
szó mellett csolnakázókkal. 

58 Penthesilea a görög mythologiában Ares és Otrera leánya, 
az amazonok királynéja; seregével Priamos segítségére jött, 
kit Akhilleus ejtett el, s midőn a hős elesni látta, szerelemre gyult 
iránta. 

5: A Boszporuszt érti alatta, a Fekete és Márvány tengert 
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megírni, hogy a kanálisparton vagyunk a Feketetengernek 
torkolatától egy ágyúlövésnyire. De mind ezeket örömömben 
azért írom, hogy oly közel vagyunk egymáshoz. Egy kis 
három lapátos hajóra felülök, s ebédre abba a nagy császári 
városba mehetek. Már itt mind addig sátorok alatt leszek míg 
jobb helyre szállítanak. A való, szép kis réten vagyunk, de 
mellettünk holmi régi elromlott épületek vannak, ahol annyi 
a skorpió, mint a bolha. Az olyan vendéget éppen nem szeret- 
ném ágyamban. Most pedig éppen nem szeretnék meghalni — 
hát hogy ölelném meg, édes néném kedet ? A holt ember pedig 
olyan ízetlen, kedvetlen, hogy még a feleségét sem öleli meg ; 
én pedig alig várom, hogy kedet láthassam; de az még nem 
lehet három vagy négy holnapig, vagyis inkább három vagy 
négy napig. Héj! micsoda szomorúság volna az nekem, ha jó 
egészségben nem találnám kedet. Hétfőn pedig ebédre elvárjon 
ked, káposzta is legyen. 

14. 

(XIX) 
Jenikö,55 22. Sept. 1718. 

Tudja már ked, honnét datálom levelemet? Azt is észre 
veheti ked, hogy már a bujdosó izraeliták a sátorok alól házak- 
ban szállottanak végtire. Az urunknak rendes és alkalmatos 
szállása vagyon. Azt is tudja ked, hogy éppen a tengerparton 
vagyunk, és olyan igen a tengerparton, hogy az én házam alá 
vizen béjöhetni. De azt nem tudja ked, ki házánál lakunk — 
távul azt mondhatná valaki, hogy valamely főispány háza, pedig 
korántsem főispány a gazdánk. Mindazonáltal talám elmond- 
hatni főispánynak a rókák között ; mert szócs, de igen gazdag. 
A vezér szőcse, hogyne volna gazdag. 

összekötő csatornát, mely más hasonnevű csatornától való meg- 
különböztetésül Thrák melléknévvel is bír. Nevét (Marhaút) onnan 
kapta volna, hogy Io tehénné változva ezen a tengerszoroson 
úszott át Zeusz elől, aki üldözte. A csatorna 660 m.-től3 kmeter 
széles és 28 kilométer hosszú. A csatorna európai és ázsiai partja 
rendkívül festői sűrű palotái-, romjai-, falvai-, nyaralóival és kert- 
jeivel, melyek sűrűn váltakoznak. 

55 Jenikój (Ujfalu) a Boszporusz európai partján, Böjükderé- 
nél jóval közelebb Konstantinápolyhoz. Lakosai jobbára örmények 
és görögök. A falu mögötti hegyek, főleg melyek tűlevelű fákkal 
vannak födve, kedves sétahelyekül szolgálnak. 
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Ma szállottunk be ide, és annyi portékánk vagyon, hogy 
fél óra alatt kiki berakoskodott a szállására. A házamban se 
szék, se asztal nem alkalmatlankodik. Az való, hogy vagyon 
egy kis szék formára csinált székecském — ha le akarok ülni, 
arra ülök, de még más hasznát is veszem ; mert ha írni akarok, 
azon kell írnom."§ Micsoda szép állapot, mikor el lehet lenni 
annyi sok házi eszköz nélkül! Így kell lenni az ilyen bújdosók- 
nak, mint mi, ma itt, holnap másutt. Ugy 15 ha megeszszük itt 
a rakás kenyerünket, elébb kell mennünk. Nám "" a régiek elle- 
hettek annyi házi eszköz nélkül ; hát mi mért nem lehetnénk 
el? Nám a zsidóknak nem volt székök, a törököknek most 
sincsen szükségök arra. Hgy régi francia királynak láttam a 
székét — most csak a zágoni bírónak is jobb széke van annál. 
Mi szükségem vagyon hát nekem is a házi eszközre, úgy is még 
az a hajó, amely ide hozott bennünket, még az Archipelagusban 
várakozik, az urunknak szándéka lévén Franciaországba való 
visszamenetelre, de abban Tamás vagyok."5 

Bercsényi urat az asszonynyal várjuk ide. A ked szomszéd- 
ságában lesznek szállva, de nem tudom, meddig. Elég az, édes 
néném, hogy már mi itten a rakás kenyér mellé ültünk, csak az 
Isten tudja meddig fog tartani, és hol hintettek el még másutt 
kenyeret számunkra ; mert oda csak el kell menni — akármint 
vonogassa az ember magát, de azt csak fel kell szedni. Azt akar- 
nám, ha kednek is hintettek volna el legalább két kenyeret itt 
nálunk ; mert azt reménylem, hogy eljő ked látogatásunkra. 
Ugyanis micsoda gyönyörűség egy asszonynak egy szép kis fes- 
tett hajóban ülni, amelyet három erős török, úgy visz a habok 
hátán, mint a nyíl. Keményebb volna a szív a kősziklánál, ha 
ide nem jönne ked egynehány órára. Elvárlak, édes néném, 
úgy is szeretlek, mint a káposztát, ha ide jöszsz. De az egész- 
ségre vigyázzunk. 

15. 

(XXII 

Jenikő, 28. Decemb, 1718. 

Aztot még előre általláttam, hogy Bercsényiné asszonyom 
meg fog kednek tetszeni. Elmondhatni valósággal, hogy méltó- 
ságos asszony; mert sokan viselik az asszony nevet, de nem 

56 Iszkemle vagy szandalia nevű fonatos alacsony székek. 
57 Nám, régies és tájdivatos cláms, helyett. 
58 Nem hiszem. 
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mindenik viseli érdemesen azt a nevet, és az olyanokat csak 
asszonyocskáknak kellene híni, vagy asszonyállatnak, Ne szól- 
junk az asszonyok ellen. Elég az, hogy azzal az úri asszonynyal 
inkább eltöltheti ked az időt, mintsem a görög kérácákkal."" 
Az asszony maga múlatságot nem indít ; mert tél felé meg kezd 
sárgúlni a fának is a levele; de a vigasságról beszéllni igen 
szeret — főképpen a tavaszi idejében való dolgokról. 

Azt írja ked, hogy az asszony orcáján olyan idős korában 
is megtetszik, hogy ifjú korában szép volt, és hogy most ἃ szép 
télhez hasonlíthatni. De azt ki ne nevetné, hogy azt szeretné 
ked megtudni, hogy mért annak az úri asszonynak az orra 
fekete, és orcája fehér? Ezt a mesét mindjárt megfejtem ked- 
nek. Az attól vagyon, hogy már házas levén meghimlődzött. 
Azt tudja ked, hogy az úri asszonyokat másképpen gyógyítják, 
mintsem a közönségeseket — nyernek is rajta sokszor, mint 
Birtók "9? a, csikben. Mihent megbetegedett, egy sereg doktoro- 
kat gyűjtöttek össze — ki egyet, ki mást javallott, hogy a himlő 
meg ne lássék, és a szépség megmaradjon. Egyik a többi közt 
azt javallotta, hogy meg kell aranyozni az orcáját. Ennek a vok- 
sát"! bévették, és levél aranynyal bétapasztották, és eleven 
képet csináltak belőle. Ez meglévén, egy ideig annak úgy kel- 
lett maradni, de azután le kellett venni az aranyat ; mert ara- 
nyos orcával, elitélheti ked, hogy nem lehet járni, és a piros 
orca csak inkább tetszik, mintsem az aranyos. De már az volt a 
mesterség, hogy vegyék le ? A sokféle víz le nem mosta, hanem 
tőhegygyel kelletett lassanként lefeszegetni az aranyat az orcá- 
járól; mégis mind leásták, de az orrára inkább oda száradott 
volt, azért nehezebb is volt a munka : végtire onnét is lefesze- 
gették, de feketén maradott. Azért nem javallom senkinek, 
hogy megaranyoztassa az orcáját. 

Immár tudja ked, hogy mért fekete annak az úri asszony- 
nak az orra ? De azt nem tudja ked, hogy holnap a vezér szem- 
ben akar lenni a fejdelemmel csak magánosan. Ez a vezér még 
eddig jó barátsággal volt mihozzánk, és a bújdosó urak éppen 
nem panaszolkodhatnak ellene : megválik mint végzi ; mert itt 
a változás könnyen megesik, és az ajándék a vezérekkel hátat 
fordíttat. Mi pedig nem vagyunk abban az állapotban, hogy 
adhassunk, sőt még mi is tőlök várunk. Aki pedig hatalma- 

59 Koráci közhasználatu népies alakja az új görög koraszion 
(κοράσιον) szónak, mely leányt jelent. Mikes ezt is magyaros hang- 
zásúvá tette, mint majdnem minden idegen szót. 

(0 Székelyes alakja Bertóknak. 
81 Szavazatát. 
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sabb, az erősebb, és az kötheti meg pénzzel a török urakat, 
ezek pedig úgy tekintenek bennünket, mint olyanokat, akik 
mindenkor készen vannak a kérésre, de az adást — nec nomi- 
netur in vobis."? 

Itt mi elegen vagyunk, elég tahint"? ád a prta, eleget 
eszünk, de azzal ruhásabbak nem vagyunk, sem én, sem más. 
A mi urunknak pedig természete az, hogy kéretlen nem ád. 
Annyi esztendőktől fogvást, hogy szolgálom, soha semmit nem 
kértem. Eides néném, már el nem kezdem. Egy erdélyi nemes- 
emberhez az nem illik, aki jobban szeret szükségben lenni. 
mintsem kérni. Az én hivatalom a, hogy szolgáljam híven, és 
hagyjam az Istenre a többit. Egy erdélyi nemesemberről nem 
lehet nagyobb gyalázatot mondani, mint azt, hogy az adomért 
szolgál. Tudja-e ked, hogy most csakhamar egy leányból asz- 
szonyt csinálnak ? Nem tudom, hogy mikor leszen az a szeren- 
csés nap, de azt tudom, hogy igen akarnám, ha az én lakodal- 
mam olyan közel volna, mint azé a piros leányé. En szeretem 
kedet, de úgy, ha az egészségire vigyáz. 

16. 

(XXVIII) 
Jenikő, 16. Júl, 1719. 

Aztot jól mondják, édes néném, hogy nincsen olyan jó tár- 
saság, aki egymástól meg ne váljék. Bercsényi uram az asszony- 
nyal és minden pereputyjával "" ide érkezvén, itt lesznek mind- 
addig, valamég Tarabiában "? rendelt szállásokat elkészíttethetik. 
Tarabia pedig hozzánk földön fél órára vagyon, vizen pedig 

"2 Szó se legyen róla köztetek. 
53 Helyesebben tfajin, napi járandóság, ratio, adag, különö- 

sen régebben az idegen hatalmak követeinek adott pénzilleték és 
élelem. A török katonák napi élelemilletéke. 

"4 Egész családjával, mindenestül. 
"5 Therapia, a Boszporusz európai partján, Jenikőjtől félórát 

nyira fekvő szép helység, melynek pompás kikötője van. Nevé- 
egészséges fekvésétől vette, mert Therapia az egész Boszporusz- 
nak legegészségesebb és legkellemesebb nyaraló helye. Pompás 
palotája van itt a francia követségnek, mely egykor Ypsilanti her- 
cegé volt s melyet a szultán confiscálván, a francia követnek 
ajándékoza; van továbbá a szultánnak is, mely régebben a Szuco 
családé volt. A falunak 4000 lakója van. 

Mikes Kelemen. 3 



34 MIKES KELEMEN. 

egy fertály óra. Hogy így esett, aztot igen bánom kedre vaó 
nézve. Tudom, hogy gyakorta meghántatja ked magát a tenge- 
ren, és hozzánk kirugaszkodik a tengeri lovakon. Az asszony 
ott közel lévén, gyakrabban múlathatta ked magát, és az idő 
inkább tölt, de már ezután tengeren kell ide jönni, mikor az 
asszonyhoz akar ked menni. Edes néném, patientia."§ A ki 
erősebb, a hatalmasabb. 

Azt jól tudja talám ked, hogy ki követje cselekedte aztot, 
hogy Bercsényi Pérából"" kiköltözködjék addig, amíg oda érke- 
zik, nem akarván véle egy városban lakni. Már most mind 
együvé szorúltunk, valamennyi bújdosok vagyunk, kettőn kivűl, 
és itt várjuk, hogy hová fog bennünket vezetni a felleg, vala- 
mint az izraelítákat a pusztában. Nagy csuda lesz, ha még 
bennünket is el nem ugratnak innét. Aztot csak éppen azért 
bánnám, hogy kedtől messzebb lennék, de másként azt akarnók, 
hogy ma vinnének el innét ; mért igen szoros helytt vagyunk, 
és ha égés volna, máshová nem szaladhatnánk, hanem a ten- 
gerbe kellene ugranunk. Én nyernék rajta, mint Birtók a csík- 
ban, úszni sem tudok. 

Édes néném, minden embernek az Isten rendelése alá kell 
magát vetni, főképpen a bújdosóknak ; de még főképpen azok- 
nak, akik Törökországban bújdosnak ; mert sehol olyan hirte- 
lenséggel a változás meg nem esik, mint itt. Mert itt semmi 
bizonyosabb dolgot magának nem ígérhet senki, mint azt, hogy 
bizonytalan az állapotja. Ihon már a békeség megvagyon. mit 
remélhetünk ? Olyan udvarral vagyon dolgunk, ahol a minis- 
terek mindennap változnak ; ahol, ha ma egy dolgot elvégez az 
ember, holnap az ujakkal ujra kell kezdeni; aztot pediglen ha 
az ajándékon nem kezdik, jó kezdetit sem lehet várni. Ez a 
mostani vezér a magyarokhoz magát jól mutatja, de a boldogú- 
lásoknak eszköze soha sem leszen ; mert a hadakozást nem tud- 
ván, attól irtózik, és kész inkább "mindenre hajolni, csak a 
hadakozásról ne halljon szóllani. Őnéki magának vagyon oka 
hozzá; mert legkissebb szerencsétlenségért a hadakozásban 
leteszik a vezéreket ; békeséges időben pedig e jól tudja a dol- 

66 Türelem. 
7 Pera (törökül Bejoglu) Konstantinápoly legszebb és euró- 

paiak lakta városrésze, hol a követségek, francia, olasz színházak, 
iskolák, apáca- és szerzetes-kolostorok, templomok, szép kereske- 
dések, kávéházak, vendéglők vannak. Ebben az európaiak csak 
magukban laknak 5 egy kis nyugati világot teremtettek itt ma- 
guknak a kelet kellő közepén, mely nagy ellentétet képez Kon- 
stantinápoly világával. 
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gokat folytatni. De ki ígérte azt nékünk, hogy állandó legyen 
a hozzánk való jóakaratja ? Hogyha pedig az elméjét megvál- 
toztatják, mit nem várhatunk tőlle? Csak már is az ő kopár 
szakállú Tihája"§ (udvari kapitánya) nagyobb idegenséggel 
vagyon hozzánk, mint azelőtt. Mindenféle dolog pedig ez által 
megyen a vezér eleiben. Mindennek ehez kell menni, és csak ő 
általa kell folytatni a vezérrel való dolgot ; és ha ezt megcsinál- 
ják azok, akik minálunk hatalmasabbak, és rosszunkot kiván- 
ják: oda leszünk a tyúkoknak."" 

A dícséretes ebben a vezérben, hogy az idegen országok- 
ról való dolgokban gyakorta kér tanácsot a mi fejdelmünktől, 
aztot béveszi, és követi, akinek 15 nagy eszét megismérte. De 
mindenkor csak reá megyek arra, hogy holnap, vagy holnap- 
után találkozhatik olyan, ki megváltoztathatja elméjét. Em- 
ber.é? Igen is ember, megváltozhatik hát, és az ide való embe- 
rek abban inkább emberek, mintsem másutt. De, édes néném, 
mit vizsgálom én a jövendőt ? Hagyjuk azt a jövendő urára ; 
énnekem csak azon kell törődnöm, hogy mikor láthatom kedet, 
mikor nevethetek keddel, és mikor ehetünk káposztát. Ah ! nem 
merek már a káposztáról szóllni; mert a minap káposztás 
fazéknak nevezének — csak azért is úgy szeretem kedet, mint 
a káposztát; hát ked? Hát az egészség felől semmit sem 
írunk ? 

187 

(XXIX) 
Jenikő, Aug. 9. 1719. 

Hiszem szégyenlem én azt, édes néném, hogy nekem kell 
a császári városban történt dolgokat megírnom. Ha csak örökké 
otthon nem ülnénk, több híreket is tudnánk. A való, hogy ritka 
dolog, de. amikor ked híreket ír, azokat ellehet hinni. De az 
hogy lehet, hogy ott helyben lévén még is tőllem tudakozza 
ked, hogy mikor leszen audenciája " a császár követének, aki 
nem régen érkezett ? Végtire talán azt is tőllem fogja ked meg- 
tudakozni, hogy mikor esik ott az esső. Ha szinte megnevet- 
nek is érette, de engedelmeskedem, és megírhatom, hogy már 
megvolt. De talám azt sem tudja ked, hogy mi formában volt? 
azt is megírom. Aztot úgy tudja ked, mint a Miatyánkot, hogy 

"s Kjája, házgondnok, felügyelő, üzletvezető, főnök, ndvar- 
kapitány. 

"9 Pórul járunk. Régi székely szólásforma. 
τὸ Audientia, kihallgatás. 
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rendszerént, amikor a császár audenciát ád valamely követnek, 
elsőben ebédet adnak néki, és azután viszi bé a vezér a császár- 
hoz, de a most nem lehetett ; mert a törököknek ramazánjok "! 
vagyon ; eztet tudja ked, azt is tudja ked, hogy a ramazán nál- 
lok olyan, mint nálunk a nagybőjt, és egy holnapig tart. Az is 
tudva vagyon kednél, hogy ők akkoron naplementig se nem 
esznek, se nem isznak csak egy csepp vizet is ; még csak nem 
is dohányoznak, ami legnehezebb nekik. — — Ramazánja lévén 
tehát most a törököknek, ma két órakor reggel a követ a por- 
tára menvén, ott megvendégelték, és öt órakor a császár auden- 
ciájára vitték. Mind ezekből megláthatja ked, hogy az audencia 
ma volt. Már tudja ked, nem csak tőllem, de talán tíz ember- 
től. Már azt várom, hogy holnap azt fogja ked tőllem kérdeni, 
ha ked ehetnék-e, vagy alhatnék ? En pedig tudom, hogy alhat- 
nám, mord kedvű is vagyok, de mégis egy kevéssé szeretem 
kedet, jó étszakát is kívánok kednek. 

18. 

(XXX) $ 
Békós,7? 16. Aug. 1719. 

Látja ked, hogy Ázsiából írok kednek. Ha Amerikában 
volnék, Missisipiából is írnék kednek. Minket már úgy tekint- 
sen ked, mint ázsiai magyarokat. Elég az, édes néném, hogy 
már öt naptól fogvást itt sátorok alatt vagyunk. A mellettünk 
való várost mind azelőtt, mind mostanában Békósnak híják. 
amely város ama híres Bithyniában vagyon. Tudja ked, micsoda 
híregek valának a rómaiak idejében a bithyniai királyok ? — 
De azon nem törődöm, hanem azon törődöm, hogy nem Három- 
széken vagyok. De ott jobb volna-é az Isten, mint itt? Nem — 

7 A holdév tizenkét hónapjának kilencedike, melyet Ramazan 
el-Mubarek (az áldott Ramazan) néven is neveznek ; bőjt hó. 

72 Bejkosz, nagy török falu a Boszporusz ázsiai partján, közel 
a Fekete tengerhez. Öble az ó-korban Amykusz vagy a Dühöngő 
borostyán öble nevét viselte. Ezen öböl mellett lakott volt Amy- 
kusz király, itt volt sírja is, mely fölé valaki egy borostyán-fát 
ültetett. Ez a fa oly tulajdonsággal bírt, hogy annak minden 
levele azt, ki leszakította, dühöngővé tette és gyilkosságra ragadta. 
Ezen öbölben hajdan igen sok orsóhal (Orca gladiator) volt; 
most azonban a Boszporuszból is kipusztultak. 
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mindenütt egy arányú az ő jósága. Itt akarja az Isten hogy 
légy, azért itt sétálj ezen a szép réten. 

Az igaz, édes néném, hogy szép helytt vagyunk, — a 
sátoraink a tengerparton rendiben — ezt a gyönyörű kanálist 
végig látjuk — a Feketetenger zúgását jól halljuk — azok ἃ 
nagy rettenttő sajkák előttünk mennek el a Feketetengeren. 
Ilyen kanális nincsen az egész világon talám — ennek a széle 
vagyon egy jó ágyú lövés, a hossza vagyon öt mélyföld, minde- 
nik végin egy nagy tenger, — hol lehetne másutt ilyen kanálist 
találni? A való, hogy ha más nemzet bírná ezt az országot, 
csudát csinálna ebből a kanálisbói — két felől városokat, szép 
kastélyokat, házakat építenének. Való, hogy Európa szélén 
elég város vagyon, de másutt csak falúknak hínák azokat. 
A többi között Jenikő, ahol mi lakunk, igen rút város, a többi 
ilyen sincsen. Ázsia felől pedig csaknem mindenütt puszta — 
a császár parton lévő házai éppen nem császári házak, — 
micsoda nagy kár, olyan szép és kies helyeket pusztán hagyni ! 
De én ugyan meg nem építtetem, lássák ők. 

Lehetetlen, édes néném, annyi halat látni, mint ebben a 
kanálisban vagyon. Egynehány ezeret vonnak ki egyszer a 
halászok. Hány ezer kél el abban a császári városban, és hány 
százezret szárasztanak meg csak Jenikőben? Hát még a ret- 
tentő sok disznóhal 7? mennyi benne? Nem örömest hazud- 
nék, a szükség sem hozza magával, azért elmondhatom, hogy 
egyszer a többi között láttam egyszersmind legalább ezeret, 
mintha annyi nagy sereg sertést hajtottak volna le a vízen. 
Az igaz, édes néném, hogy mi itt jól vagyunk, a szép réten 
sétálunk; a fejdelem által hozatván a lovait, gyakorta fog 
vadászni menni. Aztot már észre vettem, hogy itt Ázsiában 
is úgy szeretem kedet, mint Hurópában, de gyakran kell ne- 
kem írni, és egy kevéssé hosszabb leveleket, és az egészségre 
kell vigyázni, főképpen mostanában ; mert azt mondják, hogy 
ott keteknél nagy pestis "" vagyon. 

"3 A delfin (Delphinus Phocaena), mely disznóhal nevét a 
disznóéhoz hasonló hosszukás orrától kapta. A török is disznó- 
halnak (domuz baligi) nevezi. A Boszporuszban oly nagy tömeg- 
ben láthatni néha, hogy a csolnakok alig képesek járni tőlük. 

74 Pestis, dögvész, döghalál. Különösen a keleti országokban 
otthonos hagymáz, mely rövid ideig tart, rothasztó ereje, a lágyék 
és hón alatti mirígyek gyuladása és genyedésbe átmenetele, végre 
a bőrön megjelenő pokolvar által jelentkezik. 

EZT - 
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10. 

(XXXII) 
Jenikő, 10. Octób. 1719. 

Micsoda szép állapot az: tegnap ebédet Ázsiában ettem, 
vacsorát pedig EBurópában — ide pedig nem a levegőégben 
hoztak, hanem a vizen. Mindezekből megisméri ked, hogy ide 
visszájöttünk, és a táborozást elvégeztük. Az bizonyos, hogy 
nem az ellenség elől jöttünk el, hanem a sok esső elől, amelyet 
el nem lehetett űzni, noha két generális vagyon velünk. A min- 
dennapi múlatság már itt abból fog állani, hogy vagy Bercsé- 
nyi uram jő mihozzánk, vagy mi megyünk hozzája. — A vadá- 
szat sem múlik el, hogy ellenünk ne vadászszanak a portán, 
mert a német követ legtöbbet azon elmélkedik, hogy nekünk 
árthasson ; mi pedig legkissebben sem ártunk néki. Hs nem 
tudom, mi végre kivánja üldözni ezeket a szegény bujdosó ma- 
gyarokat, akik itt a tengerparton csak dohányoznak sóhajtozás - 
sal. Edes néném, vajjon az olyan világi üldözők olvassák-é az 
evangyéliumot ? Gondolják-é azt, hogy még bé is kell a szeme- 
ket húnni egynehány száz esztendőkig? Akkoron nem a kama- 
raszék eleiben citáltatunk, 75 sem nem annak törvénye szerént, 
mondják ki a sententiát 7": hanem a szerént a kegyes evan- 
gyélium szerént, amely azt parancsolja a császároknak is, 
hogy megbocsássanak az ellenségnek, és a rosszért jót tegye- 
nek. Az olyan itélőszék, a hol az allegátiót"7 bé nem veszik, 
nemis az ország törvényit, hanem az evangyéliumot teszik ott a 
fejedelmek eleiben. Akkoron egy fejedelem hejában fogja azt 
allegálni: a ministerim javallották nékem, hogy a bujdosó 
magyarokat bujdosásokban is üldözzem, és a politica ratio 75 arra 
vitt, hogy őket olyan állapotba vessem, amelyben jövendőben 
se árthassanak — az ilyen mentségre azt felelik: Nem kellett 
volna azon igyekezni, hogy elvegyed tőllök azt a kenyeret, a 
melyet én rendeltem nékik idegen országban, minekutána 
már elvetted volna az örökséget — a politica ratioért nem kel- 
lett volna jövendőbéli bizonytalan rosszért bizonyos rosszat kö- 
vetni felebarátidon. Ha mások is így gondolkoznának, békeség 

75 Tdéztetünk. 
76 Ítéletet. 
τ Hívatkozás, fellebbezés, mentegetődzés. 
78 Politikai ok. 
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ben maradnánk -— talám gondolkodnak, de az ilyen gondolat 
csak általmegyen rajtok, valamint a purgatio.?"? 

A talám tudva nincsen kednél, hogy mi most is abban 
a szándékban vagyunk, hogy Franciaországban visszámenjük, 
és hacsak a mi akaratunkon állana, ma indulnánk meg ; de 
csak az akarat áll mirajtunk, a tehetség pedig máson ; mivel 
a fejdelem ezen szándéka iránt a francia udvarnak egyné- 
hány rendbéli leveleket írván, arra egyenes választ nem ve- 
hetett még eddig. Az udvar se nem tiltja, se nem jovallja 
az oda való menetelét világosan, amelyekből kitetszik, hogy 
nem kívánja az oda való menetelünket. Inimicus homo hoc fa- 
cit 59 — akik itt miellenünk vannak, ott is ugyanazok gátolták 
meg utunkat : Franciaországot Orleáns herceg igazgatván, mi- 
vel a király még nem arra való. 0 mindenkor nagy barátságot 
mutatott a mi urunkhoz; az anyja pediglen, akiis egy házból 
való ami fejedelemasszonyunkkal, úgy szerette mint a fiát mind 
holtig. De a fejedelmek között lévő atyafiság és barátság olyan, 
mint a nádszál ; ha jól vagyon dolgod, mind az atyafiság, mind 
a barátság fennvagyon ; ha pedig rosszul vagyon, és reájok szo- 
rúlsz, csak azt mondják: nescio vos.?! Εἰ már rajtunk bételje- 
sedett; mivel Orleans hercegnek az urunk még egy levelét sem 
vette. Annyi sok szép igéretei után legkissebben dolgait ebben 
az országban a portán nem segítette. Ilyen a fejedelmek barát- 
sága, ilyen reménység nélkül lehet hozzájok folyamodni mind- 
azoknak, akikre szükségek nincsen. Hs csak úgy bánnak az 
emberrel, valamint a citronnal, amelyből a levét kifacsarván, 
azután elvetik. — Ha a forrásból jól iszunk, azután annak 
hátot fordítunk. — Reánk pedig most nincs szükség, az el- 
múltat elfelejtették, és a hatalom kezekben lévén, jövendőre 
nem hajtanak. A ked mondása szerént derék állapot a sze- 
rencsén fekünni — a való, hogy az olyan ágy nem igen ál- 
landó, de amég tart, addig csak jó rajta fekünni. 

Meg nem kell édes néném, az igéretet másolni. A nemes 
vér amit fogad, megtartja. Ha magyarországi volna ked, tarta- 
nék valamitől; de erdélyi lévén, ott a nemes asszonyoknak a 
szavok olyan állandó, valamint a brassai havas — tartsa meg 
hát ked igéretét, és három vagy négy hónapját a télnek töltse 
el ked itt a magyar asszonyokkal. Való, hogy ked lesz egyedül 
erdélyi; de egy erdélyi asszony nem ér-é annyit, mint tíz ma- 
gyarországi? A rózsa többet ér a kórónál — a nap fényesebb 

79 Tulajdonképen tisztulás; itt orvosi szer hatása értendő, 
50 Az ellenség cselekszi ezt. 
51 Nem ismerlek benneteket. 
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a holdnál. Mikor Magyarországon fogyatkozás vagyon a nap- 
ban, csak egy erdélyi asszonyt vigyenek oda, annak szépsége 
elég fényességet ád. E nem dícséret, hanem igaz mondás. 
Ha az isten őket szebbeknek teremtette másoknál, ki tehet 
arról? Arról sem tehet senki is, ha lefekszem, mert tizenegy 
az óra. Ha a szerencsén nem fekszem is, csak jól alugyam — 
jobb az egészség annál. Ezután csak azt nézem, mikor fog ked 
ide érkezni, de minden pereputyástól kell ide jönni. 

20. 

(XXXIII) ᾿ 
Jenikő, 7. Mart. 1720. 

No már édes néném, vegyük elé a pennát és tisztítsuk meg 
a penészes kalamárist; mert már ezután az íráshoz kell fogni, 
a póstákat kell küldözni, a híreket fel kell ébreszteni. Ma 
nyolcad napja, hogy 100 atelet kitelelvén elhagya ked bennünket, 
mint szent Pál az oláhokot, ?? és a császári városban lévő szé- 
kébe visszáhelyezteté ked magát. De már ott a restséget nem 
kell hevertetni, hanem íratni. En pedig majd olyan hírt kül- 
dök kednek tenger habjain, amelyen mind a két füle megcsen- 
dül kednek 88 — jó, hogy több füle nincs kettőnél. De legelő- 
ször szép színű és jó szagú hírt írok, azután írom meg a csen- 
dülő hírt. Tegnap a jancsáraga ceremóniával külde ajándékot az 
urunknak. Az ajándék sok szép virágból és sokféle gyümölcsből 
állott. Már előre tudom, hogy erre mit mond ked — erre azt 
fogja ked mondani: a bizony illetlen ajándék volt — asszony- 
hoz illett volna virágot küldeni ajándékban, és ha a jancsáraga 
azt az ajándékot asszonynak küldötte volna, azért dícsérném ; 
de, hogy egy generális virágot küldjön egy fejedelemnek, azt 
soha sem tartom illendőnek. Ha ezeket mondja ked, én azt 
mondom : mert más országban nevetséges dolog volna, de azt 
tudja ked, hogy itt nem lehet ajándékot küldeni egy asszonynak, 
annál 15. inkább halálos vétek volna itt, ha egy asszony aján- 
dékot küldene egy férfinak, hacsak egy szál rózsából állana is. 

Való, hogy az ilyen ajándék nekünk visszátetszik, és mi 

52 Itt hagyni, mint sz. Pál az oláhokat, tréfás közmondás, 
mely egy jelentésű ezzel: Ott hagyni a faképnél, azaz rögtön, 
bucsúzatlanul eltávozni. 

83 Azt tartja a köznép, hogy hírt hall, ha a füle megesendül. 
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asszonyhoz illendő ajándéknak tartjuk, de azt kell megvizsgál- 
nunk, hogy itt szokás, a mi pedig szokás valahol, az illendő is 
abban az országban. Ángliában ha az asszonyok a, korcsomára 
mennek, azért senki nem itéli meg őket; mert szokás. Spanyol- 
ország szélyin az asszonyok egy kis malacot hordoznak az ölük- 
ben, valamint másutt hordozzák a kis kutyácskákat. Franciá- 
ban, vagy másutt egy úri asszony a hintójába ül, estig oda jár, 
ahova szereti; itt pedig egy török úrnak felesége esztendeig 
sem megyen ki a házból. Lengyelországban a papok a sekres- 
tyében lévő szentelt vízben teszik az égett bort, hogy meghűl- 
jön amíg a misét elvégzik ; nálunk megengednék-é aztot ? 
Nálunk szégyenlene dohányozni egy úri asszony, itt pedig 
mind dohányoznak. Khinában az olyan leány megyen hamarább 
férjhez, akinek leghosszabb a füle, és ha a vállát éri; nálunk 
pedig az olyantól elszaladnának. Itt csak az ujjokkal esznek ; 
-nálunk pedig késsel, villával. Hát az jó szokás-e, hogy a tatár 
nemes asszonyok megfúrják az orrokat, és nagy ezüst karikát 
vonnak belé valamint a fülbevaló. Az országban lévő szokást 
kell hát megtudnunk, ha arról akarunk ítélni. — — Mondjuk 
hát, hogy a jancsáraga küldhetett virágot; mivel itt szokás. 

De, édes néném, készítse ked a füleit a rossz hírre. A való, 
hogy aztot előre el lehetett látni, de teljességgel nem gondol- 
hatta volna az ember. A mi jóakaróink addig munkálkodtanak 
ellenünk, hogy megnyerték a pereket, és innét is ki akarnak 
bennünket tudni, mintha terhekre volnánk. Ma reggel hívatta 
a vezér Horváth Ferencet, és azt izené a fejedelemnek általa, 
hogy a porta jobb és alkalmatosabb helyt akar rendelni a ma- 
gyaroknak Jenikőnél. A mi urunk, mint igaz keresztény feje- 
delem, csendes elmével vette ezt az izenetet, és abban a vál- 
toztatás változást nem okozhata. Elmondhatta volna Dáviddal : 
Usgue guo egaltabítur inimicus meus super me§t és: pirulja- 
nak meg mind azok, akik azén nyomorúságímon örülnek. De 
a Krisztus tanítását követvén, áldást kért üldözőire, nem is a 
portának tulajdonította azt a változást, hanem annak a követ- 
nek, aki ártalmunkra igyekszik. Ha az isten mivelünk, ki- 
csoda ellenünk? Még nem tudhatom, micsoda helyre akarnak 
bennünket repíteni. De még nem olyan hamar lészen az el- 
menetel, amelyet szívesen bánom azért, hogy egymástól to- 
vább esünk. Mindezekről legelső alkalmatossággal tudósítan 
fogom kedet. Jó egészséget is kívánok. Ámen. 

δὲ Meddig fog az én ellenségem fölém magasztaltatni ? 
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21. 

(XXXV 

Jenikő, 16. April. 1720. 

Ussék meg a dobot, fújják meg a készülőt, édes néném, már 
mi készen vagyunk. A gálya,"" aki urunkot fogja vinni, itt 
vagyon. Amely hajók a portékát és a fejedelem embereit fog- 
ják vinni, azok itt már rakodva vannak. Bercsényi úrnak 
egy nagy hajót rendeltek. Már mind az egész bagázsia""f el- 
indult, csak mi maradtunk még hátra. Forgács úr velünk 
lesz, és egynehány alávaló cseléden kivül hárman vagy négyen 
leszünk a fejedelemmel és hét órakor reggel mi is abban a 
nagy vízi hintóban ülünk. 

Tegnap pedig a fejedelem csak különösen szemben volt a 
vezérrel, és tőle elbúcsúzván, nagy barátságát mutatta a fejede- 
lemhez, és meg is ajándékozta egy szép török flintával,"" és 
nagy barátságosan váltak meg egymástól. De gondolja el ked, 
hogy a török micsodaféle beszédekkel él. A fejedelem beszédköz- 
ben mondotta a vezérnek, hogy talám messze vagyon Rodostó, 
és hogy közelebb szeretett volna lenni a portához ; erre a vezér 
mondá, hogy ha egy kevéssé messze van 18, de a hely alkal. 
matos. — De ne gondoljad, hogy messze legyen ; mert csak 
annyira vagyon, hogy ha a riskását megfőzik, oda vihetik me- 
legen. Itélje el az ember az ő török mondását! elég a, hogy 
mindjárt megindúlunk, és még ezt a levelet be kell pecsétel- 
nem, azért most többet nem írhatok, hanem ha helybe érke- 
zünk, mindenekről tudósítani fogom az édes nénémet, akinek 
Istentől jó egészséget kívánok, és láthassam meg kedet, men- 
től hamarább. Hanem csak arra kérem kedet, hogy írjon 
mentől gyakrabban; én pedig azt el nem mulatom. Pola téti "" 

55 (álya (a görög γαῦλος, olasz galea), mintegy 130—140 láb 
hosszú, 16—20 láb széles, két árboccal s körülbelül 50 evezővel és 
tíz ágyuval ellátott tengeri hajó, melyet kapitánya kormányoz s 
mely könnyűsége miatt a szirtek és zátonyok között igen használható, 

$6 Podgyász, málha, franciául: bagage, olaszul: bagaglio. 
57 Finta, idegen szó, mely az angol /lint, tűzkőből szárma- 

zik; jelent hosszú kézi puskát, milyen a gyalog katonaságé. 
58 Pola téti, rövidített alakja is πολλὰ ἔτη (olv. Isz polla éti) 

vagy εἰς ἔτη πολλὰ (olv. Isz éti polla) új-görög üdvözlésnek (Sok 
évig t. i. élj), mi a magyar cIsten éltessens-nek felel meg. 
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édes néném, és az egészségre igen kell vigyázni. Mi ezennel 
megindulunk, már hét az óra. 

99 

. (XXXVII 
Rodostó, 24. April. 1720. 

Édes néném, ha nem mondanám is, hogy ide érkeztünk, 
csak arról megüsmeri ked, hogy honnét dátálom a levelemet. 
Elég a, hogy az Isten szerencsésen ide hozott mindnyájunkot. 
Es mihent ide érkezett Bercsényi úr, mindjárt anagrammát "" 
csinált a város nevéből, és ez jött ki belőle: Ostorod — ez igen 
hozzá illik a bújdosókhoz. Elég a, hogy erről eleget lehetne 
elmélkedni, de azt hagyjuk másszorra, most pedig fogadásom 
szerént hadd írjak meg mindeneket kednek. 

Legelőszöris ott kezdem el, hogy Jenikőből 16-án indulánk 
meg. Már a gálya készen várta a fejedelmet. Amely igen nagy 
méltóságára esett a fejedelemnek, hogy a császár gályát küldött 
számára. A gályais a nagyobbak közül való volt; mivel 26 pár 
lapát vonta — mindenik lapáton kin 4, kin 3 ember volt — 
mind egészen 220 rab vonta a gályát — azon kivül 100 fegy- 
veres léventi, 9 vagy hajdú benne, egyszóval a gályában vol- 
tunk mindnyájan 400. A gályás főtiszt basa volt, a fejedelem 
mellett lévő császár kapicsi basája"?! velünk volt, azon kivül 
egy csorbasi."?? Hét órakor a fejedelem a gályába szállván, tisz- 
teletnek okáért az ágyúval lőttenek, a vasmacskákat "? felvonák, 
és vonni kezdék a gályát. — A császár kastélyát meghaladván, 

59 Anagramma, vers és szójáték, midőn valamely verssornak 
szavai vagy egy szónak betűi más értelmű sorrá vagy szóvá rakat- 
nak össze. 

90 Léventi új-görög szó (Λεβέντης — olv. leventisz), mely alap- 
jelentményében a török tengerészetben szolgáló önkénytest, módo- 
sult értelmében kalózt, rablót jelent, átvitt értelemben hőst, derék 
vitézt is jelent, melyből aztán a magyar levente szó is szár- 
mazott. 

91 Kapidsi basi, főajtónálló ; ma ezt a megtisztelő címet vidé- 
ken és olyanok is kapják, kik tényleg nincsenek ily állásban. 
A nálunk divatos kir. tanácsos címmel megegyező. 

92 Helyesebben csorbadsi, alapjelentményében levesosztó, 
régebben a janicsárezred parancsnoka; ma tehetős földbirtokost, 
kereskedőt jelent. 

93 Horgony. 
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ellenkező szélre találánk, a szigetek felé kételenítteténk venni 
útunkat, amely szigeteket nevezik Insula Principum."t For- 
gács úr azt észre vévén, hogy nem az volna a rodostói út, és 
nem tudván az okát, hogy miért megyünk a szigetek felé, 
azonnal megijede és kezdé a fejedelemnek mondani, hogy a 
porta megcsalta és nem Rodostóba viszi, hanem Nikodémiában,"? 
a hol Tököli volt. A fejdelemnek haszontalan vala bátorítani 
és mondani, hogy talám a szelet akarják megnyerni; vagy más 
okok lehet, és attól nem tart, hogy Nikomédiában vigyék, és arra 
okot nem adotta portának, hogy akaratja ellen vitesse vala- 
hová — mind ez haszontalan vala; mert minden bizonynyal 
elhitette vala magával, hogy Nikomédiában visznek, és mind- 
addig tarta attól, valamíg a szigeteket el nem érők. Ott meg- 
szállva 11 órakor, ebéd után Bercsényi úr is oda érkezék. Más- 
nap 15 a szél ellenkező lévén estig, este pedig hat órakor onnét 
elindulánk jó széllel Rodostó felé — egész étszaka jó sze- 
lünk lévén, a vitorlákat felvonták, és nem kelleték lapátok- 
kal vonni. A harmadik napon 8 órakor reggel a herakleai 
portusba ? bémentünk, és vasmacskákat vetének le. A kapicsi 
basa pedig előre Rodostóra mene, hogy rendelést tenne a szál- 
lások iránt, és mindaddig itt kelleték nekünk maradni. 21-én a 
kapicsi basa a fej delemnek tudtára adta, hogy már készen vol- 

9: A Herceg-szigetek (törökül Kizil Adalár) a Márvány-ten- 
gerben nem messzire fekszenek Konstantinápolytól, melylyel élénk 
hajóközlekedésben állanak, számra kilenc és következők : Prote, 
Antigone, Kalki, Plate, Oxeia, Pyti, Antirobidosz, Nanidro és Prin- 
kipo. Ez utóbbi kellemes nyaralója a gazdag konstantinápolyiaknak. 

95 Nikomédia (Iszmid) fekszik a Márványtengernek mélyen 
fekvő Iszmidi öble mellett egy dombon, 13.000 lakossal. Itt tölté 
viszontagságos életének utolsó éveit gróf Thököli Imre, II. Rá- 
kóczi Ferenc mostoha atyja. O ugyanis a karlovici békekötés 
után, melybe kérelme dacára nem foglalták bele a szerződő felek, 
1699-ben Konstantinápolyba vonult, onnan azonban a német kor- 
mány akarata szerint Nikomédiába küldötte őt a török. Szám- 
üzetésében osztozkodott vele hőslelkű neje, Zrinyi Ilona is. 
1702-ben telepedtek meg itt. Itt vették hírét, hogy Rákóczi Fe- 
renc megszabadult neustadti börtönéből, s e hír volt Zrínyi Ilona 
utolsó öröme, mert már 1704. február 18-án elhúnyt. Teteme Ga- 
latában, Konstantinápoly külvárosában, a jezsuiták templomában 
tétetett örök nyugalomra. Thököli Imre 1705-ben szept. 13-án 
halt meg. Eltemettetett Nikomédiában az örmény temetőben. 

9 4 herakledi kikötő ma Erekli néven neveztetik s egyike 
a biztosabb és jobb kikötőknek a Márvány-tengerben. A gőzösök 
is érintik e kikötőt. 
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nának a szállások, ma öt órakor reggel megindúlánk, és 11 
órakor délelőtt Rodostóhoz érkezénk. A fejdelem azonnal ki- 
szálla a gályából, és a lovak parton lévén, pompával kisérék a 
városban lévő fő tisztek a fejdelmet szállásáig. 

Edes néném, nem egy kis uraság a gályán járni. Ott a. 
nagy rendtartás legkisebb dologban is, a nagy csendesség. 
Amikor kétszáz ember megrándítja, csak elhiheti ked, hogy jól 
meg vagyon rándítva, aztot pedig mind egyszersmind, az 52 
lapátot egyszersmind teszik a vízbe — egy lapátnak a hossza- 
sága vagyon legalább öt ölnyi. Igen szép múlatság azt nézni, 
de meg, ha az ember azt gondolja, hogy azok a szegény rabok 
csaknem mind keresztények, és hogy holtig ott kell maradni 
nekik ; megesik az ember szíve rajtok. Azon kivül is a gálya- 
vonás igen nehéz munka, aki azt nem látta, nem lehet annak 
azt kigondolni — azt gondolná az ember, hogy mindeniknek 
áz egész karja kiszakad, úgy megrántja a lapát őket. 

A való, hogy az ételöket megadják, de a ruházatjok csak 
rongyból áll. A mieink mégis ingben dolgoztanak azért, hogy 
a fejdelem ott volt, és ugyan ezért az okért is nem bántak rosz- 
szul vélek, de másként ing nélkül dolgoznak, és a verést leg- 
kissebbért szenvedniök, kell, amint magok is mondották sze- 
gények. Amidőn valamit akarnak nekik parancsolni, csak 
süvöltenek — már ők azt tudják, mire való, és egyszersmind 
fognak a munkához. Az ő székek úgy vannak rendiben egymás 
után kétfelől, valamint a templomban szoktak lenni — köze- 
pette utca vagyon, a hol szűntelen járnak alá s fel a tisztek, és 
azt nézik, ha valamelyik nem vonja-e jól a lapátot, ha beszél- 
nek-e egymással? Kinek-kinek a maga helyében kell maradni, 
oda vannak láncolva, és mihent a vonást elhagyják, le kell 
ülni, és ugyanazon helyben kell alunniok is. Egyébkor soha 
sem szabad felállani, hanem amikor a gályát vonják, és 
olyankor igen szomorú zörgést hall az ember; mert csak a 
sok lánc zörgésit lehet hallani. 

Mind ezekre azt mondaná ked, hogy lehetetlen ezeknek a 
szegény raboknak, hogy szabadságokat ne sóhajtsák ; mindazon- 
által mégis vannak olyanok, akik azt a szomorú életet meg- 
szokták; mivel én beszéltem két magyar rabbal, akik húsz 
esztendőtől fogvást vannak a gályán, és mondottam, hogy ha 
nem lehet-e olyan módot találni abban, hogy megszabadúlhas- 
sanak? Csak ezt felelék erre: miért mennénk mi Magyaror- 
szágban? Feleségünk, gyermekünk talám már megholtanak — 
ott mi is mivel élnénk? Itt ételt adnak, és megszoktuk már ezt 
a nyomorúságot. A való hogy nem vártam ezt a feleletet tő- 
lök, másként is gondolkodnám, ha helyettek volnék. A mi gá- 
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lyánkon mindenféle nemzetekből valának: magyar, francia 
lengyel, muszka. A Noé bárkájában nem volt ennyiféle nem- 
zetség, kiveszem az állatokat. 

Elég a, hogy az egész bujdosó magyarok itt vannak. Ki- 
nek-kinek itt vagyon elhintve a kenyere — addig csak itt kell 
lenni, amíg abban tart. Kinek-kinek pedig bőven elegendő és 
tágas szállása vagyon — csak én egy szolgával egy gazdag 
örménynek egész házát bírom, és mindenik háznak vagyon 
egy kis kertje. -- — 

Elég a, hogy mi már itt helyben vagyunk — a πάσας 
ban is bújdosnunk kell — az Isten fizesse meg annak, aki az 
oka. Mint leszünk, hogy leszünk ezután, azt hagyjuk az Isten 
akaratjára: — ő hozott bennünket ide, ő is viseli gondun- 
kat. Akik mivelünk rosszat akartak tenni, azoknak rossz 
szándékjokat az Isten javunkra fordította; mert noha még nem 
ismerem a várost, se körül való helyeit, de azt elmondha- 
tom, hogy háláadással tartozunk Istennek ide való hozásáért; 
mert sokkal tágasabban vagyunk szállva, mint abban a nyo- 
morúlt Jenikőben. Az egész szállásaink a város szélén vannak, 
csak egyet lépek, már a mezőn vagyok. — De lakó helyünkről 
legelső alkalmatossággal bővebben írok, és nekem úgy tetszik, 
hogy most eleget írtam, és 11 órakor ideje volna lefeküdni; 
mert az csudálatos dolog, hogy az embereknek és az asszonyok- 
nak itt is úgy kell alunni, mint másutt. De mindenekelőtte 
elvessem a pennát, arra kérem kedet, hogy a hozzám való 
szeretet meg ne fagyjon, és egészségire igen vigyázzon. Innét 
oda mindennap mennek hajók, és akármelyik hajósnak a 
levelét oda adhatja ked. Jó étszakát, édes néném. 

23. 

(XXXVII) 

Rodostó, 28. Máji 1720. 

Már mi itt derék házastüzes""7 emberek vagyunk, és úgy 
szeretem már Rodostót, hogy el nem felejthetem Zágont. De 
tréfa nélkül, édes néném, mi itt igen szép kies helytt vagyunk. 
A város elég nagy és elég szép, ἃ tengerparton lévő kies és tágas 
oldalon fekszik. Az is való, hogy Európának éppen a szélén 

"7 Házastüzcs, akinek háza, tüze, azaz tűzhelye van. 
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vagyunk. Lóháton innét Konstancinápolyba két nap könnyen 
el lehet menni ; tengeren pedig egy nap. Az bizon; os, hogy seliol 
a fejdelemnek jobb lakóhelyt nem adhattak volna. Akármely 
felé menjen az ember, mindenütt a szép mező, de nem puszta 
mező ; mivel itt mindenütt a földet jól megmívelik, a faluk mel- 
lett lévő mezők nem puszták, és ennek a városnak a földje olyan 
mívelt, valamint egy jól megmívelt kert — kivált mostanában 
gyönyörűséggel nézi az ember itt a szántóföldeket és a szőllőket 
és a sok veteményes kerteket. Itt pedig annyi szöllőhegyek 
vannak, hogy másutt egy vármegyében elég volna — azokot 
pedig igen jói mívelik, és azokban a sok gyümölcsfák úgy tet- 
szenek, mintha mind kertek volnának. Itt pedig meg nem ka- 
rózzák a szöllőt, mint nálunk, azért is az ágak mind le van- 
nak hajolva, a szőllőgerezdet a levelek béfödvén a földet is 
árnyékban tartják, ez pedig szükséges ezen a meleg földön, 
ahol nyárban igen kevés esső jár — így a föld nedvesen 
marad, és a szőllő nem szárad el. 

Itt, a való, sok veteményes kertek vannak, az ide való 
szokás szerént jól mívelik, de nem lehet a mieinkhez hasonlí- 
tani. Gyapotat pedig sehol annyit nem vetnek, mint itt, és a 
gyapotból való kereskedés itt igen nagy. Torda vármegyében, 
gondolom, hogy meg teremne, de a mi kokány "? földünkön 
elegendő melege nem volna. Itt az asszonyoknak egész esztendő 
által csak az (a dolgok), hogy a gyapottat elvessék, megszedjék, 
eladják, vagy megfonják. Májusban vetik el, és októberben sze- 
dik meg. Való, hogy sok bibelődés vagyon a gyapottal, de mint- 
hogy itt az asszonyoknak semmi más külső munkájok nin- 
csen, azért arra reá érkeznek. 

A város felől azt mondhatom, hogy ezen a földön elmond- 
hatni egy szép városnak, amely nem olyan széles, mint hosszú. 
De akármely szép házak legyenek itt a városokon, nem tetsz- 
hetnek szépeknek; mivel az utcára nem hagynak ablakokot, 
kivált a törökök azért, hogy a feleségek ki ne láthassanak — 
micsoda szép dolog az irígység ! A piaca a városnak ipen bőv — 
a sokféle szárnyas állat, gyümölcs, kerti vetemény itt olcsó — 
amíg ide nem jöttünk, még minden olcsóbb volt. De ha egy 
kis drágaságot okoztunk is, de a való, hogy csendességet is 
okoztunk ; mert a lakosok magok mondják, hogy a míg ide nem 
jöttünk, ahol most vagyunk szállva, ott az utcákon nappal is 

"8 Kokány alapjelentményében a szőllőnek kacsa, fogódzó 
eléri-e szára; átvitt értelemben girbe-gurba, darabos jelentés 
sel bir. 
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félve jártanak az asszonyok és leányok; estve felé pedig akit 
kivűl találhattak, azt elragadták. --- — — Még gyilkos- 
ságok is estenek, ezeket pedig a jancsárok, görögök és ör- 
mények követték, de már most lekissebbet sem hallani. 
Estve kiki sétálhat az utcákon, semmitől nem tarthat. A való, 
hogy mink is sokan vagyunk, de legkissebb dolog ha tör- 
ténnék, a kapunkon lévő 30 jancsár megtanítaná azokot, 
akik valamely garázdát " akarnának indítani. Nem is lehet 
már csendesebb hely, mint ahol mi lakunk — estve idegen 
jancsárt, se görögöt nem látunk, noha a szép időkben 11 
óráig is kint vagyunk. Csak ilyen hamar is már micsoda hasznára 
vagyunk a városnak, hát még ezután. Csak azt bánom, hogy 
messze vagyon Bercsényi úr tőlünk: ő nem bánja, mert rit- 
kábban megyünk hozzája, és annyival kevesebb lesz a költség. 
De mit tudunk tenni, ha messze is, csak oda kell menni — 
hát hogy töltsük az időt? Még az asszonyok sem szeretik 
aztot, de mit tehetnek velünk együtt róla? A való, hogy a 
nem nékik alkalmatlanabb, hanem nékünk; mert csak el kell 
hozzájok menni, valamint az úr dolgára. 99 

Már eleget beszéltem a városról és a földjéről ; hanem már 
a mi házunknál lévő szokásról kell szólni, és az idő töltéséről. 
A való, hogy egy klastromban nincsen nagyobb rendtartás, mint 
a fejdelem házánál. Ezek pedig azok a rendtartások: Reggel 
hatodfél órakor a dobot megütik, akkor a cselédeknek fel kell 
kelni, és készen kell lenni hat órára. Hat órakor dobolnak, és 
akkor a fejdelem felöltözik — azután a kápolnába megyen és 
misét hallgat. Mise után az ebédlőházba megyen — ott kávét 
iszunk és dohányozunk. Amikor az óra három fertály nyolcra, 
akkor elsőt dobolnak misére, nyolc órakor másodikat és egy 
kis idő múlva harmadikat dobolnak — akkor a fejdelem mi- 
sére megyen, mise után a maga házába megyen, és kiki oda 
megyen, ahova tetszik. Tizenegyedfél órakor megütik a dobot 
ebédre, és tizenkét órakor az asztalhoz ülünk, és törvényt te- 
szünk a tyúkokra. Harmadfél órakor a fejdelem csak magáno- 
son a kápolnába megyen, és ott vagyon három óráig. Mikor az 
óra három fertály ötre, akkor elsőt dobolnak estvéli imádságra 

99 Garázda és garázna, régi használatban veszekedés, perle- 
kedés, ma csak melléknévi jelentésben használtatik : garázda em- 
ber a veszekedő, civakodó, házsártos ember. A főnév: garáz- 
daság. 

100 Tulajdonképeni értelemben a jobbágyoktól a földesurak- 
nak szolgáltandó munka, a robot. 
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öt órakor másodikát és egy kevés idő múlra harmadikát — 
akkor a fejdelem a kápolnába megyen és azután kiki elosz- 
lik. Vacsorára hetedfél órakor dobolnak. A vacsora nem tart- 
ván sokáig, nyolc órakor a fejdelem levetkezik, de leggya- 
kortább le nem fekszik még akkor, és reggel, ha szinte hat 
órakor öltözik is fel, de éjféli két órakor felkél. Azt pedig 
ne gondolja ked, hogy legkisebb változás is legyen mind- 
ezekben. Ha szinte a fejdelem beteg volna 18, akkor is mind 
egyaránt folynak a rendek. Hatodfél órakor felkelni nem ki- 
csiny dolog, de el nem múlatom azért, hogy kedvét találjam, 
és mindenkor jelen vagyok mikor öltözik — a hivatalom is 
azt hozza magával, hogy vígyázzak a cselédekre. 

Ezek tekát a mi klastromunkbeli rendtartásink. Ami 
pedig a múlatságot és az időtöltést illeti, a sokféle, és kiki a 
maga hajlandóságát követi. A fejdelem minden héten lóra ül 
kétszer, és estig oda vadászunk; mert itt igen sok fogoly és 
nyúl vagyon — veres fogoly több vagyon, mint szürke. Mikor 
pedig vadászni nem megyen a fejdelem, akkor csak a sok írás- 
ban tölti az időt. Mink is jobban töltenők, ha lehetne, mert az 
ember nem mehet örökké sétálni, nem lehet mindenkor a me- 
zőn vándorlani: az ide való emberekkel pedig nem lehet tár- 
salkodni. Itt az idegen senki házához nem mehet. Kivált az 
örmények inkább féltik feleségeket, mintsem a törökök. Még 
nem láthattam a szomszéd asszonyomat. Napjában tízszer is a 
kapuja előtt kell elmennem, és ha a kapuban talál lenni, úgy 
szalad tőllem, mint az ördögtől, és bézárja a kapuját. Nem törő- 
döm rajta ; mert közönségesen az örmény asszonyok olyan fejé- 
rek, mint a cigánynék. Ebből elitélheti ked, hogy itt a lakosok- 
kal semmi ismeretség nem lehet, nem is vesztünk semmit ; 
mert itt ki szőcs, ki szabó. Valami főrenden lévő emberek itt 
nincsenek, akikhez mehetnénk. Török urak vannak, de unal- 
mas dolog törököt látogatni : egyik a, hogy törökűl nem tudok ; 
másik a, hogy ha az ember hozzájok megyen, elsőben no ülj le — 
ezután egy pipa dohányt ád, egy findzsa kávét —- hatot vagy 
hetet szól az emberhez, azután tíz óráig is elhallgatna, ha az 
ember azt elvárná. Ök a beszélgetéshez, nyájassághoz épen 
nem tudnak Minden múlatságunk tehát abban áll, hogy Ber- 
csényi úrhoz megyünk vagy ebédre, vagy vacsorára — ott 
mégis nevetünk a kis Zsuzsival ; 9! mert az asszonynyal !? reá 
kell az embernek tartani magát, valamint a kompódi nemes- 

41 Kőszeghy Zsuzsi, Rákóczi fegyvertöltőjének leánya. 
102 Bercsényinével. 

Mikes Kelemen. 4 
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asszonynak. A már csak a régi dolgokat szereti beszélni, hogy 
leánykorában micsoda múlatsági voltanak. Azt jól tudja ked, 
hogy nekem ahoz semmi kedvem nincsen. — Énnekem amicso- 
dás természetem vagyon, elhallgathatom az embert három óráig 
is, hogy egyet ne szóljak, de azután kérdje meg ked tőlem, mit 
beszéltek nekem ? egy szót sem tudnék megmondani belőle. 
Így vagyok azzal az úri asszonynyal. Két óráig sem szólok 
egyet. Ha nevet, én is nevetek, de sokszor nem tudom, mit — 
azt gondolja, hogy én azokat mind nagy figyelmetességgel hall- 
gatom. Ugyanis, ba én régi dolgokkal akarom az időt tölteni, 
a Nagy Sándor históriáját olvasom, "9? az elég régi. 

Mindezekből megláthatja ked, hogy micsoda városban tele- 
pítettenek le bennünket; annak micsodás lakosi vannak, mi- 
csoda környéke; itt micsodás szokást tartunk. De azt még meg 
nem mondottam kednek, hogy én micsodás szokást tartok. Az 
én szokásom a, hogy tíz órakor lefekszem, és a szemeimet bé- 
zárom, és rend szerint azokat fel nem nyitom más nap hatod- 
fél óráig. Ezt a dícséretes szokást mind télben, mind nyárban 
megtartom. Azért ez a levél olyan hosszú, hogy már tíz az óra, 
alugyunk hát, édes néném. De az egészségre kell vígyázni, ha 
azt akarja ked, hogy gyakran írjak. Másszor többet vagy keve- 
sebbet. Ihon azt majd elfelejtettem megírni, hogy a veszett 
köszvény az urunkra jött alkalmatlankodni. 

24. 

(XXXVIII) 

Rodostó, 23. Aug 1720. 

Hogy a ked kis ujja meggyógyúűljon, azt igen szükséges 
kednek megtudni, hogy mi négy napig elhagytuk volt Rodos- 
tót, és négy mély földnyire voltunk savanyúvizet innia. De azt 
elsőben meg kell kednek írni, hogy mi végre ittuk a savanyú- 
vizet ? Ide nem messze egy tócsás hely vagyon, amelynek szé- 
lessége és hosszasága lehet tizenöt ölnyi. Ebben az időben, 
akiknek valami nyavalyájok vagyon, abban a sárban megfered- 
nek. "9 Negyven, ötven mélyföldnyiről ide eljőnek az emberek 

05 Valószinüleg Haller János Hármas Istóriájából, mely 
1695-ben jelent meg Kolozsvárott s melyet Mikes kolozsvári isko- 
lázása alatt szerezhetett meg. 

0: Erdélyies alakja a fürödni szónak. 
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szekereken feleségestől, gyermekestől. Húsz vagy harminc 
szekeret meg lehet látni a sár körűl, és abban a sok asszony, 
férfi, gyermek úgy hevernek, nem különben, valamint a ser- 
tések — mikor a sárból kimennek, itélje el ked, micsodások ὃ 
mert a nem egyéb, hanem kemény fekete sár, a melybe erő- 
vel kell lemenni. A lakosok, nem tudom honnét vették, de 
azt tartják, hogy igen hasznos. Én ugyan nem láttam, hogy 
valakinek használt volna. Magam is bémentem abba az ocs- 
mány sárba a többivel, nem a szükségért, hanem azért, hogy 
mondhassam, hogy sárba hevertem. 

Nyárban pedig a bialoknak igen kedves múlatóhelye az a 
sár. De a görög papok azért, hogy egynehány polturát Ὁ nyer- 
hessenek, azt mondják, hogy elsőben meg kell azt szentelni ; 
mert másként nem használna. De a még nem elég ; mert abból 
az utálatos sárból kikelvén, a traditio 9" szerént és a Hippokra- 
tes 197 parancsolatjából a savanyúvízre kell menni, abból har- 
"mad napig kell innia, amennyit lehet, hogyha azt akarja valaki, 
hogy úgy megtisztúljon mint a kristály. Mi is tehát a föld 
népének régi bévett szokását akarván követni, oda mentünk, és 
ott találtunk legalább kétszáz férfiat, asszonyt és gyermekeket. 
De minthogy a görög papok semmi alkalmatosságot sem mú- 
latnak el, ahol egynehány polturát nyerhetnek, azért ezt a vizet 
is meg kelletik szentelni; mert a nélkül nem volna hasznos. 
A víz kősziklákból folyt ki, de mégis nem tiszta, és a sok nép 
aztat felzavarván sáros vizet iszik. Mink is másnap, hogy oda 
érkeztünk, elkezdettük az italt, és egy nagy üst tele volt vízzel 
a tűzön ; mert melegen kell innia. És sokan voltunk, akik ittuk. 
De micsoda savanyúvíz, édes néném! Épen a sárhoz illik ; 
mert ha egyik utálatos, a másika fertelmes. Mi azt gondoltuk 
elsőben, hogy olyan savanyúvíz, mint nálunk vagyon, de mikor 
megkóstoltuk, lehetetlen volt egy cseppet elnyelni; mert csak 
tiszta sós víz, az 18 rossz ízű. Mindazonáltal lassanként egy- 
másra való nézve mindenikünk megivott harmad napig tizenkét 
ejtelnyit 95 belőle. Némelyik többet; mert aki legtöbbet iszik 

105 Poltura vagy poltra, használatból rég kiment pénznem, mely 
másfél krajcár, azaz félgaras értékű volt. 

1066 Hagyomány. 
107 Hippokrates, az orvosi tudomány atyja, az ó-kor leghire- 

sebb orvosa 460-ban született Kr. e. Kosz szigetén (ma törökül 
Sztankoi). 72 iratot hagyott hátra. A gyógytudományban nagy 
fontosságot helyez a diütára. Ὁ az orvostudományban a dogma- 
tikának megalapítója. 

178 Ejtel székely higmérték, mely körülbelől egy itcének felel 
meg. 
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aztot legtöbbet is purgálja."" A vizet ebédig kell innia, és addig 
szűntelen kell járni, vagy futni, hogy jobban használjon. For- 
gács úr, minthogy egyiket sem vihette végbe, azért lóra ült, és 
ügettette a lovát, és így rázatta magát, és mikor érzette, hogy 
a víz munkálódni akar, akkor leszállott a lóról. Elhiheti ked, 
hogy eleget nevettünk rajta. Azt már nem tudom, mit fog 
nékünk használni ez a szentelt savanyúvíz. Ha nem használ, 
sem törődöm rajta; mert jó egészségem vagyon. Azt tudom, 
hogy két betegnek nem használt : az egyike rosszabbúl vagyon 
utánna ; a másika halálán vagyon. Vagyon-é olyan orvosság, 
aki mindenféle betegséget meggyógyítson? De olyan vagyon, 
aki ártson. Halál ellen — nincs fű kertben."" A mi urunk pedig 
csak a vadászattal töltötte az időt, és azt nevette, hogy mi mint 
vendégeskedünk. Edes néném, Istentől jó egészséget kívánván 
kednek, maradok kednek legkissebbik szombati szolgája. 

25. 

(XXXIX) 

Rodostó, 18. Novembris 1720. 

A ked szép, deigen kurta leveleit kedvesen vettem. Édes 
néném, mért kíván ked olyan gyönyörűségtől megfosztani, 
amely egy pénziben sem telik kednek? A meleg házban nem 
mesterség írni, a ked leveleit pedig a hideg házban is gyö- 
nyörűség olvasni. Hgy kis pirongatás nem árt némelykor. 
Reménlem, hogy másszor megjobbítja ked magát. Itt mi nagy 
csendességben élünk. Isten tudja meddig; mert innét való 
elmenetelünk merre, és mikor lehetne, azt nem lehet kigon- 
dolni. A porta nem régen csinált a császárral húsz vagy 
huszonnégy !!! esztendeig való békességet — huszonnégy kő- 
fallal rekesztették bé tehát az útunkat Erdély felé. Már a felé 
nem is kell gondolkodni. Ugy tetszik, hogy még másfelé is 
bévágták az útat, és amint mostanában folynak Európában 
a dolgok, legkisebb súgárát sem láthatjuk megszabadulásunk- 
nak, és még csak a reménységet is ládába kell zárni. 

Szegény bujdosóknak hogy adsz könnyebbséget, 
Ha tőlök elveszed még a reménséget ? 

109 Tisztítja. ?, 
πο Eredetileg latin közmondás: Contra vim mortis non est 

medicamen in hortis. 
11 25 évre köttetett. 
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De ezzel édes néném, csak vígasztalhatjuk magunkat, hogy 

A nyomorúságban lévők nem félhetnek 
Semmitől, de sőt még mindent remélhetnek. 

A való, hogy az Istenben reménség ellen is kell reménleni ; 
mert ő igazgatja a szíveket. Ami ellenkező dolgokat látunk 
Európában a mi megszabadulásunkkal, azokat is ő vezeti, és 
nem csak reánk kell gondjának lenni, hanem másokra is. Mi 
azt akarnók, hogy csak a mi kívánságink szerént folynának a 
dolgok, és hogy holnap ugorhatnók által a feljebb említett 
kőfalakat; de nem oda Buda; mert se a portához, se a franciá- 
hoz bíznunk nem lehet. A német megbékélvén a törökkel, a 
spanyolba kapa. Orleans herceg, a francia regens, akinek ter- 
mészet szerént kelletett volna a spanyollal tartani, mivel oly 
közelről való atyafiak, ellenkezőt cselekszik, és a császárral 
allianciát 115 csinál, és a spanyol ellen hadakozni kezd. A csá- 
szárral elvéteti a spanyoltól a két Siciliát, és ezzel az észtendő- 
vel a hadakozás is elvégeződik. Orleans herceg a békességben 
azt teszi fel, hogy a spanyol király egy leányát a francia király- 
nak adja, aki nem több hat vagy hét esztendősnél. Eztet Fran- 
ciaországba fogják küldeni most minden órán, hogy ott nevel- 
jék fel. És hogy a spanyol királynak az első és a második fia az 
Orleans leányi közűl vegyenek feleséget — ezt a két leányt is 
Spanyolországba fogják küldeni. A császár, a francia, a spanyol 
és az anglus allianciát csinálván egymással, ki merné ezek ellen 
emelni a kezét? Es kitől lehetne reméleni valamely vígaszta- 
lást a szegény bújdosó magyaroknak ? Mástól nem látok, hanem 
a franciától, de az 15, elmondhatni, hogy háláadatlanúl bánik 
az urunkkal, aki még most is kéredzik, hogy bocsássák bé 
Franciaországban, Orleans herceg pedig nem hogy azt meg- 
engedné, vagy még választ adna a leveleire, de még azt sem 
akarja, hogy nevezzék előtte, okúl adván a császárral való 
allianciáját.!!? Ilyen a fejedelmek barátsága és atyafisága. Az a 
herceg Franciában való létünkkor a fejdelemhez mindenkor 

115 Szövetség, franciául: alliance. 
13 Midőn a passzarovrici békemegkötése után (1718) Rákóci cél- 

talannak látá tovább Törökországban tartózkodni, engedélyért folya- 
modott az orleansi herceghez, Franciaország régenséhez, hogy 
Franciaországba, groboisi remeteségébe visszatérhessen. A herceg 
azonban maga nem is akart válaszolni Rákóczinak, hanem a tou- 
lousi herceg által adatta neki tudtára, hogy államába visszatérni 
nem engedi. Ez a bánásmód keserű kifakadásra birta Rákóczit. 
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nagy barátságát mutatta, az atyafiság is megvagyon közöttök, 
mivel az ő anyja és a mi fejdelemasszonyunk egy familiából 
valók. De a fejdelmek azt tartják, hogy úgy vagy barátom és 
atyámfia, ha szükségem vagyon reád ; vagy, ha reám nincsen 
szükséged. Erre azt mondhatná ked : hát a kereszténység hol 
vagyon ? Hát az evangyéliumot csak a köznépnek adták-é ki? 
Való, hogy azt mindennek meg kellene tartani, de úgy tetszik, 
mintha a fejdelmeknek szégyen volna ahoz szabni magukat. — 
Mind ezekből azt látjuk, hogy csak az Istenben kell biznunk, és 
békességes tűréssel vegyük és várjuk irántunk való rendelésit. 
Aki a hideget adja, a mentét is ád melléje. Aki bennünkét ide 
bozott, a gondunkot is viseli. Bízzunk tehát, bízzunk, és úgy 
nem hagyatunk el. A mi fejdelmünk, a bizonyos, hogy bízik, és 
a mellett minden héten kétszer vadászni megyen — aztot, 
haszinte varrótő esső volna, sem múlatnók el. 

Nem elég azt megírni kednek, hogy Bercsényi úrfi ide érke- 
zett még septemberben ; mert azt már régen tudja ked: hanem 
azt kell megírni, hogy miért jött ide. A francia király meg- 
engedvén, hogy egy magyar regementet állítson fel, azért ide 
jött, hogy magyar katonákat gyűjthessen Moldvában és Haras- 
alföldiben. Az egészségre vígyázzunk, édes néném, és úgy leszek 
mindenkor a ked (nem lófejű) hanem ἰόϊό 116 székelye. 

26 

(XLI) 

Rodostó, 9. Sept. 1721. 

Szép dolog a háláadatlanság. Már egynehány levelemre nem 
veheték választ ; mégis ked panaszolkodik. A rendes dolog, 
énnekem kellene kígyót békát kiáltanom !" kedre ; mégis ked ír 
olyan haragos és tüzes levelet nekem, hogy ugyan szikrádzott, 
amidőn olvastam. Megharagudott Hérmán — kövér ludat 
kíván. Ne haragudjunk, édes néném ; ked is felejtse el, én is 

nm Lőfő-székelynek (primipilus) nevezték a székelyek hajdani 
rangosztályozása szerint azon rendbelieket, kik lóháton köteleztet- 
tek szolgálni s a többi székelyeknél rangban előkelőbbek voltak. 
A. lófő-székely helyett tréfás gúnyból sokszor lőfejűt használ a 
népnyelv. Így tréfálkozva használja ezt Mikes is e helyen. 

15 A rendes régi értelemben : furcsa, visszás. 
"156 Kigyót békát kiáltani valakire annyi, mint minden rosszat 

mondani valakire. ἃ népdal is azt mondja : 
Nagypénteken mossa holló a fiát, 
Ez a világ kigyót, békát rám kiált. 
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elfelejtem. De lehetetlen, hogy meg ne írjam, amit gcendolok, 
haszinte újontában fellobbasztom is azt az édes haragot. Mert 
egész gyönyörűség nékem a ked haragos levelét olvasnom, és 
olyan formában tud ked panaszolkodni, és pirongatni engemet, 
hogy még annál inkább kellene kedet szeretni, ha lehetne. 

des néném, azt már régen tudja ked, hogy Bercsényi úrfi 
innét elröpült hajón még juliusban. Viszen magával mintegy 
három száz katonát — annak fele magyar, de a más fele, Isten 
tudja hányféle nemzet — talán magok sem tudnák megmon- 
dani. Elég a, hogy már néki regimentje vagyon. Akinek 
pedig ott regimentje vagyon, a már az előmenetelnek az első 
grádicsára lépett, főképpen az idegenek közől. A kis Ester- 
házy is elment, akinek is az atyja már egynehány holnapja, 
hogy itt vagyon. — — — 

Azt tudja meg ked, hogy Forgács úr elhagya bennünket. 
Nem tudom, ha az ide való lakást únta-é meg, vagy Bercsényi 
úrral nem lakhatott egy városban. Lehet, hogy mindenik okozta 
az elmenetelét. Lengyelországba akar lakni. Nekem úgy tet: 
szik, hogy illendőbb lett volna a többivel itt szenvedni, mivel 
semmi rövidsége nem volt. De kiki a maga kardjáról dézmál. τὰ 
Az elmúlt holnapban mi ismét a savanyúvíznél voltunk. Úgy 
látom, hogy mindenkor elmegyünk oda annak idejében. En 
ugyan nem bánom, mert még is telik az idő. 

Ugyan időtöltésért is ment volt a fejedelem egy török 
úrhoz, aki kérte vula a fejedelmet, hogy menne hozzája, mivel 
ott igen szép vadászó helyek vannak. A jószága öt mélyföld 
ide, de csak két nap maradhattunk ott, addig is a sátorok alól 
ki nem búhatott az ember a sok esső miatt. Soha sem láttam 
volt bialokkal vadászni, csak ott. A ház mellett egy tó lévén, 
abban vagy húszig való bialokat hajtottak, és azokkal egészen 
felkevertették a tót, és a sárból a kezekkel vonták ki az em- 
berek a sok halat. Nem lehetett úszni a szegény halaknak 
a sáros vízben. Török halászat! En, valami itt történik, min- 
denekről számot adok kednek, csak ne haragudjék ked, és 
csak az egészségére vigyázzon. Többet is írnék, de ebédre 
dobolnak, és a hajós megindúl ebéd után. Azért maradok és 
leszek a ked legkedvesebb és drágább atyjafia. 

117 Tized, eredetileg azon tizedrész adót jelenti, melyet a ter- 
mesztő a földesur ának vagy más felsőségnek adni tartozott. Tré- 
fásan valami jogtalanul elveszett vagy ellopott részt jelent. 
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Ai 

(XLIID 

Rodostó, 16. Apr. 1722. 

Szép dolog a háláadatlanság, és a restség. Már egynéhány 
levelemre nem vettem választ, mi az oka? Beteg-é ked? harag- 
szik-é ked ? Nekünk nem kell úgy tennünk, mint a rossz háza- 
soknak, akik háttal fordúlnak egymáshoz, amikor nem jól van- 
nak egymással. De, édes néném, most nem kell haragudni 
reám ; mert mi most keserűségben és sírásban vagyunk, és az 
olyanokra nem kell haragudni, hanem még az olyanokkal 
sírni kell. Azt nem kivánom kedtől, inkább sírok ked helyett. 

A mi szomorúságunknak pedig az az oka, hogy tegnap vet- 
tük hírét a fejdelemasszonyunk halálának, aki is Párisban 
18. febr. holt meg 43 esztendős korában.!5 A való; hogy a 
fejdelem szívesen bánja, de már egy nagy bútól megmeneke- 
dett; mert a fejdelemasszony állapotján mindenkor kelletett 
búsúlni. A való, hogy igen keveset laktanak együtt, de a kö- 
telesség mindenkor fenn volt, és a gondviselésnek meg kel- 
letett lenni: noha a héjával a szegény fejdelemasszonynak 
nagy nyomorúsággal és szegénységgel kelletett életét tölteni. 
Édes néném, nem vígasztalására vagyon-é az egy szegénynek, 
amidőn azt látja, hogy a fejdelmi nagy házból valók is szük- 
séget szenvednek, és hogy ezekkel is úgy bánhatik az Isten, 
valamint ővéle, és ha ezek kéntelenek szenvedni, ő is köny- 
nyebben szenvedhet. Vajjon, ha a szegények mindenkor bol- 
dogságban látnák a fejdelmeket és más nagy urakat, nem 
gondolhatnák-é azt felőllök, hogy talán az Istennek rendelése 
nem bír vélek, és alább nem teh-ti őket ? — — 

De itt még más rossz hírek is vannak; mert a pestis itt 
igen kezd sétálni. Azt mondják, hogy keteknél bőséggel vagyon. 
Az egészségre, édes néném, az egészségre kell most igen vigyázni, 
soha sem volt nagyobb szükségünk reá, mint most. Szüntelen 
való félelemben leszek kedért ; mert a nem tréfa. Bercsényinek 
két vagy három cselédje már megholt, a jezsuitájok is utánnok 
ment, aki méltó 119 pap volt. Maga is az asszonynyal hozzánk 
jőnek lakni, mintha már köztünk bátorságosabb volna: de én 
nem bánom, mert a kis Zsuzsi közelebb lesz. Erre azt fogja ked 

118 Rákóczi neje, Karolina Amália, Károlynak, a hessen-rhein- 
felsi hercegnek leánya volt, kivel Rákóczy 1696-ban kelt egybe 
Kölnben. 

119 Derék értelemben. 

le 
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mondani : Jaj ! hogy gondolkodik ilyen pestises időben az olyan- 
ról? Edes néném, amíg élünk, addig csak magunkban hordoz- 
zuk a természetet, és az oldalcsontunkat "9 csak kell szeretnünk, 
vagy akarjuk, vagy sem. Edes óldalcsontból való néném, arra 
vígyázzon ked, hogy a csont egészséges legyen, és cinteremben "! 
ne vigyék. Azért nem kell a házból kimenni, otthon kell ülni, 
és remélljük, hogy a jó Isten megtart bennünket. Amen. 

98. 

ΧΙ) 

Bujuk álli, 24. “ιπῖὶ 1792. 

Édes néném, éppen nem kell nevetnünk. Nézze ked, honnét 
írok, meglátja ked abból, hogy vagyon abban valami. Abban a 
vagyon, hogy ide három mélyföldnyire kelletett jönnünk, és a 
várost elhagynunk a pestis miatt. Vagyon immár két napja, 
hogy itt vagyunk sátorok alatt egy nyomorú falu mellett. Ber- 
csényi úr minden pereputyostól a faluban egy nyomorúlt udvar- 
bázban, vagy is majorban vagyon szállva. A városban a pestis 
egészen elhatott. Vagyon olyan nap, hogy másfél száz embert 
is eltemettek. Közöttünk még senkit sem temettek, noha a 
cselédek közűl kettőn is volt pestis, de kigyógyúltak belőle. 
Mindazonáltal már tovább nem maradhatván a városbavn, 
már két naptól fogvást itt táborozunk egész háznépestől. 
A való, hogy szép helyt vagyunk szállva, de az a rút nya- 
valya elvette minden kedvünket, és csak idétlenül nevetünk. 
Ugyanis ocsmány nyavalya ez; reggel jól vagyon az ember, 
estve felé megbetegszik, és harmad napjára eltemetik. 

Ked iránt is nagy félelemben vagyok; mert tudom, hogy 
keteknél is nagy a pestis, de már ebben benne vagyunk, úszni 
kell amint lehet, és mindenek felett bízzunk az úrban; mert 
el nem hágy bennünket: így kell a keresztnek útján járni. 
A bújdosó magyaroknak a bújdosásban is bújdosni kell, hogy 
valamiben hasonlók lehessenek az Istennek bújdosó fiához.!??Hz- 
után hogy lészen dolgunk, Isten tudja. Esterházy úr nincsen 
velünk. Rodostóhoz közel egy rétre ment szállani sátorok alá a 

120 A nőt érti alatta, minthogy az Isten a teremtéskor Ádám 
oldalcsontjából alkotta. 

131: Temető. Cinterem a görög-latin coemeterium szóból ered 
Franciául cimetiére, olaszult cimiterio. 

122 Jézushoz, ki 40 napig tartózkodott a pusztában. 
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feleségével. Többet nem írhatok ; mert az írás is ízetlen, ami- 
csoda állapotban vagyunk. Az Isten tartson meg bennünket. 
Az életére és az egészségére vígyázzon ked. — — 

Majd elfelejtettem volna kednek megírni, hogy mi a szo- 
morú állapotunkhoz való színű köntöst felvettük : mert mind- 
nyájan feketében vagyunk — a fejdelemasszonyt gyászoljuk. 
Amicsoda állapotban vagyunk, a bizonyos, hogy hozzánk illik 
a gyász, haszinte senki haláláért nem viselnők is. 

29. 

(XLV) 

Bujuk álli, 12. Aug. 1722. 

Ne csudálja ked, ha az elmúlt hónapban nem írtam ; mert 
olyan szomorú állapotban vagyunk, hogy azt sem tudom, ha 
tudok-é írni. Az elmúlt hónapban, aki confectumokat 155 csi- 
nált, és aki kávét szokot főzni a fejdelemnek, reggel megfőzvén 
a kávét, ebéd után megbetegedett, és harmad nap múlva a pes- 
tisben megholt — hozzám pedig harminc lépésnyire volt szállva. 
Ezen kivül a konyhamesterünknek két fia csakhamar utána 
menének. Itélje el ked ezekből, hogy micsoda szomorú napokat 
töltünk itten. A. félelem sokkal nehezebb talám még annál a 
nyavalyánál is; mivel az ember nem tudhatja a szempillan- 
tást, amelyben abba eshetik — este egészségesen fekszik le, 
reggel betegen találja magát. Istennek hálá egészségem jó 
vagyon, de, minthogy csak a pestisről vagyon itt a beszéd, 
a már úgy felzavarta az elménket, hogy én mindenkor csak 
azt képzelem magamban, hogy beteg vagyok, és az ilyen 
képzelés félelmet okozván az elmében, szüntelen való uno- 
dalomban és nyughatatlanságban vagyon az ember. Hány- 
szor feküdtem már úgy le, hogy nem gondoltam viradtát 
érni, nem azért, hogy valósággal érzettem volna valamely 
változást az egészségben, hanem azért, hogy az elmének nyug- 
hatatlansága okozta az olyan gondolatokat. 

Azt ne gondolja ked, hogy csak én vagyok így; mivel 
mindnyájan ilyen állapotban vagyunk, és ilyen állapotban lévén 
elitélheti ked, micsoda vígassággal töltjük az időt. Nem is lehet 
fél órát a sátoromban tölteni, hanem a mezőn való sok járással 
töltöm az időt, hogy mégis valamivel múlassam magamat. 

183 (Csemegéket. 



TÖRÖKORSZÁGI LEVELEI. 59 

A nevetés pedig olyan ritka nálunk, hogy ha még így leszünk 
sokáig, a természet azt is elfelejteti velünk, és csudálni fogjuk, 
ha másokat látunk nevetni. Hát ha még olyan városba men- 
nénk, ahol mindenkor nevettek, aminthogy azt olvastam egy 
régi városról, hogy a lakosoknak mindenkor nevetni kellett, 
semmit nem mondhattak nevetés nélkül -—— ha a tanácsban 
valamely országos dologról végeztek is a tanács urak, de kiki 
nevetéssel mondotta ki a voksát, egy szóval soha sem beszél- 
hettek olyan nagy dologról, hogy nevetés nélkül beszélhettek 
volna — az apjok, anyjok, feleségek, és gyermekek halálát egy- 
másnak nevetéssel adták tudtára. A való, hogy nem szeretném 
az olyan városban való lakást, de legalább innét egy olyan 
városba kellene mennünk, hacsak egy hónapig is — de azt 
gondolom, hogy talám még ott sem nevettethetnének meg 
minket; mert a mosolygás is nehéz nekünk. 

Es amicsoda processiót 15: láttunk itt a minapiban, bizony 
nem lehet látni könnyhullatás nélkül. Aztot pedig ezen szo- 
morú halál okozta: Esterházy úr ide járván misére minden 
innepekben, s legutoiszor úr színe változása napján P itt misét 
hallgatván, és ebédet evén, estve felé lóra ült, és visszáment, 
ahol a feleségével volt szállva egy réten. Itt ebéd után nagy 
főfájást érzett, de mi nem is gondoltuk, hogy még a veszedel- 
mes legyen, a pedig már a pestisnek jele volt, és harmad nap 
múlva csak halljuk, hogy pestisben megholt. Azt a hírt a fele- 
sége hozta meg nekünk, aki is mihent halva látta az urát, nem 
tudván mitévő legyen abban az elbódúlt állapotjában, kapja 
magát egy szolgával, és egy kis leánynyal, oda hagyja az ura 
testét, és mindenütt gyalog két mélyföldnyire jő hozzánk. Ami- 
dőn megláttuk ezt a keserves processiót, nem lehetett nem 
könnyezni szomorú voltán annak a szegény asszonynak. A fej- 
delem visszaküldötte az asszonyt, és tett rendelést az úr te- 
metése felől. Mindezek után hogy lehetne legkisebb jó ked- 
vünk is? De, nem hogy jó kedvünk, de tartozunk holtig 
megemlékezni erről a szomorú állapotunkban való létünkről, 
aminthogy soha el sem felejtem, és mindenkoron eszembe 
fog jutni, hogy micsoda napokat töltöttünk itt el. 

De minekelőtte elvégezzem levelemet, lehetetlen, hogy meg 
ne írjam kednek az égést, amely bennünket megijesztett volt, 
haszinte sátorok alatt lakunk is; mert a minap a cselédek egy 
vászonból való palotát gyújtottak itt meg, nem tudom mifor- 

12£ Processto, ünnepi menet, különösen a katholikus egybázban 
divatozó szokás. 

125 Augusztus hatodika. 
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mában, a gyertyát melléje tették volt, egy szempillantás alatt 
egészen meggyúlt. — Zsibrik lukott benne, és alig szaladha- 
tott ki alóla, a partékáját is kikaphatták — de nem lehétett 
szebb égést látni, mint a volt; mert a sátor sokféle" színű 
materiákkal lévén felcifrázva, a láng is mindannyiféle színt 
mutatott. Az égés nem tartott fél fertály óráig, de olyan 
kevés idő alatt elég drága palota égett el, mert egy olyan 
sátor legalább két ezer tallérba kerűl. Edes néném, adjuk a 
kőházra a pénzünket, és ne a vászon palotára. Kívánom, 
hogy az Isten tartsa meg kedet. 

30. 

(XLVII) ; 
Rodostó, 15. Apr. 1723. 

Édes néném ! micsoda feledékeny nyavalyában voltam ed- 
dig, hogy elfelejtettem kednek megírni a szegény Horvát Fe- 
renc 1 halálát. Vagyon már két hónapja, hogy elhagyott ben- 
nünket örökösen. Ezt a hírt régen tudja ked, de azt is tudja 
ked, hogy egy emberséges embert vesztettünk el, aki még hat- 
vankilenc esztendős korában is igen frissen bírta magát és 
jó kedvű volt — nem is volt vígabb közöttünk őnálánál. — 
Micsoda szép dolog a jó természet ! Nem kell csudálni, ha elfe- 
lejtette volna is a maga házáját; mert, a ki 43 esztendőt tölt 
idegen országban, azt is elfelejti, hogy hová való. 

De attól tartok, hogy ismét itt temetés ne legyen, és a 
szemét bé ne húnyja egy úri asszony, aki ifjú lett volna Abra- 
hám idejében: de mostanában hatvankilene esztendő semmi 
ékességet nem ád, és egy olyan korban lévő asszonynak nem 
szükséges béfedni az orcáját azért, hogy valamely gondolatokat 
ne okozzon. Mindezekből észre veheti ked, hogy Bercsényiné 
asszonyról szól az írás, aki is szemlátomást fogy, és mintegy 
olvad. Azt tudja ked. hogy ilyen idős korában is mindenkor 
piros ábrázatja volt, de mostaná! an egészen elhalványodott. és 
maga is veszi észre, hogy nem sokára lekaszálják a szénát. Ed- 
dig legkedvesebb beszéllgetése is a visszá való menetelről volt, 
de már látja, hogy hamarébb meglátja mennyországát, mint 
Magyarországot. Bizony jobb is az első a másiknál: de mit 

126 Horválh Ferenc mint Rákóczi követe Pápaival és Szalontai- 
val ment Törökországba 1706-ban. Abdul Kerim pasa szívesen 
fogadta az ajándékot hozott követeket s ügyöket pártfogásába 
vette. 
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ártana Magyarországból mennyországba menni? Elég a, hogy, 
amicsoda állapotban vagyon ez az úri asszony, azt gondolom, 
hogy az örökös hazájába megyen most minden órán. Kit ad- 
junk azután Bercsényi úrnak? Gondolkozzék ked addig felőle, 
és írjon ked valami híreket; mert itt semmit sem hallunk. 

31. 

(XLVIII) ᾿ 
Rodostó, 26. Apr. 1723. 

Edes néném, akármennyit éljen az ember, akár micsoda 
kedvére töltse napjait, de mindazoknak a halál a vége. Szegény 
Bercsényiné asszonyom is azon végezé 6] életét, aki is már 
egynehány napoktól fogvást betegeskedvén, és. nem annyira 
szenvedvén fájdalmakat, mint a természetnek magában való 
elfogyását, aki is mint a gyertya, úgy aludt eltepnap három óra 
felé dél után. Már észre vettük. hogy csakhamar elalszik, holmi 
kérdéseket tettek. tőlle a rendelése iránt; az urunk az ágya 
mellett volt, és mindenre megfelelt, és sőt még akart valamit 
mondani a fejedelemnek, már el is kezdette volt, de egykét 
szó után csendesen kimúléke világból — alig vettük észre halá- 
lát. Sokat kívánkozott szegény mulandó hazájába, de az Isten az 
örökös hazájába vitte. Ugy tet-zik, édes néném, hogy hatvanki- 
"50 esztendő mulva csak gondolkozhatott arról a szent hazáról. 

Azt elmondhatni arról az úri asszonyról, hogy igen jó erköl- 
csű ájtatos asszony volt, az: is elmondhatni, hogy midenkor 
nagy méltóságban élt, és a szükségnek csak a hírét hallotta. 
Nem is lehetett másképen, leginkább a mikor Draskovichné, és 
Erdődinré volt, a harmadik urával 15 mindenkor bővségben volt 
még mind ebben a bujdosásban is. Ma tettük koporsóba sze- 
gényt, és gondolom, hogy a jesuitákhoz viszik bé innét Kostan- 
cinápolyba — tudom, hogy ott lesz kei a temetésen. 

Tudom, hogy már azt várja ked, hogy megírjam, micsoda 
állapotban volt az úr az ilyen szomorú órákban? Amidőn az 
asszony betegeskedett, igen igen tudta kedvét keresni, és a 
midőn halálán volt, akkor úgy történt, hogy aludt — nem 
akarták felkölteni, hogy jelen ne legyen. Amidőn felébredt 
és megtudta, hogy a szegény asszony nincsen már a vilá- 
gon, akkor, a való, hogy egy keveset könnyezett. Mi azt gon- 
doltuk, hogy majd nagy zokogásokat fog tenni, de sokkal 
csendesebben volt, mintsem gondoltuk volna, és a keserűség 
mellett a ládákról gondolkodott. Ilyen a világ! Vajjon nem 
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házasodik-é még meg? Itt nincsen más leány, hanem Zsuzsi, 
és két özvegy asszony. Zsuzsihoz pedig más is tartaná közit, 
de a ki gazdagabb, a hatalmasabb. Most ez elég; mert a 
szomorú dologról nem kell hosszú levelet írni. 

Rodostó, 15. Octob. 1723. 

Hol vannak a muzsikások ? Fújják el a tehénhús nótát, 7 
és vonják el a menyasszony táncát. "5 Mindezekből elítél- 
heti ked, hogy ma itt házasság lesz. De azt is jó megtudni ked- 
nek, hogy lakodalom nem lesz, és hogy csak száraz kortyot nyel- 
nek "9 a mái lakodalomban, — talán a menyasszonynak sem 
leszen jobban dolga. Elég a, hogy ma esküdt meg Bercsényi úr 
Zsuzsival, két vagy három bizonyság előtt, de azt is titkon. 
El itélheti ked, micsoda örömben vugyon Zsuzsi. Aki is 
bizonnyal megérdemli a grófné titulust, és az Istennek iránta 
való rendelését lehet csudálni, aki is micsoda úton veszi 
gondviselése alá az idegen országban lévő árvákat ! 

Edes néném, azt is ehez teszem, hogy mi jól vannak az 
olyanok, akiknek elég vagyon a ládájokban ; mert Bercsényi 
úr nem annyira a szükségért házasodott meg, mint azért, mert 
módja van benne. Mert üsmerek én olyat, ked is üsmeri, " hogy 
nagyobb szüksége volna a házasságra, mint Bercsényi úrnak, 
de non habet pecunmiam."! Es nem csak a búcsút járják 
pénzzel, hanem a menyasszony táncát 18. — — 

127 Tehénhus-nóta egy különös zenedarab, melyet csak lakoda- 
lom alkalmával és pedig akkor fujtak a zenészek, mikor a tehén- 
hus került az asztalra. 

128 A menyasszony tánca szintén ilyen alkalommal játszott 
zenedarab volt, melyre a menyasszony előbb a vőlegénynyel, az- 
után a násznéppel táncolt. Ezen kifejezések névecserével házasság- 
kötést jelentettek. 

129 Száraz kortyot nyelni olyan igéretet jelent, mely csak ke- 
csegtet, de melyet nem teljesítenek. 

180 Mikes itt magát érti, mint ez későbbi leveleiből kitünik, 
1831 Nincs pénze. 
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99. 

(LXII) 
Rodostó, 11. Junti 1795. 

Eleget nevettem, édes néném, a ked udvaros köszönetin, 
mintha én azt megérdemlettem volna, és mintha valamely új 
dologra tanítottam volna kedet: de el kell vennem és meg kell 
tudnom, hogy a ked köszönete csak arra való, hogy bátrabban 
kinyissam a tudományomnak erkélyit. Jó némelykor megbáto- 
rítani az embert ; mert sokan vannak olyanok, akik szégyenlik 
világosságra tenni gondolatjokat; noha jobban gondolkodnak 
sokszor, mint azok, akik aztot csak bátran kipökik. 

Arról igen okosan gondolkodik ked, hogy úgy szeretné 
neveltetni a fiát és leányát, valamint ott Pérában nevelik a 
franciák. Edes néném, ott pedig csak kereskedőket lát ked : de 
az országokban kellene látni, hogy a nemesember gyermekeit 
mint nevelik. A való, hogy nekik magok királyok vagyon, és a 
hol mindenféle tudományok és mesterségek virágoznak. Az is 
való, hogy egy országnak a boldogsága az ifjakat való jó nevel- 
tetésekből áll — a hadakozást, a tudományokat és a mestersé- 
geket akkor kezdik tanulni. A mi boldogtalan országunkban 
mindezekre alkalmatossága nincsen egy ifjúnak, noha mind- 
ezekre olyan alkalmatos volna, mint akármely nemzet. Mind- 
azonáltal úgy tetszik, hogy mégis jobban lehetne nevelni az 
ifjakat, ha az atyák arról jobban gondolkodnának. Noha közű- 
lök sokan tudatlanok, és egy vaknak nehéz a világtalant vezetni. 
De, ha magok is a tanulást jobban szerették volna, a fiakot 
többre taníthatnák; mert egy jól neveltetett és oktatott ifjú 
a fiát is a szerént neveli. Mert ugyanis nézzük el, hogy ne- 
veltetnek nálunk az ifjak közönségesen? Legalább tíz vagy 
tizenegy esztendős koráig a faluból ki nem megyen, hanem 
addig a falusi iskolában jár — addig az ideig megtanul ol- 
vasni, de az olvasással sok paraszti szokást is tanul. Ha is- 
kolában nincsen, otthun egyebet nem lát, hanem minden 
héten hétszer az apját részegen látja, aki nem törődik azzal, 
hogy a fiába valamely nemesi és keresztényi jó erkölcsöket 
oltson, és csak a cselédekkel való társaságban hagyja, akik- 
től mindenféle rossz szokást és rossz erkölcsöt látván és ta- 
nulván, azok benne csaknem holtig megmaradnak, és a nagy 
parasztságban való neveltetése miatt azt sem tudja, ha nemes 
ember gyermeke-é? Talám meg sem tudhatná másként, hogha 
csak a jobbágyok kis uroknak nem neveznék. 

Tizenkét vagy tizenhárom esztendős korában valamely 
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collegiumba béplántálják, anonnét huszonnégy vagy huszonöt 
esztendős korában szabadúl ki. Olyan idejében, amelyben 
másutt már az olyan ifjú jó deák, jó historicus, a gyeometriát, 
a gyeographiát szükségéhez képest tudja, és már jó hadi tiszt ; 
nem csak hadi dolgot, de országos dolgot is bízhatnak reája. De 
már vigyük haza pompával a mi huszonöt esztendős deákun- 
kat a collegiumból és nézzük meg, hogy annyi tanulás után 
mit tud, és hogyha használhaté valamit tudományával az 
országnak vagy magának ? Legelsőben is a mi deákunk azon 
igyekszik, hogy cifra köntöse és paripája légyen — egynehány 
könyvit és philosophiáit valamely almáriomba eltemetvén, azután 
faluról falura béjárja az atyjafiait — Aristotelesnek 155 ott egy 
néhány terminusit kipöki, de deákúl már szégyenlene beszél- 
leni azért, hogy az asszonyok tanuló deáknak ne tartsák. Az 
atyjafiainál mit csinál? Leghasznosabb beszélgetése a vadászat- 
ról, a lovakról vagyon — ha asztalnál vagyon, nagy gyalázat- 
nak tartaná, ha jól nem innék, és még deáknak tartanák, ha 
magát mentegetné — ebéd után vagy az asszony vagy a lcá- 
nyok házában bontja ki, amit Virgiliusból " vagy Ovidiusból 13: 
olvasott. Eszerént felróván az atyjafiait, és közöttök egynéhány 
részegség után megmosván torkát a deák szótól és az iskolai 
portól, ismét haza iromtat ! azzal, amit az atyjafiaitól tanult. 
De mit tanult ? azt a tudományt eléveszi, mihent az apjához 
vendégek érkeznek ; mert legnagyobb gondja is a lesz, hogy az 
apja vendégeit megrészegítse, és az apjától is azért dícséretet 
vegyen más nap. E szerént tölt el két vagy három esztendőt 
vagy a vadászatban, vagy az italban, és amit egynehány esz- 
tendőkig tanult, azt egy kevés idő alatt csaknem mind elfelejti. 
De mit tanult volt annyi esztendőkig? csak a deák nyelvet, és 
egyebet nem tanulván, annak házánál hasznát nem sokat veszi — 
és a gazdagságban olyan tudatlan, mint mások Es a phisi- 
kájából annyit nem tud, mint a molnárja, a kovácsa, nem tud- 
ván csak annak is okát adni, hogy miért hinti meg vízzel any- 

182. Aristoteles Görögországnak egyik nagy bölcselője és termé- 
szettudósa Sztagirában született, Khalkidike szigetén 384-ben Kr. e. 
azért gyakran csak Sztagiritának is nevezik. Némelyek szerint 
400, mások szerint 10JO iratott hagyot hátra. 

188. Virgilius Maro, elsőrendű római költő, szül. Andesben, 
Mantua mellett, 70-ben Kr. e. Főmunkája Aeneis, hősköltemény, 
12 énekben. 

134 Ovidius Naso, jeles római költő, szül. Sulmoban 43-ban 
Kr. e Irt elégiákat, epistolákat, de legkiválóbb műve a Metamor- 
phoses (Atváltozások) című költeménye, 15 énekben. 

135 Nyargal, 
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nyiszor az égő szenit. Annyi deáksága után csak azt is a tiszt- 
tartójától kell megkérdeni, ha a szöllője délre, vagy északra 
fekszik-é? Kérdjük már aztot, hogy mikor fogja hasznát venni 
a logikájának, ha megházasodván a gazdaságakor annak 
semmi hasznát nem veszi? Az országgyűlésiben elmenvén, az 
ország dolgához nem tud — nagy csendességben kell hallgatni 
a végzéseket, mivel, ha ott úgy disputálnánat-, mint az iskolá- 
ban, azonnal ő is felugranék székéről, és felkiáltaná : Nego majo- 
rem. 136 De azokhoz nem értvén, olyan tanácsot kell adni, hogy 
hányják el az emberfőt. Nem hogy azt tudná, hogy miben áll az 
ország haszna ; de azt sem tudja, micsoda werszágok szomszédi 
Erdélynek? hogyha a Maros a Tiszába foly-é elsőben, vagy a 
Dunába? de hol ? a meg más kérdés volna. Mindezekből látjuk, 
hogy a nyolc vagy kilenc esztendeig való tanulásnak se maga, 
se az ország hasznát nem veszi; mert a deák nyelvnek úgy 
vennék hasznát, ha a hadakozásról, az ország igazgatásáról és 
más tudományokról való könyveket olvasnának. De így a mi 
philosophusunk egykét esztendő mulva olyan tudatlanná lészen, 
valamint a gondviselője, és ha tisztartójának nem kelletnék 
írni, talám az írást és az olvasást is elfelejtené. Nem akarom 
ezekből azt kihozni, hogy a deák nyelv haszontalan volna, ha- 
nem csak azt mondom, hogy egy nemesembernek idővesztés 
annyi esztendőkig csak azt a nyelvet tanulni; mivel a mellett 
más egyéb hasznos tudományt is tanulhatna: egy paraszt em- 
ber gyermekinek még haszontalanabb, és jobb volna, mihent 
írni és olvasni tud, valamely mesterséget tanulni; mivel a 
mesterségek és a kereskedések hajtanak hasznot egy országban. 
Tudom, hogy a mi országunkban egy ifjúnak más tudományt 
nem lehet tanulni ; mert nincsenek arra való collegiumok, mint 
más országokban, ahol egy huszonöt esztendős ifjú négy vagy 
ötféle tudományokat tud, és egy közönséges ifjú két vagy há- 
rom mesterséget De lehetetlent nem kell kívánni a szegény 
erdélyiektől: nem is kívánok. De az atyák nagy számot adnak 
azért, hogy a fiakot nagyobb gondviseléssel nem nevelik, és a 
nemesi jó erkölcsre nem ingerlik még eleinte, hanem még pél 
dátadnak a részegeskedésre, a feslett és tunya életre. Ha a fiakot 
csak arra vennék is, hogy a deák könyveket magyarra for- 
dítsák, úgy a tanulásokat a közönséges jóra fordítanák; mi- 
vel sokan vannak olyanok, akik arra alkalmatosok volná- 

136 Tagadom a főtételt. A syllogismüs első tétele (propositio ma- 
jor) ; második az altétel (pr. minor), harmadik a következmény (con- 
clusio).A főtétel tagadása — tagadása az okosl odás helyességének 15 

Mikes Kelemen. 9 
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nak. És hacsak egy könyvet fordítana 18 meg életében, azz:;l 
mind magának, mind másoknak haszálna, és látná valamely 
gyümölcsét annyi esztendeig való tanulásának : de a sok hejje- 
hujja, a kopó, a virradtig való ital mindezekre időt nem ád, 
és nem engedi, hogy az elme valahogy hasznos dologban fog- 
lalja magát. Es ha megvénül, jó tanácsot sem tud adni; mert 
ifjúságát haszontalan töltötte el — és egy tudatlan tanács úr 
olyan egy országban, mint egy üres hordó a pincében. 

De, édes néném, most veszem észre, hogy miben töröm 
a fejemet. Mindazonáltal, mint hazafia, azt akarnám, hogy a 
tudomány oly közönséges volna nálunk, valamint a tudatlan- 
ság. De akármely hosszú levelet írjak is kednek erről a do- 
logról, azzal a mi ifjaink szokásokat meg nem változtatják, 
se az atyák az asztalnál való régi bévett rendet el nem hagy- 
ják. Kednek pedig azt javallom, hogy a fiának olyan tudo- 
mányokat adasson, amelyekkel használhasson az országnak. 
En eleget prédikáltam a fiakról, azért leszállok a predikálló- 
székből, és menjen [6] ked is oda predikállani a leányokról — 
a kedet illeti; mert a leányok neveltetésére úgy kell vigyázni, 
valamint a férfiakéra; de még többet mondok, és azt mon- 
dom, hogy jól oktatni a leányokat olyan szükséges, valamint a 
férfiakat, és az egyike olyan hasznos az országnak, valamint a 
másika. Hogy lehet a? Nem igaz-é az, édes néném, hogy egy 
jól nevelt, jól oktatott eszes leány asszonynyá változván, a fiát 
is mind jól tudja nevelni, oktatni, tanítani és aztot az ország 
szolgálatjára alkalmatossá tenni ? Ergo, “7 hasznára vagyon te- 
hát az országnak, ha a leányokat jól nevelik és oktatják. 

A régi rómaiak megajándékozták az olyan anyákat, kik a 
haza szolgálatjára jól nevelték fiakot. Erről többet nem írok, 
és többet nem írhattam volna, ha szinte fiam volna is: de 
nincsen, és azt bánom. De azt is bánom, hogy ma ismét sá- 
torok alá jöttünk lakni; mert a napokban visszámentünk volt 
a városba. Itt kell a vászon alatt pergelődni, " és úgy süt a 
nap minket, valamint a koldus lábát sütik a tűznél. Edes né- 
ném, az egészségre vigyázzunk, és mondjon el ked egy olva- 
sót érettem; mert a sok fülbemászóval !? tele a sátorom, 

157. Tehát. 
135 Erdélyben használt alakja pörkölődni igének. 
59 Fülbemászó, gesztenyeszínű, fényes rovarfaj, mely a fák 

levelei és kérgei alatt tartézkodik s a növények nedveivel és gyü- 
mölcseivel él s melyről azt tartják, hogy az emberek füleibe sze- 
ret mászni. Fogóalakú farka miatt latinul forficula auricularia, 
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34. 

(LXVI) 

Rodostó, 29. Octob. 1725. 

Ma a szegény Bercsényi úr látogatására voltunk, aki is ép- 
pen olyan állapotban vagyon, valamint Jób "9 volt, csak éppen 
abban külömbözik, hogy az ágyban fekszik, és nem a ganédom- 
bon; mert nincsen olyan rész a testében, amelyben valami 
épség volna. A lábaiból a víz kifolyván, a rothadás szállott 
belé. Megesik az embernek a szíve rajta, amidőn látjuk, hogy 
metélik le a rothadt húst szárairól. Es midőn halljuk jajgatni 
s ordítani a nagy fájdalomban, úgy tetszik, mintha a régi 
mártiromokat "! látnám a kínokban. A bizonyos, hogy ki sem 
mondhatom azt kednek, hogy micsoda irtózással kell azt látni; 
hát még micsoda kínban vagyon az, aki azt szenvedi? De a 
test fájdalmival a lélek gyógyúl és az irgalmas Isten az ő lábaiba 
tette a purgatoriumot 1? meg akarván menteni a más vilá- 
gon lévőtől. Azért már nincsen is legkisebb reménység életé- 
hez — hogy is lehetne, amidőn mind belől, mind kívül rot- 
hadni kezd. A testamentumát már megcsinálta. Hs a szegény 
Zsuzsit ítélje el ked, hogy micsoda szomorúságban vagyon. 
De azt el lehet hinni, hogy nem marad nyomorúságra. Mint- 
hogy e szomorú levél, azért most nem is írok többet; mert 
a szomorú levélnek igen rövidnek kell lenni. — — 

303 

(XLVII) 

Rodostó, 6. November 17325. 

Edes néném, itt most elég sírás, rívás és zokogás vagyon. 
A szegény Zsuzsi özvegyen marada, és Kajdacsinéból minden- 

140 Jób az ó-testamentom egyik tanító költeményének hőse, 
ki sok csapást szenvedett megadással és Isten akaratjában való 
megnyugvással, mondván : «ΑΖ úr adta, az úr elvette, legyen az 
ő akarata." Οὐ szokták a valódi türelem és megnyugvás minta- 
képeül felállltani. 

11 Vértanukat. 
182 Tisztítóhelyet ; ez a túlvilág azon helye, hová azon lelkek 

mennek, melyek a földön bűnükért még eleget nem szenvedtek, 
még meg nem tisztultak. 

5x 
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féle nedvesség a szemén foly ki, amennyit a ma sírt. Méltán is, 
mert a szegény Bercsényi úr a bujdosásának végit szakasztván, 
ma reggel hét órakor elhagya bennünket. Mind holtig az el- 
méje helyén volt, és egy keresztényhez illendő halállal múlt 
ki e világból. E már elvette sok szenvedésinek jutalmát, és 
nem szükséges szánni; hanem azokat kell szánni, akiket 
árvául hagyott itt idegen országban. De azokra is gondja lé- 
szen annak a nagy cselédes gazdának, aki soha meg nem 
hal. A mi urunk mindenkor mellette volt, és hozzája való barát- 
ságát holtáig megmutatta. 

Micsoda ez a világ? és miért kapunk annyira rajta? 
A benne való életnek kezdete nyomorúság, a közepe nyugha- 
tatlanság, a vége fájdalom és szomorúság. Ez az úr, éltiben, 
való, hogy szenvedett, de sok világi jókban is volt része. 
Való, bujdosásában holt meg, de nem szükségben. Így fogyunk 
el lassanként, mert már itt elég szegény bujdosókat temet- 
tünk el. Ezután még mint lesz? Hadjuk a jó atyánkra, és 
mondjuk azt, hogy nem érdemli ez a világ, hogy hozzája 
kapcsoljuk magunkat; mert akármely gyönyörűségben úszunk 
is, de abból ki kell kelni, és azt elhagyatják velünk. 

Elmúlt gyönyörűség csak suhajtást okoz; 
Jelenvaló pedig hasonló árnyékhoz, 
A jövendőbélin kapsz bizonytalanhoz : 
Ah! mért hasonlítod magadat boldoghoz ? 

Aztot már megmondottam, hogy a szomorú levélnek nem 
kell hosszúnak lenni. Ez elég szomorú; mert itt a halálról 
kell beszélleni, azért el kell végezni. Tudja ked micsoda nagy 
dohányos volt a szegény úr — mind holtig is dohányozott ; 
mert halála előtt két órával egy pipa dohányt kiszívott — 
de megholt, kedet pedig az Isten sokáig éltesse. Amen. 

36. 

(LXVIII) 

Rodostó, 12. Novemb. 1735. 

Azt ne csudáljuk, édes néném, ha a szegény úr megholt. 
A való, mindennek meg kell halni ; de ennek még inkább meg 

kelletett halni, mintsem másoknak ; mert holta után testét fel- 

bontották, de annak legkisebb íze ép nem volt, és a belső 

részei el voltanak rothadva. Nem tudom valójában, ha azért 
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nem vitték-é a testet Konstancinápolyban, hogy sok költségbe 
került volna, vagy azért, hogy nem engedték meg. De azt 
tudom, hogy egy kis görög kápolnában temették el. A testa- 
mentumát felnyitották, Zsuzsinak ezer aranyat hagyott és 
holmi portékát. A cselédinek is hagyott, még nekünk is, 
holmi portékát. Nekem a megholt felesége nádpálcáját 
hagyta. Nem kell az ajándékot tekinteni, hanem azt kell te- 
kinteni, hogy ki adja és mint adja. A több ládabéli portékája, 
köntösök, ezüst- és aranymíves portéka a fiára szállott, a 
melyek mind együtt egy asszonynak kedvére lehetnek. 

Mindenikünk azt gondolta, hogy kész pénze felesen vagyon; 
de holta után megcsalatkoztunk benne. Mindazonáltal ennek a 
generálisnak többje volt, mintsem a régi római generálisoknak. 

De most veszem észre magamat, hogy Rodostón kezdettem 
el levelemet, és azután a régi rómaiakhoz repültem. De visszá 
kell repülni, mert én azt a régi szokást visszá nem hozom, se 
a mostani generálisokat az eke mellé nem tehetem. !? Azért 
visszátérek Zsuzsihoz, és azt mondom kednek, hogy üsmerek 
olyat, 15: aki Zsuzsival le akaruá már is tetetni a feketét, de 
nem akarja. — Nem tudhatom az okát, noha azt tudom, hogy 
még leány korában is szerették egymást. — Attól van-é, hogy 
a grófné titulust nem akarja letenni; vagy attól van-é, hogy 
a legénynek nem igen villog ládájában az arany ? De elég a, 
hogy nincsen kedve hozzá ; noha a szeretet megvagyon. Mint- 
hogy keresztények vagyunk, mondjuk azt, hogy akit az Isten 
valakinek nem rendelt, aztot nem is fogja bírni. — Mi hír 
vagyon ott keteknél? mert innét mindenkor szomorú hírt 
írok. Jól vagyon-é az egészség? 

37. 

(LXXV) 
Rodostó, 18. Julii 1726. 

—- — Mi az utolsó levelemtől fogvást bémentünk volt a 
városban ; mert a rút idők béhajtottak, és a vászon házainkat 
meglyuggatták. De tegnap ismét más ellenség hajta ide bennün- 
ket, aki előtt a Dárius hada is elszaladott volna. Jaj, édes né- 
ném, micsoda rút nyavalya az a pestis! ma jól lenni, holnap 
meghalni, éppen nem vígasságra való állapot. Nem tudom, ki 

143 Nem épen gúny nélkül céloz ezen hivatkozással Cincinna- 
tusra, midőn az idejebeli generalisokat szeretné az eke mellé 
tenni. 

14 Magát érti. 
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hozta közinkben azt a nyavalyát. De bár ott maradott volna, a 
honnét jött; mert már sok nyavalyák vannak olyanok, a 
melyek idővel hatnak el más országokra: példának okáért 
azt tartják, hogy a himlőt a saracénusok [Ὁ hozták Hurópába. 
Azt a nyavalyát Amerikában a vad emberek csak azoltától 
fogvást üsmerik, a miolta az európaiak hozzájok járnak — 
a pedig nem régi dolog. 

De mi szükség nyavalyáról beszélleni, másról beszéljünk. 
De amit akarok mondani, énnekem a sem örvendetes dolog ; 
mert a kis özvegy Zsuzsi csak készül, és valamennyi portéká- 
ját látom, hogy a ládában teszi, mintha annyi kést verne a 
szívembe. Tudom, hogy ked azon nem törődik a ked kegyetlen 
szokása szerént : de legalább egy kevéssé szánjon ked, ha nem 
bánja is. Én eleget vagyok azon, hogy megmaraszszam. Gon- 
dolom, hogy talám a szíve is azt tanácsolja néki : de az elméjit 
nem nyerhetem meg; mert a szeme hozzá szokott a tele ládá- 
kat látni, az urának pedig az erszénye sokkal kövérebb volt, 
mint az enyim. 0, ha engemet cirókál is, de jövendőre néz — 
az ezer aranyat, a melyet hadtak néki, félti, hogy idő előtt el 
ne keljen. Tudja, hogy én ahoz semmit sem tehetek — látja, 
hogy minden szerencsém, jószágom jégre vagyon építve. Azért 
nem a szívtől, hanem az elmétől kér tanácsot: mit szóllhatok 
ez ellen? mert a bizonyos, hogy az okoszág jobb tanácsot ád 
nékünk, mint a szívünk ; mert a szív csak a jelenvalót suhajtja : 
az okosság pedig a jövendőről is gondolkodik. A mi mostani 
állapotunkban pedig arról igen kell gondolkodnunk, és nekünk 
bújdosóknak inkább, mint másoknak, kik jószágokban fülelnek, 
amelyeket csak ἃ halál veszi el tőllök. Es így semmit nem szólha- 
tok a Zsuzsi szándéka ellen ; mert, amint a, francia példabeszéd 
mondja, kinekkinek kell tudni, hogy mi fő a fazakában: az én 
fazakamban pedig semmi haza-menetelre való reménségem nem 
fő. Miért kívánnám én azt, hogy valaki a maga szerencsétlen- 
ségén kivül az enyimet is viselje? Még eddig ezt a mondást 
nem ízelítettem meg : hogy xvégy el te engem szegény, ketten 
leszünk szegényekv. Akinek tetszik, kövessék, nem bánom: 
de mások se bánják, ha nem követem. Hdes néném engedd 
meg, hadd végezzem el ezt a levelet ; mert olyan meleg vagyon, 
hogy attól félek, a nap ma fel ne gyújtsa a sátoromot. A ház- 
ban pedig hűvösebb lévén, énnekem hosszabb választ írha- 
tunk. Édes néném, vigyázzunk arra a drága egészségre. 

145 A szaracen eredetileg Boldog Arábia nyugati részén lakott 
nép, melynek nevét a középkorban aztán az egész arab népre, 
sőt tágabb értelemben az összes mohammedánokra ruházták. 
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38. 

(LXXVI) 
Rodostó, 17. Sept. 1726. 

Édes néném, megbocsáss, hogy már tíz esztendőtől fogvást 
nem írtam, vagy nem írhattam — vagyis csak azért, hogy 
nem írtam; mert írhattam volna. Mondd meg édes néném, 
hogy mért nem írtam; mert én nem tudom — alkalmatos- 
ságom elég volt — a dolog meg nem gátolhatott, ha nem 
a sok heverés és dohányzás. De, hogy meggyónjam és vall- 
jam igazán, nem más múlattatta el velem, hanem a haloga- 
tás: a halogatást pedig a restség okozza. — — 

A való, hogy az elmúlt hónapnak minden résziben és rán- 
cában csak a restség nem engedte, hogy írjak. De, ha menteni 
lehetne a ked ítélőszéke előtt magamat, azzal menteném, hogy 
nagy melegek jártak — e nem elég mentség-é ? Mint egy igen 
kövér pap azon kérte a királyát, hogy ne mondasson véle nyár- 
ban misét; mert sokat izzad, és elrontja a misemondó ruhákat. 
De édes kemény ítélő biróném, erre a mostani hónapra jobb, 
vagyis inkább hidegebb mentségem vagyon ; mert az elején és 
kezdetén a hónapnak azt gondoltam, hogy hideg étek lesz 
belőlem: de csak háromszor vagy négyszer jött reám, az is 
harmad napban egyszer. De itt ilyen nagy melegekben is min- 
den ember reszket a hideg miatt; mert itt mindent a hideg 
lel. Leginkább az urunkon búsúlunk, akin harmadnapi hideg 
vagyon. "6 Hntőlem ma búcsúzott el. Ugyanezekre való nézve 
is kelletett tegnaptól fogvást a vászon házakat elhagyni, és a 
városba költözni. A sok cseléd között sokszor alig vagyon egy, 
aki a fejdelemnek szolgálhasson. A jó tűz mellett a szakácsok 
reszketve főznek. De, Istennek hálá, nem veszedelmes hideg- 
lelések, és nem tartósok. A mi szegény urunkon nem annyira 
a hideg már, mint a nagy erőtlenség vagyon, és reményljük, 
hogy Isten meggyógyítja. Mindazonáltal ő keresztényebb mó- 
don gondolkodik, mint mi; mert készületiből kilátszik, hogy 
örömest mégyen, ha Isten kiszólítja a világból. Arravalónézve 
meg is csinálta a testamentumát: de az Isten éltesse. Néné- 

186 Rodostótól kezdve délnyugatra Enosig és innen a Marica 
mentén Filippopolig részint a mocsárok, részint a rizsföldek bő 
öntözése folytán keletkezett miazmatikus kipárolgás e vidéket a 
mocsárláz (malaria) fészkévé tette. Ebben a bajban bujdosóink 
mindnyájan szenvedtek, s úgy látszik Rákóczi Ferencnek vala- 
mint fiának Józsefnek is halálossá vált betegsége ennek tulajdo- 
nítandó. 
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kám, tudod-é mivel gyógyítottam én meg magamat? Egy erdélyi 
drága orvossággal. Minden nevetett véle, főképen a fejdelem, 
tnikor megmondottam. Az a drága orvosság pedig a káposzta- 
leves — ha e használ, mért kell az indiai drága orvosságok után 
járni? De már most nagyobb hidegleléstől félek, amely nagyobb 
lesz az elsőnél, és a melyet egy hordó káposztalév sem gyógyít- 
hatja meg ; mert három vagy négy nap után Zsuzsi Lengyel- - 
ország felé indúl. Meglátom-é valaha, vagy sem? Isten tudja. 
Ugyan szép állapot, mikor az ember bújában meg nem hal ; 
mert másként négy nap múlva el kellene engemet temetni — 
azt Zsuzsi sem akarná, hát oztán ki írna néki? Hát ő kinek ír 
azután? - Elég az édes néném, hogy szívesen bánom tőle 
való megválásomat. Ha akarná, itt maradhatna - vagyis 
inkább az Istennem akarja, hogy ő akarja. Mindennek rendelés 
szerént kell végbe menni, és ahoz kell magunkat alkalmaztatni. 

Azt írod, édes nénékám, hogy micsoda ember az a francia, 
aki nem régen jött hozzánk ; mert igen hazug. A colonellus "7 
volt a muszka cárnál, de ott kiadtak rajta, mert senkivel meg 
nem alkudhatott. Mindennel azt akarja elhitetni, hogy min- 
dent tud, és mindent látott. Ha huszat szól, a tizenkilenc 
szava hazugság. Már itt némelylyel elhitette, hogy ő tud 
aranyat csinálni. Gondolom, amint látom, hogy talán meg- 
akad itt közöttünk; mert az olyan sok beszédű, sík nyelvű 
sehonnain itt igen kapnak. Annak a neve Viguru. "5 Edes 
néném, jó étszakát — bona 5618! 15 

147 (olonellus (a francia coronel-ből) ezredes. 
148 Ennek a Viguru vagy Horváth szerint Vigouroux nevű fran- 

cia ügynöknek Rákóczi 1729. szeptemberben fontos megbizást adott. 
Levelekkel és szóbeli megbizással küldé a porosz és a lengyel 
királyokhoz, ezektől kérvén, hogy a bécsi udvar és közte béki- 
tőkül föllépjenek. Kérte, engedné meg neki a bécsi udvar, hogy 
Törökországból távozhassék és Lengyelországban telepedjék meg, 
a fejedelmi címet holtáiglan viselhesse, a vele való magyaroknak 
adjon kegyelmet és helyezze vissza javaikba. Ὁ maga Jablonoszka 
Konstantina hercegnővel szándékozik házasságra lépni. A porosz 
és lengyel király készségesen elfogadta a közbenjáró tisztet, de 
Szavojai Jenő, ki eleitől fogva gyűlölettel viseltetett Rákóczy iránt, 
tagadó választ adott, azt hozván fel, hogy Rákóczy békeajánlata 
nem őszinte, hanem csak arra számít, hogy az örökös tartomá- 
nyok közelében lakván, könnyebben lázíthassa a magyarokat. Sőt 
annyira mentek volt Bécsben, hogy Vigouroux elfogatását is elren- 
delték, de ezt később mégis visszavonták. 

49 Bona sera, olasz üdvözlés, magyarul: jó estét! jó éj- 
szakát ! 
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99. 

(LXXXII 

Rodostó, 17. Junii, 1727. 

Továbbra nem halaszthatom, mert bánnám, ha mástól 
tudnád meg, édes néném, hogy a fejdelem második fia "" elosont- 
ván Bécsből, Franciában ment, és onnét tegnapelőtt ide érke- 
zett. Ellehet ítélni, hogy egy olyan atya, mint a mi urunk, 
huszonhat esztendős fiát, akit soha ennekelőtte nem látott volt, 
hogy micsoda örömmel fogadta. Másnak nem lehet azt meg- 
fogni, hogy micsoda szeretetet éreznek az atyák a fiokhoz, azért 
atyának kell lenni. Azt pedig vettem észre, hogy a fiú nem azzal 
a szívbéli indulatú örömmel köszöntötte az atyját, mint az atya 
a fiát. Talán természet szerént nem érzik a fiak azt a nagy 
szeretetet, mint az atyák ; vagy pediglen a fiakban is némelyek- 
ben a szeretet bővebb, mint másokban. A szép példa a Krcesus 
király fiában, aki is néma lévén, és látván, hogy az ellenség 
hátúl le akarja vágni, olyan nagy erőszakot tett magában, hogy 
a szava megnyílt, és kiálthatta a királynak, hogy vígyázzon 
magára. A mi hercegünk felől elmondhatjuk, hogy szép ifjú, 
eszes és értelmes, de természet szerént ; mert a tudomány azo- 
kot fel nem ékesítette, se a jó neveltetés fel nem cifrázta. Vala- 
miut egy szép leány, akinek paraszt neveltetése lévén, annak se 
szájában, se magaviselésében kellemetesség nem lehet, és a 
szépség nem lesz annyira becses. A szép gyenge munka tészi az 
aranyat is becsesebbé. Akármely szép legyen az elme, de aztot 
fel kell ékesíteni a jó neveltetéssel és tanulással. A pallérozat- 
lan gyémánt szintén olyan, mint olyan kő, amelyet békasónak 
hínak. A mi hercegünknek semmi neveltetése nem volt, és azon 
igyekeztek, hogy semmit ne tanuljon, azt véghez is vitték, — 
és azt csudálom, hogy írni tud, ha rosszúl is. — Az atyja, aki 
általlát mindjárt mindeneket, keservesen tapasztalja mindeze- 
ket, de mit tehet róla? Már a nádszál kezd vastagodni, de 
nehezebben hajol. A bátyja még Bécsben sétál. Elég sok jót 
mondanak felőlle, —" meglássuk még valaha. Erről is eleget 
mondottak. Amint észrevettem természetét, csendes és nem 

150 György. 
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haragos. De a fiat nem üsmérhetni addig meg, míg az apja szár- 
nya alatt vagyon, hanem onnét mikor kirepűl. — Nem tudom, 
hogy fog szokni a mi baráti életünkhez; mert itt a néki való 
múlatságtól kopik az álla."! Azt tudom, az apja, kedvét ke- 
resi, — vadászni elküldi, maga is kimegyen véle; noha már 
esztendőtől fogvást ritkán jár, de azelött minden héten két- 
szer. Azért itt vadászhat amennyi neki kell, csak egyebet 
felejtsen el. Én azt gondolom pedig, hogy ugyan azt az egyebet 
jobban szeretné a vadászatnál. De itt csak a baráttáncot 155 kell 
járni, más nótát nem fúnak. Én pedig úgy tudom már azt a 
táncot, hogy bízvást lehetnék táncmester. Egészséggel, édes 
néném. A vendég még igen új, hogy többet írjak felőle. 

40. 

(LXXXVIII 

Rodostó, 94. Martii 1728. 

Kedves néném, tegnap egy kevés sírás, könyveknek forrási 
voltanak itt nálunk. A pedig azért volt, hogy György herceg 
tegnap elmene innét egy francia hajón Franciaország felé. 
Legnagyobb fogyatkozást azt találom benne, hogy magyarúl 
nem tud. De a nem az ő vétke. Németek nevelték, akik csak a 
Miatyánkot sem" engedték volna, hogy magyarúl megtanulja. 
Vagyon ugyan egy kis anyai természet benne ; de idővel talám 
elhagyja. De másként jó szívű. Es ahová megyen, az az ország 
még nagy hasznára lehet; mert jó iskola. A szegény urunk, aki 
is igen szereti a gyermekeit, nehezen válék meg tőle. De ebben 
az országban mit lehet tanulni, azt tudjuk : sohult 155 pedig úgy 
el nem únja az ember magát, mint itt; mert semmi üsmeret- 
séget nem vethet, senkihez nem mehet, és, hacsak valamiben 
nem szereti magát foglalni, mindenkor a nagy unadalomban 
forog. Hogy pedig minden úgy töltse az időt, mint a mi urunk, 
arra az Isten ajándéka kívántatik ; mert ebédig az olvasásban és 

151 Kopik az álla, felkopik az álla, koppan az álla, egy- 
jelentésű ezzel: Nem vásik benne a foga, nem részesül vala- 
miben. 

152 Baráttánc, képes és tréfás kifejezéssel annyi, mint türe- 
lem, béketürés, vak engedelmesség; itt lemondás értelemben 
veendő. 

153 Sohult, székely alakja sehol-nak. 

fa 
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az írásban tölti az időt ; ebéd után pedig, aki látná, azt mond - 
hatná, hogy valamely mesterember ; vagy fúr, vagy farag, vagy 
az esztergában dolgozik. Ks az ő gyönyörű szakálla sokszor tele 
forgácscsal, hogy maga is neveti magát. Es úgy izzad, mintha 
munkája után kellene enni kenyerét. Otet minden csudálja ; ő 
pedig neveti az olyat, aki azon panaszolkodik, hogy elúnja ma- 
gát. Ritka, édes néném, aki így tudja az időhöz alkalmaztatni 
magát, mind pedig, hogy úgy mondjam, az időt magához alkal- 
maztatni. A fia, azt úgy végben nem vihetvén, jól tette, hogy 
elment. Kívánjunk neki szerencsés útat, és hogy hazáját még 
láthassa meg. Hát mi? Mi is azért éljünk egészségben, míg 
Istennek tetszik. 

41. 

(xCD 

Rodostó, 5. Octob. 1730, 

Hol jársz édes néném ? Mért mentél Paphlagóniába ? 1" 
Olyan nagy dolgok történnek Konstancinápolyban, s ked ott 
nincsen; hogy lehet a? Hogy merték letenni a császárt, 5? 
és mást tenni helyébe ked híre nélkül? Ezek pedig mind 
megtörténtenek. Hihető, hogy másképpen lett volna a do- 
log, ha ked jelen lett volna. A pedig csak rövideden így ment 
végben. 

Aztot hallotta ked, hogy már egy darab időtől fogvást a 
vezér általszállott volt Skutariban "" táborban olyan szándék- 
kal, hogy a perzsák ellen menjen. A császárnak ott sők szép 
múlatóházai lévén, gyakran ment maga is által Skutariban. 
Aztot tudja ked, hogy a császár kastélya és Skutari között a ten- 
ger egy jó stuc 157 lövésnyi szélességű. Ugy történik, hogy két köz 
jancsár, kik mindenik a hajókon szolgáltanak, rebelliót "5 indí- 

15£ Paphlagonia, az ó-korban Kisázsiának egyik országa a Fe- 
kete tenger mellett, Bithynia, Galatia és Pontosz között. 

155 TII. Ahmedet októbér 1-én fosztották meg a zavargók trón- 
jától és I. Mahmudot, II. Musztafa fiát ültették a trónra. 

156 Skutari a Boszporusznak kisázsiai partján Konstantinápoly 
átellenében fekvő török város. Híres eyprusligetéről, mely teme- 
tőül szolgál a törököknek. 

157 Stuc, rövid vadászfegyver. 
155 Forradalom. 
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tának. Az egyikének a neve Muszli basa ; 4 másikának Pátrona.1? 
A császár nem lévén a kastélyában, se a vezér a városban 28-dik 
septembris, ez a két jancsár a több társait összegyűjtvén egy 
piacra,169 mintegy ötvenre ha tellének. Pátrona négyfelé oszt- 
ván ezeket, mindenik résznek egy zászlót ada, és mindenik 
kezdé a város utcáit járni, és kiáltani, hogy aki igaz török, az 
álljon melléjök ; mert ők csak a vezér letételét kívánják. A töm- 
löcöket felnyiták, a várost feljárák, a boltokat bézaraták, és 
estig felesen megszaporodának. De a csudálatos volt, hogy senki 
a városban ellenek nem álla, holott vagyon legalább a városban 
negyven ezer jancsár — lovas had is vagyon, de senki a császár 
mellett fel nem kele. 29. ma már csaknem az egész jancsárság 
melléjek álla, és annyira elszaporodának, hogy lehetetlen lett 
volna ellenek állani, noha még tegnap száz emberrel el lehetett 
volna szélyeszteni őket. Ma új jancsár agát is tevének, és sok 
főtisztek állának közikbe. 30 dikán pedig a császár a maga kas- 
télyában lévén a vezérrel, a kapitán pasával,""! a vezér tihájá- 
val, 152 az ulémákkal (a főpapi rendekkel).!§? Mindezeket magához 
hivatván, kérdi tőlök, hogy mi okát gondolnák ennek a rebel- 
liónak? Akik is ki egynek, ki másnak tulajdonítván, hivatá a 
cancellariust, és két személyt is választván a papi rendek közúl, 
követségbe küldé őket a rebellisekhez, kérdeztetvén tőlök szán- 
dékokat. Ők azt felelék, hogy a császárral megelégszenek ; de 
nem a, vezérrel, tihájával és muftival, 16" mert ezek 8, birodalmat 
húzásokkal 165 elrontották. És néha ők elégségesek a császár- 
ral, de úgy mindazonáltal, hogy azon három személyt, kezekbe 
adja elevenen. Mindezeket és egyebeket írásban tévén, a csá- 
szárnak küldék. A császár újontában kénszeríte mindent arra, 
hogy mondaná meg okát a rebelliónak.) Egy uléma a vezért és 
a tiháját adá okúl. A vezér pedig már észrevette vala veszedel- 

159 Khalil Patrona. 
160 A Bajazid szultán mecsetjének kapuja előtt a Kanalasok 

(Kasikdsilar Mejdani) piacán gyültek össze a zavargók. 
161 Kapudán pasa a tengerészeti miniszter. 
105. 7, 0: 
163 [lema, tudóst, különösebben jogtudóst jelent; a nagy-müf- 

titől kezdve a legutolsó hivatalnokig, ki államjogi és birói hiva- 
talt visel, mindenki az ulemák közé tartozik és fehér patyolat 
turbánt visel. 

164 Mufti, helyesebben műfti, jogtudós, biró, ki vallásjogi ité- 
leteket (fetvákat) hoz. Nagy műüfti vagy röviden csak műüfti a 
seikh-ül-iszlám, az iszlám feje. 

165 Zsarolással. 
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nét, a tiháját és a kapitán pasát megfogatá, és ezt az utolsót 
meg is fojtatá.jA császár meglátván a rebellisek írásban tett 
kívánságait, igen igyekezék azon, hogy megszabadíthassa a 
vezért: de nem lehete; mivel már a kenyér és a víz is szűk 
volt a kastélyában a rebellisek miatt. Az ulémák is kénszeríteni 
kezdék, mondván : ha életedet szereted, engedj kívánságoknak. 
Ugy is kéntelen lévén a vezért és a tiháját kezekben adni, de a, 
muftit kezekbe nem adjuk; mert az egész világ előtt gyaláza- 
tos volna kezekbe adni a főpapi fejdelmet. Ennekelőtte 27 esz- 
tendővel egynek haláláért ma is büntet Isten bennünket. Hanem 
inkább küldessék holtig való exiliumban. Végtire addig kény- 
szeríték a császárt az ulémák, és a gyermekei, hogy a vezért és 
a tibáját kéntelenítteték megfogatni. Azután megizenék a rebel- 
lisekn ek, hogy ezek már fogságban vannak és kezekben küldik; 
de a muftit se kezekben nem adják, se meg nem öletik. Ha a 
kettővel megelégszenek, azokat nékik küldik, hogyha pedig meg 
nem elégesznek, válaszszanak magoknak egy gyaur" muftit, 
(a török a keresztént csúfságból gyaurnak híja, azaz : hitetlen- 
nek) mert ők kezekben nem adják a muftit. Ezzel a rebellisek- 
hez bocsáták a követeket: de az még oda járnának, az alatt 
megfojták a szegény vezért, — az a veszett, undok, fajtalan 
tihája pedig látván, hogy meg akarják fojtani, ijedtében meg- 
holt. Ezeket megölék azért, hogy eleveren ne kénszeríttessenek 
kiadni őket. A követek visszáérkezvén, ἃ vezér, kapitán pasa és 
a tihája testöket egy szekérre tevék, és a rebelliseknek küldék. 
A kapitán pasán szánakodának, és a testét az anyjának kül- 
dék, hogy temettetné el, — a tihája testét pedig a kutyáknak 
veték, — a vezér testét pedig visszáküldék oly szín alatt, hogy ők 
a vezért elevenen kívánj ák.!"7 A nép mindezeket látván, egészen 
hozzájok hajola. A császár látván, hogy a vezér testét viszszá- 
küldötték volna, magában szálla, és hivatván az ulémákat, 
mondá: ezen rebellisek engemet is császároknak, uroknak üs- 
mérni nem akarnak, azért azt akarom, hogy senkinek is miattam 
veszedelme ne légyen, magam szabad akaratjából tehát a bátyám 
fiának Szultán !§§ Mahmudnak engedem a császári széket. — 

166 Gyaur, népies formája küffar arab szónak, mely a kafir 
vagy kjafir, hitetlen, hamis hitű jelentéssel biró szónak a többese. 

167 Mikes itt tévedésben van; több török történetíró egybe- 
hangzó állítása szerint a kapudan pasa testét a Khorkhor kutja 
elé, a kjaja testét a Huspiacra (Etmejdan) és a vezir testét az ál- 
tala a szeráj elé épített pompás kut elé dobták a kutyáknak. 

168 Szultán cím illeti meg az uralkodót magái és nejét. Ha a 
szultán szó a név előtt áll, mint itt is, akkor férfi-uralkodót 

Ὃ 
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. ivassátok ide előmben, — jó szívvel mindnyájatok előtt ma- 
08 vmot őalája vetem, csak hadd szűnjék meg ezen rebellió, és ne 
. " gyekokasenki veszcdelmének. Ez meglévén, oda vivék Szultán 
τος ahmudot. Szultán Achmet székiből Tleszállván, eleibe mene, 
: ᾿ egölelé, és maga helyében felemelvén császári székiben ülteté, 

. "  legelsőben is maga megcsókolá a kezét az új császárnak, és az 
— "ámákkal is megcsókoltatá. Azután mondá nékik: Mind 
 uckem, mind néktek uratok és császárotok ez a személy, — 
az Istenre, és a ti lelketek isméretire bízom, — legyetek 
azon, hogy igazság ellen semmit ne cselekedjék, — ha pedig a 
rossz dologban meg nem intitek, Isten előtt számot adtok az 
ítélet napján, melyről nekem is tartoztok felelni mind ezen, 
mind a más világon. — Azután Szultán Mahmudhoz fordúlván, 
sok szép tanácsokat ada neki, és; oly hathatós beszédekkel szóla 
hozzája, hogy az egész hallgatók sírának. Végtire mondá: 
Távoztasd el, hogy vezérid keziben ne engedjed egészen szakál- 
ladot. A gyermekeimet Istenre és reád bízom, neveljed, táplál- 
jad mint atyádfiait, viselvén gondot reájok istenesen. El ne 
felejtkezzél pedig arról, hogy ez az uraság senkinél nem 
állandó., Ezek mind így lévén, ezen holnapnak második 
napjára virradólag Sultán Mahmud császárrá lőn, és az Achmet 
uralkodása megszűnék. Mely nagy változás! 

Édes néném, mikor az Isten akar valamit, micsoda alávaló "Ὁ 
eszközökkel munkálódik ! azért, hogy az alávaló cszközökből 
kitessék az ő mindenhatósága. Egy ilyen nagy birodalomban 
kik tevék le a császárt ? Csak két közönséges jancsár. Az egyi- 
két Pátronának hítták — arnót volt, és nem török — ez ennek- 
előtte egynehány nappal dinnyét szokott volt árúlni. — A má- 
sikát hítták Muszlinak, ez a feredőházban tellák 170 volt, azaz ; 
feredős legény. 

Hát még a szegény vezérről ne szóljunk ? Akik is itt olya- 
nok, mint a királyok, mind kincsekre, mind hatalmokra való 
nézve. Kivált ez 12 esztendeig bírá azt a nagy tisztséget. — 
De még azonkívűl a császár veje volt. — A kutyák ették meg a 
testét, holott ő egynehány ezer tallért érő temetőt csináltatott 
volt magának. 

Azt megvallom kednek, hogy mi itt tartottunk, és gondol- 

jelent és régi íróink, pl. Zrínyi, Mikes következetesen így írják ; 
ha a szultán szó a név után áll, akkor nőről van szó ; pl. Adile 
szultán, Fatime szultán, Adile szultánnő, Fatime hercegnő. 

169 Közönséges, csekély, alacsony értelemben. 
170 Tellak vagy dellák, fürdőszolga. 
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hattuk, hogy itt is lehet zenebona, és prédálás, — vígyáztunk 
is étszakákon : de itt minden oly csendességben volt, mintha 
csak álom lett volna a rebellió. Nem hinné azt el, aki nem 
tudná, hogy a rebellióban is micsoda rendet tartanak, és hogy 
ahoz képest micsoda kevés károk vannak. — Mert ugyan is ki 
gondolhatná, hogy olyankor nagy prédálás ne legyen ? A sok 
boltokat felverhetnék, -— a császár kincstartójára reá mehetné- 
nek : de nem ; mert a tárház, ahol szoktak mindeneknek fizetni, 
nekünk is úgy nyitva állott, mint az előtt. 

Minekelőtte elvégezzem ezt a levelet, jó kednek azt is meg- 
tudni, hogy a birodalomban a szokás, hogy a császárok válto- 
zásakor mindenik jancsárnak hópénzét napjában egy pénzzel 
megszaporítják, és azonkívül mindenik jancsárnak 15 tallér 
baris 17! (azaz áldomás) adatik. Mostanában, hogy kiadták, ment 
5000 erszény pénzre. — Tudja ked? egy erszény ötszáz tal- 
lér!"7? — nekünk fele elég volna. Jó étszakát édes néném, ἃ 
császárral álmodjék ked. 

42. 

(XCID 

Rodostó, 27. Novembris 1730. 

Edes néném, a komédiának még vége nincsen. Meg is kell 
fizetni a komédiásokat. — Ma hozák hírét, hogy Konstanci- 
nápolyban 25 dik napján ennek a holnapnak a császár a rebel- 
liseket megölette. Amely ilyenformán ment végben : hallgassa 
ked, rebellisné, félelemmel : mert semmit el nem veszek belőle, 
se hozzá nem teszek. 

Az utolsó levelemnek utolsó résziben való utolsó végén 
megláthatta a füleivel, hogy micsoda formán lőn vége a rebel- 
liónak, és hogy mint akará az új császár eloltani a tüzet, amelyet 
Pátrona gerjesztett vala fel, és amelyet ha külsőképpen mint- 
egy eloltotta volna is, de belsőképpen mind ez mái napig Pát- 
rona szüntelen gerjeszté; mivel az ő kívánsági mindennap 

"1 Baris, békülést jelent. Így nevezték azt a jutalmat, me- 
lyet a jancsárok minden trónra lépő szultántól kicsikartak, s 
melynek fejében vele megbékültek, azaz uralkodónak elismerték. 
A jancsárok hatalmának növekedésével és a szultánok erejének 
gyöngülésével ez a baris végtelen nagy összegre csigáztatott. Nem 
azonos a bakhis (ajándék, borravaló) szóval. 

172 Egy erszény, (törökül kesze) 500 piaszter (100 korona). 
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okféleképen szaporodának, úgy annyira, hogy mind a császár 
ind a fővezér mintegy kéntelenek valának kívánságinak ele- 

Jet tenni, tartván attól, hogy újabb rebelliót ne kezdjen ; mivel 
okan tartottanak hozzája. A város főbírája (Stambol Effendi) 
D li Ibrahim minden úton módon azon igyekezék, hogy meg- 
gazdagodhassék. Mindenekre igyekezék venni Pátronát, úgy 
annyira, hogy akik valamely tisztségekre vágytanak, ezeknek 
sok BÉL; kelletett adni elsőben, hogy elnyerhessék. Pátrona a 
mi. ) ix szerdengestiek agájával (ez olyan sereg, amely a har- 
con ἐν ΠΝ szokott menni, mind az ostromokon — ezek olyan 
vitézek, akiknek nem is kell a halálról gondolkodni) a vezérhez 
kísérteté magát, a vezértől mindeneket megnyervén, azzal any: 
nyira elbízá magát, hogy egy mészárost 75 akara moldovai vaj- 
dának tenni a Deli Ibrahim kérésére, aki is sok pénzt vett vala 
fel a mészárostól. De a vezér azt felelé neki, hogy nem volna 
szabadságában fejdelemséget adni valakinek a császár híre nél- 
kül. Ezzel megmenté magát. De hogy teljességgel ez iránt való 
szándékát megváltoztathatnák Pátronának, azt tanálák fel, 
hogy az ő társát Muszli agát vennék arra eszközül, aki is tihája 
vala a jancsár agának. Ez értelmes lévén, eleiben adák, hogy 
micsoda illetlen dolog volna egy mészárost tenni vajdának ; 
hanem vállalja magára, hogy végbe ne menjen ez a dolog. 
Muszli tehát ekképen cselekedék. Pátronához menvén, úgy 
tetteté magát, mintha neki is nagy kedve volna arra, hogy a 
nem okos mészáros vajdává lenne. — Azért mondá Pátronának, 
hogy ebben a dologban nagy vígyázással kell járni, és bogy jó 
volna elmenni a kaszáp """ basihoz (azaz : a mészárosok fejéhez) 
aki is itt nagy tekintetben vagyon, és kell neki minden mészá 
rosról felelni. Oda érkezvén, Muszli kérdé tőle : Mivel a mol- 
dovai vajdaságért ezer erszény pénzt igérnek, azt akarjuk tudni 
tőlled, ha akarsz-é kezes lenni azért a mészárosért, hogy nekik 

173 Patrona annyira ment követelésében, hogy többek között 
Janaki görög mészárost, ki neki a lázadás alatt hitelre adott hust. 
ajánlotta a nagyvezirnek moldvai vajdául. Janaki mészáros 500 
erszény pénzt igért Patronának, ha beleülteti a vajdaságba. 
A nagyvezirnek engednie kellett s a négy nappal előbb vajdává 
kinevezett Ghika György méltóságától megfosztatván, a görög 
mészáros lett Moldva vajdájává. Patrona egyéb esztelen kiván- 
sága közül még azt az egyet érdemes megemliteni, hogy kiván- 
ságára az európai édes vizeknél a szultán és pasák által francia 
mintákra épített 120 palotát és nyaralót a gyönyörű kertekkel 
együtt a szultán elpusztíttatta. 

14 Kaszab mészáros, innen kaszabolni — mészárolni. 
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azt a pénzt leteszi, ha a vajdaságot megnyerik néki ? A főmé- 
száros felelé, hogy ő nem lenne kezes azért a mészárosért csak 
ötven polturáért 15. --- Pátrona erre igen elszégyenedék, és a 
nem okos nagyravágyó mészárost nem Moldovában, hanem a 
tömlöcben küldé. Deli Ibrahim pedig semmivel meg nem elé- 
gedvén, mindennap nagyobb nagyobb állapotokra vévé Pátro- 
nát, úgy annyira, hogy ez az utolsó mindennan újabb állapo- 
tokat kére a ministerektől. Amely nagy tisztségeket ararán" z 
pedig néki magának adni, egyiket sem vevé el. A császí 91 
tűrhetvén tovább kevélységét, Konstancinápolyban hívatá Csá- 
num Kocsát,!7" hogy kaptán pasának tennék (a kaptán pasa a 
tengeren lévő erőnek főgenerálisa) és a nisszai pasát, hogy ez 
kísérné a Mekkába menő zarándokokat. — Mindenik csaknem 
egyszersmind Konstancinápolyban érkezének. Pátrona meg- 
sejdítvén, hogy az utolsót más végre hívatták volna (amint 15 
úgy volt) tanácsot tarta híveivel, hogy mi képen lehetne meg- 
előzni és meggátolni a császár szándékát. Erre való nézve az 
egész fő tisztségeket magok között eloszták. Muszlit arra kén - 
szeríték, hogy venné fel a kultihája tisztségét, a jaucsár agát 
vezérré akarák tenni; Pátronát kaptán pasának. A muítit le 
akarák tenni; hasonlóképen az európai Kadi Leszkert (főbíról.) 
Egyszóval Pátrona mind az egész tiszteket a maga híveiből 
akará tenni. Ha pedig ezt véghez vihette volna, felfordította 
volna az egész birodalmat. 

A császár ezeket megtudván, úgy téteté, mintha posta 
érkezett volna a babyloniai pasától, aki azt írta volna, hogy a 
perzsa és ἃ szerecsenek nagy károkat tesznek ; azért aki igaz 
muzulmánnak tartja magát, menjen segítségire. Erre való 
nézve a vezér nagy dívánt hirdete,!""" hogy tartana tanácsot az 
ulémákkal és hadi tisztekkel. A nem okos Pátrona is a dívánba 
mene Muszlival és a szerdengesti agákkal. Azután a díván- 
ban béhívaták a postát a levéllel, amely csinált levél vala, és 
sokféle veszedelmes híreket mondatának véle. Ez így lévén, a 
vezér mindjárt három boncsokos!"" pasaságot igére Pátroná- 
nak, és más főtisztségeket a szerdengesti agáknak, csak men- 
jenek Babylonia segítségire ; de egyik sem esak a tőrben, mivet 
egyik sem akara elmenni. A vezér látván, hogy semmit sem 
végezhetne aznap, mondá, hogy másnap ἃ császár előtt kellene 

55 Dsanum Kodsát, a kapudán pasát (főadmiralist, tenger- 
nagyot). 

15 Divánt hirdetni, tartani — gyűlést hirdetni és tartani. 
177 Boncsok, lófark. 

Mikes Kelemen, 6 
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más dívánnak lenni, azért arra int mindeneket, hogy kiki jelen 
légyen jó reggel. Ez mind arra való volt, hogy a lesre vihessék 
a rebelliseket. 

Másnap tehát, 25-ik napján a holnapnak, mindnyájan a 
császár kastélyában gyűlének. A kastélynak három udvara 
lévén, mindenik udvarban egy dívánházat készítének, hogy a 
gyűlés háromféle helytt tartatnék. A legbelsőbb udvarban lévő 
házban a fővezér tarta dívánt a tatár kámmal s muftival, jan- 
csár agával, Pátronával és más egyéb főtisztjeivel a rebellisek- 
nek. — A második udvarban Csánum Kocsa tarta a szerden- 
gestiek agáival, és mind azokkal, kik Pátronához tartottanak. — 
A harmadikban vala a nisszai pasa más sokféle renden lévő 
tisztekkel. A császár szolgái penig a boztansiakkal 175 mindenik 
udvarban fegyveresen elrejtett helyekben valának. Találkozék 
pedig valamely Csór Basi,"" aki Pátronára haragudott, mivel 
az ortáját (azaz: a régyimentét) elvette vala tőle. Ez ajánlá 
magát a császárnak, hogy ő végben vinné szándékát. Es sox 
olyan jancsárokkal, kik Pátronára haragudtanak, a császár kas- 
télyában titkon bémene. — Midőn pedig már az egész gyüleke- 
zet a tanácsházakban kiki helyére ült volna, a császár hívatá a 
tatár kámot és a muftit magához. Az alatt egy puskát kilőtte- 
nek, hogy a kapukat bézárják. Azonnal a Csór basi bémene a 
dívánházban, amelyben vala a vezér — a köntösét letevé, és 
csak a páncélingben maradván, Pátronát kezdé vagdalni, és 
akik véle valának, azok a Pátrona híveit, akik is magával együtt 
összekoncolák. — Hasonlóképen a más két udvarban is a 
Pátrona híveit mind megölék, és mindenik udvarban nagy vér- 
ontás vala. — A testeket szekerekre rakák és a tengerbe veték. 
Ez napon a rebelliseket kiirták. Es csakugyan ettől a naptól 
fogvást mondhatja Mahmud valóságos császárnak magát. Én 
is valóságos atyjafia, szolgája maradok kegyelmednek, édes 
néném. 

43. 

(XCV) 
Rodostó, 20. Sept. 1731. 

A minapi leveledben, édes néném, azt írád, hogy a vezért 
letették. En pedig a hiriért hírrel fizetek ; mert tegnap ment 

18 Bosztandsiak, Bosztandsi alapjelentményében kertész (bosz- 
tán — kert), de Így nevezték a császár gyalog őrségét, mely rend- 
őri teendőket is végzett. 

179 (sorbadsi, 1. 92. jegyzetet. Itt a csorbadsi alatt Pehlivan 
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itt el nagy ceremóniával az új vezér, akit vezérségre visznek. 
Azt mondják, jó ember. Egy kevéssé kemény, amint jelét is 
adta útjában ; mert egy falusi kadiát felakasztatott az ajtajára, — 
hihető, hogy nem tett jól igazságot. — Eztet Topal Ozmán 
pasánax híják (azaz : sánta Ozmánnak), mert sánta Valamely 
harcon sántúlt volt meg: de az esze nem sánta, mert nagy 
eszűnek mondják, — noha keveset olvasott és írt életében ; 
mert egyikét sem tudja." Τὸ már harmadik vezér, amiolta a 
császárt letették. Micsoda rövid uraság, de nagy. Amint látom 
az új császár megfogadja a letettnek tanácsát, hogy sokáig ne 
hagyja uralkodni a vezéreket. De a jó tanács-é vagy rossz, a 
ked itélőszéke eleiben terjesztem. Mert ha a vezér jó, nem 
nagyobb hasznára volna-é a birodalomnak, ha meghadnák ? és 
mentől tovább uralkodnék, annálinkább megtanulná az igazga- 
tást — mind belső, mind külső dolgait az országnak —- az ide- 
gen ministerekkel jobban tudna a külső dolgokról végezni. De 
ezekre időt neki nem adnak ; mert olyankor teszik le. amidőn 
már egy kevéssé kezdi üsmérni a dolgokat. Némelyikét pedig 
olyan hamar kivetik, mintha csak álmában lett volna vezér. 
Mind ez a birodalomnak nagy romlására volna, ha eleit nem 
vennék ; mert noha gyakrabban minden főtiszteket letegyenek 
is a vezérrel, de az alattok való tisztek megmaradnak. — Ha a 
főcancellariust "5! leteszik, az egész cancellariákon lévő tisztek, 
secretáriusok, írók mind megmaradnak, és az új cancellarius 
azoktól mindjárt megtudja, hogy micsoda dolgok folynak, és 
azokot követi. — Az új kincstartó hasonlóképen megtudja az 
alattvalóitól, hogy micsoda rendet tartanak a tárházakban. 
E szerént az újak hamar ókká lesznek, és a tisztek változásival 
a dolgok és rendtartások nem változnak. A birodalom dolga 
ilyenformán csak foly: de nekem úgy tetszik, hogy, ha egy jó 
vezért sokáig meghadnának, hogy még jobban folyna. De mit 

Khalil kulkjája, egy janicsár ezred parancsnoka szerepel, ki 5000 
darab aranynyal több janicsárt megnyert magának segitségül 
Patrona és hivei meggyilkolására. 

150 Oszman, a Sánta, Moreából mint gyermek dióőrzőül ju- 
tott a szerájba, hol később a kert felügyelőjévé emelkedett. 
Hirtelen pasa rangra emeltetve, a fölkelés leveretése után azt a 
megbizást nyerte, hogy a Patrona nemzetéhez tartozó albánok 
között kiütött forrongást lecsillapítsa. Rendeltetése helyére még 
el sem érkezett, midön a szultán követe utólérte s a nagyveziri 
pecsét átadásáv al visszatérésre fölszólította. Így volt alkalma Mi- 
kesnek látni a nagyvezirt, midőn a főváros felé visszatért. 

151 Allamtitkárt. 

ΘᾺ 
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mondjak, az Ibrahim pasa sokáig vala vezér, ugyanazért is lőn 
az utolsó támadás; mert minthogy amég vezérek, addig igen 
nagy hatalmok vagyon, csaknem mintegy lehetetlen, hogy visz- 
szá ne éljenek hatalmokkal. E pedig soha egyik a másikárol 
nem tanul — csak mind egy pórázon 155 futnak. Valami mester- 
réget kellene nekik kigondolni, hogy olyan hamar ki ne ten- 
nék őket. 

4.4, 

(XCVIII 

Rodostó, 4. Martii 1788. 

Édes néném, a királyok is csak úgy behúnyják a szemeket, 
valamint mi. Mert épen most hozák hírül, hogy első februari: 
a lengyelországi király Augustus "5? csak úgy holt volna meg, 
valamint egy közönséges ember. A lélek kiment belőle, s a 
halál benne maradott. Az Isten nyúgoszsza; mert jó király 
volt. Ha sokáig uralkodott, meg is érdemlette ; mert talám soha 
király úgy nem tudott élni a királysággal, mint ő. Soha a len- 
gyeleknek olyan királyok nem volt, aki nékik a sok vendégséget, 
sok százféle múlatságot adott volna mint ő. Az asszonyokról 
nem is szólok ; mert azok száz esztendeig gyászolhatják — éle- 
tében a paradicsomról sem gondolkodtak, úgy tudta őket mú- 
latni és kedveket keresni."5" Egyszóval elmondhatni, hogy méltó 
volt a királyságra. és tudta annak mind hasznát venni, mind e 
világi gyönyörűségekre fordítani, Eleinte, a való, hogy igen 
tövises volt királysága mind addig, míg a svéciai királyt meg 
nem vcerék ; 155 de azután tudta a sok rózsát leszedni. Micsoda 

152 Póráz, szoros értelemben szíj vagy zsineg, melylyel a va- 
dászebeket megkötik, vagy vezetés végett összefüzik. Szélesb érte- 
lemben zsineg, kötél, melylyel valakit megkötnek. 

183 II. Ágost lengyel király 1697-ben jutott a trónra. Rend- 
kívüli testi erővel bírt; a legerősebb patkót könnyen ketté törte, 
nagy vasrudakat vékony vasdrótként hajlított meg és egy trom- 
bitást tenyerén tartva nyujtott ki az ablakon. 1697-ben áttért a 
katholikus vallásra s Krakóban királylyá koronáztatta magát. 
Svédország nem akarta királyul elismerni s ezért hosszu és bal- 
kimenetelü háboruba bonyolódott a svédekkel. 

151 Végtelen pazar életet élt ; saját kedvtelésére, háborura, ven- 
dégeskedésre és művészetekre 160—200 millió koronát költött. 
1719-ben Dresdában csupán fiának lakodalmára 8 millió koronát 
pazarolt el. 

155 XII. Károly svéd király érti, ki elkeseredett ellensége volt 
Ágost lengyel királynak, kit több izben megvert és királyi trón- 

TET 



TÖRÖKORSZÁGI LEVELEI. 85 

kimondhatlan sok jó nem következett az ő vallásunkra való 
megtérésével ? Luther Mártontól fogva Saxoniában volt a gyö- 
kere és fészke a lutheránus vallásnak. Kétszáz esztendeig tar- 
tott, azolta a saxoniai electorok "" palotájában nem mondották 
a szent misét: de most mind ott, mind másutt az országban 
azt mondják. Micsoda nagy dicsőségire az Istennek, és nagy 
hasznára lett az anyaszentegyháznak az ő megtérése. Már a fia 
pápista — annak a gyermekei pápisták — kevés idővel ezután 
az egész ország is a lesz. A mi urunknak igen jóakarója volt. 

Lehetetlen, hogy már hadakozást ne lássunk EBurópában, 
annyi sok ideig tartó békeség után; mert a lengyelországi 
királyválasztás nem szokott csendesen végben menni. Ahoz 
most kettő tart számot: a megholt király fia és Stanislaus.!" 
Az elsőnek pártfogója lesz a császár és a muszka cárné; a 
másodiknak pedig a francia király.155 Már ezek hadd pereljenek 
egymással. Tudom, hogy ezeknek réz prókátorok!"" leszen — 
valamint mikor a francia király a feleségét illető tartományért 
hadakozást kezde a császár ellen, azt kérdé Leopoldus a francia 
követtől, hogy micsoda igazsága vagyon az urának, hogy hada- 
kozást akar indítani? Azt felelé a követ, hogy azt nem tudja ; 
hanem azt tudja, hogy az urának már készen vagyon kétszáz 
ezer prókátora, azok meg fognak felelni. Meg is nyeré perit. 
Edes néném, micsoda szép dolog annyi prókátorral perelni. 
De az is szép dolog, ha ked egészséges, főképpen a bőjtben. 

45. 

(6) 
Rodostó, 4. Decemb. 1733. 

Tudod már azt a hírt néném, hooy most minden órán nagy 
hadakozás lesz? De tudod-é annak az okát? Októbernek a 

járól lemondani kényszerített, míg végre az elbizakodott Károiy 
1708. julius 8-án Pultavánál megveretett a muszkák által és Ben- 
derbe kényszerült menekülni. Ekkor Ágost ismét elfoglalta a trónt 
Lescsinszky Szaniszlótól, kit Károly Lengyelország királyává tett. 

156 Választófejedelmek. 3 
187 A meghalt király fia, a szász Agost és Lescsinszky Sza- 

niszló, kikhez harmadikul a bécsi udvar Emanuel portugali in- 
fanst tolta fel; de ez utóbbi látván, hogy terve nem sikerülhet, 
csakhamar visszalépett. 

185 A francia II. Ágostot sem ismerte volt el lengyel királynak 
és így fiát sem tartá jogos utódának. 

189 Wegyver. 
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vége felé a francia a német császárnak nagy barátságoson 
megizené, hogy hadakozást hirdet neki. Ennek pedig az oka 
nem más, hanem, mihent Augustus a lengyel király a szemét 
béhúnyá, a francia udvar azon igyekvék, hogy Stanislaust 
válaszszák a lengyelek királynak. Amidőn ezt megtudá, hogy 
csaknem mindnyájan reá állottak volna a palatinusok, 99 Sta- 
nislaust Lengyelországba küldé a választásra, aminthogy csak- 
nem az egész országba gyűlésben 11 királyának választá, és 
annak felkiáltás. De ugyanabban az időben egynehány palati- 
nus és egynehány püspök összegyűlvén, az Augustus fiát válasz - 
ták királynak. Hz a kis gyűlés pedig a császár és a muszka 
cárné segítségével mene végben. Eleinte mindjárt e nem tet- 
szék állandónak lenni: de kevés idő múlva a muszka had, 
hogy Lengyelországban kezde bémenni, a főrenden lévők is 
megváltoztaták az elméjöket, és erre a részre állának. És 
mentől több had kezde Lengyelországba menni, annál többen 
hajolának Augustus mellé, és eztet mind a császár alattomban 
való munkája cselekedé. A francia udvar azért megharaguvék, 
és hadakozást hirdete mind a kettő ellen. De minthogy Stanis- 
lausnak se oly könnyen, se oly hamar hadat nem küldhetne, 
amint kívántatott volna, azért Varsováról ki kellették menni, 
és helyt adni Augustusnak. Mindezért hadakozást nagyot vár- 
junk. Mi hasznunk lesz benne, Isten tudja. Mi csak reménlünk 
mindaddig, míg meg nem halunk. Az olosz példabeszéd azt 
mondja, hogy aki csak reménséggel él, az ispotályban hal meg. 
Ha ispotályban nem is, talám Rodostón. Akárhol legyen a, 
csak bé kell a szemünket húnni egyszer. De addig csak jó az 
egészségre vigyázni édes néném, és a bút el kell űzni, és ne 
engedjük, hogy a gondolat és a melancholia 155 elfogja elménket 
Ne legyünk olyanok, mint egy francia úr volt, aki eltemetvén 
a feleségét, ugyanazon este a vacsorát hogy felvitték az asz- 

190 Palatinus volt a byzanciaknál minden udvari vagy állam- 
hivatalnok. A. középkorban így nevezték az ország nagyjait, kik a 
királyi udvarban tartózkodtak. A régi Lengyelországban ezt a 
címet viselték az egyes tartományok helytartói. Magyarországon 
palatinus (comes, magnus, nádor vagy Nagy ur Ispán, nagy ures- 
pán) a főurak feje, kit a király által kijelölt négy főúr közül az 
or szággyüűlésen egybegyült rendek választottak a király helytartó- 
jául és közvetítőül a király és nép között. Legutoljára István 
főherceg viselte a nádori méltóságot, melyre 1847-ben válasz- 
tatott. 

191 Varsóban. 
192 Buskomorság. 



TÖRÖKORSZÁGI LEVELEI. 8 

talra, le nem akart ülni asztalhoz, mert nem volt jelen ἃ fele- 
sége. A várakozást elúnván, mondja a konyhamesterének, 
hogy jelentse meg az asszonynak, hogy az asztalon az étek. 
A konyhamester mondja néki, hogy nem jöhet, mert 
eltemették, — akkor tér eszére az úr. Sokféle bú van e 

világon. 

46. 

(CI) 

Rodostó, 15. Februárii, 1734. 

Ideje már egy levelet vennem édes néném. Én hármat is 
írtam ebben az esztendőben. Azt írják, hooy Stanislaus Danc- 
kán 155 tölti a telet. Meglássuk, mint lesz dolga a tavaszszal. 
A francia és spanyol had erősen takarodik Oloszország felé. 
A sardiniai király is készül. Nem tudom mit gondol a császár : 
de én azt gondolom helyette, hogy ha Stanislaussal elveszteti 
is a lengyelországi királyságot, attól tarthat, hogy maga is 
Oloszországból ki ne költöződjék. A spanyol király fia meg 
nem elégszik az ő két hercegségével — az apja még királylyá 
is teheti — most van ideje. 

Hát nekünk vagyon-é most ideje, hogy várjunk valamit ? 
A szegény urunk amit a pennájával tehet, el nem múlatja. 
Eleget ír mindenfelé ; 155 mert mi olyanok vagyunk, mint az 
evangyéliumbéli beteg, aki harminc esztendeig volt a tó mel- 
lett várván, hogy valaki vesse belé, amidőn az angyal felza- 
varta. Mi is ezt várjuk. hogy valaki valamely zűrzavart csi- 
náljon ; mert mi magunkkal jótehetetlenek vagyunk. Az Isten 
elhozza még a mi óránkot is — ha most nem, másszor. — — 

47. 

(CIII) 3 

Rodostó, 15. Martii 1734. 

Mindenünnen csak az a hír, hogy mindenütt készűlnek a 
hadakozásra. A sok német, francia, spanyol takarodik Olosz- 

193 Danzigban. 
194 Rákóczi nem csak maga sarkalta a portát, hogy Ausztria 

ellen fegyvert fogjon, hanem Villeneufve francia követ és Stad- 
nicki, Lescsinszky meghatalmazottja által igyekezett arra hatni, 
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ország felé. Azt gondolná az ember, hogy talám ott valamely 
nagy vendegség leszen, és arra gyűlnek oda. Eugenius "? pedig 
a Rhenus " vize felé igyekezik. Azt mondják, hogy a francia is 
elküld oda vagy százezer embert. Hát ezek, édes néném, mért 
gyűlnek oda ? talám halászni akarnak ? Stanislaus király pedig 
Danckán vagyon. A muszkák és a saxók készülnek, hogy Sta- 
nislaust oda szorítsák. Ott még másféle muzsika lészen. 
Mindezekből mi lészen, Isten tudja. Ugy tetszik, mintha Sta- 
nislaus király vesztene legtöbbet, ha el találja veszteni a len- 
gyelországi királyságot, aminthogy a megtörténhetik, amint 
folynak már is dolgai. De ha elveszti is, francia királyné az ő 
leánya.197 Oloszországban pedig hogy állhat a császár három 
király ellen, aki mindenik azon igyekezik, hogy elvesztessé 
véle Siciliát és Neápolist. és oda új királyt tegyenek. De mind- 
ezekből nekünk mi hasznunk lesz ? talám csak semmi. Még . 
a mi óránk nem jött el — addig csak baráttáncot kell járni. — 

48. 

(CV) 

Rodostó, 16. Junmii 1734. 

Most hozák hírit, hogy a muszka és a saxo obsideálta "95 
Danckát. Minden ösvényt, lyukat bedugott, hogy Stanislaus 
király ki ne repűlhessen. A várost mind lőni, mind megrenni 
könnyű: de azt igen nehéz megoltalmazni, hogy a király 
onnét el ne mehessen. Akinek is még arra kell szánni magát ; 

hogy a török a lengyelek ügyébe avatkozzék, mi által Rákóczis 
nak is alkalma nyilt volna tevékeny részt venni Ausztria ellen. 
A porta azonban nagyon távol tartotta magát a beavatkozástól. 
Közönyösen hallgatta a több oldalról érkezett kecsegtető és rábe- 
szélő ajánlatokat. A bujdosók reménye nem akart valósulni. 

195 Szavojai Jenő a lengyel örökösödési háború kitörésekor 71 
éves aggastyán, mint a birodalmi hadsereg parancsnoka, a Rajna 
felé küldetett, de mielőtt háborura került volna a dolog, vissza- 
hivatott s 1736-ban april 21-én hirtelen meghalt. 

186 Rajna. 
197 T.eányát Lescsinszka Máriát 1725-ben vette nőül a nálánál 

7 évvel ifjabb XV. Lajos francia király; innen magyarázható 
meg az a buzgóság és áldozatkészség, melylyel a francia király 
Lescsinszky ügyét támogatta. L. Mária 1768-ban halt meg Versail- 
lesban. 

108 Ostrom alá vette. 
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mivel a francia hajók nem igen nyargalnak segítségire. Amely 
várat pedig meg nem segítenek, megveszik. Annál is inkább, 
hogy soha a danckai preesidium "" olyan játékban magát nem 
gyakorlotta. De hadjuk el Danckát, úgy is ott most sok álgyú- 
dörgések vannak, és sétáljunk Oloszországba, és nézzük meg, 
hogy ott mint vendégeskednek az oda gyűlt sokféle hadak. 

Azt mondják, hogy ott már két vagy három várot meg- 
vett a francia. De, ami legnagyobb, még Mediolánumban "9 
sem kiáltanak már berdót."! Ilyenformában nem igen jól foly- 
nak a császár dolgai Oloszországban. Hogyha pedig a spanyol 
ház egyszer gyökeret kezd verni Oloszországban, amint már 
elkezdette, félő, hogy a vendég ki ne vesse a gazdát házából. 
A spanyol király fia, az anyjára maradott három hercegséget 
ment volt bírni Oloszországban. De, ha szerencsés lehet, talám 
még felállítja a siciliai királyságot. De akármit csinálnának 
ők, csak nekünk is valami cseppenne hasznunkra. De se sze- 
memmel nem hallok, se fülemmel nem látok olyat, ami arra 
fordúlhatna. Az is meg lesz annak idejében. 

Edes néném, mi szép dolog sokáig élni. Ebben a szculum- 
ban "9? 33 esztendő tölt el; de azon kevés idő alatt igen nagy 
dolgok mentenek végben. Hát még, ha élünk, mit nem érünk. 
Azt 15 megértem, hogy mikor valamit küld ked nekem, meg- 
panaszolja. De a panaszostól az ember hízik : noha azt szokták 
mondani : 

Nincs keservesb kenyér, kit adnak panaszszal, 
Bőven elegyítve van mérges kovászszal. 
Aztatni kell gyakran sok könyhullatással, 
Es annak élete van nagy suhajtással. 

De, édes néném, ha panaszolod is, de nem háláadatlannal 
van dolgod, és azt ne tartsad azonban : 

Te nagy ajándékot ne adj barátodnak ; 
Mert őtet csinálod háláadatlannak. 

De én is utána teszem, ha el kellene . egyik fülemet 15 
vesztenem : 

199 Praesidium, őrség. 
200 Milanó . 
201 Berdo, Halt, wer da! (Állj, ki vagy!) német katonai ve- 

zényszónak elferdített alakja. 
202 Saeculum, század. 



denkor stb. 

49. 

(CVI) 

e Rodostó, 97. Julii 1734. 

Néném, irtóztató nagy dolgok mennek végben ezen a mi 
keserves lakóhelyünkön. Mi csendesen aluszunk : másutt meg 
erővel fektetik le arra a hosszú álomra az embereket. Ha szinte 
azok a nagy dolgok minket kírekesztenek is magok közül : de 
imádjuk az Istennek munkáit másokon is, és azután léptes- 
sünk Danckára. Ahol is megszűntek már az álgyúlövések ; 
mert a város feladta magát a muszkának. Akiknek is kell 
fizetni egynehány száz ezer forintot, hasonlóképen a saxóknak 
is, hogy a várost fel nem prédálták. Igen drágán fizették meg 
a vendégfogadást. Hihető, hogy másszor nem kívánnak szál- 
lást adni olyan vendégnek, akiért úgy elrontották a városokot 
és annak hóstátjit, "9? hogy húsz esztendeig sem állítják helyre. 
A várost pedig azután adták fel, minekutánna onnét Stanis- 
laus király kirepült volna csak harmadmagával. Aki is nagy 
veszedelemre adta magát, és akit minden rejtekben megkeres- 
tek a muszkák, de már késő volt ; mert a kalickából kiszaba- 
dott volt a madár, és a prussiai király földérc ment Kénisper- ἢ 
gában 39: .-- ott már ne féltsük a muszkáktól.?9? 

A való, hogy elhagyván Lengyelországot, a kírályságát is 
elhadta. De, aki legelső indítója volt az akadálynak, hogy len- 
gyel király lehessen, drágán fizeti meg; mert ez a példa- 
beszéd: cAki másnak vermet ás, maga esik belé nem csak 
az olyanoknak szól, mint mi, hanem a császároknak is. Amint 
aztot meglátjuk, mihent Danckáról Oloszországban érkezünk. 
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Ki ajándékinak a számát felírja : 
Már azoknak többé érdemét ne várja. 

Tudom azt fogod mondani, hogy jól aludtam az étszaka ; 
mert a jó aluvás után könnyebb verseket gyalúlni. Elrakván 
hát a verscsináló szerszámímot, maradok édes néném min- 

Kolozsvárott ma is ebben az alakban használják. 
206 Königsberg. 
205 Lescsinszky Szaniszló 1766-ban halt meg. 

103 Vorstadt (külváros) szónak ferdített alakja Erdélyben ; pl. 

] 
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Iromtassunk ? oda tehát, és nézzük meg, hogy ott mint ven- 
dégeskednek; mert sok császármadarat "7 öltek ott meg. 
Mivel azt bizonyosan írják, hogy a spanyol, francia és a, sabau- 
dus 95 megverték volna a németet, és a harc Párma mellett 
lett volna az elmúlt holnap végén. Mindezek örvendetes dol- 
gok a spanyol király fiának, aki csak huszonkét esztendős 
korában is igen közelít a korona elnyeréséhez. Mi jól lovagol 
az, kit az Isten kegyelme hordoz! Mi könnyen végbe megyen 
dolga az olyannak, akit az Isten segít. A Rhenus mellett 
pedig a francia megvette Philipsburgot.""? Hugenius minden 
hadával ott volt, hogy nagyobb bizonyságot tehessen a vár 
megvételéről. Amely francia generális megszállotta volt, azt 
kevés idő múlva egy ágyúgolyóbis homlokban ütötte. Itélje el 
ked, ki volt erősebb. Magunk felől is írnék kednek, ha volna 
mit. De mi még mindezeket távúl nézzük ; mert a szegénynek 
a szerencséje is szegény. De az a vigasztalásunk vagyon, hogy 
aki ezeket a nagy dolgokat míveli, minket is lát, és megemlé- 
kezik rólunk annak idejében. Szeress néném, és légy jó egész- 
ségben. Amen. 

50. 

(CVII) 

Rodostó, 1?. Octob. 1734. 

Az urunk béküldötte Pápai sógort a portára.?" Tudom, 
már eleget nevetett ketek együtt. Ha végbe mehetne, amiért 
ment, csakhamar Franciaországban mennénk innét. Vagyon 
immár két vagy három hete, hogy a francia követ ?!! megizené 
az urunknak, hogy a nagyobbik fia ?" senkitől el nem búcsúz- 
ván, minden ceremónia nélkül Bécset elhadta, és Velencében 
érkezett. Már egy Rákóczi sincsen a császár keze alatt. Azt 
is hallottuk, hogy még nem jő ide, hanem Rómában megyen 

206 Jromtat, iramik és iramlik igének míveltető alakja, fut, 
szalad, vágtat értelemben. 

207 Császármadárnak nevezi Mikes az osztrák katonát. 
208 Szavoyai. 
209 Philippsburg ma Karlsruhe területéhez, régebben a speyeri 

arátsághoz tartozott birodalmi vár, a Rajna egyik holt ága mel- 
lett. 1800-ban kapitulált és leromboltatott. 

210 Engedelmet kérendő a töröktől, hogy Rákóczi bujdosó 
társaival Franciaországba mehessen. 

211 Villeneufve. 
212 József. 
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— az apja pedig igen várja. Nekem úgy tetszett, hogy ide kel- 
lett volna jönni elsőbben : de csak nehezebb és hosszabb az 
atyai ég anyai szeretet a fiúi szeretetnél. Eztet még az oktalan 
állatokban is látjuk. Az oktalan állat mennél kisebb, annál 
inkább szereti az anyját, és a nevekedéssel a szeretet fogy 
benne. Mindenik a természet munkája. Az anyai szeretet szük 
séges mind a szaporításra, mind a gondviselésre. Micsoda nagy 
gonddal táplálja és őrzi egy tyúk a fiait mindaddig, míg ma- 
gok is kereshessenek ételt, és módjók szerint magokra vigyáz- 
hassanak. A fecske csak addig hord enni fiainak, amég nem 
járhatnak az áerben, azután koplalni hadja őket, hogy hadd 
hadják el az apjok házát, és szerezzenek magoknak más kony- 
hát. Ezek is azután se visszá nem térnek, se az anyjokkal 
többé nem gondolnak. 

Mindenikében a természet munkálódik. Ezt látjuk közön- 
ségesen az emberekben is, noha mind más formában. Amely 
fiú látja, hogy semmit nem várhat a szüléitől, olyan könnyen 
elhadja a házat, valamint egy fecskefiú. De a szüléihez való 
szeretetnek meg kell benne maradni mind azért, hogy okos 
teremtett állat, mind pedig azért, hogy azt parancsolják néki. 
Hogy ne kellene a spanyol király fiának szeretni szüléit, amidőn 
egy szép takarékos "? királyságot szereznek nékie? Mivel az 
elmúlt holnapban az apja hada ismét megverte a németeket. 
A harc Guastalla?4 nevű város mellett ment végben. Már 
elmondhatni, hogy elvesztette a császár Oloszországban a két 
Siciliát. A spanyol király elvévé tőlle Spanyolországot ; annak 
a fia most elveszi tőlle a neápolisi koronát. Aki is, ha jól jut 
eszemben, harmadfél száz esztendő múlva felállítja ismét a 
francia házból való neápolisi királyságot. Meg kell vallani, 
hogy a császár drágán fizeti meg a Stanislaustól elvett koro- 
nát.255 De a példabeszédnek bé kell teljesedni, De a levelemet 
elvégezem ; mert, ha a levél kicsid, a hír elég nagy, és a hajós 
utánom várakozik. Jó egészséget. 

213 Takaros, szép, csinos értelemben. 
214 Guastalla város északkeletre fekszik Parmától, a Crostolo 

folyónak a Póba szakadásánál, van püspöke, gymnasiuma, zene- 
iskolája, gazdag könyvtára és élénk gyáripara. A várost Károly 
szardiniai király vezetése alatt egyesült francia-szárd sereg 1734. 
szeptember 19-én vette meg a Königseck gróf vezérlete alatt ál- 
lott osztrák seregtől. 

215 Lothringen és Bar hercegségeket Lescsinszkynek, a két 
Sziciliát Don Carlosnak, a milanói hercegség egy részét a szárd 
királynak volt kénytelen átengedni VI. Károly. 
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gr. 

(CIX) ső 

Rodostó, 16. Januarii 1755. 

Ha minden dolgunk úgy fog folyni ebben az esztendőben, 
valamint a Pápai sógor munkája a portán, úgy minden dol- 
gunk hátra mász, nem elé. A porta nem adta teljességgel vála: 
szúl, hogy az urunkot el nem bocsátja Franciaországban, 

hanem, hogy most nem jovallja, és hogy még annak nincsen 
ideje. De a császárok nem jovallása parancsolat, és ami elme- 
netelünkből semmi sem telik. Ki volt annak meggátolója, Isten 
tudja, de azt hinnünk kell, hogy ő mindent a mijovunkra cse- 
lekszik ez 15 jovunkra fordúl, hogy el nem bocsátnak. Eztet 
most lelki szemmel nézzük, de még jövendőben testi szemmel 
is meg fogjuk látni ; mert ugyan is hát ha a békeséget oly 
hamar meg akarják csinálni, mint amely hamar elkezdék a 
hadakozást, akkor ott mit csinálnánk? Visszá fogadnának-é ἃ 
fészkünkben vagy sem? Nyugodjunk meg tehát azon, hogy 
jobban tudja a mi Atyánk nálunknál, hogy mi jó nekünk. 
Háláljuk meg néki, amidőn kérésünket meghallgatja, és áldjuk 
őtet, amidőn akaratunkat meggátolja. Ide az Isten olyan nép 
közibe hozott, aki a másokkal való jótéteményt követi, és az ő 
kezek által bőségesen táplál minket, akiért háláadással kell 
lenni a kézhez is. Micsoda szép dolog, édes néném, a jótéte- 
mény ! soha senki azért meg nem szegényedett ; de sok gazdag 
ház pusztúlt el azért, hogy abban az adakozást nem követték. 
Az adakozásnak megbecsűlhetetlen hasznát veszik: de ha- 
szinte nem vennék is, amely nem lehet, micsoda belső örömet 
nem érez egy nemes szív, amidőn valakivel jót teszen, amidőn 
szükségiben valakit megsegít. Vizsgáljuk meg eztet magunk- 
ban, és meglátjuk, hogy inkább vígad akkor a szívünk, mint 
az estig való táncolásban. Ne szégyeneljük-é, hogy erről egy 
pogány császár?!" mi szép példát ád? akinek is este esziben jut- 
ván, hogy azon a napon semmi kegyelmességét nem mutatta, 
mondá : «Α mái napot elvesztettem, mert senkivel jót nem 
tettem. 

Aminap olvastam, hogy egy adakozó embernek ezeket a 
szókat írták a koporsójára : cAmit elköltöttem, azt elvesztet- 
tem ; amit bírtam, azt másnak hadtam; és amit másoknak 
adtam, azt maradandó helyre eltettem.s De attól nem tartok 

216 Titus Vespasianus. 
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néném, hogy az egerek megegyenek a fösvénységért, mint egy 
lengyel királylyal bántak. Hát az egészség mint van ? mert ré- 
gen nem vettem leveledet — vagyon harmadnapja. Póla téti."!" 

52. 

(ΟΧ) 
Rodostó, 12. Martii 1788. 

Talám májusnak nevezhetném ezt a holnapot, olyan szép 
idők járnak. És az idő sokkal vidámabb az elmémnél, mert 
már egynehány naptól fogva nem látom az urunkot olyan álla- 
potban, mint az előtt. Mert ha igen titkolja is, de észre lehet 
venni, hogy vagyon valami belső baja. Az ő természet szerént 
való mindenkori jó kedve most nem olyan gyakorta való, és 
mintha erőszakkal volna. Azt is hozzá teszem, hogy már egy 
kevés időtől fogvást igen kezd apadni, az ő kövér teste és 
ábrázatja igen vékonyodik. Mindezek, édes néném, egy kevés 
nyughatatlanságba vetettek engemet; mert ha ezek a belső 
szomorúságtól, vagy valamely belső nyavalyától, vagy egy: 
szersmind mind a kettőtől jönek, a meggyújtott gyertyát nem 
kell csudálni, ha fogy. 

A jezsuiták superiorja "" itt vagyon, aki 15 olyan papi em- 
Ler, hogy az időt nem vesztik el véle. Az urunk véle tölti az 
időt, és a munkásival : mivel kertet és házat építtet. Isten után 
csak azzal vígasztalom magamot, hogy az urunk igen erős ter- 
mészetű, és hogy ötvenkilene esztendőt könnyen elbírhat. 
Tudom, hogy az ilyen vígasztalás csak fövenyre van építve, és 
boldog, akinek nem kell küszködni a betegséggel ; mert akár- 
mely erősnek is le kell esni alatta. De a mi állapotunk olyan, 
hogy csak kell valami vígasztalást keresnünk szomorúságunk- 
ban. Noha nem kellene, ha jó keresztény volnék ; mert mindent 
az Isten akaratjára kell hadni. De mikor erősen szeretünk 
valakit, akkor a látható elfelejteti velünk a láthatatlant. — 
Hogy teljességgel prédikáción ne végezzem levelemet, azt 
írom : hogy Abdullah, akit most tettek jancsár agának, és aki 
sok esztendőkig mellettünk volt úgy mint csorbasi,?" olyan nagy 
tisztségiten is megtartván az urunkhoz való kötelességit, teg- 

217 Lásd a 88. jegyzetet. 
218 Főnöke. 

19 Lásd a 92. jegyzetet. 
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nap egy szép paripát küldött több egyéb perzsiai ajándékokkal. 
Hdes néném, ha jobb hírt írhatnék egynehány nap múlva, 
mint nevetném — mert most nem nevetek. 

ὩΣ 

(CXI) 
Rodostó, 25. Martii 1798. 

Édes néném, ha nyughatatlan elmével írtam az előbbeni 
levelemet ; ezt szomorúsággal írom ; mert az urunkot éppen 
nem jó állapotban látom. Ki is nyilatkoztatta már magát a 
betegsége. Tegnapelőtt a szokás szerént nyolc órakor este le 
akarván vetkeződni, a hideg borzogatta. En jelen lévén, kérdé 
tőllem, ha én nem fázom-é ? Felelém, hogy az idő elég meleg, 
és nem fázom — erre felelé : hogy igen fázik. Ezen mindjárt 
megíjedék ; de meg azután gondolám, hogy tavasz felé valami 
változás esik az egészségben. Az urunk levetkezik és lefekszik, 
én is szállásomra megyek. Egy kevés idő múlva hozzám jőnek, 
és mondják, hogy hányt volna. En arra mondám, hogy talám 
valamit olyat ett," amit a gyomor nem szenvedhetett. Másnap 
hat órakor, amikor fel szokott öltözni, a házában megyek : de 
micsoda íjedtségben nem esém, mihent meglátám az ábrázat- 
ját. Aki is természet szerént mindenkor piros lévén, úgy elsár- 
gúlt, valamintha sáfránynyal megkenték volna. Már két nap- 
tól fogvást nagy gyengeséget érez — szüntelen való hideglelés 
van rajta — és, mintha az egész vére sárrá változott volna, 
úgy elsárgúlt az egész teste. Ma innep lévén, felöltözött, és a 
nagy misét meghallgatta. De nem kell csudálni, ha igen keve- 
set ehetett. Legkisebb fájdalmat nem érez, de nagy bágyadt- 
ságot. Edes néném, kérjük az Istent, hogy tartsa meg ezt a 
nagy embert, akit az ellenségi 15 nagynak tartanak. 

94. 

(CXII 
Rodostó, δ. April. 1735. 

Amitől tartottunk, abban már benne vagyunk. Az Isten 
árvaságra téve bennünket, és kivévé ma közüllünk a mi édes 

220 ἘΠῚ. Erdélyben ma is közhasználatu alak evett helyett. 
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urunkot és atyánkot három óra után reggel. Ma nagypéntek 
lévén, mind a mennyei, mind a földi atyáinknak halálokat kell 
siratnunk. Az Isten mára halasztotta halálát urunknak azért, 
hogy megszentelje halálának áldozatját annak érdemével, aki 
ma megholt érettünk. Amicsoda életet élt, és amicsoda halála 
volt, hiszem, hogy megmondották néki: «Μὰ velem lészsz a 
Paradicsomban. 2?! — Hullassuk bőséggel könyveinket, mert 
a keserűségnek ködje valóságosan reánk szállott. De ne azt ἃ 
jó atyánkot sirassuk, mert őtet az Isten annyi szenvedési után 
a mennyei lakadalomban vitte, ahol a gyönyörűségnek és az 
örömnek pobarából itatja, hanem mimagunkat sirassuk, kik 
nagy árvaságra jutottunk. Ki sem lehet mondani, micsoda 
nagy sírás és keserűség vagyon itt miközöttünk, még csak a 
legalábbvalón is. Itéld el, ha lehet, micsoda állapotban írom 
ezt a levelet. De mivel tudom, hogy örömest kivánnád tudni, 
mint esett szegénynek halála, mind téntával, mind könyhulla- 
tásimmal leírom, haszinte az által megszaporítom is keserű- 
ségemet. 

Ugy tetszik, hogy az utolsó levelemet az elmúlt holnap- 
nak 25-ik napján írtam vala. Azután szegény mind nagy 
bágyadtságokot érzett. Igen keveset, de másként mindent a 
szokás szerint vitt végben. Abban a gyengeségben is eszter- 
gájában dolgozott első aprilisig. Az nap pedig a hideg erősen 
jött reá, és annálinkább meggyengítette. Másnap jobbacskán 
volt. Virágvasárnap a gyengeség miatt nem mehetett a tem- 
plomban, hanem a közel való házból hallgatta a misét. — 
A mise után amely pap oda vitte neki a szentelt ágat, "?? térden 
állva vette el keziből, mondván, hogy talám több ágat nem fog 
venni. Hetfűn jobbacskán volt — kedden hasonlóképen — még 
a dobányt is megkívánta és dohányozott. De azt csudálta min- 
denikünk benne, hogy ő semmit halála órájáig a háznál való 
rendben el nem múlatott, 56 meg nem engedte, hogy őérette 
valamit elmúlassanak. Mindennap szokott órában felöltözött, 
ebédelt, és lefeküdt. Noha alig volt el, 55 de mégis úgy meg- 
tartotta a rendet, mint egészséges korában. Szeredán délután 

221 HW szavakat mondé Jézus a keresztfán a mellette függő 
gonosztevőnek, midőn ez hozzá fordult és istenségét elismerve, 
kérte, hogy emlékezzék meg kegyesen ő róla. 

222 Virágvasárnapon (Dominica palmarum, husvét előtti va- 
sárnap) barkát: rügyes füzfagalyat szokás szentelni a katholikus 
egyházban, az üdvezítőnek Jeruzsálembe való bevonulása emlékére, 
mikor a zsidók pálmaágakkaljöttek eléje és galyakat hintettek útjára. 

"23 Alig birta magát. Jól elvan gúnyosan is nem jól ren- 
dezte, intézte dolgát baj fenyegeti. 
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nagyobb gyengeségben esett, és csak mindenkor aludt. Egy- 
nehányszor kérdeztem, hogy mint vagyon? csak azt felelte : 
c Én jól vagyok, semmi fájdalmat nem érzek.; Csütörtökön, 
igen közel lévén utolsó végéhez, elnehezedék, és az Urat magá- 

hoz vette nagy buzgósággal. Este a lefekvésnek ideje lévén, 
kétfelől a karját tartották: de maga ment a hálóházában. 
A szavát igen nehéz volt már megérteni. Tizenkét óra felé 
étszaka mindnyájan mellette voltunk. A pap kérdette tőle, ha 
akarja-é felvenni az utolsó kenetet 932: Intette szegény, hogy 
akarja. Annak vége lévén, a pap szép intéseket és vígasztalá- 
sokat mondván néki, nem felelhetett reája : noha vettük észre, 
hogy eszén van — azt is láttuk, hogy az intéskor a szemeiből 
könyhullatások folytanak. Végtire szegény ma három óra után 
reggel, az Istennek adván lelkét, elaluvék — mivel úgy holt 
meg, mint egy gyermek, Szűntelen reá néztünk : de mégis csak 
azon vettük észre általmenetelét, amidőn a szemei felnyíltak. 

. szegény árvaságra hagya bennünket ezen az idegen földön. 
Itt irtóztató sírás rívás vagyon közöttünk. Az Isten vigasztal- 
jon meg minket. 

90. 

(CXIII) 
Rodostó, 16. April. 1735. 

Itt, édes néném, könyhullatással eszszük kenyerünket, és 
olyanok vagyunk, mint a nyáj pásztor nélkül. Másnap sze- 
génynek a testamentumát felnyitottuk és elolvastattuk. Min- 
denik cselédinek hagyott. Ennekem ötezer német forintot. 
Sibrik uramnak is annyit. De mindenikünknek azt a pénzt 
Franciaországban kellene felvennünk — mikor vesszük fel, 
Isten tudja. A vezérnek szóló levelét is elküldöttük, amelyben 
kéri szegény, hogy bennünket el ne hadjon. A testet másnap 
felbontattuk, és az aprólékját egy ládában tévén a görög tem- 
plomban eltemették. A testet pedig a borbélyok?? fűvekkel 
bécsinálták ; mert még nem tudjuk, mikor vihetjük Kostan- 
cinápolyban. A borbélyok szerént nem kell csudálni halálát ; 
mert a gyomra és vére tele volt sárral. Az egész testét elborí- 
totta volt a sár. Az agya veleje egészséges volt, de annyi volt, 
mint két embernek szokott lenni — eszeis volt annyi, mint 

224 Ötödik szentség a római katholikus egyházban, melylyel 
a nehéz beteget az egyház megerősíti és a halálra előkészíti. 

225 Kik egyszersmind sebészek. 

Mikes Kelemen. 7 
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tizenkettőnek. — A szívét Franciaországban hadta hogy küld- 
jük. A testet husvét után egy nagy palotán kinyújtóztattuk, 
ahol isteni szolgálat volt harmadnapig. Mindenféle ftembernek 
szabad volt a testet meglátni. Harminc török is volt egyszer- 
smind, aki látta, és akik jól üsmerték szegényt, de mégis nem 
hiszik, hogy megholt, hanem azt hirdetik, hogy titkon elment, 
és mí mást öltöztettünk fel valakit helyében. Bár igazat mon- 
danának ! Tegnap az isteni szolgálat után a testet koporsóban 
zártuk, és egy kis házban tettük, ahol leszen mindaddig, míg 
szabadság nem lesz, hogy Konstancinápolyban vihessük. 

56. 

(CXIV) 
Rhodcstó, 17. Máji 1735. 

Rend szerént, édes néném, mennél inkább távozik az em- 
ber a keserűséget okozó októl, a keserűségnek súlya annyival 
inkább könnyebbedik, és az idő lassanként mindent elfelejtet 
velünk. Es mennél távolabb legyen az ember valamitől, annál 
kissebbnek tetszik. De itt nem úgy van; mert úgy tetszik, 
hogy nevekedik és nem kisebbedik az urunk után való keserű- 
ségünk, Mert hovatovább jobban észre veszszük, hogy micsoda 
atyánkot vesztettük el, és hogy micsoda pásztorunk hagyott 
el. De a mi jó Istenünknek ha egyik keziben a vessző, a má- 
sikában a vígasztalás. A porta ide küldötte Ibrahim Effendit, 
hogy itt nézze meg, miben van dolgunk, és végezzen Csáki 
úrral és a több magyarokkal, kik itt vagyunk, ha akarjuk-é, 
hogy a szegény üdvezűlt urunk nagyobbik fiát ide hozassa? 
Erre mindenikünk reá állott. Azután, hogy beszéljen Sibrik 
urammal az urunk hofmesterével, akire szállott az egész ház- 
nak gondja, a tahin 5350 iránt, amelyet rendelt nekünk a porta 
— tíz tallért minden napra, hogy aztot feloszszák a magya- 
rokra, kik a fejedelmet szolgáltuk : de erre se Sibrik uram, se 
én reá nem állottunk, hogy csak mireánk oszszák; mivel sok 
régi idegen szolgái maradván az urunknak, nekik semmi nem 
jutott volna. Hanem úgy végeztük el, hogy mindazok, akik 
meg akarnak maradni, abból a pénzből éljünk mindnyájan 
mindaddig, még az ifjú fejedelem elérkezik. 

Edes néném, eddig csak belsőképen voltam magyar, vagy 
székely : de már külsőképen is ; mert huszonkét esztendő múl- 
ván, ma tettem le a francia köntöst. 

226 Lásd a 63. jegyzetet. 



TÖRÖKORSZÁGI LEVELEI, 99 

»"- 

9/. 

(CXVI 

Rodostó, 18. Julii, 1735. 

A porta megengedvén, hogy titkon a szegény urunk testét 
Konstancinápolyban vihessük, egy nagy ládát csináltatván, a 
koporsót belé zárattam, hajóra tétettem, és egynehány magam- 
mal 4-dikben megindultam, 6-dikban Konstancinápolyban 
érkezvén, a ládát, akiben a koporsó volt, a jezsuitákhoz kül- 
döttem. A. koporsót kivévén belőlle, felnyitották, hogy a tes- 
tet meglássák. Sírt pedig azon a helyen ástak, ahová temet- 
ték volt az urunk anyját. Akinek is csak a koponyáját talál- 
ták meg, és aztot a fia koporsójába bézárták, és együtt elte- 
mették.??7 

Mely csudálatos az Isten rendelése ! Amég abban a nagy 
városban múlaték, a vezért letevék. Én is onnét megindúlék, 
és tegnap ide visszaérkezém a szomorúságnak helyére. Ahol 
is minden szomorúságra gerjeszt. Akárhová fordúljak, min- 
denütt azon helyeket látom, ahol az urunk lakott, járt és 
beszéllett velünk : most pedig azokat a helyeket csak pusztán 
látom, és azok a puszta helyek keserűséggel töltik be szívein- 
ket. Elhagyattattunk jó atyánktól, és könyhullatással vígasz- 
taljuk árvaságban való maradásunkot. Mintha ez a szomorú- 
ság nem elég volna rajtam; mert még attól is kell félnem, 
hogy az egész háznak gondja reám ne szálljon ; mivel a Sibrik 
uram betegsége nehezebbedik mindennap. Es mikor meggon- 
dolom, hogy ha meg talál halni, micsoda bajra jutok mind- 
addig, amég az ifjú fejedelem el nem érkezik : az énvelem szo- 
morú órákat töltet. Elvégzem ezt a levelet, mert magamot 
kesergetvén, kedet is keserítem. A szomorúan írt levelek úgy 
jobbak, ha mentől rövidebbek. 

227 A klastrom és a templom, melyben Rákóczi tetemeit örök 
nyugalomra tették s ahol azok hazahozatalukig pihentek, ma a 
franczia bencéseké (St. Benois fréres). Fekszik Galatában, a 
tenger partjáról Perába vezető főúttól (Jükszek kaldirim — 
Magas kövezet) jobbra eső mellékutczában. A kápolna jobb 
felöli mellékoltárja alatt van a sirkő, mely hamvait jelöli. A fel- 
irás a következő: Hic reguiescit Franciscus II. Rákóczy. Dei 
gratia electus Transsylvaniae Princeps, partium regni Hunga- 
riae dominus et Siculorum Comes, Aetatis suae XII a mater 
avulsus, mira divinae providentiae ordine per carceres, per exilia, 
et per varia vitae discrimina aductus hic resguiescenti matri per 

7x 
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58. 

(cxvI) 
Rodostó, 15, Sept. 1755. 

Amicsoda állapotban vagyunk, ha lehetne vígasztalást 
venni a leveleidben, néném, eleget találhatnék. Az is valósá- 
gos vígasztalás, melyet az igaz szív ád ; mert itt egynehányan 
vígasztalnak olyanok engem, akik belsőképen örülnek szomo- 
rúságomon, és annak még megszaporodását is akarnák : de az 
Isten, akiben kell bíznunk, kívánságokot bé nem tölti, erőt és 
értelmet ád annak a keresztnek hordozására, melyet reám 
adott. 

Noha szabadságot adtak kinekkinek arra, hogy innét elme- 
het, ahová tetszik: de kevesen akartak még eddig azzal a 
szabadsággal élni, és meg akarják várni a fejedelem eljövete- 
lét. Isten tudja, mikor lészen a! Vagyon már egy holnapja, 
hogy elküldöttünk utána. Addig pedig itt senkinek fizetése 
nem jár, hanem kinekkinek asztala megleszen, mint azelőtt. 
A kitelik a tíz tallérból, melyet adnak napjára; de senki nem 
várhat többet. Harmincz vagy negyven személyt el lehet tar- 
tani a tíz tallérból, de nem lehet se fizetést, se rnházatot abból 
adni. A szegény urunknak hatvan tallérja volt napjára. Jól 
fizethetett, 161 15 fizetett; mert kinek 6 száz, kinek 4 száz, 
sokaknak 2 száz tallérjok volt. Most pedig a kevésből keveset 
sem adnak — először azért, mert a rendelt pénz esztendő által 
az ételre elmegyen, másodszor, mert abból kell fizetni az ala- 
cson cselédnek, kik a konyhán szolgálnak, harmadszor azért, 
mert ha egynek adnának, a többi is kérne, és zúgolódnék : de 
hogy senkinek semmit nem adnak, a zúgolódásra sem adnak 
okot. Jó egészséget kívánok, édes néném. 

mortem redditus, guietem guam 6 vivus ignoravit, in Domino 
reperit, anno salutis MDCCXXXV octava Aprilis, aetatis suae LIX. 
(Itt nyugszik II. Rákóczy Ferencz, Isten kegyelméből Erdély 
választott fejedelme, Magyarország kapcsolt részeinek ura és a 
székelyek grófja, tizenkét éves korában anyjától elszakíttatva, az 
isteni gondviselés rendelésénél fogva börtönökön, számüzetéseken 
és az élet különböző viszontagságain keresztül vezettetve, itt 
nyugvó anyjának a halál által visszaadatván, a nyugalmat, me- 
lyet életében nem ismert, az Urban megtalálta, az üdv 1735-ik 
évében april 8-án, 59 éves korában.) 
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59. 

(CXVII) 

Rodostó, 8. Octob. 1735. 

Amely keresztet még előre ellátjuk, hogy viselni fogjuk, 
úgy tetszik, hogy aztot könnyebben kellene viselni. A szegény- 
séget is könnyebben tűrik, ha csak lassan lassan esnek abban, 
mert hozzá szoknak. Edes néném, a jó Isten újabb keresztet 
adott reám, amelyet még előre általláttam volt, hogy reám fog 
szállani: de azzal könnyebbnek nem találom. De reménlem, 
hogy aki reám adta, erőt is.ád hordozására. Ítéld el, néném, 
ha nem nagy kereszt-é rajtam, hogy a mi jó Sibrik apánkat 
és kelle tegnap temetnünk. Annyi nagy és hosszas betegsége 
után az Isten magához vévé. Egy részint halálán nem kellene 
szomorkodnunk ; mert az Isten végét vetette sok szenvedésé- 
nek : de más részint lehet szomorkodnom, mert az egész gond 
és baj reám szállott, amely nem kevés olyan állapotban, mint 
amelyben vagyok. Kétféle nemzettel van bajom, akik egymást 
nem szeretix. Vannak olyanok, akik nem voltak kezem alatt, 
és akik nem szoktak a tőllem való függéshez, akik azt tartják, 
hogy már most felszabadúltak minden más alattvaló lételtől, 
akik azt gondolják, hogy az fejedelem csakhamar elérkezik, 
azért addig nem szükséges függeni valakitől. Azt is tekéntik, 
hogy éntőllem, akitől kell függeniök igazság szerént, én ma- 
gam sem üsmerem a fejdelmet, azt sem tudom, mint leszek 
elméjében ; mivel az gyakorta történik, hogy akit az atyja sze- 
retett, azt a fia nem kedvelli. Azt is hozzá teszem ; hogy akitől 
se adományt, se büntetést nem várnak, ott az engedelmesség 
sem egész ; mert az embereket vagy a haszonkeresés, vagy a 
félelem vezérli — ritkán a szeretet, vagy a becsület. Egy 
feljebbvalónak pedig nem lehet magának azzal igen hízelkedni, 
hogy szeressék mindenek csak ajándé kon," hogyha tőlle vala- 
mit nem várhatnak: mint éntőllem hogy nem várhatnak. 
A való, hogy mindenkor csak azon kell igyekezni, hogy az 
alattunk valók inkább szeressenek, mint féljenek. De azzal 
nem kell magunknak hízelkedni, hanem azt kell egy feljebb- 
valónak magában feltenni, hogy kinekkinek a maga rendihez 
való becsületét megadja. A maga hivatalját ne az emberekért 
való nézve kívánja jól végbe vinni, hanem az Istenért, és igen 
szeresse az igazságot. De ámbár mindeneket jól végbe vigyen 
is, hagyják-é szó nélkül? Nem. A tisztségben lévőkre minden- 
kor balítéletet szoktak tenni: de aki az igaz úton jár, van 

228 Ingyen, mintegy a szeretetet ajándékúl adva, 
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mivel vígasztalni magát. Vígasztalj édes néném, mert van 
szükségem reá. De egyik vígasztalásom a, ha egészségedre 
vigyázsz. 

A vezérnek írott búcsúzó levelét urunknak, most jut 
eszemben, hogy eddig el kelletett volna kednek küldenem. Soha 
keresztény fejdelemhez a porta olyan hitellel nem volt, mint 
öőhozzája szegényhez. Az ő tanácsát mind becsülte, mind 
követte. Hidd el néném, hogy tudott is jó tanácsot adni. 

A Fényes Porta fővezérjének Ali Pasának halála előtt írott búcsúzó 

levelének párja. 

Ezen dicsőséges birodalom első méltóságában tündöklő, nagy böl- 
cseséggel fölékesíttetett fővezér, kedves szívbéli barátom, kit 
Isten mindenható jókkal megáldjon. 

Kétség kívűl csodálkozni fog a vezér, kedves barátom, 
amidőn halálom hírével ezen levelemet fogja venni. De mivel 
az emberi természetnek halandósága a halált elkerülhetetlen- 
nek lenni mutatta, az Istenhez való szeretet hívott, hogy hozzá 
készüljek, és a győzhetetlen császárhoz való háláadóságom 
ösztönözött, hogy búcsúvétlen e világból ki ne menjek. Me lyre 
nézve még egészséges voltomban mindenekről rendelést tévén, 
az udvarom főtisztjeinek megparancsoltam, hogy halálom tör- 
ténvén, amidőn a vezért tudósítani fogják, kedves barátomnak 
ezen levelemet megküldjék. Hassanak azért szívére igaz barát- 
jának utolsó szavai, és mutassa bé a császárnak kegyelmes 
uramnak igaz háláadósággal teljes szívemnek utólsó beszédét. 
Mindenkor az Isten megfoghatatlan bölcsesége rendelésének 
tulajdonítottam ezen fényes birodalomban való jövetelemet. 
De kiváltképen azon indúlatomat, amelytől viseltetvén, oly 
időben jöttem, amidőn a hadakozás szerencsétlen sorsa által 
legnagyobb változások között forgottak a birodalom dolgai. 
Meggyőzte vala elmémet az Istenben vetett bizodalom, és fényes 
portában helyheztetett reménségem, hogy engemet el nem 
hágy. És íme életemnek utolsó órájában is mondhatom, hogy 
meg nem csalattam : mert személyemet becsületben tartván, 
a velem lévő kevés számú híveimmel táplált, és az ellenségim 
szándékitól megoltalmazott. Én is mindezeket szemem előtt 
viselvén életemben, orcám pirulása nélkül múlok ki ezen 
halandó világból ; mert nem vádol lelkem üsmerete, hogy a 
birodalomban valakit megbántottam volna, és hogy a fényes 
porta valóságos jovát minden tőllem lehető módok szerént nem 
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kerestem volna. Vígasztalásomra volt életemben sokszor, hogy 
ezen egyenes szándékomot a porta ministeri megüsmervén, 
hozzám jó szívvel voltanak. Es így csendes nyugodalomban 
élvén, ezen utolsó órámhoz készültem, amelytől egyedűl vár- 
hattam minden nyomorúságimtól való felszabadúlásimot. Mivel 
pedig törvényem azt parancsolta, hogy az Istent mindenek 
felett, és felebarátomot őérette mint önnönmagamat szeressem, 
mondhatom, hogy mindazokot, akiket Isten ezen a világon 
gondviselésem alá bízott, ámbár szolgálatomra rendeltettek, 
fiaim gyanánt tartván szerettem, és ezen indúlattól viseltet- 
vén, írásban tett rendelésim szerént, a mim volt, közikben 
osztottam. De nem szégyenlem megvallani oly megszűkült 
állapotomat, hogy a császár mellém rendelt, és engemet jó 

!] — szívvel, szorgalmatos hívséggel szolgáló tiszteinek illendő 
megjutalmaztatásokra semmit sem hagyhattam. Melyre nézve, 
ha a győzhetetlen császár előtt valamely érdemet tulajdonít- 
hattam volna magamnak, azon kértem volna, hogy mindazok- 
hoz, akik mellém rendeltettek vala, énérettem mutassa kegyel- 
mességét. De minthogy magam is annyi esztendőktől fogvást 
inkább terhére voltam a portának, mintsem hasznára, egyedűl 
csak a császár kegyelmességében ajánlom egyenként őket, de 
kiváltképen Ibrahim hív tolmácsomot. A mindenható Isten 
jutalmaztassa meg legdrágább áldásival velem tett jótétemé- 
nyit, és azon isten nevében kérem, engedje meg, hogy kevés 
számú híveim, mintegy pásztor nélkül hagyatott juhok, írás- 
ban tett rendelésimet véghez vivén — testemet az édesanyám 
mellé minden világi pompa nélkül nyugosztatván — minden 
háborgatás nélkül bátorságosan követhessék más országokra 
útjokat, vagy, akinek tetszeni fog, a birodalomban megmarad- 
hassanak. Mindezek után pedig az Istentől mind testi és lelki 
áldást kívánván a vezérnek és az egész birodalomnak, végzi 
szavait holtig hűséges barátja, már porrá és hamuvá leendő R. F. 

60. 

(CXVIII) 

Rodostó, 15. Nov. 1735. 

Egynehány leveleidet vévén, néném, a sok vígasztalásid 
között annak leginkább örűlök, hogy egészségben vagy. Az ifjú 
fejedelemtől is vettem egy vígasztaló levelet, amelyben szép 
ajánlásokat teszen. E mind jó, csak füstbe ne menjenek. Ha 
üsmerném, tudnék ítéletet tenni felőlle, és tudnám mit várha- 
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tok tőlle. De, ki tudja micsoda természetű? Az atyja ugyan 
nagy reménységgel volt felőlle, csak meg ne csalta volna magát. 
En semmi ítéletet nem teszek felőlle — meglássuk, mikor eljő. 
Az Isten segítségével azt feltettem, hogy úgy adom keziben 
minden jószágát, amint az apja hadta. Es, ha lehet, az igaz- 
ságot előttem viselem, hogy mindenekről számot adhassak ; 
nem azért, hogy kedvét találjam, hanem azért, hogy Isten 
áldása legyen rajtam. Hogyha már is sok balítéleteket tettek 
és tesznek felőllem a velem valók, hát még ezután mit fognak . 
irántam mondani magának is a fejdelemnek. De én azt csak 
nevetem ; mert nem igazat mondanak, és az Isten pártfogója 
azoknak, kik az egyenes úton járnak. Ha őtet káromlották, 
hát engemet miért nem ? Talám ked még maga is azt gondolja, 
hogy a szegény urunknak sok jószága maradott. Sokan meg- 
csalják az iránt magokot. Ami legdrágább a portékái között, 
az asztalhoz való ezüstmívek —- a sem sok. Mostani állapot- 
jához elegendő volt, de másutt egy kalmárnak is több ezüst- 
míve vagyon. Ládabéli portékája igen kevés, köves?" portékája 
éppen nem volt. Két gyémántos gyűrűje volt, annak is az egyi- 
két nekem hadta. Két lóra való szerszám. De házi eszköz elég ; 
mert ő azt örökké csináltatta. Ládabéli, vagy köves portékát 
ő soha sem vett ; mert azon éppen nem kapott, hanem csak 
éppen ami nélkül nem lehetett, olyat vett. Két zsebben való 
órája maradott; egyikét a szegény Sibriknek hagyta, a mási- 
kát nekem. Ezekből észreveheted néném, hogy nem igen sok 
drága jószága maradott, mert ő szegény egy asztalt, vagy egy 
széket, amelyet ő maga talált ki, nem adta volna a köves por- 
tékáért. Olyan pedig sok volt; mert az olyanért a pénzt nem 
kímélte. És az olyanoknak se a fia, se más hasznát nem tudja 
úgy venni, mint ő vette ; mert neki semmi házi eszköze olyan 
formában nem volt csinálva, mint másoknak szokott lenni. 
Azok mind más formájúak voltak. A székek, asztalok, úgy 
elbomlottak egymástól, hogy ládákban lehetett elrakni. Elítél- 
heti már ked, hogy az asztalos és a lakatos többet nyertek 
rajta, mintsem az ötvösök. Egyszóval, néném, a francia példa- 
beszéd bé nem tölt rajta, amely azt mondja : hogy boldog fiú 
az, akinek az atyja, elkárhozott — értvén az olyan atyát, aki 
sok hamis keresettel való jószágot hágy a fiára ; mert ő sze- 
gény az igazán való keresetből is igen keveset hagyott. Hat 
vagy hét aranyát találtam a kalamárisládájában, és minden 
kincse, mikor megholt, ötszáz tallérból állott. Azt kérdhetné 

229 Drága-köves. 
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ked, hogy hová tette a pénzit, mivel hol hetven, hol hatvan 
tallérja járt egy napra ? Két szóval csak azt felelem kednek, 
hogy sok embert tartott, azoknak sok fizetést adott: és meg- 
annyit költött az építésre; a harmadik és a leghasznosabb 
költsége az isteni szolgálatért, és a kápolnájáért volt. De ő 
annak hasznát is vette szegény. Nem is lehetett volna néki azt 
mondani, amit mondottak egy francia királynak, aki is egy 
spanyol követet a visszámenetelkor meg akarván ajándékozni, 
monda az urak előtt : ezt a követet meg akarnám ajándékozni, 
de olyan portékát szeretnék neki adni, amely nekem sokban 
tölt, de amelynek nem veszem hasznát. Egyik az urak közűl, 
aki tréfás volt, mondá a királynak: add oda a kápolnádot ; 
mert arra sokat költöttél, de semmi hasznát annak nem veszed. 
A bizonyos, hogy tudta szegény hasznát venni a kápolnájá- 
nak. — De sok más olyan költségeket tett, melyek haszonta- 
lanok voltak. Talám az is haszontalan volna, ha többet ilye- 
neket írnék. Azért elvégezvén maradok, kedves néném, bajban, 
szomorúságban úszkáló szolgád. 

61. 

(CXIX) 

Rodostó, 18. Január 1736. 

A mindeneknek teremtője megadta érnünk ezt az eszten- 
dőt — hálá legyen az ő szent nevének. Én elég bajban és 
szomorúságban értem meg, de aki a keresztet adja, a vigaszta- 
lást is attól kell várni. A fejdelem levelét vettem. Gróf Bonne- 
valnak?" elküldötte a procurátióját, ?! hogy amég ide érkezik, 

50 Bonneval francia eredetű renegát. 1716-ban még Jenő 
zászlaja alatt mint tábornok harcolt Péterváradnál a törökök ellen, 
hol nehéz sebet kapott. Majd magándolgok miatt Jenő haragját 
vonta magára s Ausztriát el kelle hagynia, mi miatt elkeseredett 
ellensége lett Ausztriának. 1729-ben török szolgálatba lépett, mo- 
hammedan lett, Abmed pasa nevet és címet kapott s tüzérpa- 
rancsnokká tétetett és mint a magyar ügy barátja a törököket 
folyton Ausztria ellen izgatta. 1734-ben Karaman helytartója lett, 
majd kegyvesztetté lőn, később megint visszanyeré befolyását, s 
azontúl majd emelkedett, majd hanyatlott szerencsecsillaga. Az 
oszmánok politikáját több éven keresztül majdnem egymaga 
irányozta. Befolyását Francia- és Svédország javára és Ausztria 
s Oroszország ellen gyakran érvényesíté. Meghalt 1747-ben. 

31 Az ügyvitelre való megbízást. 
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addig minden dolgát folytassa, és minden jószágát kezihez 
vegye. A nekem nagy könnyebbségemre lesz, mert aki pana- 
szolkodik, lesz kire igazítanom. De a szegény urunk, ha ezt 
láthatná, keserves szemekkel nézné a fiának ezen cselekedetét, 
hogy inkább bízza egy idegenre dolgát s jószágát, mintsem 
olyanokra, kik gyermekségektől fogva szolgálták az apját. De 
abban menthetem a fiát, hogy az atyja szolgáit nem üsméri ; 
Bonnevalt pedig Bécsben, minekelőtte a hitet megtagadta 
volna, még generálisságában üsmérte. Akinek is a portán, hálá 
Istennek, igen kevés hitele vagyon. Isten azt úgy rendelte 
azért, hogy mások, kik őtet akarnák követni, tanuljanak 
rajta. i 

Azt írod, néném, hogy a vezér helyett, kit az elmúlt hol- ! 
napban letettek vala, a Sziliktár agát??? tették helyébe. Ilyen 
a világ. Hihető, hogy alkalmatosabb a hadakozásra; mivel 
nincsen több negyednapjánál, hogy itt a városban kihirdették 
a muszkával való hadakozást. Hadakozzanak, nem bánom — 
nekünk abban semmi kárunk, se hasznunk, csak az Isten az 
elménkben való békeséget adja meg. Ámen. 

62. 

(ΟΧΧῚ 
Rodostó, 15. Μά) 1736. 

Azt ne gondold, néném, hogy megholtunk volna. Még 
élek; mert észem és írok: a halottak pedig úgy reá tartják 
magokot, hogy egyiket sem cselekszik. A testünk mindennap 
jól lakik, de az elménk igen koplal a vígasságtól. A többi is 
érzi a maga bibijét ;??? de én duplán érzem — mind ἃ magamét 
érzem, mind a másét kell néznem, haszinte nem tehetek is 
rólla. En soha ilyen állapotban nem voltam, ne is adja Isten, 
hogy többször legyek. Legkissebb vígasztalásom nem lehet — 
a jó Isten valóságoson magamra hagyott engemet. Mindennap 
a sok bosszút látom: de Isten kegyelme nem engedi, hogy 

232 Szilihdar, helyesebben Szilahdar : fegyverhordó, a szultán 
fegyverének hordozója. Szilihdar aga, főudvarnagy. Ez az egye- 
düli eset volt és ritkaság gyanánt van a török történelembe föl- 
jegyezve, hogy a szultán fegyverhordozója neveztetett a nagy- 
veziri méltóságra. Ez Szilihdar Esszejd Mohammed pasa volt, ki 
1737. augusztus 5-én megfosztatott nagyveziri rangjától, 

7335 Bibe, csomó, bökkenő, baj. i 
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érezzem. Akikkel legtöbbet vagyok, és akik legtöbb jó szot 
adnak, és nagyobb barátságot mutatnak, ugyanazok akarják 
meghomályosítani becsületemet. Egy kis jó kedvem nekik mé- 
reg, és kedvetlenségem előttök kedves. — Mindennap újítják 
ellenem való beszédjeket. Mindezeknek pedig, néném, nem 
más az oka, hanem hogy ki nem osztogatom nékik a fejdelem 
jószágát. Hogy pedig ki nem osztogatom, azt gondolják, hogy 
magamnak tartom. Hadd beszélljenek, csak én az igaz úton 
járjak. 

Már másutt megcsillapodott a hadakozás. Augustus len- 
gyel király," Dom Carlos neápolisi király.? A lotharingus her- 
cegnek??? Lotharingiáért a Toscanumi hercegséget ?? adták. 
És Lotharingiát a francia Stanislaus királynak adta, hogy 
bírja holtig, és így kiki megelégszik a részivel. Itt pedig más 
hadakozás kezd gyuladni a töröknek a muszkával. Már a bon- 
csokokat??" kitették Konstancinápolyban, az a jele a hadako- 
zásnak, és hogy egy holnap múlva a vezér megindúl a hadak- 
kal. Az Isten, aki minden dolgokat vezérel, adja vígasztalását 
nékünk. 

63. 

(CXXI) 

Rodostó, 15. Aug. 1736. 

Egynehány leveleimre csak nem vehetek választ. Már 
elkezdettem volt magammal hitetni, édes néném, hogy a vezér- 
rel elmentél volt táborban. De hiszem onnét is lehetett volna 
már választ adni leveleimre. Itt az a híre, hogy a vezér a Duna 
mellé szállott táborban. A muszkák pedig Tatárországban 
igen vadászszák a tatárokat - - ha mind megeszik sem bánom. 
De azt bánom, hogy itt olyan szomorú életet kell élnünk. 
BEllankadott szívünk és kedvünk — csak a sok suhajtást kell 
hallanom. Egynehány rendbéli leveleit vettem a fejdelemnek, 
amelyekkel mégis megvígasztaltam a több kenyeres társaimot. 
De a vígasztalás csak harmadnapig tart, azután ismét a 
suhajtást kezdik el. Énnekem mindenikét kell vígasztalnom 

234 Mindkét mondatból hiányzik az ige: lett. 
235 Ferenc István Lotharingia utolsó hercege, Mária Teréziaférje. 
236 Toscana, egykor olasz nagyhercegség, majdnem Itália kö- 

zepén, most az olasz királyság egyik tartománya, melyhez Arezzo, 
Firenze, Grosseto, Livorno, Lucca, Massa-Carrara, Pisa és Siena 
tartoznak. 

237 Lófarkas zászlókat. 
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és biztatnom; énnekem pedig még nagyobb szükségem volna 
a vígasztalásra, mint másoknak ; de engemet csak az egy Isten 
vígasztal, és ő ád erőt a kereszthordozásra. Magamban kell 
megfojtanom szomorúságimot. Haszontalan volna sok bajomot 
mások eleiben terjesztenem. De sőt még, a mi legnehezebb, 
meg kell magamot tűrtöztetnem, és úgy tétetnem magamot, 
mintha legjobb kedvű volnék; holott belsőképen mind. mást . 
érez a szívem. 

Minden leveleiben a fejdelem írja, hogy eljő, de még itt 
nincsen. Azonban a szükség szaporodik, a baj és a panasz 
nagyobbodik, és, minthogy nem tudnak kit okozni, engemet 
szűntelen látván reám fordítják panaszokot. Azt sem bánnám, 
csak nekik használna. — Amely állapotban teszen Isten, ahoz 
kell magunkot alkalmaztatni. Sokszor jut eszemben a szegény 
urunk jövendőlése ; mert egyszer a többi között a vásárlásról 
való számadást hogy oda adtam volna, — mert én vásároltat- 
tam ami a köntösihez és a házbéli eszközihez kívántatott — a 
fizetőmester, aki vásárolta parancsolatomból, nekem számot 
adott, én pedig azt a számadást megmutattam a fejdelemnek. 
De azt jó megtudni előre, hogy szegénynek olyan természete 
volt, hogy a számadásban nem nézte, hogy miért adtanak har- 
minc vagy negyven tallért; hanem, ha tíz vagy tizenkét pol- 
tura érő portékát olcsón vettek-é vagy drágán. Az olyan apró 
állapotban mindenkor gáncsot talált. — A számadásban tehát 
egynehány poltura érő portékán megakad a szeme, és kezdi 
mondani mintegy nehezteléssel, hogy drágán fizették, nem kel- 
lett volna úgy venni. En azon szokásom ellen felindúltam, 
mert nekem úgy tetszett, mintha bennem kételkedett volna, és 
mondám mint goromba: ha bennem kételkedik, parancsolja 
másnak aki vásároltasson. Erre szegény semmit nem felel, 
csak a kezembe adja a számadást, és elfordúl tőllem érdemem 
szerént — én is kimegyek. Másnap semmit sem szól hozzám, 
én pedig csak várom, hogy szóljon. Még másnap, akkor sem 
szól semmit is — a már nekem nehéz volt, mert megüsmértem 
ostoba cselekedetemet. Harmadnapján már nem tűrhettem, 
bémegyek utána az íróházában, ott eleiben bórúlok, és köny- 
ves szemmel csókoltam kezét, és kértem bocsánatot. Erre az a 
ritka és nagy ember megölel, és mondja: cMegbocsátok — 
sokszor eszedbe jutok én neked, ha meghalok — sokszor 
megemlegetsz engemet: de akkor késő lesz.; Ha akkor sírva 
hallottam ezeket a szókat, most könyves szemmel jutnak 
eszemben. Bé is teljesedtek. — Isten így akarta — mindenben 
dicsértessék szent neve. Megmondottam, hogy a szomorú levél- 
nek rövidnek kell lenni, azért el is végezem. 

---- 
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64. 
CXXIII 

Rodostó, 6. Decemb. 1736. 

Hála légyen Istennek. Ha sokára is, de elérkezék Rákóczi 
József. Azt gondoltuk, hogy mindakettő eljő: de csak a 
nagyobbik jött el. A hajó Gallipolinál maradott — maga egy- 
nehányad magával ide jött szárazon. Tegnap estve nem akar- 
ván közinkben jönni, csak a vendégfogadóban szállott. Elérke- 
zését tudtomra adatván, oda mentem hozzája. Ma is voltam 
egynehány órát véle, mivel Konstancinápolyban ment. Még 
nem tudhatok ítéletet tenni felőlle. — Isten tudja, micsodás 
lesz. Csak azt vettem észre, hogy haragos. Eppen jókor érke- 
zett. Nekem azon örűlni kell — a sok bajtól megmenekedem. 
Nem volt több tíz tallérnál az egész ház költségére. De aki a 
fogat adta, ennünk is ád. 

Rákóczi József fejdelemnek ebben az országban érkezéséről való 
levelek. 

65. 
(CXXIII) 

Rodostó, ?. Jun. 1787. 

Adja Isten, hogy az ő áldásával és vígasztalásával kezd- 
hessük és végezhessük ezen esztendőt. A fejdelem egynehány 
napot múlatván Konstancinápolyban, a bújdosó felekezeti 
közé az elmúlt holnapnak 17-dik napján ide visszátért. Ennek 
a hirtelen való visszátérésnek pedig oka az, hogy mihent a 
porta megtudta, hogy Konstancinápolyban, érkezett, mindjárt 
megizente, hogy ide visszátérjen. — Nem is kelletett volna 
oda menni: de Bonneval volt az oka. Mert minthogy a portá- 
nak a császárral való békesége még tart : de sőt még minthogy 
a császár, a porta és a muszka között való közbenjáró, a porta 
nem akart okot adni a császárnak a panaszra, hogy miért 
hozatta maga mellé a fejdelmet ; mert itt igen tartanak attól, 
hogy a császárt valamiben megboszontsák — mert nem akar- 
nak két ellenséget csinálni — az egy is elég most nekik. Ezen 
okból küldék oly hamar visszá a fejdelmet, aki is mint fogja 
magát hozzánk alkalmaztatni, nem tudhatom : de amint észre 
kezdem venni, igen messze esett almafájától.?5 Légyen Isten 
akaratja — másszor többet. 

᾿ς "5 Az alma nem messze esik fájától, közmondás, mely azt 
jelenti, hogy a gyermek rendesen szüleire üt. Mikes itt a köz- 
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66. 

(CXXIV) 

Rodostó, 3. Martii 1737. 

Bezzeg néném, nyertünk mi a változásban, mint Bertók 
a csíkban. Vígasztalásunkra vártuk ezt az ifjú fejdelmet: de 
szomorúságunkra jött. A szép rendtartást, amelyet az atyja 
szabott volt közöttünk, és amelyet oly igen igyekezett annyi 
esztendők alatt megtartani és megtartatni velünk mind holtig, 
azt a fia harmadnap alatt felfordítá, és annak elrontásán kezdé 
el az itt való életét úgyannyira, hogy olyan kevés idő alatt 
abban a keresztyéni, és fejdelemhez illendő rendtartásban csak 
egy kis fótocska sem marad meg. Minden eltöröltétett, és csak 
a nagy rendetlenségnek ködje szállotta meg a házunkot. Csak 
ebből elítélheti akárki, hogy mit remélhetünk, kivált mí, akik 
olyan nagy fejdelmet szolgáltunk volt, akinek minden dolga 
okosságból, rendből és kegyességből állott. Most pedig mind 
ellenkezőt látunk ; mert a rendet nagy rendetlenség követte ; 
az okosságot a hebehurgyaság,?? a kegyességet a harag és az 
idegenség, ugyannyira, hogy harminc esztendőtől fogva való 
bújdosásunk oly súlyosnak nem tetszett, mint már ez a három 
holnap. Most suhajtjuk leginkább a mi megholt urunkot; 
mert szomorúan kell néznünk az atyja és a fia között való nagy 
külömbséget. De már ebben benne vagyunk. 

Mihent ide érkezett, az atyjának minden jószágát híven ke- 
ziben adtam. Való, hogy káromlás nélkül nem maradtam ; mert 
a hamis atyafiak ?9 sokkal vádoltanak, és a hamis vádolásra 
a fejdelem sokat vizsgálódott utánam alattomban ; de becsű- 
letem megsértésére valót semmit nem talált. Ezt nekem maga 
is megvallotta. Nincsen semmi jobb, mint az igaz úton járni, 
A volna kivánatos dolog, hogy az atyja nyomdokát követné ; 
mert a bizonyos, hogy a porta vizsgálódik utána, hogy mi- 
csoda természetű? — Azt kérdhetnéd néném, hogy én min 
vagyok az elméjében ? Csak úgy, mint a többi. Nekem csak 
istenfizessét sem mondott azért, hogy jószágára, cselédire 
viseltem gondot. — Itt tegnap nagy földindúlás volt. A föld 
sem nyughatik alattunk. Jó egészséget, néném. 

mondás ellenére jellemzi Rákóczi Józsefet. Almafájától itt atyját 
jelenti képes értelemben. 

239 Beszédbeli vagy cselekedetbeli szelesség, kapkodás, hirte- 
lenkedés. . 

40 Az atyafi, atyámfia, atyánkfia nemcsak rokont, hanem 
egy felekezeten levőt, egy társasághoz tartozót, felebarátot is jelent. 
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67. 

(XXVI 

Rodostó, Julii. 1737. 

Itt, néném, minden dolgaink rendetlenűl és zürzavar mód- 
jára folynak, és minden felfordúlva — csudálom, hogy mi is a 
lábunkon és nem ἃ fejünkön járunk. A bizonyos pedig, hogy 
az Isten ebben ἃ fejdelemben sok szép talentumot ?"! adott. Eszet 
szépet adott, és ha azt úgy oktatták, nevelték volna mint 
kívántatik, dicséretre méltó dolog lett volna. De a termé- 
szetét kellett volna megzabolázni, és rendben venni még igen 
ifjú korában. De mindenben szabaddá hadták, és a természet 
rendetlenné, változóvá és állhatatlanná lett — azért is oly 
haragos és változó. Arra soha sem tanították, a természet sem 
vitte reá, hogy azon inkább igyekezzék hogy szeressék, mint- 
sem féljenek tőlle. Minthogy bővségben nem neveltetett volt, 
hanem csak nagy szabadosan, azért se azt nem tudja, hogy mi 
a fösvénység — se a helyes megtartás — se azt, hogy mi 
légyen a helyes adás — se azt, hogy mi légyen a nemzetihez 
való szeretet ; mert soha a nemzetivel nem társalkodhatott. 

A már bizonyos, hogy ebben a holnapban a császár a 
passarovici békességet a törökkel felbontotta, és letévén a 
mediátorságát "8 a muszka mellé állott. Ha lehet-é olyanfor- 
mán a békeséget felbontani, vagy sem, azt a theologusok végez- 
zék el; mert azt elvégezték, hogy nem keresztyéni tartás ἃ 
hitetleneknek a hitet meg nem tartani. Mivel a töröknek az 
Isten szintén olyan igazságos, és örökös Istene lévén, mint 
nékünk, őhozzája is olyan igazsággal vagyon, mint hozzánk. 
Azt nem tudom, mikor bontotta volna fel a török a békeséget ; 
de azt tudom, hogy egy keresztyén császár felbontotta — meg 

141 Tehetséget. 
242 Közvetítést, közbenjárást. 
243 A porta örömest fentartotta volna a békességet a bécsi ud- 

varral s nehogy ennek megszegésére ürügyet adjon, Rákóczi Jó- 
zsefet is azonnal visszaküldé Rodostóba. A bécsi udvar azonban 
keresve kereste a passzarovici béke megszakítását. Az orosz ügyét 
magáévá tette, megszegte a törökökkel kötött békét, remélve 
hogy az oroszszal szövetségben szerencsésebb lesz fegyvere, ső, 
talán olaszországi veszteségeiért a török birodalom némely részei- 
nek elfoglalásával szerezhet magának kárpótlást. Ennek a remény- 
nek alapján megkezdette a háborút, mely azonban minden olda- 
lon szerencsétlen kimenetelű volt. 
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is büntetődött érette. Az olyan példán most is lehetne 
tanulni. A törökök, ha azt. nem reménlenék, hogy az Isten 
most is igazságot teszen nekik, kétségben esnének. Aminthogy 
igen tartanak, méltán is; mert két nagy és hatalmas császár 
ellen kell hadakozniok, akik ketten Európából kiűzhetik — de 
tegyük utána, ha Isten úgy rendelte. Talám már errevaló- 
nézve a portán is inkább néznek reánk ; mert még most igen 
rossz renden vannak dolgaink. — Erdemlünk-é egyebet? 

68. 

(CXXVI) 
Rodostó, 13. δορί. 1787. 

A békeség fel lévén bontva ; azért a portának sem lévén 
szükséges, hogy arra vigyázzon, amire eddig kelletett vigyázni ; 
erre való nézve a kalmakán egy levelet külde ide egy vezér- 
agától, amelyben tudtára adja a fejdelemnek, hogy a porta 
kívánja Konstancinápolyban való menetelét: a porta meg 
akarván ezzel mutatni, hogy teljességgel való ellensége a német 
császárnak, és belőllünk ijesztőt akar csinálni. Szegény fej- 
delem, ha most élne, mit gondolna, és mit csinálna ? Mert azt 
sokszor hallottam szegénytől, hogy nem kívánja a portának a 
némettel való hadakozását ; mert irtózik a törökkel való hada- 
kozástól, és hogy inkább szereti itt halálát, mintsem azt látni, 
hogy érette rablásokat tegyenek Erdélyben. Elég a, hogy mi 
bémegyünk, Isten tudja mire. Azt is jó megtudni, hogy új 
vezért tettek a táboron. Többet nem írok, mert készülni kell. 
Amely helyben pedig sok: esztendőket töltött valaki, onnét 
nehezen mozdúl ki. Jó egészséget, néném ! 

69. 

(CXXVII) 

Konstancinápoly, 21. Sept. 1737. 

Elhagyók, néném, Rodostót annyi esztendők mulva. Ki- 
bontakozánk onnét, de hogy? csak herdiburdi? módjára. 

24t Ulászló király 1444-ben, mit a várnai vereség követett, 
melyben a király is életét veszté. 

245 Hebehurgya szóval rokon értelmű. 
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A fejdelem csak kevesed magával indúla meg : de úgy, mintha 
az ellenség lett volna a hátunkon. Még csak annyi időt sem 
adott magának, se nekünk, hogy a portékáit elrakják. E talám 
csak arra való volt, hogy elmondhassa, amit nékem mondott : 
cNem halok én itt meg, mint az apám. Nem felelék reá. de 
gondolám, hogy talám még Erdélyben sem. Elég a, hogy teg- 
nap ebédtájban a város mellé érkezvén, egy udvarházhoz vivé- 
nek. Ott a császár tisztjei a fejdelmet megvendégelék. Ebéd 
után mind a fejdelem, mind mi alánk paripákat adának. Onnét 
megindúlván pompával kísérék a császár tisztei a szállására, 
amely egy szőcs 55 háza, de kényesen ?"" ellakhatik egy fejdelem 
benne. A házak mind fel voltak ékesítve az ide való mód sze- 
rént a császár parancsolatjából. 

Minthogy még itt igen újak vagyunk, azért semmi új dol- 
got nem írhatok többet. — — : 

70, 

(CXXVIII) 

Konstancinápoly, 11. Oetob. 1787. 

A fejdelem 7-dikben a kalmakánnál volt audientián, iak is 
egy paripát küldött a fejdelem számára. Hasonlóképen min- 
denikünk alá is szépen felöltöztetett lovakot. A csauz pasa ?5 
jött a fejdelem után, és nagy pompával vitte a kalmakánhoz. 
Ott csak kevés ideig lévén, egy nyusztos mentét adata a fej- 
delemre: mireánk pediglen mindenikünkre egy kaftánt,?:" 
és azután mindnyájan megcsókolók az ő kalmakáni kezét, és 
visszátérénk hasonló pompával. Elkezdők a komédiát, mert itt 
azt gondolják, hogy mentől nagyobb becsületet tesznek nekünk 
a német anuál inkább megijed. En már másodszor látok ilyen 
komédiát ebben az országban. A theátrumról hogy szállunk 
le, meglássuk. Gratiánus azt mondja, hogy mihent a citrom- 
ból a levit kifacsarják, elvetik — és mikor az ember a csorgó- 

16 Szűcs helyett erdélyiesen. 
247 Kényesen — kényelmesen. 
28 (saus basi, főajtónálló, főporkoláb. 
249 Hosszú felöltő ruha, többnyire prémmel Inkább díszruhas 

bizonyos méltóságok megkülönböztetésére szolgál. A hivatalos be- 
igtatás a törököknél kaftán-ráadással történt régebben minden 
hivatalban ; ma azonban csak az egyházi méltóságoknál van divat- 
ban a kaftán ráadása. 

Mikes Kelemen. 8 
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ból?" akar innia, meghajol előtte; de azután hátat fordit 
neki. Ilyen a világ ! : 

A tegnapi napot nem mondhatom, hogy elvesztettük 
volna ; mert a moldovai és havasalföldi vajdánékot volt a fejde- 
lem látogatni csak kevesed magával. Mindenik reá tudta ma- 
gát tartani.?5! A fejdelmet megajándékozták — bennünket 15 
egy-egy keszkenővel.?"? Mindenik cifrán volt. Mindenikének 
pedig a szépségével a férje megelégedhetik. Férfiú cselédjeket 
igen keveset láttam, de szolgálót mindenikénél nagy sereggel 
valamint egy majorháznál ??? a sok tyúk. A való, hogy a mi 
fejdelmünk igen hideg szemekkel nézte ezeket a görög fejde- 
lemnéket, se a szép tyúkoknak balfelől való gondolatot nem 
adott; mert még abban az órában is a hideg volt rajta, amely / 
már egy darab időtől fogvást csaknem mindennap vagyon . 
rajta, és amiolta ebben az országban érkezett, az egészsége 
teljességgel megromlott. Talám az is okozza a minden kicsi- 
dért való haragját. Való, hogy egy szempillantás alatt elmúlik 
de minden szempillantásban megújúl. Jó egészséget, néném. 

11 

(CXXIX) 

Konstancinápoly, 3. Decemb. 1787. 

Már ezután, néném, csak a pompáról kell írnom Ma egy 
nagyon menénk által, amelyet leírom, ha únadalmas lesz is. 

Tegnap a porta tudtára adatván a fejdelemnek, hogy ma 
audientiája lenne a császárnál, azért ma jó hajnalban a fejde- 
lem hajóra üle az egész udvarával, és a konstancinápolyi kapu 
előtt kiszálla. Ahol már várt bennünket a csauz basa sok 
csauzokkal és lovakkal. — A fejdelem a császár paripájára 

250 Csorgó, erdélyi tájszó, patakocskát, csermelyt, csurgó ku- 
tat jelent. 

251 Magát rátartani, nagyra tartani, büszkélkedni, büszkén 
viselni magát. 

252 Keszkenő, helyesebben volna kezkenő, tulajdonképen zseb- 
kendőt jelentene, de Erdélyben minden fajta kendőt e szóval szok- 
tak jelölni. 

253 Major, tanya és szállás szavakkal rokonértelmű, jelent me- 
zei gazdasághoz tartozó épületeket, a hozzájok tartozó udvarral, 
szérüvel, kerttel. Erdélyben csak a major és helyenként a hodáj 
szót használják, mely utóbbi azonban oláh szó. 
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ülvén, mi is más paripákra, nyolc órakor a császár második 
kapujához érénk. A fejdelem a lóról leszállváu, egy kevéssé 
a kapu között leülteték. E pedig csak azért volt, hogy meg- 
mutassák, hogy a császár kapujánál várakozni kell, akárki 
legyen a. Egy kevés idő múlva a csauz pasa megjelenté, hogy 
már bé lehet menni. A második kapun bémenvén, csaknem 
olyan udvarra találánk, mint az első. Ebben az udvarban pedig 
jobbkéz felől valának egy csuportban mintegy ezerig való 
jancsárok — az udvaron pedig vala lerakva messze egyik a 
másikától ötszáz tál étek. Amidőn az udvar közepén valánk, 
egy kiáltásra a jancsárok nagy zúgással a tálakra rohanának, 
valamint az ellenségre, hogy ki kaphat el hamarébb egyet 
belőlle — egy szempillantás alatt egy tál sem marada ἃ föl- 
dön. A pedig szokás, hogy a császár í-y megvendégelje a jan- 
csárokat azon a napon, amelyen fizet nékik. A pedig igen rossz 
jel a császárnak, amidőn a jancsárok nem akarnak futni az 
ételre. -—— Balkéz felől pedig az út mellett 12 paripa volt sor- 
jában — mindenikét két ember tartotta ezüstláncokon, és min- 
denik gazdagon fel volt ékesítve — kivált a négy utolsó ; min- 
denikének rubintos szerszáma volt, a fejeken toll, és gyöngygye 
varrott csábrág?5t rajtok. Ezeknél se szebb lovakot, se cifráb- 
bakot nem lehet másutt látni. — A fejdelem előtt két csauz 
pasa menvén, a dívánházban bémene. A kalmakán és a több 
főrenden lévők felkelének, és köszönték, és a szokott helyre 
leülteték. A dívánház pedig négy szögeletű nagy bolthajtásos 
palota. A kalmakán a vezér helyett középben a fal mellett ült, 
a több tisztek kétfelől. A vezér feje felett pedig egy kis ablak 
vagyon, ahonnét a császár mindent láthat és hallhat, de őte i 
nem láthatják. Azután a szokás szerént olyan embereket hívá- 
nak bé, akiknek valamely perek vagy panaszok volt. Ezek 
egyenként menvén a kalmakán eleiben, supplicátiót ?? adának 
néki — a supplicátiót felszóval elolvasák — egykét szóval. arra 
mit felelt a kalmakán, a supplicátióra felírták, és a kérőnek a 
keziben adván a házból kiigazították. Azután más rendbélie- 
ket vivének eleiben, azokkal is úgy bántanak. Fél óra alatt 
húsz személynek elvégezé minden baját és perét. A vezér egy 
szovával minden törvénykezésnek véget vet, igazságot teszen 
egy szempillantás alatt akármely nagy dologról, akit halálra 

254 (sábrág, (törökül csaprak) és csótár, lószerszámokat éke- 
sítő cafrangok, sallangok, a nyereg alá terített lópokróc ; a néme 
Schabraken is innen származik. 

255 Folyamodvány, kérelem. 
gk 



110 MIKES KELEMEN. ző 

ítél, azt mindjárt viszik akasztani, akinek a jószágát visszá 
akarja adatni, a mindjárt végben megyen. — Ezek a rövide- 
den való törvényes dolgok véghez menvén, azt szép dolog vala 
nézni, azután a palota közepiben három sorjával kilencszáz 
erszén pénzt rakának mind bőrzacskókban.?" Egy kevés idő 
múlva érkezék a csauz pasa a császár parancsolatjával, a kal- 
makán eleiben mene az ajtóig, elvevé tőlle a parancsolatot, a 
fejére tevé és megcsókolá, és helyére üle, és elolvasá. Amely- 
ben a volt, hogy fizessen a jancsároknak. Azonnal parancsolá, 
hogy kezdjenek a fizetéshez. Egy óra alatt ázt a sok pénzt 
mind kihordák nagy renddel és csendességgel. A meglévén, 
valakik a dívánban ültenek, mindenik eleiben egy asztalt tevé- 
nek, és mindenik asztalra egyaránsú??" étket vittek egy- 
szersmind. Legalább mindenik asztalra vittek egymásután 
húsz húsz tál étket. De azzal az ebéd nem tarta tovább fél 
óránál, mert a török gyakorta eszik, de keveset egyszer. Egy 
tálból két-három falatot eszik, azt mindjárt elviszik, mást 
tesznek helyiben — abból is annyit, és így mind végig, ha 
száz tál étek volna is. —- Ebéd után a dívánházban olyan szo- 
morú hallgatás volt egy óráig, mintha senki nem lett volna a 
házban : noha tele volt. Azután két csauz pasa az ajtóig jövé- 
nek, a két kadileszkert 355 kiszólítták, és a császárhoz vivék. — 
Egy fertály óra múlva ismét visszájövének a kalmakánért, 
aki is felkelvén a kaptán pasával a császárhoz menének.rEgy 
kis idő múlva a fejdelemért is eljövének, és oda vivék, akire 
egy nusztos??? kaftánt adának. Mihent a császár eleiben é ke- 
zék. akit is köszöntvén a császár felelé neki: «ΑΖ apád énhoz- 
zám sok ideig való hűséggel volt, gondolom, hogy te is fogod 
aztot követni., A fejdelem kijövén a császártól, mi 18. mind- 
nyájan kaftánban lévén. a második kapun kivűl a császár ! 
paripájára üle, akit is oda ajándekozák; mi 18 lóra ülvén a 
szállás felé indulánk. A csauz pasa a fejdelem előtt" ment, 
a szállásig kíséré, és vége lett a komédiának, és ennek a 
levélnek. 

2566. Lásd a 173. jegy. 
257 Eegyaránsu, egyaránysó, székelyes alakja egyarányosnak, 

egyforma mértékű, egyarányu jelentéssel. 
258 Kadileszker, kadi (kázi) aszker, a hadsereg főhadbírája. 
259 Nyusztos. 
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72. 

(CXXXI) 

Konstancinápoly, 25. Január, 1738. 

A vezér tegnap megizené, hogy három vagy négy nap meg 
kelle indúlnunk, és hogy ma a vezérhez kellene menni. Oda is 
menénk nagy vizes pompával; mivel nagy eső volt. A vezér 
melléje ültetvén a fejdelmet, egy kevés idő múlva kávét adata, 
és a fejdelemre egy nusztos mentét adának, és minket felkaf- 
tányozának. E meglévén, a vezér és a fejdelem felkelének, és a 
vezér a fejdelem kezében adá az athnamét,?"" amely levélben a 
császár erdélyi fejdelemnek üsméri lenni a fejdelmet ; a fejde- 
lem is a vezér keziben adá a portával csinált szövetségnek leve- 
lét,""! ég elbúcsúzának egymástól — és a nagy essőben mégázta- 
tók a kaftánt. Ebéd után pedig a császár harminc lovat külde 
a fejdelemnek — a fele szép paripák voltak, a fele közönséges 
lovak, és ezek mellé egy bécsi hintót hat lóval. Elég a, hogy mi 
már készülünk a bévett szokás szerént. tudniillik igen szép ren- 
detlenséggel ; mert holnapután el kell indúlnunk, vagy akarjuk 
vagy sem. Azért nem írhatok többet. 

13 

(CXXXII) 

Drinápoly, 5. Febr. 1738. 

Kedves néném, mi ide érkezénk úsztatva; mert azt el- 
mondhatni, hogy mindenütt úsztattunk a sárban. De már azt 
is meg kell mondani, hogy mikor indúlánk ki abból ἃ császári 

260 Helyeseeben ahdname (ahd igéret, kötés. rendelkezés, 
name irat, levél) kinevező levél, megbízó irat. 

251 Melyben Rákóczi kötelezi magát, hogy a szultánnak a neki 
adott támogatásért, nem adó, hanem csak ajándék címe alatt évi 
40 ezer piasztert fizet. A nagyvezirrel Rákóczi József megbízásából 
előbb Villeneufve értekezett a magyar bujdosók ügyében; de a 
nagyvezir később egészen mellőzte Villeneufve közbenjárását s 
maga végzett Rákóczival. A nagyvezir, ki Rákóczival az egyez- 
séget kötötte Jegen Mohammed pasa, ki 1737, december 18-án lépett 
a nagyvezirségre Muhszinzade Abdullah pasa helyére. Mikes Göm- 
rükcsi Mehemmed pasának nevezi és december 16-ikára teszi ki- 
neveztetését. 
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városból. Elvégezvén tehát ott a komédiat az elmúlt holnap- 
nak 27-dik napján, elkészülvén nagy hirtelenséggel elindúlánk 
ebéd után ritka és fényes rendetlenséggel.?? Mert hogy a portán 
és másutt nagyobb itélettel legyenek irántunk, a porta két ka- 
picsi pasával kísérteté ki a fejedelmet a városból. Egy pediglen 
mindenkor mellettünk fog lenni, hogy gondja légyen az úton 
mindenre, és egy defterdár,?? aki fizessen. Még itt leszünk vagy 
két nap. Előre ellátjuk, micsoda kedvetlen utazás lesz a mienk, 
mind az időre, útra, és más okokra való nézve. Itt nagy tiszte - 
lettel és becsülettel fogadták a fejedelmet. Az útban hosszú leve- 
let nem lehet írni, azért elvégezem, és jó egészséget kivánok 
kegyelmednek. 

74. 

(CXXXIII 

Csernavoda 8 19 Febr. 17384 

Mi, Istennek hála, ide érkezénk tegnap, igen nagy bajjal : 
de egészségesen. Tegnap húshagyó kedd volt, de mi még teg- 
nap kezdettük a bőjtöt, és ha mind úgy bőjtölünk, amint elkez- 
dettük, koplalás πὸ a vége; mert semmit sem találtunk. Ta- 
lám jobb lesz ezután ; mert itt fogunk maradni egy darabig. 
Utunk pedig igen havas volt — főképen, hogy átaljöttünk a 
hegyeken. Csaknem mindenütt jó bulgár faluk vannak, ahol 
ennivalót lehetett találni — bort eleget. Már azokban a faluk- 
ban szalonna elegendő, amely Törökországban igen ritka liktá- 
rium.?55 De elsőbben bulgár asszony előtt keresztet kell vetni és 
úgy ád szalonnát : másképen nem adna. Oka annak az, hogy ha 
egy töröknek adna szalonnát, azt mások meglátnák, lakoznék 
érette. Csernavoda igen ocsmán helytt vagyon : de nagy falu, 
szép házak vannak benne. Fele oláhok, fele bolgárok lakják, 
kevés török. De gazdag kereskedők vannak itt. Mind inkább 

262 Azzal a parancscsal, hogy Vidin felé indulok hol egy 
csekély hadat kell vala átvennie Rákóczinak. 

263 Pénzügyi hivatalnok, számvivő. 
264 (sernavoda, a Dunz 1 jobb partján, Dobrudsában fekvő város. 

Innen indul ki a csernavoda-kösztendsei vasut a Fekete-tengerhez, 

me lye 23 a Dunával összeköt. 
ἃ. 5. Liktárium, latinosan : electuarium, magyaros változattal : 

lekvár, különféle gyümölcsökből főzött csemegeféle íz, gyümölcsíz. 
Itt csemege. 
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Erdélyben kereskednek. A házak mind egyformán vannak 
építve. Többet is írnék, ha volna mit. En pedig maradok ke- 
gyelmednek. 

75. 

(CXXXIV] 

Csernavoda 5 Martii 1738. 

Talám már az irást el is felejtette kegyelmed. Én még el 
nem felejtettem, azért azt irom, hogy tegnap érkeztem visszá 
Bukurestből. A fejdelem Konstantinus vajdát küldött volt kö- 
szönteni. Aki is nagy becsülettel fogadott és pompával vitete 
magához. Amég ott voltam, a vajda tartott tisztességesen, és 
becsületesen is bocsátott el. A Dunán száraz lábbal mentem, és 
jöttem által. Attól igen féltem, hogy a lábam belé ne sipadjon.?"" 
Rosszabbúl jártam volna, mint szent Péter.?f7 A vezér levele 
ma érkezék, amelyben mindenféle ígéretek bővelkednek.?5 
Abban a sok bíztatások, hogy 30 vagy 40 ezer embert adnak 
melléje: de abban Tamás vagyok.?"? Végtire azt írják, hogy 
innét Vidinben kell menni — mire, mivégre ? Isten tudja. Csak 
úgy bánnak velünk, mint a gyermekkel, és vázt?" akarnak 
belőllünk csinálni; mert azt gondolja a porta, hogy mihent 
Vidinben érkezünk, az egész Magyarország és Erdély lóra ül, 
és hozzánk jő. Talám úgy lehetne, ha az öreg urunk élne, de 
most, hogy hozzánk jőjön valaki, Isten ne adja : hanem kedet 
tartsa meg. 

16. 

(CXXXV 
Vidin, 1 7. April. 1738. 

Már azt is végbe vittük, hogy ide jöttünk, de postán ; mert 
mi egyébképen nem tudünk járni, haszinte tíz napig voltunk is 

2656 Süppedjen. 
267 Kinek segítségére ment az üdvözítő, midőn a tengeren hozzá 

indúlt. 
268 A vezér ebben többek között azt igéri, hogy nem nyug- 

szik, míg Rákóczit Erdély fejedelméül el nem ismerik. A török 
fölhívja viszont Rákóczit, hogy Magyarország és Erdély lakóit 
bírja rá a hozzá való csatlakozásra. Rákóczi meg is kísérlé ezt, 
fölkelésre szólító leveleket hintetvén szét : de ezeknek semmi ered- 
ménye sem volt. 

263 Nem hiszem. Közmondásos célzat Tamás apostolra. 
270 Madárijesztő. A császáriak ijesztésére. 
21 A Duna jobb partján, közel a szerb határhoz fekvő város, 
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az úton. Elég a, hogy az elmúlt holnapnak 27-ik napján szala- 
dánk ki Csernavodáról. Azt nem kell gondolni, hogy az ellen- 
ség űzött volna ki, hanem hogy mi mindent szaladva cseleke- 
szünk. Postalovakot mindenütt adának alánk, és a portékánk 
alá. Azt elmondhatni, hogy a portékánk több pénziben áll már 
a császárnak, mint magunknak ; mert a sok postalovat mind a 
császár fizeti. Az útunk nem volt unadalmas ; mert igen szép 
földön jártunk —- csaknem mindenütt a Duna mellett. A való, 
egy kevéssé pusztás, mert a faluk is puszták most a hadakozás- 
ban. Azt a szép földet mind rácok ?"? bírják, akik nem igen dol- 
gozók — a fejér nép 578 igen csúfos süveget visel. Tegnap, ami- 
dőn két mélyföldnire lettünk volna Vidintől, a pasa három 
vagy négy százig való lovasokot külde előnkbe, akik mind 
cifrák, mind jó paripások valának: A Dunaparton pedig egy kis 
mélyföldnire a várostól a pasa sátorai fel valának verve. 
A tihája előnkbe jövén a pasa nevével köszönté a fejdelmet, és ἃ 
sátorok alá vivé, ahol megvendégelé a fejdelmet. Ebéd után a 
fejdelem a pasa paripájára ülvén, nagy pompával érkezénk a 
városban ágyúdörgések között. Nem a várban, hanem a külső 
városban vagyunk szállva. Másszor másról írok, most ez elég. 

Υ17}} 

(ΟΧΧΧΥ) 

Vidin, 11. April. 1738. 

, Tegnap a mi főgenerálisank megvendégelé a fejdelmet. 
Ugy tetszik, hogy ezt a pasát méltán nevezhetem generálisnak 
ha e" nem elég, gubernátornak nevezem, mert a három 
boncsokos vezér,?7: és legalább hatvan vagy hetven ezer ember- 
nek parancsol hadakozás idejében. Az ő pasasága pedig mind 
szélesebb, mind hosszabb, mint csaknem Erdélyországa. Hát az 
ilyet nem lehet-é híni generálisnak vagy gubernátornak? — 

mely a történelemben nevezetes szerepet játszik. Magyar íróknál 
Bodon név alatt is szerepel. Ὶ ; 

272 A bulgárokat mondja Mikes rácoknak. 
8: Nök. 
27144 Három lófarkas vezér, a legmagasabb méltóság a török- 

nél. Az egy lófarkas pasa (bir tuglu pasa), kinek zászlaja egy ló- 
farkból áll, dandárparancsnok (liva), a két lófarkas pasa (iki tuglu 
pasa) hadosztályparanecsnok (ferik), a három lófarkas pasák (müsir) 
a had-, főhadparancsnok és magasabb rangu vezérek. 
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Ő pediglen az ő tartományávak mintegy örökös ura, mindad. 
dig, valamég ki nem teszik belőlle. A pasa tehát sátorokot vo- 
natván fel a városon kívül, tegnap 8 órakor oda menénk nagy 
pompával. A pasa is egy óra múlva nagy ceremóniával oda 
érkezék, és a maga sátorában letelepedék. Erre jó vigyázni, 
hogy nem ő várt minket a sátorok alatt, hanem mi őtet; 
mert a török igen meg tudja tartani a ceremóniát. Egy óra 
múlva a fejedelem hozzája mene, és ἃ beszéllgelés egy óráig 
tarta. -- Ez a pasa szép ember, vezéri módon termett. Ez 
örmény volt, azért is nevezték Halvács ""? Mehemetnek. Igen 
kegyes és okos ember. 

Való, hogy nem volt hadi ember; mivel a fő harminc- 
adosságból 575 tették pasának. Ebben az országban egyszersmind 
nőnek fel az emberek az ily nagy pasaságra, valamint a gomba. 
Elég a, hogy most minden órán meg fog innét indúlni legalább 
ötvenezer emberrel Orsovát lőtetni. A beszéllgetés után a fej- 
delem a maga sátorában mene, és a tisztjeivel ebédhez üle, 
amelyet a pasa készíttetett volt — legalább ötven tál étek volt 
egymás után az asztalon. A pasa a maga sátorában ett. Ebéd 
után vagy hatvan jó paripással dzsidáztatott 577 a pasa, azután 
célt lődöztetett a flintákból, azután nyilakkal, a paripáit megjár- 
tatta. Mindezeknek vége lévén, öt órakor a vacsorát elho- 
zák, és vacsora után lóra ülénk és haza ballagánk. Egy ke- 
vés idő múlva a pasa is visszámenea várban. A török ven- 
dégség ilyen szomorú vígasság. Ebédre hívott, de velünk 
nem ett. Azután nem is láttuk. Mikor eljöttünk, nem kíván- 
tatott elbúcsúzni tőlle. A nagy török urak így szoktak ven- 
dégelni fő keresztyéneket, akik bort isznak. 

A belső város nem szép, a külső rút, pusztás és sáros. De 
a városon kívül szép térségek vannak. Itt pedig mindennap 
szomorú állapotokot látunk ; mert mindennap látjuk, hogy út- 
cáról útcára hordozzák a rabokot — hol férfiakot, hol leányo- 
kot, hol gyermekes asszonyokot. Boldog asszony az olyan, akit 
gyermekestől együtt veszik meg ; mert sokszor történik, hogy 
egy az asszonyt veszi meg, más meg a gyermekét — egy órában 

275 Hibásan áll Hadsi Mohammed helyett. 
2716 Fővámhivatalnok (gömrük emini). 
27 Dsidáztatni; nagyon kedvelt vitézi mulatsága volt a törö- 

köknek a jelen század közepéig a dárda-kopja vetés (dsirid- 
dobás), mely célra rövid száru hegyes dsidákat használtak. 
IV. Murad szultán volt a legszenvedélyesebb dsiridrető; cél- 
táblául szegény rabokat állíttatott föl. 
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úgy elválnak egymástól, hogy soha többé essze “75 nem kerűl- 
nek. — De a rendes dolog volt, hogy egy török egy szegény 
németet akarván eladni, útcáról útcára hordozta, kiáltván : tíz 
tallér, hat tallér, öt tallér az ára; de senki nem igére sem- 
mit is érette. A török szegény lévén, nem hogy a rabját 
tarthatta volna, de magának sem volt egy polturája is. Harag- 
jában, hogy senki meg nem akarta venni, a kávéházban 
viszi, ott eladja egy findzsa kávéért. Ilyen olcsó itt a császár- 
madár ! "79 

78. 

(CXXXVII) 

Vidin, 9. Juli 1788. 

Mi repülő félben vagyunk ; mert innét is a szokásunk sze- 
rént szaladva kell készülnünk és megindúlnunk. Kivel, és hová? 
hallgassad békeséges tűréssel. E holnapnak ötödik napján a 
vezér Nissza ? felől ide érkezék nagy sietséggel. Vagyon véle 
fegyverfogható 80 ezer ember. Minthogy siet, azért a hadát 
tovább nem nyugosztalja, és ma megindúlunk Orsova felé. Oka 
ennek a, hogy az ide való pasa már vagyon másfél holnapja, 
hogy Orsovát megszállotta es lőttette. De már annak vagyon 
két hete, hogy Königszegg generális eligazította 55, volt alólla, 
és a várat megsegítette. A vezér ezt megtudván, azért jött ilyen 
sietséggel erre, és azért is indúlunk ma meg, hogy a pasát 
megsegítse. Nagy álgyúkot viszen magával, és mindent ami 
kívántatik a várvíváshoz. Olyan álgyú is vagyon, akinek 
előtte hatvan bival sétál. 

Tegnapelőtt a vezér megizené a fejdelemnek, hogy hagyná 
el Vidint, és menne táborban véle. 255 Elkészülénk tehát a bé- 

218 Essze, székelyes alakja össze szónak. 
239 Német katona. 
280 Nis, Bolgárország egyik jelentékeny erődje, közel Szer- 

bia határához, a Nisszava (Nis) vize mellett. 
-81 fligazítani, erdélyies tájszólásban elküldeni, elüzni érte: 

lemben használtatik. 
282 Mielőtt a háború folytatása megkezdődött volna, Ville- 

neufve francia követ a béke közvetítőjeként lépett föl a török, 
Ausztria és Oroszország között. Jegen Mohammed pasa nem 
találta elfogadhatónak a francia követ ajánlatát s ezzel szem- 
ben azt követelte több ízben, úgy szóbelileg, mint írásban, hogy 
az osztrák császár ismerje el Rákóczit Erdély fejedelmének, az orosz 
pedig adja vissza, vagy rombolja le Azovot. Villeneufve nem re- 
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vett szokásunk szerént, és a vezér táborára menénk. De hogy 
menénk? — mert példa nélkül való dolog a mi dolgunk — 
senkinek közűlünk lova nincsen, se semmi tábori eszköze. L0- 
vakot eleget adott a vezér alánk, de azok postalovak — el lehet 
ítélni, ha postalovakon kell-é táborban menni? Elég a, hogy 
mi azokon megyünk, ugyan postán??? is térünk visszá. De e mind 
meg lehet a komédiában. Ugyanazért is hurcol oda a vezér ; 
gondolván, hogy ha a táborban leszünk, sok magyarok jőnek 
hozzánk. De hálá Istennek, egy valamire való nem jött. Akik 
jöttek, azok a fára való felmagasztaltatást kerülték el. Csak 
a sok szép szót adják, de nem akarják egyéb hasznunkat 
venni. Kedves neném, egy kis imádság hasznos volna az 
olyanért, aki postalovon táboroz. 

1 

(CXXXVIIII 

Fetislán, 35: 11. Julii 1738. 

A bizonyos, hogy a vezér sem adja a császárnak tudtára, 
nagyobb szorgalmatossággal, hogy hová megyen, és mit cse- 
lekszik, mint amelylyel megírok mindeneket kegyelmednek. 
Ugy tetszik, mintha a kedves nénémnek kellene igazgatni ezt a 
hadakozást. Legelőször tehát a fővezér megindúla Vidin mellől 
egész táborával igen jó reggel. Mi is postán utána lépteténk. 
A megindúlás pedig 9-dikben volt, ide pedig ma 11-kén érke- 
zénk déltájban. Tegnap pedig reá vett? minket a vezér, de nem 
csak minket, hanem az egész táborát. Azt pedig csak ma tud- 
tuk meg. A pedig eszerént mene végben. Tegnap este hat óra 
után a vezér megindúla egész udvarával — sok fáklyákot vittek 

mélvén, hogy az osztrák és orosz udvar e föltételeket a békekötés 
alapjául elfogadja, meghivsultnak látta közbenjárását. A nagyvezir 
megindult Konstantinápolyból ápril 5-én, hogy a harctérre men- 
jen. Vidinben, mint látjuk, magához vette Rákóczit, hogy annál 
nagyobb hatást legyen képes gyakorolni a császári hadakra. 

253 Sietve, szaladva. Postán jöttem, szaladva jöttem. 
284 Fethiszlam (Feth-ul-iszlam — az iszlam győzelme rövidí- 

tett alakja) Szkela Kladova, a Duna melletti helység török neve, 
Orsovrától három órányira. 1689-ben török kézre került: rövid 
időn a törökök elvesztvén, Hadsi Mohammed, vidini pasa 1737- 
ben elfoglalja. 

285 Rávenni, erdélyiesen rászedni értelemmel bir. 
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előtte és utána. Az egész tábor, és mi is azt gondoltuk, hogy 
azonhelyt fogjuk az étszakát tölteni, és hogy a vezér azért in - 
dúlt volna meg, hogy étszaka a hűvösön érkezzék Fetislánhoz ; 
mert a török táboron olyan szokás vagyon, hogy a had nem 
indúl meg egyszersmind a vezérrel. A had már tudja a szálló 
helyeket vagy előre, vagy a vezér után indúl meg — az is ki 
egy úton, ki máson. Mikor pedig a vezér megindúl, egyet lőnek 
ágyúból. A vezérrel pedig más nincsen, hanem a maga udvara, 
amely igen sok, és azok a testőrzők, akik már mindenkor mel- 
lette szoktak lenni. A jancsár aga pedig mindenkor meg szokott 
indúlni a vezér előtt egy nappal. — A vezér megindúlván tehát 
tegnap este, amint mondám, amidőn két kis mélyföldnire lett 
volna a tábortól, tarackok ból$8€ lőtetni kezde, és azután flinták- 
ból, mintha ugyan ellenség ütött volna reája a Dunán ; mivel 
mindenütt a Dunaparton kelletett elmenni. Arra az egész tábor 
felzendűl, gondolván, hogy a vezér valamely sajkákra lőtetne. 
Noha setét volt, de kiki felszedi sátorát, és a vezér után me- 
gyen. Egy kevés idő mulva érkezék hozzánk egynehány csauz a 
vezér parancsolatjából, mondván, hogy indúljunk meg mi is, 
ha veszedelemben nem akarunk lenni. Elkészülénk tehát nagy 
sietséggel, és megindúlánk a vezér után a nagy setétségben. 

A török táborral nappal is bajos : de étszaka igen vesze- 
delmes ; mert annak a rettentő sok rakott öszvére, tevéje, a csak 
megyen kiegy, ki más úton, igen szép rendetlenséggel, és ha 
szűntelen az ember magára nem vigyáz, a bizonyos, hogy fel- 
üttetik?§" és eltapodtatják. Elég a, hogy ma ebédtájban ide érke- 
zénk az egész táborral. Ma tudók meg, hogy a vezér azért lőt- 
tetett az estve, hogy a had hamarébb utána menjen. Mi 
egyik partján vagyunk a Dunának, a vidini pasa pedig Magyar- 
ország felől való parton. Orsova pedig ide csak három óra, most 
nem lövik. Az utolsó levelemben megmondottam volt az okát. 
De már ismét kezdik lőni, mihent a sáncok készek lesznek. Azt 
mondják, hogy 22 dikén lőtetni fogják. Azt tartják, hogy a két 
táboron vagyon másfél százezer ember. De ha számlálnák 
mindazt, aki kenyeret eszik, kétszáz ezer embernél is több 
volna ; mert itt a rettentő sok cseléd, a sok mindenféle mester- 
ember, a sok kufár,"55 kalmár, kereskedő, valamint egy város- 
ban. Egyszóval egy városban annyiféle dolgot nem találna az 

286 Mozsárágyú, terjedtebb alakkal és nagyobb nyilással. 
287 Leüttetni lábáról értelemben. 
388. Kufár, apróságot áruló ; Erdélyben kofa helyett kufárné 

van használatban. Kofa ott inkább szószátyár, hírhordó érte- 
lemben használtatik. 



TÖRÖKORSZÁGI LEVELEI. 125 

ember, mint egy vezérnek a táborán — még ötves?" mesterem - 
bereknek is kell lenni. A sokféle ételnemű, és más egyéb por- 
tékát mind Konstancinápolyból kelletett a Duna mellé hur- 
colni. Ítélje el már az ember, ha egy vezér táborát felverik, 
mit nem nyernck? Csak szekér több vagyon harminc ezer- 
nél — ahoz mindjárt harminc ezer ember. 

Amicsoda rendetlenség vagyon, amikor a tábor megyen ; 
a rend szintén olyan nagy, amidőn helyben vagyon ; mert itt 
nagy a csendesség : gyilkosság, veszekedés, lopás nincsen. De 
azt itt nem kell keresni, hogy renddel verjék a sátorokot. Utcá- 
kot ugyan hagynak, de kiki oda veri sátorát, ahová tetszik — 
senkinek szabott helye nincsen. — Fetislán pedig egy nyomorú 
rác falu. A Trajánus császár híres kőhídja is itt volt — most is 
még megvagyon egy darab belőlle. A vezér is ott akar fahidat 
csináltatni a Dunán, amely ott igen keskeny. Egyszóval azt 
akarom (mondani), hogy ilyen nagy török tábort láttam. — De 
úgy tetszik, hogy már mindenről elég tudósítást adván, elvé- 
gezhetem levelemet, és csendességgel várhatom a parancsolato- 
kot, hogy hová tetszik kegyelmednek hogy vigyük ezt a nagy 
tábort, ha megveszszük Orsovát? Addig is maradok — — 

80. 

(CXXXIX) 

Fetislán, 26. Aug. 1738. 

Kedves néném, a kegyelmed parancsolatjára Orsovát meg- 
vevők.?99 Már most nem berdót, hanem Allát kiáltanak benne. 
Ez a változás e szerént mene végben : A commendáns??"! látván, 
hogy a vezér teljességgel el nem szállana alólla, valamíg meg 
nem venné, azt is látá, hogy az ágyúk a kőfalakon igen sok 
ajtókat csinálnának mindennap. De leginkább a vivé a fel- 
adásra, hogy a hada igen betegeskedett ; mert a sok nyúghatat- 
lanságon kívül a sziget igen egészségtelen. Tegyük ehez azt is, 
hogy a vezér kikiáltatta volt, hogy aki ostromra megyen, annak 
25 tallérja leszen. Erre való nézve sok száz jancsár íratá fel ma- 
gát. Az ilyen hírt, ha megvitték a várban, gondolkozhattak a 

289 Otvös, arany-, ezüstműves. 
290 Előbb Mehádia, melynek parancsnoka Piccolomini ezredes 

volt, került a törökök kezére, míg augusztus 15-én, négy heti 
ostrom után, Orsova is meghódolt az oszmanoknak. A császári 
hadak podgyászaikkal együtt szabad elvonulást nyertek. 

291 Parancsnok, franciául: commandant. 
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feladásról. A commendáns megizené 12-kén a vezérnek, hogy 
küldene valakit hozzája, akivel végezhessen a vár feladásáról. 
A vezér Ibrahim Effendit küldé, aki 15 mindeneket elvégezvén, 
15-kén a commendáns a vezérhez jöve — nagy tisztelettel 
fogadá — és a vezérnek a várat feladá, aki is ajándékkal bo- 
csátá visszá. Ugyanazon a napon a jancsárok elfoglalák a vár- 
nak egyik kapuját, amég egészen kitakarodik a német belőlle. 
Ugyanazon estve meglövék örömét a táboron. “55 

A mi hadunk már is kezd oszlani, és talám csak mi mara- 
dunk a vezérrel. Az idén nem is tart tovább a hadakozás. A mi 
dolgunknak is csakhamar vége lesz. A vezér azt izené tegnap a 
fejdelemnek, hogy készüljön ; mert 30 ezer emberrel Temesvár 
felé mehet. Ma pedig megizené, hogy nem is kell Erdélyről 
gondolkodni, hanem arról, hogy véle Vidin felé menjünk. 
Az Isten megoltalmazta édes hazánkot a rablástól. Elég a, hogy 
holnap innen megindúlunk, és elhadjuk a fekete szalmával, 
földdel, fűvel, fövénynyel elegyesen sült kenyeret. A vezér 
megigérte, hogy az úton szemben lesz a fejdelemmel — meg- 
lássuk. Ezzel maradok kegyelmednek. 

81. 

(CXL) 

Vidin, 1. Sept. 1738. 

Már most bízvást elmondhatjuk, hogy vége vagyon a ko- 
médiának és a theátrumról becsületesen leszállítának, és a vezér 
minden ceremónia nélkül felada rajtunk. Perditio ex te Israel." 

Áz elmúlt holnapnak 27-dik napján Fetislánt elhagyók és 
a vezér után menénk Vidin felé. Igen kevés had volt velünk. 
A vezér megizente volt, hogy az útban szemben lesz ἃ fejde- 
lemmel. A vezér, minthogy mindenkor előttünk indúlt meg, 
kilenc óratájban megszállott ebédelni ; nékünk pedig azt mon- 
dották volt, hogy ebéd után szemben lesz a fejdelemmel. Azért 
utána siettünk, hogy az ebédje után a helyre érkezhessünk. 

292 Diadallövéseket szoktak tenni valamely katonai tény, 
győzelem végrehajtása után. 

293 A vezér látván, hogy Rákóczi jelenléte a török táborban, 
úgyszintén az ő izgatásai Magyarországban és Erdélyban semmi 
hatással nem voltak a magyarokra, meghagyta Rákóczinak, 
hogy visszafelé induljon embereivel Vidin felé. 

294 Magad által van pusztulásod Izrael. 
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De minthogy a vezérnek semmi szándéka nem volt, hogy ve- 
lünk szemben legyen, azért csakhamar ebédelt, és amidőn látta, 
hogy közelítünk sátorához, fogja magát, a hintójában ül, és el- 
megyen előllünk. E már nem volt tréfa. Azután azt mondák, 
hogy Vidinnél lesz a szemben való létel. A vezér Vidinhez 
érkezvén, sokkal előttünk már sátorok alatt volt az egész udva- 
rával. Amidőn mi is közelíténk a sátorokhoz, azt izenik nekünk, 
hogy most nem lehet szemben velünk; mert rosszúl vagyon, 
hanem csak tartsuk a ló száját a szálló helyünkre, amely a 
Dunaparton volt, a városon túl. Erre csak lesütők a fülünket, 
látván, hogy micsoda durván bánnak velünk. Micsoda válto- 
zás! Ennekelőtte egynehány holnappal nagy pompával vittek 
be Vidinben : most pedig még a városon sem akartak keresz- 
tűl vinni bennünket, hanem a városon kívül a kertek között 
kelleték sokat kerűlni. Végtire a szállóhelyre érkezénk, és itt 
sátorok alatt vagyunk csak magunk, mint a számkivetettek. 
29-kén érkezénk ide. Már ezután a fejdelem sem fogja 
mondani szokása szerént: cHogy nagyobb becsülettel va- 
gyon hozzám a porta, mint az atyámhoz volt,. 

Ma. ebéd után azt izenék, hogy a fejdelem szemben lehet a 
vezérrel, csak menjen hozzája De egy kevés idő múlva ismét 
azt izenék, hogy nem lehet; mert a feje fáj. Nem akarásnak 
nyögés a vége." Tegnap pedig ismét jó reggel megindúla az 
egész udvarával, és ide hagya bennünket. 9" Már itt meddig 
leszünk, télre hová visznek, Isten tudja. De azt tudjuk, hogy a 
fejdelemnek az egészsége igen rossz renden vagyon. Soha nem 
is volt egészséges, amiolta ebben az országban jött. De kivált 
egy darab időtől fogvást igen sárgódik. A harag pedig igen 
árt egészségének. Jó egészséget kívánok kegyelmednek. 

82. 

(CXLI) 

Vidin, 4. Octob. 1748. 

E sem igen nagy vígasztalásra való levél leszen, se semmi 
hírt nem írhatok a nénémnek. Mit is írhatnék, mikor senki 

2955 Közmondás. 
296 A nagyvezir gyorsan hagyta el Vidint, ahonnan Nisbe uta- 

zott, mivel az a hír terjedt el, hogy a németek Szendrőnél hidat 
vertek. Nisben érte őt a főudvarmester helyettese a szultán 
levelével, kaftánokkal és bundákkal, gyémántos kolcsaggal a nagy- 
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felénk sem jő — mintha csak mi volnánk Törökországban. A mi 
táborunk elég hosszú, de igen kcskeny. Vagyunk mindenestől 
másfél százan. De most minden órán fő nélkül maradunk ; mert 
a fejdelem igen rossz állapotban vagyon, szűntelen való forró- 
ságban. Az ábrázatja vész, a teste vastagodik, e nem jó. De ő a 
felől csak múlatná magát, ha volna kivel és mivel. Es csak örö- 
mest el akarná titkolni nyavalyáját, orrosságot nem vcszen, 
hanem a ki való járással akarná magát meggyógyítani. Aminap 
a borbélyok és a doktorok tanácsok ellen, hajóra üle és messze 
lementünk a Dunán. — De amikor visszájöttünk, kétszer is 
elájúlt. Nem is gondoltuk, hogy életben érkezik haza, négy em- 
bernek kelletett a hajóból kivenni, és a sátorában vinni. A nya- / 
valyának nyughatatlansága miatt már egynehány naptól fogva / 
a sátorát messze verette a többitől. De ott sem maradhatott, 
hanem a mi sátorunk mellé vettetett ágyat. Estig ott feküdt, 
estve a maga sátorában visszá akarván menni, maga nem me- 
hetett, hanem négyen vitték. Amint vitték volna, elájúlt, En 
azt gondoltam, hogy meghólt, és a kiáltásomra magához tért. 
— Azoltától fogvást mind nagyobbodik rajta a forró hideg. 
A hús mintegy hull rólla. De a harag el nem hagyja, amelyet 
mind a természetnek kell tulajdonítani, mind pedig an- 
nak, hogy nehéz néki, hogy olyan állapotban látja magát 
lenni. 

Minékünk készülnünk kell. A. vezér egy agát? “57 küldött 
ide, hogy hajókot rendeljen; mert a Dunán megyünk le 
Oroszcsíkig. 995 Onnét Csernavodára telelni. Két nap . múlva 
megindúlunk. Azért a leveleket arra kell igazgatni, és az 
egészségre vigyázni. 

83. 

(CXLII) 

Oroszcsik, 14. Octob. 1738. 

Itt vagyunk tehát, minthogy innét írok, annyi sok irtóz- 
tató veszedelmek között is. De a nemes vér vagy veszt, vagy 

vezír és egyéb kitüntetésekkel a többi tisztek számára a nyert 
győzelem megjutalmazásául. 

297 Aga, úr, alárendeltebb egyéneknél használt czím; ennél 
több az efendi és cselebi, melyek az előbbivel rokonértelműek ; 
cselebit most csak nem-mohammedánoknak adják. 

98 Ruszcsuk, a Duna jobb partján, Bolgárország egyik leg- 
nevezetesebb és élénk kereskedélmi városa és erős vára. 
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nyér, de próbál. Mindazon által ide érkezénk szerencsésen. 
Hol az ellenség hátán, hol egynehány ezer között kelletett el- 
jönnünk, de mégis borbélyra ?" nem volt szükségünk. Meg kell 
tehát mondani azt a nagy veszedelmet. Nem nagy veszede- 
lem-é, midőn annyi sok ezer viza között kelletett elmen- 
nünk. Hátha felfordították volna a hajónkot? 

Elég a, hogy ezen holnapnak 6-dik napján mind hajóra 
ülének a bújdosó urak, úgymint: Csáky úr, Zay úrfi, Ilosvai, 
Pápay, Dászti, ez olosz, Pázmány uraimék, és magam. A fej- 
delmet pedig igen nyomorúlt állapotban tevék a hajóban, és 
nem akará, hogy egyikünk is lenne véle a hajójában, amelyet 
mi nem igen bántunk ; mert nagyobb múlatsággal vittük vég- 
ben a vízi útunkot.?9 A bizonyos, hogy gyönyörűséges dolog 
jó társaságban, mint mi voltunk, a Dunán lemenni; mert 
minden két óra múlva nagy szép szigetekre találtunk, és 
némelykor meglehetős városok mellett mentünk el. A váro- 
sok pedig mind Törökország részén vannak. A híres Niká- 
poly a többi között volna legszebb, de igen ocsmány helyre 
vagyon építve. A várossal átellenben szakad a Dunában az 
édes Olt vize. Csak azt sem láthattam suhajtás nélkül ; mert 
olyan édes hazából foly ki, ahonnét 31 esztendőtől fogvást 
vagyok kirekesztve. 

Minthogy veszedelmes volna étszaka járni, azért minden 
estve kikötöttünk valamely sziget mellé. Gyakorta a sziget- 
parton csak a tormához kötötték a hajót; mert olyan vastag 
gyökerek vannak, mint a szekér rúdja. Ha megreszelik, sárga, 
és jó, ha mindjárt eszik : de ízetlen, ha egy keveset áll reszelve. 
Vérontás is volt ; mert kivált Havasalföld e részén való szige- 
tekben csaknem mindenütt találni sertéseket. Vadok, vagy 
szelídek, nem tudom ; mert azok örökké a szigetekben laknak 
csak maguk — talám gazdájok is lehet. Elég a, hogy e sziget- 
ben kettőt megöltünk. Jól laktunk, míg bennök tartott. De 
mennyi átokkal ettük? mert a főhajósunk török volt. Eleget 

299 Orvos-sebészre, ki a betegeket és sebesülteket ápolás alá 
vegye. 

800 Rákóczi annyira bizalmatlan és gyanakodó volt még leg- 
hűbb emberei iránt is, hogy mindenütt kerülte őket, féltvén tőlük 
életét. Ez a gyanakodása tetőpontjára hágott ez évi ápril hava 
29-ike óta, mikor őt Károly nyilt levelében felségsértőnek nyil- 
vánította, s annak, ki őt élve adja a császári vezérek kezébe, tíz- 
ezer forintot, a csak fejét előmutatónak pedig hatezer forintot, 
s ha bujdosó, e felett még kegyelmet is igért. Ezóta Csákyt, 
Zayt, Ilosvayt, Pápayt, sőt Mikest sem tűrte maga mellett. 

Mikes Kelemen. 9 
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mondotta, hogy megszeplősítettük a hajóját. 91. Mi azt csak 
nevettük, őnéki pedig csak kelletett nyelni ἃ zsíros füstöt. Ami- 
csoda jó muzulmán volt, talám el is adta azután a hajóját 
azért, hogy tisztátalanná lett volt a disznóhústól. Tegnap, 
úgymint 13-kán, ide érkezénk szerencsésen, Isten hálá. A fej- 
delem már ide érkezett volt igen nyomorúlt állapotjában. 
Innét már csakhamar Csernavodára megyünk. Ezzel maradok. 

34. 

(OXLIII) 

Csernavoda, 7. Nov. 1788, 

Én, ha a kedves néném levelét nem veszem is, de csak 
írok. Legalább abból megláthatja kegyelmed, hogy még élek. 
De hogy lehetne kegyelmed levelét vennem, amidőn soha 
egy helyben nem maradunk. Hol a vizen, hol a földön, hol 
az áerben járunk. De bárcsak valamely jóról, és ne csak 
mindenkor a nyomorúságról kellene írnom. 

Az elmúlt holnapnak 19-dik napján indúlánk meg Orosz- 
csíkról. Három vagy négy óra múlván ide is érkezénk rossz 
állapotban. De a fejdelem végig meg akarja tartani természe- 
tét. Három vagy négy nap múlva, hogy ide érkezénk, minde- 
nikünket eltilta magától, még a borbélyait is. Való, hogy itt 
pestis vagyon, de az orvosokat ugyanazért kelletett volna maga 
mellett megtartani. A körülötte lévő cselédeket is elküldötte 
szállásáról. Csak éppen egy kóborló doktort, a szakácsot, egy 
szökött olosz  "muskatérost,?92. és két asszonyt tart maga 
mellett. Ezekből áll az udvara. Ezek pedig olyan személyek, 
akiket nem üsmért ennekelőtte egynehány nappal. Lehet-é az 
ilyenekre bízni életét? A minap étszaka úgy wolt, hogy akik 
mellette vannak, azt gondolták, hogy megholt. Mindjárt hoz- 
zám futottak megmondani, hogy halálán vagyon. De, hogy 
meg ne haragítsam, nem mentem eleiben. Csak azt feleltem, 

301 A török tisztátalan állatnak tartván a sertést, hite szerint 
minden tárgy. mely vele érintkezésben volt, megszeplősíttetik, s 
mint ilyent igazhívő többé nem használhatja, anélkül, hogy 
maga is tisztátalanná (dsenabet) ne váljék. Ilyen állapotban nem 
imádkozhatik és egyáltalán igazhitűsége is kérdésessé válik. 

«302. Muskatéros, egykori francia gyalog katonák neve. kik ré- 
gies szerkezetű puskákat (mousguet) viseltek. A mousguetair szó- 
ból módosult, épúgy, mint a granatéros (grenadier) és saséros 
(chassenur). 
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valamint Esther?93: cHacsak a király nem hivat, nem merek elei- 
ben menni. A török tisztek látván, hogy nem helyesen cse- 
lekednék, megizenék a fejdelemnek, hogy venne valakit kö- 
zűlünk maga mellé. Ha. halála történnék, legyen valaki mel- 
lette. Erre való nézve megizené nékem, hogy legyek mel- 
lette. Azért már egynehány naptól fogvást mellette lakom. 
A borbélyokot mintegy kételen?t maga mellé vette, akiknek 
tanácsok és akaratjok ellen, mintegy bosszúból eret vágata 
magán. Egyszóval, amicsoda állapotban vagyon, nem hiszem, 
hogy innét kimenjen. Ezzel maradok. 

85. 

(CXLIV) 

Csernavoda, 10. Nov. 1738. 

Kedves néném, végét érők Rákóczi Józsefnek. Már régtől 
fogva láttuk, hogy úgy lesz, mint a gyertya. — Tegnap igen 
nagy gyengeséget érezvén, meggyónt és communicált, 5? a, tes- 
tamentumát megcsinálta. Mára virradóra a forró hideg igen 
nagy lévén rajta, ma annyira elnehezedék, hogy a gyertya 
már vége felé volt. Mindazonáltal jól beszéllt tizenegy óráig, 
noha már a szemei elhomályosodtak volt, úgyannyira, hogy 
csak a szováról 596 üsmért meg mást. Tizenkét órakor a szova 
elállott, és igen nagy forróságban volt, és csak a jajgatásáról 
vettük észre, hogy szenved. Két órakor délután a pap fel akar- 
ván néki adni az utolsó kenetet, amidőn az imádságot el- 
kezdé, az Istennek adá lelkét — 38 esztendős korában. Az 
Ur irgalmazzon néki. — A testet felbontották — a mája mód 
nélkül megdagadott volt. A testet egy pincében tétettem, — 
mindaddig ott lesz, míg válasz jön a portától. A testamen- 
tumban azt hagyta, hogy az atyja mellé temessék, de nem 
hiszem, hogy megengedjék. 

Ebben a fejdelemben ami fogyatkozás volt, nem a ter- 
mészettől volt, hanem a neveltetéstől. Esze szép volt, szíve 
jó. De a haragról soha meg nem intették. Noha a mindjárt 
elmúlt, de gyakorta jött elé. Se azt néki nem tanácsolták, 
hogy kívánja magát szerettetni másokkal. Egyszóval, ha az 
atyja nevelhette volna, mind más természetű lett volna. 
Most ez elég, másszor másról. 

303 Az ó-testamentumban. 
804. Kénytelen. 
305 Megáldozott, az Ur testét vette magához. 
506 Erdélyiesen szava helyett. 

gx 
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86. 

(CXLV) 

Csernavoda, 15. Decemb. 1738. 

Nem kétlem, kedves néném, hogy már vetted levelemet, 
amelyben megírtam, hogy ismét fő nélkül maradánk. De nem 
sokára szükségünk nem lészen före ; mert minap is eltemetők 
egy atyánkfiát, és amennyin már maradtunk, egy szilvafának 
is elférünk az árnyékában. Aki minket teremtett, annak legyen 
meg akaratja rajtunk. Ő minket példáúl tett az egész nemze- 
tünknek, és boldogok azok, kik tanulni fognak rajtunk, kik 
az országgal együtt tartanak, és akik füsthöz hasonló okból 
el nem hagyják nemzeteket és örökségeket. Adja Isten, hogy 
soha senki bennünket ne kövessen, és irtózva halljon be- 
széllni a mi hosszas bújdosásunkról. 

De, kedves néném, mink voltunk-é első példák? Bizony 
nem. Mi tanultunk-é másokon ? Nem. Mások fognak-é tanulni 
rajtunk ? Nem. De miért? Mert mindenkor egyféle okok vezet- 
ték, vezetik, és vezetni fogják az embereket az olyan állapotra, 
mint amelyben mi vagyunk. Hanem csak a lészen szerencsé- 
sebb, akit az Ur mintegy fogságban tész a maga jószágában. 
Mert énnekem soha semmi egyéb okom nem volt hazámat 
elhagyni, hanem, hogy igen szerettem az öreg fejdelmet. 
Noha a mennyei atyám előtt más okból kelletett elhagynom." 
Imádnom is kell rendelését- 

Aminap érkezék ide egy vezér aga, a császár és a vezér 
leveleivel, amelyekben szép igéretek vannak. — Mindeddig 
a szegény fejdelemnek rendelése szerént minden jószága 
kezemnél volt, de ennekelőtte egynehány nappal a porta 
parancsolatjából a török tisztek ide gyűlvén, mindent felírá- 
rának, kezekhez vevék, és elpecsételék. En is elhagyám a 
szállást, és más szállásra menék. Ilyen a világ! Es amit 
gyűjtöttél, kié lészen? Ezzel maradok. 

048 

(CXLVI) 
Csernavoda, 1. Junii 1799. 

Az elmúlt holnapnak 14-dik napján visszáérkezék ide 
a porta parncsolataival a defterdár. Es minthogy a porta 

507 Azt hiszi, hogy az Isten valami vétekért bünteti őt. 
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arra szabadságot nem adott, hogy a szegény fejdelem testét 
Konstancinápolyban vigyék, azért tegnap estve egy görög 
templomban eltemetők. Akit is az Ur Jézus állítsa jobbkeze 
felől az utolsó napon. 

Itt most minden órán az apostolok eloszlása 5 lészen. 
A parancsolatok elérkeztek. Csáky úr Vidin felé fog menni, 
Zay úrfi Kocsinban, "" én pedig Jásziban : de mi ketten együtt 
fogunk járni egész Jászig.?" Innét Bukurestre megyünk, és 
onnét, keresztűl és végig Havasalföldön, Moldovában. Innét 
pedig megindúlunk négy nap múlva; mert a fermánunkban?"! 
a vagyon feltéve, hogy egy órával előbb indúljunk meg. Mert 
itt nem teszik azt a parancsolatban, mikor valahová küldenek 
valakit, hogy siessen, hanem egy órával előbb indúljon meg, 
mintsem kellene, és egy órával előbb légyen ott, ahová küldik. 
Elég a, hogy ha Erdélyt meg nem láthatom is, de a köpönye- 
git meglátom; mert az erdélyi havasok mellett megyünk 
el. Ha Zágonban sert nem ihatom is, de iszom a Bozza vi- 
ziből812 - . köszöntöm ezeket a kegyelmed nevével is. 

Ugy tetszik nekem, hogy elég bőséggel adtam kegyel- 
mednek tudtára a szegény fejdelemnek minden dolgait, és 
életének végét. Már itt két Rákóczit temeténk el — har- 
madikát 815 Isten éltesse — a nem eszik török kenyeret. 

Minekelőtte ezt a levelet elvégezzem, és az íráshoz való 
szerszámimat elrakjam, lehetetlen, hogy egy kis nevetségre 
való históriát ne írjak — elég szomorúságra valót írtam. Elég 
a, hogy nálunk szökött német muskatérosok is vannak, akik- 
nek az erszények igen lapos lévén, a vizet is megúnván, nem 
tudták, miképen ihassanak bort, mert pénzek nem volt. Azért 
tanácsot tartottak egymás között, hogy miképen ihassanak 
bort pénz nélkül. Egyik a szomjúhozó gyűlésben mondá a több 
tanácsoknak : csak azt cselekedjétek, amit én mondok, és lesz 

508 A bujdosók el fognak széledni, mint az apostolok. 
309 Khocim (vagy Khotin), Bessarábiában fekszik, közel Bu- 

kovina és Lengyelország határához. 
310 A porta azért küldötte e főbb bujdosókat különböző irány- 

ban Erdély felé, mert még mindig azzal biztatta magát, hogy az 
ő közeledésükre az erdélyiek tömegesen fognak fölkelni és hozzá- 
juk csatlakozni. Jász (Jászi) Jászváros. 

"11 Ferman, a szultán nevében kiállított legfelsőbb parancs, 
mely a szultán monogrammjával (tugra) és pecsétjével van ellátva. 

312 A Háromszékből jövő Bodza (vagy Bozza) a hasonnevű 
szoroson át foly Oláhországba, hol Riu Buze név alatt az ország 
északkeleti részén átfoly és Galac felett szakad a Szerethbe. 

313 György, Rákóczi Ferenc ifjabb fia. 
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borunk. Elküld tehát négyét ásóval és kapával. Ezek estve 
későn egy görög papnak a kapujához mennek, ott igen kezdik 
ásni és hánni a földet, mintha sírt ásnának. A pap meghall- 
ván, hogy dolgoznak a kapuja előtt, kimegyen, és kérdi töllök, 
hogy mit akarnak? azok felelik, hogy egy holtat akarnak 
éltemetni. A pap inti, hogy másutt temessék el: de ők csak 
ásnak keményen. A pap gondolkodik, és kérdi tőllök, ha pes- 
tisben holt-é meg az az ember ? ők felelik : hogy abban. A pap 
azon megijed, és mondja: Barátim! csak ide ne temessétek, 
inkább három veder bort adok néktek: de azok csak ásnak. 
A pap négyet igér, azután ötöt. Mikor az alku megvolt, a pap 
hátra néz, és látja, hogy hozzák a halottat egy deszkán. Arra 
annál inkább megijed, és a kapuján belől nézi, hogy mint 
megyen végbe a temetés. A muskatérosok kiáltják néki, hogy 
ha az öt veder bort megadja, a halottat tovább viszik. A sze- 
gény pap megigéré, csak megmenekedhessék. Ezek is mindjárt — 
bémennek, és az öt veder bort kihozzák. A pap is utánok 
megyen, hogy lássa, hogy elviszik-é a halottat. De micsoda 
csudálkozással látá, hogy a halott felkelvén, legelőször is ő 
kezde innia a borból. A szegény pap nem tudta, ha hara- 
gudjék-é, vagy nevesse, mint megcsalták. Kedves néném, már 
ezután Moldovában kell a leveleket igazgatni, és úgy nem 
kell tenni, mint egy olyan úri asszony, aki se nem írt, és se 
nem olvasott, se nem varrott azért, hogy szégyenlette az ocu- 
lárét?" feltenni. En pedig maradok kedves nénémnek. 

58. 

(CXLVIII) ; 

Bukurest, 11. Jumii. 1789. 

Meg kell tartani mindenkor az igéretet ; mert az igérettel 
adóssá teszszük magunkot, és az adósságot meg kell fizetni, 
akárminémű dologból álljon a — példánakokáért, ha egy csók- 
ból állana is, de meg kell fizetni. Eppen a csókról kell nekem 
most beszéllnem, amidőn még innét hetven órára kell üget- 
nem. Hátha még valamely keringő embertelen katonák bé- 
pólálnak, és úgy visznek bé Erdélyben. A nekem rossz tánc 
volna. Itt bennünket nagy becsülettel fogadtak a városon 
kívűl — egy klastromban az ebéd készen várt bennünket — a 

314 Szemüveget. 
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vajda secretáriusát küldötte előnkbe — ugyan az is vendé- 
gelt meg a vajda részéről. Ebéd után pedig a Mariászá voda? 
hintójában mentünk bé pompával a városban. En is ott kez- 
dem el, ahol végezni kellene, mint aki elsőben elvette az atyja- 
fiát, és azután kért szabadságot. 5-dikben índúlánk meg Cser- 
navodáról jó társaságban, Pápai János sógor, aki gyógyíttatni 
jött ide magát, Zay úrfi, s magam, mert magamat el nem kell 
felejtenem. Tegnap a vajda hintóját küldötte utánunk, és 
szemben voltunk véle — csaknem egy óráig voltunk nála. 
A szeme kancsal, de az esze nem a; mert elegendő van neki, 
haszinte görög színű is." Mert a görögöknek másféle színű az 
eszek — nem mondhatni teljességgel hogy fekete, de igen 
barna ; mert mindenkor azon van, hogy csalhasson meg má- 
sokot. A vajdának a városon kívül kertje, háza vagyon — ott 
voltunk szemben véle. Ugyan maga is ott vagyon táborban — 
hát nem kell-é a káposztát őrizni? Nappal házban . vagyon, 
étszaka a sátorban hál; mert mikor a vezér táborban vagyon, 
a vajdáknak is táborban kell szállani, haszinte káposztáskert- 
ben is, és addig mind ott kell maradni, valamég a vezér tábor- 
ban vagyon. — Már minekünk a vajda egy hintót is adott, 
postalovakot és szekereket, azért Isten segítségével innét elébb 
megyünk holnap. Egynehány oláh katonát is adnak mellénk, 
hogy kísérjenek ; mert, hogy megőrizzenek, azt nem gondo- 
lom, Mégis hírt visznek a vajdának, ha elfognak. Itt semmi 
egyéb hír nincsen, hanem tegnap ment itt el egy muszka 
követ. A vezérhez megyen. Könnyű elítélni, hogy a békeséget 
járják. Gondolom, hogy itt is reá ropják.?!" Soha édes néném, 
nem kelletett úgy vígyázni az egészségre, mint most. Inkább 
több fizetést kell neki igérni, csak el ne menjen; mert én az 
enyimnek pitesdi?!§ bort kell adnom — mely nagy büntetés 

89. 

(CXLIX) 

Jász, 21. Jumti, 1739. 

." Ide érkezénk mi, édes néném, szerencsésen. Foksánig úri 
módon jöttünk a vajda hintójában. Talám még a legelső havas- 

315 Martászá (oláh szó) nagyságost jelent, mely cím Erdély- 
ben több a méltóságosnál, Voda, vajda. 

316 Görögszínű, ravasz, furfangos. A hűtlenséget, csalárdságot 
már a rómaiak τοῦ fidesnek, görög hűségnek nevezték. 

517 Eltáncolják. Ropni (táncolni) elavult szó. 
518 Pitest, város Oláhországban, Ardsis kerületben. 
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alföldi vajdáé volt. Akármicsodás volt, de hintó volt. Foksán- 
16] 519 fokva eddig nagy nyúgodalommal kocogva ; mert minde- 
nütt hatalmas rossz postalovak vannak. De micsoda gyönyörű 
utazásunk volt! Az időről nem szóllok ; mert mindenkor essők 
voltak — kivált Moldovában olyanok voltunk, mint a meg- 
ázott kakasok. De micsoda szép térségeken, micsoda helyeken 
megyen az ember Bukuresttől fogva egész Jászig, hogy a szem 
bé nem telhetik ! Micsoda kár, hogy ezek a szép és jó földek 
pusztán vannak; mert két nap alatt egyszer ha találtunk 
valamely lakóhelyre. En soha annál szebb földet nem láttam. 
Gyönyörűség volt a mi utazásunk, és egy menyasszony gyö- 
nyörűséggel járhatott volna velünk; mert Bukaresttől fogva 
Jászig csak a sok külömbkülömbféle szép virágon járt volna 
— mindenütt a mezők bé voltak terítve virágokkal, hogy csak 
a szegfűre és a tulipánra léptek a lovaink. Egyszóval minde- 
nütt virágos kertben jártunk. De mit mondok? mert nincsen 
olyan kert, akiben annyi sokféle virág legyen. Hátha még az 
az elmúló gyönyörűségünk nem lett volna megelegyítve a félsz- 
szel? mert attól is kelletett tartanunk, hogy valamely tévelygő 
jó magok 339 reánk ne üssenek. Megmutathattuk volna a török 
császár fermányát, de tudom, hogy ők arra nem hajtottak 
volna, és ha csak erővel is, Lobkovicshoz??! vittek volna 
ebédre. Mi pedig éppen nem óhajtottuk azt a becsületet. 
A mi őrzőink pedig, ha valami lovast láttak, mindjárt az 
erdőt tekintették. 

Elítélheted, néném, micsoda suhajtásokot bocsátottam, 
mikor az édes hazám havasi mellett mentem el. Örömest bé- 
mentem volna Zágonban, de az Ur béfödözte előttem az oda 
vivő útakot; mert az egész föld övé. Tegnap másfél mély- 
földnire a várostól találók elől a vajda secretáriusát, aki is 
köszöntvén bennünket az úr nevével, azután a vajda hintójá- 
ban helyheztetők magunkot, és pompával menénk a városban, 
és a szállásunkra. Ma reggel a vajda megizenvén, hogy szem- 
ben lehetünk véle, és a hintóját küldvén érettünk, nagy cere- 
móniával fogada bennünket — sátorok alatt; mert ez a vajda 
is táborban vagyon. — Majd másfél óráig voltunk véle. Inkább 
is tudja e magát alkalmaztatni az idegenekhez — nem is kell 

310 Foksán, Moldva határán fekvő oláhországi város, 
320 Jó mag, erdélyi szójárás szerint jó madarat jelent. 
321 Lobkovicz Keresztély György herceg 1707-ben lépett a 

császári hadseregbe, 1739-ben lett Erdély főkormányzója. 1742-ben 
Csehországban egy hadtest parancsnoka volt. Meghalt 1755-ben 
Bécsben, Mikes veszélyes helyzetével is kedélyes tréfát űz. 
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csudálni ; mert a portán főtolmács volt. A beszéllgetés után 
visszávivének szállásunkra. Ezek most így fogadnak bennün- 
ket; mert meg vagyon parancsolva nekik : de maholnap reánk 
sem néznek. Ilyen a görög, főképen, ha csak egy arasznyira is 
felemelik a földtől. Ha a közönségese meg vagyon spékelve 
kevélységgel, hát ligora ?? hogy ne volna, amidőn egy ország- 
nak paráncsol? — A muszkák közelítnek Moldovához. Most 
ezeknél többet nem írhatok — másszor másról. Maradok a 
jó nénémnek, ha egészségire vigyáz, jó szolgája. 

90. 

(CL) 
Jász, 22. Julii, 1739. 

Már egy holnapja, hogy únadalommal töltöm az időt 
ebben az ízetlen városban csak egyedűl: mert Zay is már 
régen elmene Kocsinban. A vajdánál ??? egynehányszor voltam. 
De amiért ide küldöttek, 525. a, látom, hogy csak hejában?? 
való lesz. Az únadalomra pedig mindennap elég alkalmatosság 
adatik ; mert ezek a bóerok 335 olyanok, mint a medvék az ide- 
genhez. Nem tudom, hogy természetből cselekszik-é, vagy 
pedig nem mernek az idegenekkel társalkodni : de igen vadok. 
Voltam már egynehánynál, akiknek kétfejű sas a címerek — 
mert ezek mind a Cantacuzéna 327 familiájából mondják mago- 
kot — talán még a gazdám is abból való, megnézem a címerét, 
noha szabó. — Hogy itt valaki az idegenhez menne, ebédre 
híná, amint szokás az emberek között, azt nem kell várni 
ezektől a medvéktől. En is feltettem, hogy egyikhez sem me- 
gyek. Mikor a vajdához megyek, reám hintik a Mariászá 

322 [igora, gúnyos kifejezés, az oláhra, a Gligor (Gergely) szóból 
323 Ghika. 
324 Hogy honfitársaira izgatólag hasson és őket felkelésre bírja 
325 Hiában szónak székelyes alakja. 
326 Boér (bojár) oláh nemes úr; régen nagy szabadalmakkal 

bírtak a bojárok, ma azonban pusztulóban vannak ; eredeti jelle- 
gükből nagyon sokat veszítettek és elszegényedtek. Vannak, kik 
a legnagyobb szegénységgel küzködnek, de azért büszkék arra, 
hogy bojárok. 

327 Kantakuzénosz, görög hercegi család a XIV. században 
a byzanti trónon ült. A törökök idejében a legelőkelő fanariota (kon- 
stantinápolyi görög) családokhoz tartozott és Oroszországra is 
kiterjeszkedett. A K, család címere a két fejű sas. 
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nevet: mert látják, hogy a vajda mint van hozzám. De azon 
kívűl úgy vagyok itt, mintha csak én volnék egyedül a 
városban. 

Még eddig senkinek annyi barátságát nem tapasztaltam 
hozzám, mint az idevaló érseknek. Mikor hozzá megyek, igen 
örömmel lát, és hogy megmutassa hozzám való jóakaratját, 
egynehányszor már holmi ételnémű ajándékot küldött, olyat, 
ami itt ritka a városon. Azt én igen kedvesen vettem tőlle, 
nem az ajándékját, hanem hogy jó szívvel vagyon hozzám; 
mert énnekem itt olyan asztalom vagyon, hogy tíz emberrel 
többet tarthatnék, mint amennyi van. Mégis az a szerencsém, 
hogy egy olosz páter? vagyon itt — azzal eszem, és beszéllek ; 
mert ha nem volna, soha se tátanám fel a számot, hanem mi- 
kor eszem. Ha korcsomára ?" volna kedvem elmenni, ott eleget 
beszéllgethetnék az oláh papokkal; mert itt a korcsomákon 
minden hordó mellett vagyon legalább tíz pap, és aztot úgy 
veszik körül, valamint egy halottat. Mindezekből el lehet 
ítélni, hogy nem kopik a nyelvem a beszédben. Hadd kop- 
tassam tehát a pennámat az írásban; mert arra elég időm 
vagyon, és a beszéllgetés gyanánt legyen. 

Beszéllgessünk hát mind a városról, mind az itt való álla- 
potról egy keveset. A város dombon vagyon, de elég szép 
helytt. De a vizet messzünnen kell hordani a lakosoknak. Ot 
vagy hat rongyos klastrom cselekszi, hogy Jászt városnak 
lehessen mondani; mert másként a bennevaló házakért csak 
falunak nevezhetnék. A kereskedést a zsidók és az örmények 
tartják. Hogyha pedig itt állandó vajdák volnának, és olya- 
nok, kik az ország hasznát keresnék, igen nagy kereskedést 
lehetne itt felállítani — sokkal könnyebben és nagyobbat, 
mint Bukaresten. Hová lehet szebb és jobb föld, mint itt 
vagyon ? Valamit a föld teremt, az itt mind több és jobb, mint 
másutt — mindenféle mezei és kerti vetemény. Hol lehet 
szebb marhákot látni, mint itt? hol lehet olyan jó ízű tehén- 
húst enni? És a borát akármely asztalra felvihetik — a gotnári 
bort a konty alatt is kényesen és gyönyörűséggel megcsemcseget- 
hetik.3?9 De a lakosok olyanok, mint a vadállatok : agyönyörű 

328 Szerzetes atya. 
4129 Korcsma erdélyies alakja. Az erdélyi szójárásban egyálta- 

lán nemcsak a szó elején, hanem közepén előforduló két más- 
salhangzó közé is szoktak hangzót beékelni, például: szereda, 
feredett, korcsoma. 

580 A nők is megizelíthetik. 
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szép és jó földet pusztán hagyják, és az erdőkben laknak. Itt 
a bóeroknak számok igen kevés — ha tizen vagy tizenketten 
vannak olyanok, akiket uraknak lehetne mondani, a többit 
számban sem veszik. Való, hogy-a török birodalma alatt van- 
nak, de bezzeg a görög igája alatt vannak.??! A nagyobb, hasz- 
nosabb, fő és alacsony tisztségeket a görögök bírják. A fejdelem 
mindenkor görögből lévén, kedvez a maga nemzetinek, és 
azoknak inkább hiszen, és azt cselekszi a boérokkal, amit 
akar. Csak mostanában is kicsoda itt a fő hekmány, "? aki 
az egész hadaknak parancsol? Egy gazdag görög szőcsnek 
az öcscse, és előtte térdet fejet kell hajtani a több boéroknak. 

De mi közöm nekem mindezekhez, amidőn nagy únada- 
lommal kell enni a kenyeremet, és innia 338. a gotnári bort? Itt 
mindennap a sok róssz hír ; a muszka közelít Kocsinhoz, min- 
denek félnek és készülnek. Az Isten viselje gondomot — ő 
tudja, miokért hozott ide. Aminap egy muszka követ ment itt 
által — a vezér táborára megyen. En is a vajdánál voltam, 
elbúcsúztam tőlle ; mert tegnap nagy pompával mene ki innét 
az egész hadaival. De micsoda had? nem is mondhatni had- 
nak, hanem csak szőllőpásztoroknak. Egy pasa van véle, 
talám 40 vagy 50 emberrel. Mind egész hada volt talám, 
bőven számlálván, másfél ezer ember. Legutóljára vitték a fal- 
törő ágyúkot, amelyeket szükségben dióval is meg lehet töl- 
teni. Ezek így mind kitakarodának, és ide hagyának. Már 
lássam, akármit csináljak. Azt tudom, hogy a vajda jó rende- 
lést tett felőllem, és a kalmakánokra bízott; mert itt három 
kalmakánt hagyott helyében, akik három idevaló főurak — 
az egyike közüllök a cancellarius. Ezek meg nem oltalmaz- 
nak minket. Ugy lehet, hogy Csíkból reánk üthetnek, és egy 
étszaka az ágyban találnak. Olyan öltöztetőkre nincsen szük- 
ségem. Maradok édes nénémnek szolgája. 

531 Mióta a Maurokordato görög család került Oláhországban 
a vajdai székre, (1716-tól kezdve), azóta az oláhok gyors hanyat- 
lásnak, anyagi és erkölcsi sülyedésnek indultak. Byzanti rom- 
lottság hatott minden rétegbe s az oláhság csakhamar görög iga 
alatt nyögött. A görögök mindent kezükbe ragadtak, ami előny- 
nyel volt összekötve. Ekkor kezdődik az orosz befolyás is Oláh- 
országban. 

5332 Hekmány (helyesebben hetmán) az oroszoknál és lengye- 
leknél a hadak főparancsnoka. Mikes az oláh had főparancsno- 
kát is e néven nevezi. 

3383 Inni, azaz inkább innom helyett. 
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JAS 

(CLI) 
Jász, 23. Aug. 1739. 

Itt, édes néném, ebül vannak a dolgok. Amiolta a vajda 
elment, szűntelen való zenebona a városon. Minden készül, 
rakodik, szaladófélben vagyon. A boérok már régen az erdőkre 
küldötték feleségeket. Kivált amiolta a muszka tábor általjött 
a Neszteren, ὅ8: azolta nagy félelem van itt. A vajdának a két 
fia is elillanta innét. Ilyen felbódúlt állapotban magam sem 
tudom, mit csináljak. Legkisebb zörgést halljak, azt gondo- 
lom, hogy a kozákok az udvaromon vannak. A kalmakánok 
gyakorta jőnek hozzám, biztatnak: én meg azon kérem, küld- 
jenek el innét ; mert ők, ha valami történik, akkor ülhetnek 
lóra, amikor akarnak: énnekem pedig három vagy négy 
cselédem vagyon, és nincsen több egy lovamnál. 

Itéld el, néném, micsoda állapotban vagyok : csak amiolta 
ezt a levelet írom, háromszor hagyatta el vélem a gazdasszo- 
nyom, mondván : hogy már a városon vannak a kozákok. Ele 
get biztatom, de magam is azt akarnám, hogy ne volnék itt. 
Reggeltőlvestig itt csak a kozák hír. Itt most egyéb litánia 
nincsen, hanem : A kozákoktól szabadíts meg Uram minket. 
Szűntelen küldök a kalmakánokra, hogy küldjenek el innét — 
ők szűntelen biztatnak, hogy gondjok lesz reám. De én szűn- 
telen való nyughatatlanságban vagyok, és ilyenben soha nem 
voltam. A legnehezebb, senki nincsen, akivel egy szót szóljak. 
Bár csak lehetne vagy írni, vagy olvasni, de nem lehet — 
szűntelen való lárma a kapum előtt. Meg nem indúlhatok ma- 
gam erejével, nem is lehet addig, amég a vajda maga nem 
mondja. Itt lenni pedig e megréműlt nemzetség között, egész 
nyomorúság. Nincsen jobb, mint Isten kezeiben ajánlanom 
magamot. Ennek a holnapnak ez elein mene itt el a vezér 
postája Kocsin felé, aki viszi a hírit, hogy a németeket meg- 
verte a vezér. 335 Ha ez igaz, elmondhatni, hogy az Isten ujja 
vagyon itt. Tegnap meg más posta hozá hírit, hogy Belgrádot 
megvették. 386 Hzek mind nagy hírek. Arra felé az Isten győze- 

385. Dniszter. 
335 Krockánál, hol Wallist annyira megverte a nagyvezir, 

hogy e vereség Szubhi török történetíró állítása szerint, (ki mint 
szemtanú volt ott jelen) azonos volt a mohácsi vészszel. 

836 A gyáva Sukov tábornok, a vár parancsnoka, adta fel 
a törököknek Belgrádot, miben különben Neipergnek és Wallis- 
nak is része volt. 

- 
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delmet ád a töröknek. Erre felé szaladni kell a muszkától. 
Tudja Isten, mindennek mint kell lenni: ő aláz, ő magasz- 
tal. Elég a, hogy én szívesen kívánnék innét elrepülni. De 
minekelőtte elindúljak, írok csak azért is, hogy megtudjad 
néném, hogy azok a veszett kozákok el nem vittek. 

92. 

(CLII) 

Jász, ὃ. Sept. 1739. 

Itt csak a kozákokról kell írnom, mégis csak a kozákok- 
τό] 3537: mert soha nagyobb rémülést nem lehet látni, mint itt 
van. Kiváltképen amiolta a törököket megverék, már a muszka 
is Kocsinnál vagyon, valóságoson lehet tartani a kozáktól. 
Szűntelen tele is vannak most a templomok, de nem azért, 
hogy imádkozzanak, hanem azért, hogy a nép minden portéká- 
ját a templomokban hordja. A vajda is tegnap ide visszájöve, 
de nem olyan nagy pompával, mint mikor elmene. — Ilyen a 
világ! Mihent ide érkezék, én is megizeném neki, hogy küld- 
jön elinnét. Ma pedig magam voltam nála. Eleget beszéllget- 
tünk a mostani dolgokról. De én leginkább azon sürgettem, 
hogy megindúlhassak; mert tudom, hogy ő vajdasága sem 
várja bé azokot a jó mag kozákokot. Vagyon is már rendelés 
irántam, el is készültem, és Isten jóvoltából elmondhatom, 
hogy holnap ide hagyom őket, mint szent Pál az oláhokot. 
Soha örömestebb meg nem indúltam, mint én fogok meg- 
indúlni. Ha lehet, még egy órával indúlok meg előbb, mint- 
sem kellene — és maradok édes nénémnek. 

93. 

(CLIII) 

Bukarest, 18. Sept. 1739. 

Valahogy tehetém szerit, de csak elillanték a veszett kozá- 
kok elől. Itt már talám nem kell tőllök félni. De, ha a kozá- 

537 Kozák tatár eredetű néptörzsről vette elnevezését, az orosz 
kozák katona-kaszt vagy testület, mely számos törzsbőll áll; 
vannak doni, azovi, amur, ukraini, dniszteri stb. kozákok. A ko- 
zákok régebben csak lovas katonák voltak; ma azonban vannak 
gyalog- és tüzér-kozákok is. Főparancsnokuk a hetman. 
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koktól nem kelletett félnem az úton, igen kelletett a tolvajok- i 
tól. Elég a, hogy Jászból 4-kén indúltam ki. A vajda mind 
lovakot, mind szekereket adatott, és két kalarást?$$is adott mel- 
lém, de azoknak semmi hasznát nem vettem, csak harmad- 
magammal indúltam olyan veszedelmes útra; mert a többit 
nem számlálom. Mikor a városon kívül voltam, mintha egy 
nagy követ vettek volna el róllam, és az elmém meg kezde csen- 
desedni. A vajdát és a várost nagy zűrzavarban hagyám, — de 
ők lássák pedig, hogy én megszabadúlhattam. De ha egy vesze- 
delemből kijöttem, más volt előttem ; mert minthogy megindú- 
lásom előtt csak egynehány nappal verték volt meg a török 
tábort, 399 azt gondolhattam, hogy elszélyedvén Moldovában és 
Havasalföldiben a sok kóborló, azon fog igyekezni, hogy, ha 
megverték, legalább vihessen valamit haza, és nyerjen valamit 
tolvajlása által. Mert ilyen állapotban a török had igen húzó- 
vonó — kivált az ázsiai nyomorú török, aki örömest viszen, 
a mit kaphat, a házához. Mindezekre az okokra való nézve igen 
tarthattam a rossz társaságtól. Azonkívül 15 mennyi sok erdő- 
ket kell általmenni, kivált Foksánig. De az Isten úgy adta, 
hogy egy törököt sem találtam Foksánig: azon túl találtam, 
de azok idevaló törökök lévén, nem kell töllök félni. Nem 
hogy olyan kóborlót nem találtam, desőt még moldvai em- 
beért sem láttam. Mintha csak én lettem volna egyedűl az 
egész országban, vagy mintha az egész föld elszaladott volna 
előttem. Ezt a kis tartalékot kiveszem, de azonkívül gyönyö- 
rűséges utazásom volt. A mező mindénütt szállást adott, és 
a török szokása szerént, amely igen jó szokás, idején in- 
dultam meg, és idején szállottam estvére. 

Mindezekből általlátod édes néném, hogy. szerencsésen 
érkeztem ide. Akit az Isten oltalmaz, meg vagyon az oltal- 
mazva. Az érkezés pedig tegnap volt. A szegény Pápay sógort, 
ha betegesen is, de életben találtam, és igen nagy örömmel 
látott. Noha itt már bizonyosan beszéllik a némettel való bé- 
keséget, de azonban csak tart a vajda attól, hogy Erdélyből 
látogatására ne jőjenek. Három vagy négy nap múlva, hogy ki- 
jöttem Jászból, a vajdának is ki kelletett ugratni. Már itt hogy 
leszek, és meddig, és mint fog tartani az üres erszényem, Isten 

388 Katona kísérő, a török kalaguz (kalauz) szóból. 
339 Az orosz had Münch vezérlete alatt augusztus végén át- 

kelt a Dniszteren, megvette Kocsint, borzasztó pusztítást és gyil- 
kolást vivén véghez, nyomult előre. Gends Ali pasa megveretvén, 
Benderbe vonult vissza; a muszkák pedig Jászvárosba rontottak, 
mindenütt rabolva, öldökölve. 
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tudja. De, aki a fogat adta, ennivalót is ád. Mindeddig csu- 
dálatos gondja volt reám — ezután is hiszem a lesz. Elég nagy 
bútól, gondtól szabadított — ezután 15 ő viselje gondomot. 
Viselj, édes néném, magad is gondot egészségre, és Írj. 

94. 

(CLIV) 

Bukurest, 23. Octob. 1739. 

Gondold el, néném, itt is kell félni azoktól a veszett kozá- 
koktól, mert haszinte a békeség meglegyen, de a muszka armá- 
dából?9 sok század elszakadván, erre a földre is béütötték pré- 
dálni. Ugy tetszik, mintha csak engem keresnének. Es ha ide 
jöttek volna, az ágyban találtak volna; mert ennekelőtte egy- 
nehány nappal estve, amidőn le akartam volna fekünni, egy kis 
hideg jött reám. Egész étszaka aludtam, de másnap mintha 
minden tagomat, ízeimet elszedték volna egymástól, úgy vol- 
tam — semmimet meg nem mozdíthattam, még csak az újjai- 
mat sem. Egyszóval valamint egy darab fa, vagy akiben egy 
csepp vér nincsen, olyan voltam. Se meg nem fordúlhattam, se 
még csak a pohárt sem szoríthattam meg, noha igen nagy belső 
forróság lévén rajtam, szűntelen szomjúhoztam, de legkisebb 
fájdalmat nem éreztem. Így voltam harmadnapig. Azután egy- 
kevessé az erő meg kezdett jőni, de úgy leapadott rólam a hús, 
mintha egy holnapig feküdtem volna — a belső nagy forróság 
emésztette volt meg. Azután eret vágattam — fele a vérem- 

-nek olyan volt, mint a hideg étek, fele mint a ténta — eztet a 
jászi mulatságos lakásom okozta volt. Már most úgy vagyok, 
hogy kimehetek a szállásomról. De elítélheted, édes néném, 
micsoda állapotban voltam, mert éppen azon napon, amelyen 

. meg sem mozdulhattam az ágyban, a szolgám mondja, hogy: 

. uramitt rossz hír vagyon ; mert a vajda udvarában igen rakod- 
nak szekerekre — a vajda kiment a városból — és a városon 
minden ember futófélben vagyon; mert azt mondják, hogy a 
kozákok nem messze vannak. Ezt hallyán csak gondoltam, hogy 
most csoda vagyunk ἃ tyúkoknak. Es csak azt vártam, hogy 
mikor jönnek be házomban ; mert tudtam, hogy olyan ember- 
telenek, hogy meg sem jelentetik magokot. Már mindenemet 
nekik szántam volt, de az Isten úgy adá, hogy másnap hozák 

340 Hadseregből ; olaszul : armata. 



144, MÍKES KELEMÉN. 

hírit, hogy csak a széleken kóborolnak. Azután hovátovább job- 
ban lecsillapodék a hír, és mi is lecsendesedénk, Talám már 
teljességgel megmenekültünk a veszett kozákoktól. Annyiszor 
írtam már felőllök, úgy tetszik, hogy tégedet is megijesz- 
tettelek, néném, vélek. Itt már a tél jól beállott. De a vajda, 
aki mindenkor jó volt hozzám, most megváltozott; mert 
nem állottam akaratjára."! Az ő vajdaságánál drágábbnak 
tartom becsületemet és nemzetségemet. Vigyázz, néném, az 
egészségre; mert a drága portéka — és írj. 

95. 

(CLV) 
Bukarest, 15. Martii, 1740. 

Nem kétlem, néném, hogy már egynehány rendbéli leve- 
leimet nem vetted volna. En is vettem a februáriusi leveledet. 
Csakugyan annak is tulajdonítom, hogy eddig meg nem fagy- 
tam; mert itt rettentő irtóztató tél vagyon. 18-dik octobris 
állott bé, azolta mindennap szaporodott a hó, és nagyobbodott 
a hideg. Ugy tetszik, hogy a városostól együtt minket Laponiá - 
ban vittek a Jegestenger mellé ; mert senki nem emlékezik ilyen 
kemény télről. E pedig közönséges ? egész Európában. Ami 
pedig hallatlan dolog, és talám soha meg nem történt, hogy a 
jégen szekérrel mentek volna Dániából Svéciában.""? De nekem 
ahoz mi közöm ? ahoz több vagyon, hogy rettentő hideg ház- 
ban kelletett a nagy telet kitöltenem, és ha az idén meg nem 
fagytam, megfagyhatatlan leszek ezután. A legényim magok 
csudálják, hogy maradhatok a hideg házamban. Van is okok 
hozzá, mert nekik engedtem a meleg házat — és inkább 
tűrhetek, mint ők, és nem zúgolódom. 

De a nagy drágaság és szükség itt — az útcákon egymás 
keziből vonják ki a kenyeret. Sokszor történt, hogy ebédhez 
ültem volna, de kenyerem nem volt. Mindezeket nem lehet 
csudálni ; mert máshonnan semmit nem hozhatnak : itt pedig 
víz, malom, molnár mind összefagyott. Megvallom, hogy örö- 
mest megválnék Bukaresttől ; mert itt igen únadalmas a lakás. 
Nem tudom én, micsodaféle emberek ezek, de ezekkel nem 
lehet társalkodni. Nem kell félni, hogy se Moldovában, se itt 

41 Hogy bemenjen Erdélybe, honfitársai felbujtogatására. 
842 Általános. 
848 Svédország. 
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(egy boér is híjon ebédre. Még gyermekkoromtól fogvást üsme- 
, rek egy boért itt, de legkisebb barátságot hozzám nem mutat. 
" Mikor hozzá megyek, a szót nem kimélli — mint az a többi. 
, Azt ugyan veszem észre, hogy nem mernek a vajdától, az ide- 
genekkel társalkodni, de magok között is csak oláhok. Meg- 
bocsáss, néném, ha elvégezem levelemet ; mert egész peniten- 
οἷα 94t írni. Valahány betűt írok, mindannyiszor kell a tűzhöz 
tartani a pennámot, hogy a ténta megolvadjon. De micsoda 
tűz ez is? mert még az is sokszor megfagy. Fát igen ritkán 
és drágán lehet kapni — ami keveset kaphatok, azt inkább 
konyhára adom ; mert inkább szeretem fázni és jól lakni — 
mert hidegben jobban esik az étel. Könyörögj már néném, 
hogy meg ne fagyjak már tavaszig. Noha már közel van, de 
itt olyan fergetegek vannak, mintha most kezdené a telet, 
Jó egészséget néném, nekünk meg egy kis lágy időt. 

96. 

(CLVI) 

Bukarest, 22. Máji. 1740. 

Hálá Istennek, a tél elhagyott bennünköt. De mit mon- 
dok ? majd a tavasz is elhágy, még is az időről azt észre nem 
veszszük, hanem csak a kalendáriumból tudjuk. Már több egy 
holnapjánál, hogy vajdánk nincsen; mert a német visszá- 
adván a töröknek azt a fele részét Havasalföldinek, amelyet 
bírt, azért Krajovára 5: ment mintegy visszáfoglalni, és magát 
vajdanak üsmértetni. Ilyen hasznát vette a német a békeség 
felbontásának. És az Isten nem engedte meg, hogy Erdély s 
Magyarország másért büntettessék; mivel egyikben sem tett 
kárt a török — kivált Erdélyben, hálá Istennek — amely 
emlékezetre való dolog. 

Itt még most is minden ritka, és drága, kivált a pite."" 
De nem igen törődöm rajta; mert az Ur segítségével egy- 
néhány nap múlva megindúlunk Zay úrfival együtt Rodostó 
felé, és örömest ide hagyom ezt a kéreggel födött várost. De 

314 Bűnbánat, vezeklés. 
345 Krajova Oláhország délnyugati végében, az Erdélyből 

jövő Zsil folyó mellett. 
346 Pite (oláh szó) kenyér. 

Mikes Kelemen 1( ) 
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itt hagyjuk egy kedves bújdosó atyánkfiát, a szegény Pápay 
sógort, aki elvégezé hosszas bújdosását. Így fogyunk lassan- 
ként, és annyi sok közűl, négyen maradtunk, akik a szegény 
fejdelmet szerencsétlenségünkre idegen országra kísértük. Csak 
az a vígasztalásunk, hogy mások is meghalnak, nem csak mi. 
A való, hogy igen sovány vígasztalás, de csak kell valamivel 
vígasztalni magunkot. Erdélyből még ide senki nem jött, hogy 
tudakozódhattam volna, hanem csak egynehány szász, akitől 
csak a len felől lehetett volna tudakozódni. Egy jó magyar 
papunk vagyon, nem régen érkezett, csíki barát. Azt gondolta 
szegény, hogy itt is úgy megbecsüllik a reverendát ?"" és a csuk- 
lyát, "5 valamint Csikban. Mondottuk egynehányszor neki, 
hogy tegye le a szent Ferencz?" köntösét, de nem akarta. Ami- 
nap hozzám jövén ebédre, egy embertelen török a pipaszárral 
az orcáját megsímogatta. Ő azt szegény békeséges tűréssel 
vette, és másnap nagy tisztelettel megkövetvén a köntösét, 
oláh köntöst vett magára, és azolta nem tart a pipaszártól. 
A levelemet elvégzem, de azért, hogy hamarébb készülhes- 
sek, megindúlhassak, és megláthassalak. 

97 

(CLVII) 

Rodostó, 22. Junii, 1740. 

Néném, jó egy lépés Bukarestről ide. Az Isten ismét 
visszáhoza ide. Még volt itt a rakás kenyérből, arra vissza 
kelletett jőni, amint a török mondja. Annyi időt, tudom, hogy 
itt el nem töltök, mint az első úttal, és már innét vagy menny- 
országban, vagy Erdélyben kell menni. Az elmúlt holnapnak 
26 dik napján indúltunk meg, és tegnap érkezénk ide. Azt 
kérdhetné ked, hogy mit csináltunk annyi ideig az úton? En 
magam sem tudom, hanem azt tudom, hogy sokat aluttunk. 
Későn indúltunk meg mindenkor, és igen idején szállottunk 
meg. Sok helytt egynehány polturáért a bolgár leányokot meg- 
táncoltattuk. De ők soha el nem fáradnak a táncban ; mert 
csak egy helyben táncolnak, a lábokot ritkán mozgatják, egy- 
két lépést tesznek előre, megannyit hátra, mind abból áll. De a 
sok éneket nem kíméllik; mert magok fújják, magok járják. 

567 A róm. kath. papok fekete talárja. 
515 A ferencrendi szerzetesek csuklyát, azaz fejre vethető 

gallért hordanak a reverenda (csuha) felett. 
149 Assisi szent Ferenc a szerzet alapítója, 
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De micsoda ének ? hogy ugyan a foga csikorog az embernek 
mikor hallja, mint mikor a vasat reszeli a lakatos: hanem 
csak az a különbség van benne, hogy mikor valamely szépecske 
énekelt, annak a szava mégis egy kevéssé símábbnak tetszett. 
Az ő cifraságok abban áll, hogy sokféle pénzt rakjanak ma- 
gokra. Hajokot, nyakokot, egyszóval mindenöket megrakják 
a sokféle rézpénzzel és polturával. 

De még más ceremónia is vagyon ; mert mikor bémegyen 
az ember valamely bolgár faluban, valamely vénasszony egy 
rostával eleiben megyen — abban búza vagyon — és marékkal 
az emberre hányja. Kell ugyan neki valamit adni; mert ő 
sem tartozik elhinteni ajándékon a búzáját. 

A Balkány nagy hegyeit harmad napig hágván, az [5- 
ten szerencsésen ide hoza visszá minket az előbbeni régi 
és szomorú lakhelyünkre tegnapi napon. 

Micsodás a világ, és micsoda gorombaság azon kapni! de 
mégis kapnak. Mi haszna már a vezérnek abban, hogy olyan 
nagy dolgokot cselekedett, ha kitették ? Mikor történt a meg, 
hogy a török megverte volna a németet? De ő azt a csudát 
végben vitte — tudom, hogy nem magától — Belgrádot visszá- 
vette, és a töröknek a némettel való dicsőséges hadakozását jó 
békeséggel megkoronázta. Nem érdemlette volna é a holtig 
való vezérséget, vagy legalább, hogy egynehány esztendőkig 
bírja? Annyi nagy emlékezetre való dolgok után nem bírhatá 
másfél esztendeig a vezérséget. Mit cselekedett Achmet Nis- 
sánsi, 50 hogy helyiben tegyék, hanem azt, hogy ő már jól 
tudta mindenféle levelekre a császár nevét felírni. Már e 
mint lesz hozzánk ? Isten tudja. De úgy leszen, amint ő pa- 
rancsolja. Innét csakhamar Konstancinápolyban megyünk 
azért, hogy meglássuk, miben vannak dolgaink. A prussziai 
király májusnak a végén holt meg.?"! 

350 Mikes híven megemlékezik a nagyvezirek változásáról, ki 
véve Jegen Mohammed pasáéról, kinek letételekor (1739 március 
23-án, Moldvában volt. Az ő helyébe lépett Hadsi Mohammed 
pasa, a volt vidini kormányzó, ki a császáriakat Mehádiánál és 
Orsovánál megverte. Most ezt az érdemes vezirt fosztották meg 
méltóságától, azon okból, mert nem tudta a főváros nyugalmát 
fentartani. Utóda lett Ahmed Nisandsi, a szultán névaláírója. 

351 ]. Frigyes Vilmos, szigorú, önkényes, hatalmaskodó, de az 
állam javát és fennállását sikeresen munkálta. Gondjainak főtár- 
gya rendezett pénzügy, jól szervezett katonaság volt; tudatlan és 
nyers voltánálfogva a tudománynyal és művészetekkel semmit 
sem gondolt. Részt vett a XII. Károly elleni és az örökösödési 
háboruban. Meghalt május 31-én, 

10" 



148 MIKES KELEMEN. 

98. 

(CUX) 

Rodostó, 27. Dec. 1740. 

A kalendárium szerént már a tél elkezdődött, de az idő 
arra nem hajt, és úgy viseli magát, mint a nyár. Még eddig 
tüzet nem csináltunk — hogy is csinálnánk ? micsoda melegek 
járnak! éjjel nappal nyitva az ablakaink. Az elmúlt tél olyan 
nagy volt, hogy talám soha Hurópában nagyobbat nem értek; 
most pedig télben is nyári mentét kell viselni. Ki mondhatná 
meg annak az okát ? én megmondom, aki jobban tudja, mondja. 
jobban. Az elmúlt télen nagyobb hidegek jártak, azért fára is. 
többet kelletett költeni; a mostani télen jó idők járnak, fa is 
kevés kívántatik. Mindezekből tehát azt hozom ki, hogy 
most nem kell annyi fát venni, miért? mert nincsen hideg. 
Látod-é néném, micsoda jó philosophus öcséd vagyon? 
Hátha még tanultam volna? De ha nem tanultam i 1s, üsme-. 
rek olyanokot, akik philosophusok, nem elég a? Ι 

Ne beszélljünk csak a hidegről, hanem arról is, hogy az 
idén igen nagy rendeket kaszáltak le és a halál megmutatt 
hogy nem csak a szalma házakban kaszálhat, hanem még 
palotákban 15. Legelőbbször XII-ik Kelemen pápát az Iste 
magához vévé."??? — A prussziai király 31. máji meghala 
Egy özvegy spanyol királyné utána mene. — VI. Károl 
császárt az Isten kiszólítá 20 ik octobris. ?? — Eztet a muszk 

ἷ 
᾿ 

352 XII. Kelemen pápa, Corsini Lőrinc, 1652-ben született Ró- 
mában, 48 éves korában, 1700 julius 12-én lett pápa. Törekvése, 
hogy a görög egyházat a rómaival egyesítse, nem sikerült. Meg - 
szüntette a gyilkosok menedékjogát és az egyházban addig ural- 
kodott fényűzést korlátozta. Rómát jelentékenyen szépítette rég . 
emlékoszlopok és szobrok vásárlásával. Meghalt 1740 február 
6-dikán. 

858 VI. Károly császár (III. Károly magyar király) I. Lipót ridő 
1711-ik év október 12-én lett császárrá s az u ána való évben, 
ápril 83-án a pozsonyi országgyűlést egybehiván, a hitlevél kiadása 
után magyar királlyá koronáztatott. Alatta ért véget a hosszas 
spanyol örökösödési háború mely után a török háború kezdődik, 
mely a passzarovici békével végződött. Az 1722/3-iki országgyűlésen 
elfogadtatott a pragmatica sanctio, vagyis a leányág örökösödése. 
A lengyel korona miatti viszály őt is háboruba vivé, mely után 
újabb háborúba bonyolódott a törökkel ; e háború káros kimene- 
tele emésztő bánattal sujtotta őt, úgy, hogy a gyászos bókekötést 
csak egy évig élte túl. Benne kihalt a Habsbuég-ház férfiága s 
leánya Mária Terézia ült a királyi székbe. 
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cárné csakhamar követé nyolc nap múlva. Mindezek nagy 
változásokot okozhatnak Hurópáoan. 

Vagyon több négyszáz esztendejénél, hogy a császári 
korona ki nem ment az austriai házból, amely háznak most 
lett vége. De már azt a puszta házat is hárman fel akarják 
osztani : a spanyol király, a bavarus, "és a prussziai király 
Sléziát akarja elfoglalni. Már el is kezdette ez az utolsó a hada- 
kozást. Ezen kívűl is még tart a spanyol és az anglus között 
való hadakozás. A francia is segítséget adott a spanyolnak. 

Mindezek nagy dolgok, és egy esztendőben ennél nagyob- 
bak nem történtenek. A fejdelmek mindenütt készülnek, és 
nagy mozgásban vannak. Csak mi vagyunk igen nagy bújdosó 
csendességben, mintha a mi dolgunk volna le jobban De 
a gazdag akkor eszik, mikor akarja, és a szegény mikor 
kaphatja. Már most mindenünnen gyűlnek össze a követek 
Francofurtumban??"?" a császárválasztásra, de a nem lesz 
még olyan hamar meg. Meglesz, nem lesz, az ő dolgok : mi 
csak imádjuk a Teremtőt, akinek akarátjából vagy engedel- 
méből lesznek mindenek, és adjunk hálákot néki, hogy 
megadta eltöltenünk ezen esztendőt. 

99. 

(CLXIV) 

Rodostó, 91. Aug. 1741. 

Azt kérded, néném, hogy mit csinálunk, és mivel töltjük 
az időt? Az első kérdésre azt felelem : hogy a legnagyobb dol- 
gunk a, hogy eszünk, iszunk — a másikára azt, hogy aluszunk, 
és a tengerparton sétálunk. Nem elég dolog-é mindez egy búj- 
dosónak ? Azonban várjuk, hogy valaki haza vessen minket, 

. valamint Jeruzsálemben a betegek várták a Siloé tója mellett, 

. hogy az angyal felkeverje a vizét, és abban vessék őket." De azt 

b Bajor. 
355 Frankfurt (a Majna mellett), az 1356-ban kiadott arany 

bulla által a német-római császárok örökös választó helyévé 
tétetett. 

356 Szloé (a Vulgata szerint), más átírás szerint Siloam és Siloa, 
magyar átírással Hziloa neve egy forrásnak Jeruzsálemben, Sion 
és Moria között. Mikes tévesen használja kétszer is a Sziloe tavát 
Bethszaida vagy Bethezda tava helyett, mely a jelzett gyógyító 
erejű vízzel birt s melyet koronkint az angyal felzavarván, benne 
mindenféle betegségben szenvedő ember gyógyulást talált. János 
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az angyal keverte fel, és nem ember. Hagyjuk a bölcse- 
ségnek angyalára magunkot. Ő tud mindeneket, mint kell 
lenni. Nékem pedig a hazám javát, és csendességit kell kí- 
vánnom, és nem csak különösen a magamét. 

A bavarus a Csehországért való hadakozást elkezdette a 
francia segítségével. A magyar királynét is megkoronázták 
25-dik junii.?57 A lovon való ceremóniát is végben vitte, ? 
a világnak három részire vágott a karddal, megmutatván, 
hogy annyifelől való ellenségtől megoltalmazza az országot. 
A ceremónia igen szép. Hagyjuk Isten akaratja alá magun- 
kot. Ahol ninesen emberi reménység, ott vagyon az isteni 
segítség. Másszor többet, Pola téti."" 

evangéliumának V-ik részében, 2-ikt-/l egész 9-ik verséig bezáró- 
lag következőleg van erről szó : (2) Vagyon pedig Jeruzsálemben 
a juhkapunál egy forrás, mely zsidóul Bethezdának neveztetik, 
melynek öt tornáca vagyon. (3) Ezekben feküdt a víz felzavará- 
sát váró nyavalyások, vakok sánták, száradásban szenvedőknek 
nagy sokasága. (4) Mert alászállott az angyal időszerint a tóba 
és felzavarta a vizet; aki azért első a víz felzavarása után bele- 
bocsátkozott a tóba, meggyógyult, akárminemű betegségben sinlő- 
dött. (5) Volt pedig ott egy ember, ki már 38 esztendeig bete- 
geskedett. (6) Ezt látván Jézus feküdni, és megértvén, hogy már 
sok ideje beteg volna, kérdi őt : Akarsz-e meggyógyulni ? (7) Fe- 
lele neki a nyavalyás: Uram nincsen emberem, hogy midőn a 
víz felzavartatik, bocsásson engem a tóba; míg én pedig oda- 
érkezem, már más szál be előttem. (8) Mondá neki Jézus: Kelj 
fel, vedd fel nyoszolyádat és járj. (9) Es tüstént meggyógyula 
azon ember és felvevé nyoszolyáját és járt vala. Szombat vala, 
pedig azon a napon. 

357 Mária Terézia az ország kormányát 1740-ik év október 
22-én az 1723-iki első és második törvénycikk erejénél fogva 
átvette, de ellenségeinek zaklatásai folytán csak 1741-iki junius 
29-ikére hívhatta egybe a koronázó országgyűlést, melyre már- 
ciusban született fiával, József főherceggel maga is megjelen- 
vén Pozsonyban, junius 25-én szokott ünnepélyességgel meg- 
koronáztatott. 

358 Pozsonyban a koronázási dombon a megkoronázott király, 
régi szokás szerint, lóháton ülve, a világ négy tája felé szokott 
vágni sz. István kardjával, azt jelentvén ezzel, hogy az országot 
minden oldalról jövő ellenség ellen megoltalmazza. 

359 Lásd a 88. jegyzetet. 
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100. 

(CLXV) 

Rodostó, 15. Sept. 1741. 

Ha csak az idő járásáról diáriumot 355 nem csinálok, nem 
tudok mit írni. Ezután csak azt írom : ma jó idő volt, tegnap 
esett, tegnapelőtt nagy szélvész. Az ilyen nem levél, hanem 
kalendárium, és még előre ellátom, hogy mire ítélné ked az 
olyan levelet. Istennek hálá, kedves néném, nagy csendesség- 
ben töltjük napjainkot. A mi napjaink mind egyszínűek, semmi 
különbözés nincsen közöttök. Ma oyan mint holnap, holnap 
is csak olyan lesz, mint ma volt. Mindenkor egyaránsu dol- 
gokban foglalatoskodunk, és mindenkor vonjuk magunk után 
hosszas bújdosásunkot, amelynek talám csak a halál veti végit. 

Tartozunk meghálálni, a királynénak hazánkból való 
kírekesztetésünket, 351 mivel ott az élet fogyatkoztatására több 
ok vagyon. Itt nincsen bajunk se tiszttartóval, se számvetővel. 
A perlekedésben a fejünk nem fáj. A kvártélyos ?? nem szomor- 
gat. A jószág szerzésén vagy elvesztésén nem törődünk. A más 
sorsát, tisztségét, előmenetelét, udvarházát nem irigyeljük. 
Gondolom, hogy más sem irígyli a mieinket. A gazdasszony 
zsimbelődésit nem halljuk, se sopánkodását, hogy ez, vagy 
amaz nincsen. Abban nem törjük a fejünket, hogy a gyer- 
mexkxeinknek micsoda jószágot hagyjunk, mint neveljük, mi- 
csoda tisztséget, házasságot szerezzünk nékik. 

A bavarus a királyné ellen hadakozik a franciával Cseh- 
országért, a prussus meg Sziléziáért. Micsoda nagy telhetet- 
lenség, mikor az ember bé nem éri a magáéval. A bavarus 
cimbora nélkül Csehországot se el nem veheti, se meg nem 
tarthatja.§"3 Akeresztyének egymást fogyasztják, a török azt 
békeséges szemekkel nézi. En is békeséges egészséget kívá- 
nok nénémnek. 

360 Naplót. 
361 Mikes ez időtájt folyamodott engedélyért, hogy hazájáb? 

térhessen, a konstantinápolyi követnél (Ulefeld) is sollicitálta, de 
csak a volt a felelet : aNec nominetur in nobis; (ne 15 említsék 
ezt nekünk!. Erre a tagadó feleletre célozva, írja Mikes ezeket a 
szarkasztikus sorokat. 

362 A beszállásoló, ki az átvonuló katonákat a polgárokhoz el- 
szállásolja, ami sok kellemetlenséggel szokott járni. 

3653 Károly, bajor herceg, mint Ferdinánd Anna leányának 
utóda álokirat alapján ellene mondván a pragmatica sactionak, az 
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10]. 

(OLXX) 

Rodostó, 15. Sept. 1747:. 

Miért kívánni hosszú életet, mivel Mathuzsálem megholt 
— és mért vágyni a nagy tisztségekre, mivel Mehemet vezért 
letevék az elmúlt holnapban. 358: Ha mindenik letett vezér után 
egy prédikációt akarnánk csinálni az életnek, a szerencsének 
változásáról, állhatatlanságáról, soha sem volna annak vége. 
Hanem ezután csak azt mondjuk a letett vezérekről: adja- 
tok számot sáfárságtokról.?§5 A vezér pedig Abdula pasa. 

Ennek a holnapnak az elein érkezék Konstantinápolyban 
gróf d Esalleur, ?§§ hogy követ lenne a portán A felesége len- 
gyel, Lubuméreky “57 familiából. Ez a franczia úr Párisból S2xo- 
niában onnét Lengyelországban került Törökország felé. 

A keresztyének közöti nagy hadakozás vagyon.?"§ A tö- 
rök békeségben vagyon. Adja Isten lelki. békeségit nekünk. 

102. 

(CXCIII) 

Rodostó, 23. Nov. 1754. 

Minden bizonynyal tudom, hogy örülni fogsz azon, hogy 
Isten kegyelméből a szomorú setétség elhagyta a szemeimet. 
Soha sem szabad senkinek is, még az ellenségünknek is, rosz- 

ausztriai ház országainak nagyobb részét magának követelte. 
A franciák, spanyoloki és szárdok támogatták őt, sőt III. Ágost 
lengyel király is hozzájok csatlakozott. II. Frigyes porosz ki- 
γί ály Sziléziát követelte, igérvén, hogy kivánsága teljesítése ese- 
tén, kész Mária Teréziát támogatni. 

364 A letett vezir Elhads Mohammed pasa Terjaki, utána 
Esszeid Abdullah pasa lépett a méltóságra. 

365 Bibliai kifejezés, minőket Mikes "szeret használni. 
366  Desallgears marguis 1705 ben mint XIV. Lajos király 

követe tartózkodott Rákóczi udvarában s ott a francia kor- 
mányt képviselte. Most Castellanet váltotta fel méltóságában. 

367 Lubomirszki. 
3868 Az örökösödési huború 1748-ig tartott változó szerencsével a 

franciák, spanyolok és szárdok ellen, míg Erzsébet cárnő által 
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szat kívánni. De a bizonyos, hogy másnak vakságot kívánni 
nagyobb, mintsem halált. A szemem világa minden orvosság 
nélkül csak az Isten kegyelmével tért visszá. Ennek a holnap- 
nak a kezdetén valamivel jobban kezdék látni. Ennekelőtte 
pedig egynehány nappal a szemeimben kezdém érezni, mintha, 
valami gaz esett volna mind a kettőben, valami szúrta őket két 
vagy három nap, tudom pedig, hogy semmi nem esett a sze- 
meimben : másokkal is nézettem semmit sem láttak. A jutott 
eszemben, hogy talám a hártyikák, amelyek a szemeim előtt 
voltak, talám azok akarnak leesni. Ugy is lett ; mert harmad- 
nap mulva nem érzettem azt a nehéz szúrást a szemeimben, és 
sokkal világosabban láttam. Egyszóval az Isten kegyelméből 
ma az innepem napján?? az imádságos könyvnek hasznát ve- 
hettem, amely nem lehetett másfél esztendőtől fogva. En is 
immár jobban szánom a vakokot. De ha a testi vakság nagy 
dolog: a lelki százszorta nagyobb. Kedves néném, oltalmaz- 
zon meg az Isten mindenikétől. 

103. 

(XCIV) 

Rodostó, 14. Dec. 1754. 

Kedves néném, lehet-é nagyobb hírt írni, mint egy hatalmas 
császárnak halálát ? Ma hallottuk meg, hogy tegnap Mahumet 
császár elhagyá a világot. Egynehány napig betegeskedvén, 
a nép igen kívánta volna látni ; olyan helyre viteté magát, ahol 
megláthatá. Tegnap, hogy a népnek kedvét találja, nagy erőt 
vévén magán lóra ült, és a szent Sophia templomában ment. 
Mikor visszátért volna, ha meg nem kapták volna, leesett volna. 
a lóról, és amidőn a házához érkezék, csakhamar meghala.?" 
Elmondhatni, hogy nagy császár volt ; a hadakozásba szerencsés 

Mária Teréziának küldött 40 ezernyi segédhad megjelenése a 
Rajnánál véget vetett a háborúnak és a béke Aachenben meg- 
köttetett, mely szerint Mária Terézia birodalma Párma, Piacenza 
és Guastalla hercegségek és Szilézia egy részének kivételével 
sértetlen maradt, a külhatalmak pedig a pragmatica sanctio 
érvényességét elismerték. 

369 Kelemen napja. 
370 Mahmud (és nem Mahumet) szultán a mecsetből vissza- 

térve, a külső kapu alatt rogyott össze és halt meg. A műüezzi- 
nek azonnal kihirdették Oszmannak, II. Musztafa fiának trónra 
lépését. I. Mahmud 24 évig kegyesen és szerencsésen uralkodott 
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volt, azt elmondhathni ; azt is elmondhatni, hogy nem kívánta a 
hadakozást elkezdeni és békeségben akart uralkodni. Egynehány- 
szor akartak zenebonát indítani ellene, de ő annak elejét vette, 
lecsendesítette, és az indítóktól a fejeket elvétette, hogy többé 
azt ne cselekedjék. A nép igen szerette mind keresztyén, mind 
török ; maga is a keresztyénekhez jó akarattal volt. A birodalmat 
csendesen igazgatta ; kegyetlen nem volt, a vezérit sokszor meg- 
változtatta, de egyet sem öletett meg. Elmondhatni felőle, hogy 
nagy császár volt, noha kis termetű. Helyébe Oszmánt tették, az 
atyjáról való testvéröcecsét — a pedig legkisebb ellenmondás 
nélkül mene végben, Oszmánunak az anyja még él — az is meg- 
menekedék a rabságtól. MindMamaut, 57: mind Oszmán Musz- 
tafa?7? császár fiai. — Immár harmadik császár vendégi 
vagyunk.?7? Az Isten ő szent felsége az ő kezekből táplál 
minket bőséggel. Kedves néném, kalinica.?7 

104. 

(CXCVI) ᾿ 

Rodostó, 96. Aug. 1755. 

A császár változó táncot járat a vezérekkel. A bizonyos, 
hogy elmondhatják, hogy nincsen maradandó városunk. Ali??? 
pasát martiusban tevé vezérnek, májusban azt kiiktatá, és május- 
ban Abdulát tevé helyében. Ez az ország kincstartója volt. Ma 
hozák hírét, hogy ezt is letették, és Siliktár Ali pasát tették 
helyében. E fegyverhordozó volt, és igen kedves embere a csá- 
szárnak, tehát sokáig kell maradnia a pócon vagy a kere- 
ken. Ennél többet most nem tudok írni. Ha nem sok is, de 
nagy emberekről való hírek. Ebben: a holnapban kezdé a 
prussiai király a hadakozást a királyné ellen. 7" 

371 Mahmud. 
872 II. Musztafa. 
373 TII. Ahmed (1703 —1730), I. Mahmud (1730-—1754), III. Osz- 

man (1754—1757). 
374 Kalin nikta (Καλὴν νύκτα) és nem kalinica újgörögül : jó 

éjszakát ! 
375 Hekimzade (Orvos fia) Ali pasa harmadszor volt nagy- 

vezir. De most csak 53 napig; Naili Abdullah pasa, az ő utódja, 
79 nap után követte elődjét; Nisandsi (és nem mint Mikes írja 
Szilikdar) Ali pasa 58 napi vezirkedés után nemcsak méltóságát, 
hanem vele életét ís elvesztette (október 22-én). Öt követte Mo- 
hammed Szaid pasa. 

376 A hétéves háború a poroszszal most vette kezdetét diplo- 
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105. 

(CCIII) 

Rodostó, 30. Junü, 1757. 

Kedves néném, ismét nagy hírt írhatok ; mert a prussiai ki- 
rályt megverték. A pedig így lett meg. Marsallus ?"" Daun nagy 
haddal Prágába segítségére ment. A király elei1be mene. Minthogy 
pedig mindakétrésznek voltkedve a verekedésre, kedveket tölték, 
és nagy harcot adának egymásnak Colen ""? nevű város vagy falu 
mellett. A harc 18-kán volt. A harc sokáig tarta, a győzelem a 
királyt elhagyá, és Daun mellé álla. Minthogy kedvesen fogadá, 
a harcot meg is nyeré, Prágát felszabadítá, és a kapuit megnyitá. 
De Prágában a harcról semmit nem tudtak, hanem, aznap-é, 
vagy másnap, egy vitéz örömmondó markotányosné vivé leg- 
elsőbe a hírt a megnyert harcról. Hihető, hogy meg is 
ajándékozták az asszony póstát. Azután a prussiai had eltá- 
vozék Prágától. Ki mondhatná meg a lakosok örömit, mivel 
nagy károkot, romlásokat, égéseket szenvedtek volt a bom- 
bák és a tüzes golyóbisok miatt. — — 

106. 

(UCIV) 

Rodostó, 2. Nov. 1757. 

Kedves néném, ismét nagy hír. Oszmán császár sok bete- 
geskedése után a sok mindenét másra hagyá. Mondám : másra 
hagyá ; mert az a más is nem másnak, hanem másra hagyja — 
valamint ἃ dervis 575 mondá egy perzsiai királynak. Egy dervis, 
bémenvén a király udvarában, egy filegoriában 355 egy gyékényt 
leteréte, és a pipáját meggyújtá, mintha ő lett volna az úr. A 

matiailag, a jegyzékváltással. de katonailag csak a következő év- 
ben, midőn II. Frigyes hadseregét gyorsan Szászországba vitte 
A háború azonban csak 1757-ben vált hevesebbé; midőn a prá- 
gai, kolini, roszbachi, leutheni véres harcok vívattak. 

377 Marschall, franciául maréchal, tábornagy. 
578 A harc, melyről Mikes megemlékezik, a kolini heves és 

véres ütközet volt, melynek emlékére Mária Terézia a róla el- 
nevezett katonai díszrendet alapítá. 

279 Dervis mohammedán szerzetes. 
380 Fedett lombsátor, vagy kerti házikó. 
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király meglátván, hozzá külde, megizenvén neki, hogy merte 
volna megpróbálni, hogy szabadság nélkül bémenjen? A der- 
vis azt izené, hogy a vendégfogadóban mindennek szabad 
bémenni. A királynak szüle atyja, nagyapja, apja egymásra 
hagyták a kastélyt, valamint a vendégfogadót. A király 
megneveté a dervis bolondságát. 

Oszmán jó császár volt, békeszerető, a keresztyéneket nem 
gyűlölte — az elmúlt holnapnak 29-dik napján hala meg — két 
esztendeig, 10 holnapig és egynéhány napokig uralkodék. Más- 
nap Mustafát?! tevék császárnak. Mintegy ötven esztendős. 
Nz az Achmet császár fia. Isten tudja micsodás lesz. — — 

107. 

(σον) 

Rodostó, 29. Nov. 1757. 

"Kedves néném, a hadakozáskor a verekedésről kell írni. 
Mi itt esemdességben aluszunk, de Sléziába szüntelen talpon 
kell lenni, ugyan talpon is kell meghalni, valamint történék 
a prussusoknak ennek a holnapnak 22-dik napján Breszló?? 
mellett. A királyné hadát, úgy tetszik, hogy gróf Nádasdy 
kommandírozta, a prussiai hadat Bevern herceg. Ha egészen 
leírnám is, hogy mint volt a harc, a végén csak azt kellene 
mondani, hogy a prussust megverték és a herceget elfog- 
ták, egynehány nap mulva Breszlót is feladák Nádasdynak. 

Hát már Siléziát visszányerte a királyné. Breszlót nem 
sokáig ostromlák, mivel a harc után két nappal feladák. — — 

108. 

(CCVI) 

Rodostó, 29. Dec. 1757. 

Már mostanában új és hideg szokást vesznek ; mert a hó 
között is hadakoznak, mivel ebben a hideg holnapban, ötödik 
napján, nagy hare volt Lisszánál Siléziában. A királyné hadát 
"Károly fejedelem és Marschallus Daun kommandírozták. A 

581 III. Musztafát, III. Ahmed fiát. 
382 Boroszló. 
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prussiai király maga kommandírozta a maga hadát. A harc nagy 
volt, mindakét rész vitézül viselte magát : de végtire a győzede- 
lem a király mellé hajola, és a harcnak azt a hasznát vevé, 
hogy Breszlót ismét visszányeré.?5? Isten tudja meddig bírja. 

Ismét a halálról kell írnom, mert Csáky úrnak hatodik a 
szava igen elnehezedvén, hetedik 11 órakor reggel meghala 
81 esztendős korában. Csaknem holtig, vagyis holtig egész- 
séges volt, nem volt szüksége se doktorra, se orvosságra. Azt 
nem mondhatni felőle, hogy ezért holt, amazért holt meg, mert 
ilyen betegségbe volt, mert az orvosság nem jó volt; mivel 
csak azért holt meg, mert az Isten elvégezte, hogy minden 
ember meghaljon. Utolsó generálisa volt Rákóczi Ferencnek. 
Már mi csak ketten maradtunk Zay úrfival. Mi vagyunk a leg- 
utolsók ; mert legutoljára hagyott minket az Uristen — mire ? 
meddig ? ő tudja. Elég a, hogy adjunk hálákat neki, hogy meg- 
adta ezt az esztendőt eltöltenünk, és kérjük, hogy ne hagyja el 

.-ezután 15 a szegény bujdosókat, el nem fordítván szent sze- 
meit róllok. De ne szájjal, hanem szívvel kérjük ; mert az em- 
berek a szájat hallgatják meg: de az Isten a szívet tekénti. 

109. 

(CCVII) 

Rodostó, 20. Dec. 1758. 

Kedves néném ! nemcsak mi, hanem az egész emberi nem- 
zet olyan, mint a halálra ítéltetett rabok, akik nem tudják, 
mikor viszik ki a halálra. A mi sorsunk éppen olyan. Mennyi 
urakot, nemes embereket temettünk már el, kit egy, kit más 
esztendőben ? Ugy annyira, hogy már csak ketten maradtunk 
Zay úrral. Az Isten azt is kivévé a bujdosásból 22-octobris. 
Már most egyedül maradtam a bujdosók közűl, és nem mond- 
hatom, mint eddig, hogy hadd vigyék ki ezt vagy amazt előre; 
mert egyedül maradván, nekem kell kimenni az áldozatra. 
A Csáki úr halála után Zay urat tette volt a porta a magyarok 

383 Fridrik porosz király Leuthennél oly csapással sujtá 
Lothringeni Károly és Daun tábornagyok számra nagyobb, de a 
würtembergiek árulása következtében megzavarodott seregét, 
hogy ezek a tartományból mintegy 20 ezer embernyi veszteség- 
gel kivonulni kényszerültek. Boroszló is, bár őrsége 16 ezer fő- 
ből álla, rövid vivatás után megadta magát s vele együtt Szilés 
zia ismét egészen Fridrik hatalmába került vissza. 
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fejévé, akik ebben az országban vannak a császár protectiója""" 
alatt. Halála után a portára kellett mennem, hogy hírré adjam 
halálát. — A szokás szerént engemet tettek básbuggá.?"" Mert 
azt jó megtudni, hogy akik az öreg Rákóczival jöttünk, azok 
közül csak én maradtam. Hanem akik most velem vannak, 
azok újak. Micsodás a világ ! Mennyi változáson mentem már 
által, de az Istennek gondviselése mindenkor velem volt, és 
vagyon mindnyájunkkal. Egész prédikációt csinálhatnék a si- 
ralomnak völgyében ?5f lévő változó életünkről. Amely vál- 
tozást mindaddig próbáljuk, valamég az örömnek hegyére “57 
nem megyünk. 

Vagyon immár egynehány napja, hogy ide visszáérkeztem. 
Mit rendel az Ur ezután felőlem ? az ő kezében vagyok. Hanem 
azt tudom, hogy a pornak porrá kell lenni. Hs boldog az, aki 
nem az Úrnak, hanem az Urba hal meg. Annyi hosszas bujdo- 
sásom után kell-é mást kívánnom annál a boldogságnál ὃ 

Az első levelemet amidőn a nénémnek írtam huszonhét 
esztendős voltam, eztet pedig hatvankilencedikben írom. Ebből 
kiveszek 17 esztendőt, a többit haszontalan bujdosásban töl- 
töttem. A haszontalant nem kellett volna mondanom ; mert az 
Isten rendelésiben nincsen haszontalanság ; mert ő mindent a 
maga dicsőségére rendel. Arra kell tehát vigyáznunk, hogy mi 
is arra fordítsuk és úgy minden irántunk való rendelése üdves- 
ségünkre válik. Ne kívánjunk tehát egyebet az Isten akarat- 
jánál. Kérjük az üdvességes életet, a jó halált és üdvessé- 
get. Es azután megszűnünk a kéréstől, mind a bűntől, mind 
a bújdosástól, mind a telhetetlen kívánságtól. Amen. 

38£ Védelem. 
385 Basbug vagy basbog összetett szó, melynek alapszava bog 

(törökül) főnököt, urat, vezirt jelent, a határozó szó bas-nak (törö- 
kül) értelme fej; mindkét szó synonymon s összetételben nem- 
zetségfőt, csapatvezetőt, elnököt jelent. 

386 A föld képes értelemben. 
387 A képnek folytatása ; a boldogság hazáját, a mennyorszá- 

got jelenti. Mind a két kép bibliai kifejezés. 
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Előszó. 

Az idők árja és az ember földi léte kiszámit- 
. hatatlan kérdőjel gyanánt kisér a bölcsőtől a 
koporsóig. Sorsunk, mint önkényes ur, vagy ál- 
dást s boldogságot vagy bajt és csapást mér árva 
fejünkre. Nincs munkájában sem józan morál, 

sem becsületes komolyság, amivel akár a nemze- 

tek, akár egyes emberek leszámolhatnának és ami 
elé oda lehetne tartani védő paizsul az emberi 

ész logikáját. Az idő várandós. A ma megszüli a 
holnapot. Az emberi élet kigyul, mint a mécses 

láng s felemésztve önmagát kialszik, elenyészik. 
Valahonnan jövünk és valahová megyünk 2! Az ese- 

mények egymást váltják s fölöttük virraszt mindenki, 

aki nemcsak a maga körének él, hanem kiveszi 

részét a tömegek életéből is. A multból meritett 
bátorsággal vivjuk a jövőt, mely rémes bizony- 
talansággal kisért. A fejlődő tudomány, amelyre 

oly büszkék vagyunk, nagyon halványan pislogó 
fény abban a nagy sötétségben, mely korlátok 

közé szoritott eszmekörünket körülveszi. Mégis 

keressük, kutatjuk a rejtély megoldását, hogy igy 
nyomról-nyomra jutva, fokonként eljuthassunk a 

ve 



tökély azon magaslatára, melyről elfogulatlanul 8 
szemlélhetjük a természet nyilt könyvében megirt 
örök és tiszta igazságot. 

Volney is ezt tevé, vizsgálódásainak eredményét 
ebben a munkájában irta le; hatalmas fantaziájá- 
val, szivének lángoló szeretetével, melylyel ember- 

társai iránt viseltetett; lángelméjének nem közön- 
séges bölcseségével akarta az emberiség boldo- 
gulásának nagy problemáját megoldani. Eszméi, 
melyek a természet törvényein fogamzottak, diadal- 

lal törtek utat és világosságot gyujtottak a sötét- 

ségben. Az ember eszmélve nézett maga körül, s 

teremté meg mások által bitorolt elvitathatatlan 

jogát. 
Ha forgatjuk a világtörténelem lapjait, lépten- 

nyomon találkozni fogunk olyan eseményekkel, 

melyek az e könyvben foglalt eszmék igazságát 
hirdetik. Elolvasni e munkát mindenestre jó és 
tanulságos; megérdemli, hogy komolyan gondol- 

kozzunk fölötte és igazságait keblünkbe vésve, 

elősegitjük boldogulásunkat. 

Budapest, 1903. szeptember hóban. 

A forditó. 



Volney E. F. életrajza. 

Azok között a lánglelkü és nagyeszü népbölcsek 
. . között, kiknek élete majdnem elválaszthatatlanul 

forrott össze a népek életével, kiknek hatalmas 
szelleme világitó fáklyát gyújtott a sötétben botor- 
káló emberiségnek, első helyet foglal el De Volney 
Constantin Francois Chassebeuf. Született Craon- 
ban 1757-ik évben. 

Kora ifjuságától kezdve már, minden hajlama a 
tudományok tanulásához vonzotta. Ismereteivel, 
korán érett bölcseségével már husz éves korában 
a legtudományosabb férfiak figyelmét keltette fel. 
Különös kedvvel és szeretettel kutatta kelet hajdani 
népeinek történetét. Egy jelentékeny örökség által 
olyan kedvező viszonyok közé jutott, hogy az ese- 
mények történeti helyeit, melyekkel foglalkozott, 
személyesen meglátogathatta és tanulmányozhatta. 
Ez eltünt világok romjain évekig merengett. Tör- 
tént pedig ez 1782-ik évben. Egyptomba való meg- 
érkezése után egy kopt zárdába vonult és addig 
nevezett zárdát el sem hagyta, mig az arab nyel- 
vet tökéletesen el nem sajátitotta. Egyptomot ke- - 
resztül-kasul beutazva tért vissza hazájába. Ekkor 
összegyüjtve Egyptomban szerzett . tapasztalatait, 
egy utleirás czimü munkát adott ki (1787-ben), 
mely egy csapásra első helyet vivott ki számára 
nemzete legjelesebb írói között. 
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ΦΥ͂ A Υ ΓῚ 

A keleti birodalmak romjai fölött merengve, 
készitette a , Rornok" czimü munka tervét. E remek ὦ 
álomképben jóval annak előtte megjövendölte és 
lefestette a későbben kitört franczia forradalmat. 

A , Romok"-at, mint minden nagyobb szabásu, 
korszakalkotó munkát, csodálattal, de előítélettel 
és idegenkedve fogadták, sőt még üldözték is érte. 

E müvet nem fejezhette be, inert meggátolták 
benne a politikai viszonyok gyors fejlődése. Ezek- 
nek fejlődésében ő is tevékenyen vett részt. Az ő 
érdeme, hogy a nyilvános üléseket szokásba vet- 
ték, az ő inditványára teremtették meg a nemzeti 
őrséget, rendezték a községi és megyei hatóságo-. 
kat, melyek nagyban befolyásolták a franczia for- 
radalom fejlődését. 

Az Egyesült-Államok felosztása után Corsikában 
telepedett le. Tüzlelke ott sem tudott pihenni. 
Egész tudását a gazdagon megáldott sziget szel- 
lemi és anyagi fejlődésének szentelte s ezen mun- 
káját csak akkor hagyta abba, midőn polgártársai- 
nak bizalma őt az alkotmányozó gyülésbe küldte. 

1793-iki rémuralom őt is áldozatul ejté, mig 
végre a 9-ik Thermidor őt is kiszabaditá kilencz 
havi fogságából. Ekkor komolyan hozzá látott a 
,komok" befejezéséhez. A mü megjelenésé és 
hatása őt egyenrangra emelte Lagrange, Laplace, 
Garat, La Harpe és sok más hires nevü emberek- 
kel, kikkel együtt müködött, mint a normál iskola 
választott tanára. 

A normál iskola eltörlése után ismét visszatért 
az ő kedves magányába. Itt azonban nagyon el- 
keserítette a veszedelem, melybe hazáját a forra- 
dalom sodorta. Legszebb reményeit látta meg- 
hiusulni; efölötti fájdalma annyira erőt vett rajta, 
hogy hazájától távol, a szabad Észak-Amerikában 
keresett gyötrelmei elől menedéket. 

Innen csak a nyugalom és rend helyreálltakor 
tért vissza és pedig azon megtisztelő alkalommal, 
midőn az akkor alakult tudományos társulat tagjai 
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sorába választotta. E percztől kezdve életét kizá- 
rólag a tudományoknak szentelte. Hirneve munkái 
révén nőttön nőtt, ugy hogy Napoleon figyelmét 
is felkelti, ki a nagytanács tagjává és a császárság 
grófjává nevezte ki. 

A restauratio a pairek kamrájába juttatta s mi- 
dőn 1820-ban hirtelen elhunyt, nemcsak nemzete, 
hanem az egész müvelt világ tisztelete és részvéte 
kisérte sirjába. 

Ima. 

Üdvözöllek titeket elhagyott romok, szent sirok, 
néma falak! Hozzátok küldöm kérdő szózatom, 
lelkemnek hő imáját. Igen, mig a nagy tömeg 
borzalommal riad vissza látásotoktól, addig az én 
szivemben ezer gondolat és érzelem ösztöne kél! 
Mennyi hasznos oktatást, mennyi megható és meg- 
renditő elmélkedést kináltok a léleknek, ki benne- 
tek olvasni tud. Midőn még a föld némán türte 
a zsarnokok igáját, ti fenszóval hirdettétek a soha 
el nem muló örök igazságot, amelytől ők féltek 
és undorodtak; összevegyitve a király hulláját a 
rabszolga porával, bizonyitva az egyenlőség szent 
tanát. Mint a szabadság zarándoka zárkóztam 
csendes körötökbe és láttam kikelni sirjából annak 
szellemét, és amit remélni sem mertem volna, 
röptét uj életre támadt honom felé vette ! 

Szent sirok! Mily hatalmas erő lakozik benne- 
tek! Rémjei vagytok a zsarnokoknak, és titkos 
borzalommal  mérgezitek meg bünös élveiket ! 
Messze kerülik ők a ti megvesztegethetetlen világ- 
tokat és távol tőletek hivalkodnak palotáik kevély- 
ségével! Ti megbüntetitek a hatalmas elnyomót, 
a telhetetlen zsarnoktól elraboljátok a kincseket, 
s megboszuljátok a gyengét, kit ő kifosztott! Jóvá 
teszitek a szegények kifosztatását azzal, hogy 
rongygyá sülyesztitek a gazdagok pompáját! 

νὰν hete 

5 



Minden bölcseség és életczél bennetek van! 
A gondolkodó és eszes ember jól tudja, hogy 

mindent a ti kebleteknek kell visszaadni, és óva- 
kodik magát üres nagysággal s haszontalan kin- 
csekkel terhelni; hanem megőrzi szivének méltá- 
nyosságát s pályáját azzal végzi be, hogy jól 
felhasználta élete perczeit és hasznát látta a sok 
jónak, melylyel a gondviselés őt megáldotta. Ti 
csillapitjátok a lázas élvszomjat, mely az érzéke- 
ket elkábitja; ti nyugalmat adtok a léleknek a 
szenvedélyek ellen folytatott küzdelemben, felül- 
emelitek az alacsony előnyökön, melyek a nagy 
tömeget gyötrik és csak azon szellem, ki a ti 
dombjaitokról szemléli az idők és népek küzdel- 
mét, fejlődhetik magasabb érzelmekre, csak abban 
fogamzhat meg az erény és hirnév! 

Es ha majd az életnek álma letelik, mi haszna 
marad annak az általa okozott rázkódtatásoknak, 
ha a sikernek semmi nyomát se hagyja hátra ! 

Dicső romok! Hozzátok térek vissza, hogy böl- 
cseségteket jobban felfoghassam; imeghuzódom 

. békés magányotokban, hogy távol a leverő szen- 
vedélyek szinterétől, emlékeimben szerethessem az 
emberiséget s  foglalkozhassam szerencséjével, 
mert az a gondolat, hogy az emberiség boldog- 
ságát én is siettetem, boldoggá fog tenni engemet. 



A ROMOK 

; VAGY 

ELMÉLKEDÉS A BIRODALMAK ÁTALAKULÁSÁRÓL. 

ELSŐ FEJEZET. 

Az utazás. 

Abd-ul-Hamid, Achmed fiának és a törökök 
császárjának uralkodása 11-ik évében, midőn a 
nogai tatárok Krimből kiüzettek, egy muzulmán . 
herczeg Dsengis-khán nemzedékéből, magát egy 

. keresztény nő és királyné szolgájává tette," meg- 
. látogattam az ozman birodalmat, és beutaztam 
. azon tartományokat, melyekből hajdan az egyptomi 

. és szyriai királyságok állottak. 
Jól megfigyeltem mindent, ami az ember sze- 

. rencséjét a társas életben előmozdithatja ; bejártam 
. a városokat, hogy az ott lakók szokásait, erköl- 
." cseit tanulmányozzam; befurakodtam a palotákba 
. — és figyeltem a királyok szeszélyeit; kimentem a 
. — falvakra és vizsgáltam a földmüvelők állapotát; 

ΟΠ § Azaz 1784-ben. Az olvasó kéretik ezen időpontot jól 
. megjegyezni. A jegyzetek hátul, a könyv végén olvashatók. 

e. 



fájdalom és boszuság lepte meg keblemet, mert. 
mindenfelé csak rablást, pusztitást, zsarnokságot 
és nyomort találtam. 

Láttam elhagyott szántóföldeket, elpusztult falva- 
. kat és romba dőlt városokat. Régi emlékkövek, 
templomok, paloták, várak, oszlopok, vizvezetékek 
és sirok maradványaiba botlottam. És e látomány 
lelkemet a multba ragadta, szivemben pedig komoly 
elmélkedéseket ébresztett. 

Elgondolkoztam a földi élet titokzatosságán és 
lelkemben forró vágy keletkezett, behatóan für- 
készni ama nagy titok után, melyet mindnyájan, 
a tudatlan és bölcs, az ifju és öreg, a szegény 
és gazdag csak sejteni tud, emberi elméjének 
korlátoltságával következtet megfoghatatlan dolgo- 
kat, melyek vagy boldogitják, vagy szerencsétlen- 
ségbe döntik. 

Mi szolgálhat tehát felvilágosítással ? A multnak 
emlékei. A romok, melynek minden porszemében 
a letünt nagyság, dicsőség magva van s amint 
szerte fujják a szelek, az éles sivitásban mintha a 
multak fájdalma nyilalna át. Az élet és halál, 
a teremtés és elmulás, majd fenséges, majd riasztó 
képei vonultak el lelki szemeim előtt. 

Elhagyva az Orontes partjain fekvő Hems váro- 
sát, elhatároztam, hogy Palmyrába is imegyek, 
hadd lássam saját szemeimmel hires emlékeit. 

Három napig bolyongtam pusztákon, barlangok- 
ban, mig végre egy völgyből a sikra értem és 
előttem álltak a legcsodásabb romok. Végtelen 
oszlopok sora húzodott előttem. Ez oszlopok alatt 
diszes épületek állottak, részint egészen, részint 
félig összeomolva. Amint bujkáltam a romok kö- 
zött egy felséges, nagyszerü épülethez értem, a 
napnak felszentelt templomához. Egy arab paraszt 
kunyhójában megszállva, ott maradtam néhány 
napig, hogy a felséges müvek szépségeit közelebb- 
ről szemlélhessem. 
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Egy napon, midőn a romokat vizsgálni men- 
tem, egy magaslatra értem, melyről a romok vég- 
telen tömege és a megmérhetetlen pusztaság be- 
látható vala. A nap éppen lemenőben volt, egy 
vörös vonal jelölé meg nyomát a szyriai hegyek 
távol láthatárán. Kelet felől a tele hold emelkedett 
az Eufrates lapályos partjain. Minden csendes, 
tiszta és nyugodt volt körültem. A nap halványodó 
fénye némileg enyhitette a sötétség iszonyát, a 
pásztorok visszavonultak csendes kunyhóikba és 
többé semmi sem mozdult az egyenlő szürke 
lapályon; néma csend honolt, amelybe csak néha- 
néha vegyült néhány éjjeli madár és a sakálnak 
bús üvöltése. A sötétség folyton terjedt, már em- 

. beri szemekkel semmit se lehetett megkülönböz- 
tetni. 

A magány, az est csendje és a gyönyörü 
látomány lelkemet elmélkedésre hangolták. 

A pusztulás látása, letünt idők emléke össze- 
hasonlítva a jelen idők állapotával, magasztos 
ábrándokba ringatta szivemet. Egy ledőlt oszlopra 
ültem s könyökömet térdeimre támasztva, fejemet 
tenyerembe szoritva, szemeimet majd a pusztára, 
majd a romokra szegezvén, mély ábrándozásba 
merültem. 

MÁSODIK FEJEZET. 

Elmélkedés. 

Itt virágzott hajdan egy gazdag város s itt volt 
székhelye egy hatalmas birodalomnak. Es az el- 
pusztult téreken emberek raja nyüzsgött s terem- 
tett életet az egész környéken. E puszta falak 
mögött, hol most halálos csend uralg, egykor a 
müvészet, öröm és bánat — ünnepek lármája 
zengett. 



A halomban heverő márvány hajdan palota 
volt, az összedült oszlopok a templomok fensé- 
gét hirdették. Ide gyültek nemzedékek vallási ὃ 
kötelességeik teljesítésére, idecsábitotta az élveze- 
tekben találékony elme az egész világ kincsét, 
gazdagságát. 

Tyrus bibora,  Serica selymei, Lydia pom- 
pás szönyegei, a Balti-tenger ámbrája, Arábia 
gyöngyei, Ophis aranya Thule ónjáért itt cserél- 
tetett ki.! 

És ime mi maradt a gazdag városból? Egy 
szomoru rom! Mi maradt fenn a hatalmas biro- 
dalomból? Egy sötét, üres emlékezet! A pezsgő 
életre, mely itt hullámzott, halálos csend követ- 
kezett; az emberek helyibe sirok némasága lépett. 
Egy virágzó város jólléte belefult a borzasztó 
szegénységbe. 

A királyok palotái vadállatok tanyája. A tem- 
plomok küszöbén barmok legelnek, az isten 
hajlékát vadállatok lakják. Mennyi fény homályo- 
sult el! 

Hány mesteralkotás semmisült meg. Igy lesz- 
nek a mulandó ember alkotásai semmivé! Igy 
tünnek el nemzetek és birodalmak a föld Szi- 
néről! 

Lelki szemeim előtt egyenként vonult el a mult 
idők története, eszembe jutott, hogy ezen orszá- 
gokat husz hires nemzet lakta; igy jöttek sorra 
mind: az assyrusok a Tigris, a kaldeusok az 
Eufrat partjain, és a perzsák, kiknek hatalma az 
Indutól a középtengerig terjedt. Sorra vettem a 
damaskusi, idumáai, jerusalemi és samariai király- 
ságokat a filisteusok harczias államával, és a phö- 
nicziaiak kereskedelmi köztársaságával együtt. 

E néptelen Syrián száz hatalmas város virág- 
zott, térségein faluk, városok, helységek valának.? 
Akkor itt mindenfelé az emberi kéz és ész mun- 
kájának és haladásának nyomai látszottak. Mi lett 
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. a sok fényes alkotásból? Hova tünt az élet és 
bőség kora? Hol vannak Tyrus hajói, Arad sze- 
kerei, hol vannak Sydon lovai, hol a tengerészek, 
piloták, kereskedők és a harczos nép sokasága? 
Hol vannak a munkások, aratók, nyájak és mind- 
azon teremtett élő lények, melyekre büszke volt 
a föld? 

. Ah! bebarangoltam a puszta földet! bejár- 
. — tam a helyeket, hol mindezek voltak és nem 

találtam egyebet, mint siri magányt s enyészetet. 
Kerestem a hajdankori népek alkotásait, s csak 
nyomaikra bukkantam, nyomokra, melyet az utas 
a porban hátrahagy. Nagy Isten! honnan e vég- 
zetes átalakulás. Miért kellett ezen országok fényé- 

. nek, hatalmának szerencséjének eltünni; a hajdani 
népesség mért nem tarthatta fenn magát folyto- 
nosan Ὁ! 

I Ábrándokba merülve uj meg uj eszmék kelet- 
. —— keztek keblemben. Itéletemet — folytatám magam- 

ban — minden megzavarja, tévutra vezeti és 
bizonytalanságba kergeti. Midőn még ezen orszá- 

. gok élvezték amiben az emberek szerencséjüket 
ο΄ és boldogságukat helyezik, akkor pogányok lak- 
. —— tak itt; a phönicziai, ki Molokjának embereket 
᾿ς áldozott és az egész világ kincsét összehalmozá. 
. .— A kaldeai, ki egy kigyó" előtt omlott a porba, 
. —— városokat hóditott, királyi palotákat rabolt; a 

perzsának, ki a tüzet imádta, száz nemzet fizetett 
adót; és most midőn igaz hivő szent népek lakják 

. —— ezen országokat, mindenfelé csak enyészet és 
τς pusztulás van. 
ti A föld e szent kezek után csak ürmöt és tövist 

. terem. Az ember véres verejtékkel vet, és csak 
. —. gondot, könyeket arat. Háboru, éhség és döghalál 
ο΄ pusztitják. Hát ezen musulmánok, ezen kereszté- 

nyek s ezen zsidók nem mind választott népei 
az Istennek? 

: A Bél sárkány. 
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Miért nem élvezhetik hát az előnyöket, miért 
fosztattak meg e martyrok vérével fölszentelt 
tartományok hajdani gazdagságuk és jólétüktől ? 

Miért van az, hogy ez áldás évszázadok 
óta más nemzetekre s más tartományokra ruház- 
tatott át? 

Ezen szavaknál a viszonyok változását követtem 
és láttam, hogy a világ királyi pálczája oly külön- 
féle vallásu és szokásu népek birtokába jutott; 
kezdve a hajdani ázsiai lakostól Európa legujabb 
polgáráig. 

A hazai föld felidézése, honom emlékeit éb- 
reszté fel bennem és minden gondolatom azon 
helyre irányult, amelyből azt elhagyám." Eszembe 
jutottak gazdagon müvelt földjei, pompás utai, 
különböző népek által lakott városai, a tengereken 
elzárt hajói és a két India adójával boritott ki- 
kötői. 

Összehasonlitottam kereskedelmét, épületeinek 
gazdagságát, lakóinak művészetét és  szorgal- 
mát, szóval; mindennel, mit csak valaha Egyptom 
és Syria birhatott; és örültem, hogy a hajdani 
Ázsia kialudt fényét Európában ismét föltaláltam ; 
de összehasonlitásom utolsó pontja csakhamar meg- ὦ 
zavarta boldog álmomat. Azon kezdtem gondol- 
kodni, hogy ki tudja nem lesznek-e valaha a m 
európai tartományaink is éppen ilyen elhagyottak ? 
Ki tudja majd a Szajna, Themse, vagy a déli 
tenger partjain, hol most a sziv és szem alig birja 
mind befogadni annyi élvezetek örvényében a 
benyomások különféleségét és sokaságát ? Ki tudja, 
hogy valaha nem fog egy utazó, mint én, ott is 
néma romok fölött botorkálva sirni a népek sirja 
és nagyságuk felett. 

E szavakra köny tolult szemembe; fejemet kö- 
penyembe burkoltam és az emberiség sorsa felett 

t 1782-ik évben, az amerikai harcz végével. 
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. sötét elmélkedésekbe merültem. Szerencsétlen lény ! 
— kiálték fájdalmasan — egy vak végzet játszik 
történeteddel ! Egy kinyomozhatatlan istenség hajtja 
végre megfoghatatlan intézményeit. Kétségtelen, 
hogy titokteljes átkot mondott az ezen földre, és 
az eltünt nemzedékek iránti boszuját a mostan 
élőkre sujtotta le: ki merészkedné az istenség 
hatalmának titkait fürkészni! ὃ 

s én ott maradtam egy helyen állva, mély 
merengésbe merülve. 

HARMADIK FEJEZET. 

A szellem. 

A néma csendben egyhangu léptek és ruha 
suhogásához hasonló neszt hallék, amint a száraz, 
remegő avaron tova lebegett. Félre vetém köpe- 
nyem és nyugtalanul tekinték körül. Ugy tetszett, 
mintha a hold félhomályában az oszlopok között 
halvány árnyat látnék fehér lepelbe burkolva, mint 
a sirokból fölkelő szellemeket szokták festeni. Az 
első meglepődés megborzasztott, küzködtem, vajjon 
fussak-e, vagy e tárgy felől magamnak bizonyos- 
ον szerezzek ? Kételyeimre üres ünnepélyes hang 
felelt: 

, Meddig fogja a gyarló ember méltatlan pana- 
szaival az eget terhelni ? Meddig fogja bajai végett 
hiuságból sorsát okolni? Vakságából mikor fog 
szeme a világosságnak megnyilni és szive mikor 
fogadja be az ész sugallatát és az igazságot? 

. Hiszen mindenfelé a tiszta fénylő igazság veszi 
. — körül és ő nem látja azt! Háládatlan ember te! 

Ha csak egy pillanatra is kinyitnád elvakult sze- 
"med, ha szived képes lenne a józan ész szavát 
felfogni, kérdezd csak meg e romokat, olvasd a 

᾿ tudományt, melyet csak számodra tartogatnak! Es 



ti néma tanui a lefolyt husz századnak, szent 
templom, tiszteletreméltó sirok, egykor dicsőséges 
falak ! 

. Jelenjetek meg a természet ügyében ti! Tegye- 
tek tanuságot a józan ész birói széke előtt, 
egy könnyelmü váddal szemben. Sujtsatok le az 
álbölcseség és képmutató  szenteskedésre és 
boszuljátok meg a mennyet és földet megtagadó 
hitetlen embert !" 

, Mi az a vak végzet, mely lábbal tiporva ren- 
det és törvényt, az emberek sorsával játszik? Mi 
az eszély vagy ostobaság sugalta igaztalan kény- 
szerüség ? Miben áll az istenség átka ezen orszá- 
gokon? Hol a boszu, mely Isten kezével ezen 
országokat örökös vadonsággal bünteti ? Szóljatok 
hát ti régen letünt idők emlékei, hogy változtatta-e 
az ég törvényeit, vagy  változtatta-e pályáját? 
Aludt-e ki a napnak tüze csak egy perczre is 
e hosszu évek során, avagy változott-e a természet 
rendje ? 

Felelj te hazug és istentelen nemzedék ! 
Ha a természetben semmi sem változott, miért 

nem olyanok a jelen nemzedékek, mint a hajda- 
niak voltak? 

Igazságtalanul vádoljátok ti bajaitokért a min- 
denhatót és a sorsot! Szólj te képmutató nem- 
zedék: miért lettek a virágzó tájak vadonná, 
miért ürültek ki a hatalmas városok, Isten okozta-e 
az enyészetet, ő rombolta-e le a templomokat és 
oszlopokat, vagy az ember ? Isten sujtotta-e gyilkos 
fegyverrel a városokat, ő gyilkolta-e le a népeket, 
ő pusztitá-e el a gabonát és vetéseket, ő tépte-e 
ki a gyümölcstermő fákat, ő, vagy emberi kar 
müve volt mind az? Es ha a vetések pusztulása 
után éhség következett, Isten okozta-e és nem az 
emberek őrült dühe? S ha jött a döghalál, az 
Isten haragja, vagy az emberek esztelensége idézte-e 
azt elő? Ha tehát háboru, éhség és döghalál az 
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emberiséget elsöpörték; ha a föld pusztán maradt, 
Istennek müve volt-e? Hát nem az uralkodók 
kincsszomja fosztotta-e ki a munkást, tarolta le a 
vetéseket és tette vadonná az országot? Isten-e 
vagy a királyok kevélysége bujtogatta-e fel a 
gyilkos hadakat? Tehát az istenek szenvedélyei-e 
azok, melyek ezer alakban sanyargatják az embe- 
riséget, vagy az emberek szenvedélyei ? És ha 
szenvedéseiktől szabadulni nem tudnak — Isten 
tudatlanságának, vagy saját ostobaságuknak kell-e 
azt tulajdonitani? Hallgassatok el hát ti halandók 
és ne vádoljátok a sors végzeteit, vagy az istenség 
határozatait! Ha Isten jó, lehet-e oka szenvedései- 
teknek ? ha ő igazságos, lehet-e biüntársatok galád 

. tetteitekben? Nem, nem! a végzet, melyért az 
ember panaszkodik, nem lehet a sorsnak végzete, 
a sötétség, melybe elméje tévedt, nem az istenség 
sötétsége, tudatlanságának, viszontagságainak for- 
rása nem az istenségben, hanem itt keletkezik 
mellette a földön, nincs elrejtve az istenség kebe- 
lében, hanem ott hordja az ember a szivében." 

, [6 fölháborodol és azt mondod, hogyan van 
az, hogy a fölkent nemzedékek kevésbé szeren- 
csések, mint hajdanában az istentelenek voltak! 
Elvakult ember te! hol az ellenmondás, mely téged 
boszant? hol van a talány, melyet te az ég igaz- 
ságában feltalálni vélsz? En te rád bizom az 
összehasonlítást, a kegyelem és büntetés között 
az ok és okozat között. — Szólj: ha e hitetlenek 
jól megfigyelték az ég és föld törvényeit és ha 
munkáikat az évszakok rendje és a csillagok futása 
szerint rendezték, meg kellett volna talán Istennek 
a világok egyensulyát változtatni, hogy megcsalja 
ügyességüket. Meg kellett volna semmisiteni Isten- 
nek mindent, mit az emberi ész bölcsesége meg- 
teremtett ? Es hol van ott a hitetlenség, hol az ész 
birodalmakat alapit, bátorsága megvédi s igazsága 
megerősiti azt; hatalmas városokat épit, a földet 
lakosokkal népesité és mint egy teremtő szellem, 

E. F. Volney : A romok. 2 

ὃ. 

ZATA ai 
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életet és mozgalmat teremtett az egész földre? Ha 
ez istentelenség, miből áll akkor az igaz hit? 

Az Isten, ki a levegőt madarakkal, a földet 
állatokkal és a vizeket halakkal népesité ; Isten, ki 
az egész természetre életet áraszt, lehet-e a romok 
és sirok Istene? föltételezhető-e róla, hogy áldo- 
zatul pusztitást, hódolatul talán tüzet és lángot 
kiván? Hát lehetséges-e az, hogy magasztaló 
énekül sóhajokat, imádókul gyilkosokat és tem- 
plomul egy elpusztult világot akarjon ő? Es ezek 
talán nem mind a ti müveitek, szent és hivő né- 
pek? Hát nem a ti jámborságtoknak gyümölcse 
ez? Ti népeket gyilkoltatok, városokat és államo- 
kat romboltatok, a földet pusztává tettétek és még 
jutalmat kivántok gonosz müveitekért ἡ Csodáknak 
kellene értetek történni és a természet rendje ellen 
magától helyre jönni, jóvá lenni annak, amit az 
embereknek szenvedélye, ostobasága, gonoszsága 
lerombolt ? Az elfogult, elvakult ember mindenre 
csak azt mondja: Isten ugy rendelte, a sors ugy 
akarta! De én esküszöm az ég és föld törvé- 
nyeire, az emberi sziv érzelmeire, hogy az ámitók 
és képmutatók bünhödni fognak csalárdságaik és 
ragadozási vágyaikban csalódásuk által! Előbb 
fogja a nap pályafutását megváltoztatni, de akkor 
sem győzhet az ostobaság a bölcseségen, a vak- 
ság győzelmet arasson az ész és felvilágosodás 
felett; a gyöngéd művészetek által az emberiség- 
nek valódi élvezet szerzése és boldogságának tar- 
tós alapra leendő helyezése által." 

NEGYEDIK ΡΕΊΕΖΕΙΣ 

Fölvilágositás. 

§ Igy szólott a szellem és én megdöbbenve a 
ἊΝ beszédeken, sokáig hallgattam. Végre azonban 
Ἢ nekibátorodva, megszólitám: , Oh sirok és romok 

] 
"41. ἡῳἐὁμὰ GYRRUG 

ἡ, "νὰ "ἡ í 
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szelleme! Megjelenésed és szigoru hangod meg- 
zavarták elmémet, de szavaid igazsága bátorságot 
csepegtet csüggedő lelkembe; bocsásd meg tudat- 
lanságomat! Ha szivemben olvasol, tudhatod: 
mennyire szomjazom az igazságot s tudhatod, mily 
szenvedélylyel keresem azt! Azt nyomozni jöttem 
e távol vidékre. Te tudod, hogy bejártam a földet, 
falukat, városokat és mindenütt csak nyomort, 
pusztulást találtam; a fájdalmak, melyek embertár- 
saimat sanyargatták, meghatották lelkemet. Sóhajtva 
mondám magamban: hát csak fájdalom és nyo- 
moruságra van az ember teremtve ? A kinok fölött 
elmélkedve, mentőeszközök fölfedezéséről töpreng- 
tem. — ΕἸ fogom hagyni az elfajult társaságot, 

. eltávozom a palotáktól, hol a tivornya nemtelenné 
teszi a lelket és elhagyom a kunyhókat, hol a 
nyomor lealacsonyitja azt. A magányba fogok 
vonulni, hogy a romok között éljek; meg fogom 
kérdezni a hajdankor emlékeit a mult idők böl- 
cseségéről, meg fogom idézni a szellemet, mely 
hajdan Ázsia álladalmainak fényét s népeinek 
dicsőségét táplálta; meg fogom kérdezni a tör- 
vényhozók hamvait, hogy mely okokon emelked- 
nek fel és mely okokon sülyednek alá az orszá- 
gok, mi a népek boldogságának forrása és mi a 
szerencsétlenségük és mi a társadalom békéjének 
és az emberiség szerencséjének alaptétele ?" 

Elhallgattam és lesütött fővel vártam a szellem 
válaszát. — , Béke és szerencse csak azoknak jut 
birtokrészül — mondá — kik igazságot gyakorol- 
nak! Oh ifju! miután a te szived őszintén keresi 
az igazságot, miután a te szemeid az előitéletek 
homályán keresztül is tisztán látnak, ne legyen 
hasztalan kérésed. Fel fogom fedezni előtted az 
igazságot, melyet tudni óhajtasz ; megtanitom elmé- 
det a bölcseségre, melyet hivsz ; leleplezem előtted 
a sirok titkait és az évszázadok tudományát s 
bölcseségét !" 

Hozzám lépett és kezét fejemre téve, mondá: 
a ΠΡ 
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, Kelj föl halandó és rázd le érzékeidről ἃ föld- 
nek porát, melyben fetrengsz!" — Erre mennyei 
tüztől áthatva, ugy tetszett nekem, mintha a köte- 
lékek, melyek a földhöz bilincselnek, feloldódná- 
nak és a szellemek röpte által egy magasabb lég- 
körbe ragadtatnám. Amint innen a földre néztem, 
uj jelenség tünt szemeimbe. Lábaim alatt az ürben 
egy a holdhoz hasonló égi testet láttam, ugy 
nézett ki, mint egy foltokkal tarkázott tányér, 
melyen különböző szinek váltakoztak. Azon törtem 
fejem, micsoda foltok lehetnek azok? midőn a 
nemtő igy szólott: , Ember, ki az igazságot kere- 
sed, ismered-e azon látományt?" Oh, szellem! 
— felelék — ha a holdat nem látnám, azt hin- 
ném, hogy az, mert hasonlit azon planétához; 
azt hinné az ember, hogy azon foltok tengerek és 
szárazföldek. 

, Igen — mondá ő — tengerek azok és száraz- 
földek; azon félgömb, melyen lakozol." 

Hogyan? — kiálték — az volna a föld, melyen 
a halandók laknak, melyet ők világnak neveznek 
és azt hiszik, hogy e porszem javára teremté Isten 
a nagy mindenséget, mely elvész, elenyészik a 
számnélküli hasonló világok tömkelegében? Oh 
nemtő! a halandónak szemei nem hatnak el azon 
távol tárgyakig ! 

Megérinté arczomat s szemeim élesebbek lettek 
a sasszemeknél és daczára ennek, a folyamok csak 
mint görbe vonalak, a hegyek mint barázdák, a 
városok mint apró alakok valamely sakktáblán, 
ugy tüntek föl előttem. 

A szellem ujjával a tárgyakra mutatva, meg- 
ismerteté azokat. , Azon göröngyök, melyeket amott 
a Nilus partján láthatsz, ama virágzó városok 
maradványai, melyek egykor az acthiopiai király- 
ság büszkeségét tevék;! itt van fővárosának, a 
száz palotából álló Thébénak romjai," a városok 
ősanyja és egy csodálatos esemény emléke. Itt 
fedezte fel egy most elfeledett nép egykor a tudo- 
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mányok és miüvészetek elemeit, akkor, midőn még 
minden más nép barbár s tudatlan volt. Lásd 
amott Horeb sivatagjait és a Sinai hegyet, hol 
egy mély belátásu bátor férfiu a közönséges értel- 
men felül álló eszközökkel szabályokat alkotott, 
melyek az egész emberiségre befolyással birtak. 
Itt voltak az idumái kikötők", honnét a phönicziai 
és izraelita hajók, az arabs félsziget mentén, ki- 
vitorláztak a perzsa öbölbe, hogy Helvila gyön- 
gyeivel és Sába aranya és ορῃϊάνα! megrakod- 
janak. Igen, itt Oman és Babarain partjain volt a 
fényüzés és kereskedelem székhelye, mely a haj- 
dani népek sorsa fölött határozott; itt rakattak ki 
Ceilan drága kövei, Kaschmir becses övei, Gol- 

. konde gyémántjai, a Maldivii szigetek ámbrája, 
Thibet pézsmája, Kochin aloeja,- India pávái és 
majmai, Hadramuth tömjéne, a myrha és ezüst, 
Afrika aranypora és elefántcsontjai. Itt rakattak e 
drágaságok egyptomi és syriai hajókra, innen vit- 
ték a Vörös-tengeren át és tették nagygyá Thebát, 
Sidont, Memphis és Jeruzsálem városait egymás- 
után; majd a Tigris és Eufrates folyamokon halad- 
tak fölfelé, hogy izgassák az assyrusok s caldeusok 
és perzsák tevékenységét. Es ezek a kincsek vol- 
tak azok, melyeket ha bölcsen használták, növel- 
ték a népek uralmát s ha visszaéltek velük, meg- 
buktatták azt. Nézd itt a pompás Persepolis 
romjait, melynek csak oszlopait láthatod; Ekba- 
tánaét, melynek hétsoros falai romokban hever- 
nek; Babylonét, mely még csak romhalmokat 
mutathat fel"; Niniveét, melynek neve már alig 
ismeretes; Thapsakum, Anathot, Gerra és ezen 
elpusztult Palmyraét. Oh, hajdan idők emlékei, 
térjetek vissza emlékeimbe! Leplezzétek le előttem 
az emberiség bajainak okait! Javitsátok meg őt 
tévelygéseinek feltüntetése által! Tanitsátok meg 
saját bölcseségére s hadd legyen a multak tapasz- 
talata a jelen s jövő nemzedékek számára : oktató 
emlék és a szerencse csirája!" 



ÖTÖDIK FEJEZET. 

Az ember állása és helyzete a világban. 

Néhány percznyi hallgatás után következő sza- 
vakkal folytatá a szellem : 

, Mondtam már neked igazság barátja, hogy 
hasztalan  háritja az ember  szerencsétlenségeit 
képzelt erőkre s keres titkos okokat bajaira. Két- 
ségtelen az, hogy az ő állapota sok kényelmet- 
lenségnek van a világi rendben alávetve; kétség- 
telen az is, hogy léte egy magasabb erő által 
kormányoztatik, de ezen erő sem egy vaksorsnak 
játéka, sem valami képzelt, agyafurt lénynek sze- . 
szélye. Éppen csak ugy, mint a világ, melynek ő 
is egy részét teszi, igy az ember is, természeté- 
ben rendszeres, hatályaiban összefüggő és lényegé- 
ben örökre változhatatlan törvényeknek van alá- 
rendelve. Es ezek a törvények, melyek alapját 
képezik a jónak és rosznak egyaránt, nincsenek 
sem csillagzatba irva, sem rejtélyes törvényköny- 
vekbe följegyezve! A földi lények természetével " 
összeforrva, létezésükkel egyesülve, mindenkor és 
mindenhol vele vannak az emberrel, hatással 
vannak érzékeire, óvják és intik értelmét, s ma- 
gukkal hordják minden tettnek jutalmát és bünte- 
tését. Ha az ember ezen törvényeket ismerné, ha 
felfogni tudná a saját lényével együtt az őt körül- 
vevő természetet: akkor megismerné sorsának 
intézőjét, tudná, hogy miből, honnan erednek 
bajai és hogy minő eszközökkel védekezhetik azok 
ellen! Midőn a titkos hatalom, mely a mindensé- 
get élteti, a földgömböt, melyen az ember lakik 
megalkotá, a tárgyakat, amelyekből az fennáll, 
különös tulajdonságokkal ruházta fel; mely által 
az okok és határok, az alap okok és következmé- 
nyekből egy szabályszerü rendet alapított, mely a 
sors, vagy következetesség szine alatt a minden- 



séget kormányozza és a világban az egyensulyt 
fentartja. Az embernek, ki oly sok különböző 
tárgyak hatásának van kitéve, kinek gyarló életét 
mégis fentartani akará, tehetséget adott az érzésre. 
Ezen képességénél fogva, minden oly tény, mely 
az ő létének ártalmas, rossz érzést s fájdalmat 
okoz; ellenben a kedvező tények, gyönyört és 
kéjes érzést ébresztenek. Ezen érzelmek hatása 
alatt azon kényszerüségbe van helyezve, hogy 
szeresse és fentartsa életét. Onszeretet, jólét utáni 
vágy, a fájdalmaktóli idegenkedés, ezek az em- 
berre szabott őseredeti törvények s ezek avégre 
lettek alkotva, hogy kormányozni lehessen őt: 
ezen törvények azok, melyek valamint a mozgás 
szabályai a nagytermészetben, ugy ezek az er- 
kölcsi világban egyszerü és hasznos alapelvekké 
lettek. 

Igy van tehát alkotva az ember állapota. Az ele- 
mek hatásából kifolyólag sok bajnak alávetve és 
ha a természet ezen végzetében szigorunak is 
tünik fel irányában, de föltétlenül igazságos. Nem- 
csak engedékeny volt, hanem ezen bajokat eny- 
hiti hasonló jótéteményekkel, melyben az ember- 
nek korlátlan hatalmat adott. Ugy látszik igy szó- 
lott hozzája: Hatalmamnak gyenge eszköze te, 
én neked semmivel nem tartozom, mégis életet 
adok. A világ, melybe helyeztelek, nem te érted 
volt alkotva és én mégis megengedem neked, hogy 
azt használd; a jót roszszal vegyitve fogod benne 
találni, s tőled függ, hogy egyiket a másiktól 
megkülönböztesd, s hogy lépteidet virágos vagy 
tövises pályára irányozd. Légy mestere saját sor- 
sodnak, kezedbe teszem azt. 

Igen, az ember saját maga lett mestere sorsá- 
nak, önmaga okozta szerencséjének bukását vagy 
ragyogását. 

Es ha a sok fájdalmak láttára, melyek életét 
kinozzák, van is oka gyengesége és meggondo- 
latlansága fölött sóhajtani, ha megfontolja mily 



állapotból indult ő ki, és mily magasságra birt ő 
fölemelkedni, talán még több joga van kérkedni 
erejével és büszkélkedni lelki tehetségével. 

HATODIK FEJEZET. 

Az ember eredeti állapota. 

A teremtett ember eredetben test és lélekre 
nézve teljesen meztelenül lett a vadon földre he- 
lyezve és a sors játékának oda dobva. Elhagyatva 
teljesen az ismeretlen hatalomtól, mely őt meg- 
alkotá, nem látott maga körül égből leszállott 
lényt, mely őt a szükségekre és saját maga iránti 
kötelességeire megtanitotta volna. Miként a többi 
állat a multak tapasztalata és a jövendő előre- 
látása nélkül bolyongott a rengeteg erdőkben, 
csupán a természet ösztöne által vezetve és kor- 
mányozva. Az éhség fájdalma élelme beszerzésére, 
az évszak szigora testének óvására kényszerité. 
O készitett magának ruházatot és a kéj érzetének 
hatalmas ingere vonzotta őt egy másik hasonló 
lényhez, hogy tovább tenyészsze önfaját. 

Ily módon voltak: az önszeretet, a fájdalmaktóli 
idegenkedés és a jólét utáni vágy azon hatalmas 
és egyszerü eszközök, melyek az embert vad, bar- 
bár állapotából kiragadták és ha élete jelenleg 
élvekkel teljes, méltán mondhatja : 

En magam teremtém magamnak mindazon jókat, 
melyek körülvesznek s önmagam vagyok mestere 
szerencsémnek ! 

Igen, te teremtőképes ember, fogadd hódolato- 
mat! Te megmérted az egek magasságát, kiszá- 
mitottad a csillagok nagyságát, megfogtad a fel- 
hők villámait és imeghódítottál minden elemet! 
Miért kellett ily sok magasztos tulajdonnak oly 
sok tévelygéssel vegyülve lenni! 



TIS VÉDIK ΒΕΊΕΖΕΥ: 

A társaságok keletkezése. 

Az első emberek, kik kis családjaikkal az erdők- 
ben és a folyók partjain bolyongak, hogy vadakat 
és halakat fogdossanak; ez ősvadászok és halá- 
szok a veszélyektől környezve, érezni kezdték 
egyéni gyöngeségeiket és igy belátva a közös lét 
biztonságát, egyesítsék segédeszközeiket és erőiket. 
Ha egyik veszedelembe esett, többen segitségére 
mentek és támogatták; ha egyiknek élelme hiány- 
zott, a másik megosztotta vele sajátját. Igy tár- 
sultak létük biztosítására az emberek, erejüket 
megsokszorositva, megvédelmezték élvezeteiket és 
az Önszeretet volt első rugója a társulásnak. 

Különféle szerencsétlenségek, a vándorélet fára- 
dalmai és a gyakori élelemszükségek kényelmetlen 
hatása alatt gondolkozva és maguk között a kér- 
dések fölött tanácskozva, igy szólának: , Miért 
töltsük napjainkat széjjelszórt gyümölcsök keres- 
gélésével ? Miért fáraszszuk magunkat vadak üldö- 
zésével? Miért nem gyüjtjük magunk köré az 
állatokat, melyek bennünket táplálnak ? Miért nem 
szaporitjuk őket, hogy szaporodásukból magunkat 
táplálhassuk és bőreikkel ruházhassuk Ὁ Igy nem 
kellene küzdeni a mai napért és nem okozna 
aggodalmat a holnap." 

Es az emberek egymás segélyével hatalmukba 
ejtették a gyorslábu kecskét és a félénk juhot; 
elfogták a türelmes tevét, megszeliditették a vad 
bikát és a nyugtalan lovat, találmányuk eredmé- 
nyének örvendve, élvezni kezdték a nyugalmat és 
kényelmet. Az önszeretet rugója minden gon- 
dolatnak, lett szülőanyja a művészet és élve- 
zetnek. 

Igy most, miután már napokat tölthettek az 
emberek munka nélkül, egymás gondolatainak 
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közlésével, kiváncsisággal szemlélték a földet, az 
eget és önmagukat. 

Megkülönböztették az évszakokat, az elemek 
hatását, a gyümölcsök és növények tulajdonságait 
és gondolkoztak, hogy miképpen szaporitsák élve- 
zeteiket? Es miután feltalálták a módot, hogyan 
lehet kis helyen sok élelmet hosszu időn át eltar- 
tani, állandó lakhelyeket alapitottak ; házakat, falu- 
kat és városokat épitettek; népeket és nemzeteket 
képeztek és az önszeretet kifejleszté lelki, testi 
tehetségöket és erejöket. [gy volt képes magát az 
ember tehetségei által szerencséjének bámulatos 
magaslatára felküzdeni. 

Bár jobban megfigyelték volna a lényegébe 
oltott törvényeket és bár vajha teljesitette volna 
annak egyetlen czélját. 

De fájdalom, hamar eltéveszté a rászabott tör- 
vényeket s áthágva azokat, a tévelygések és sze- 
rencsétlenségek örvényébe rohant. A rendetlen és 
vak önszeretet lett a viszálykodások termékeny 
csirája. 

NYOLCZADIÍKSBETEZES 

A társadalmi bajok forrása. 

Alig fejlesztették ki az emberek tehetségeiket, 
érzékeik máris a hizelgő tárgyak ingerétől elkapva, 
zabolátlan vágyaikat követték. Nem elégültek meg 
többé a szelid érzelmek mértékével, nem elégitet- 
ték ki szorgalmuk és fáradságuk gyümölcse, ha- 
nem véreik vagyonára áhitoztak. Az erős fölkelt a 
gyengébb ellen; a gyenge segélyre hivott fel más 
gyengét, hogy ellenállhasson az erőnek; és amint 
az erősek egyesültek az elnyomásra, ugy a gyen- 
gék az ellenállásra. Es az emberek kölcsönösen 
kinozták egymást. A szenvedélyek ezerféle alakban 



dear eresztő 

. mutatkoztak és előidézték ἃ szerencsétlenségek 
végnélküli lánczolatát. 

Igy lett az önszeretetből, mely okosan, mérsé- 
kelve a szerencse és tökéletesség forrása, mihelyt 
mértéktelen és vakká lőn a legveszedelmesebb 
méreg; és a telhetetlenség, mely a tudatlanságnak 
szülötte, lett azon bajok forrása, melyek a földet 
pusztává tették. 

Igen, tudatlanság és telhetetlenség az emberi 
élet bajainak kutforrásai! Ezek által ismeré félre 
szerencséjét és a természet törvényeit. A szenve- 
délyek kiölték szivéből a szánalom és méltányos- 
ság érzetét. Tudatlanság és telhetetlenség embert 
emberrel, családot családdal, törzset törzszsel álli- 
tott szembe, a föld öldöklés és rablás vérmeze- 

1 jévé lett. 
Az ember telhetetlensége és tudatlansága! ezek 

azon átkos szellemek, melyek a földet vadonná, 
a birodalmakat romokká tevék! 

Azonban miután minden rossz, mely az emberi- 
séget tönkre tette, saját kebeléből eredt, ott kell 
hogy keressük a segélyeszközöket is, melyekkel ezek 
ellen védekezhetünk. 

ΚΙΒΕΝΟΖΕΒΙΚ ἘΕΙΕΖΕΊΣ 

A kormányok és törvények keletkezése. 

Bekövetkezett azután, hogy az emberek a köl- 
csönösen, egymásnak okozott bajokban, békéért 
sóhajtoztak; szerencsétlenségeik okairól gondol- 
kozva, igy szólának : , hiszen szenvedélyeink egy- 
más megrontására vezettek és miután mindenikünk 
mindent el akar nyelni, nincs egyikünknek se 
semmije; amit az egyik elrabol ma, azt elragadja 
holnap a másik. Nevezzünk ki itélő birákat, kik 
jogaink fölött őrködjenek és viszálykodásainkat 



itéletükkel elintézzék. Igy mindenkinek élete és 
vagyona közös védelem és kezesség alatt állva, 
nyugodtan élvezhetjük a természet összes javait. 

Es a társadalmak kebelében szerződések jöttek 
létre, melyek az egyén cselekményének s jogainak 
zsinormértékévé és törvénynyé lettek; előljárókat 
neveztek ki, hogy erre ügyeljenek; a nép ezekre 
bizta a mérleget jogai mérlegelésére és a pallóst 
a vétségek büntetésére. 

Az erő és tevékenység egyensulya szerencsésen 
helyreállott. Az igazság és méltányosság neve a 
földön ismeretessé és tiszteltté lőn. 

Ily módon a rendetlenség, melyet az ostobaság 
idézett elő, a bölcseség által jóvá lett téve. Hogy 
saját élményeit biztosíthassa, tisztelte a másokét 
és a telhetetlenség ellensulyát a felvilágosult ön- 
szeretetben találta fel. 

Igy lőn az önszeretet örökös rugója minden 
egyesnek, szükséges alapja minden összeköttetés- 
nek és ezen törvénynek figyelemre méltatásától 
függött a nemzetek sorsa. Ha a közmegegyezés 
utján létrejött törvények ezen czélhoz hivek marad- 
tak és ennek sugallatát követték, akkor igy az 
egyesek szerencséjének tömegéből közboldogság, 
közjólét fejlődött; ellenkező esetben szive sugalla- 
tától megfosztva, tétlenségben tengett és igy az 
egyesek gyengeségéből közgyengeség keletkezett. 

Belülről tehát a kormányok és törvények mél- 
tányossága fokozta a birodalmak fényét és jólétét, 
külhatalmuk pedig azoknak buzgalma által volt 
megteremtve, kik a közjólét iránt érdeklődtek. Az 
emberek szaporodása által azonban a viszonyok 
nehezebbekké váltak s a jogok meghatározása is 
bonyolultabb lett; a szenvedélyek folytonos játéka 
előre nem látott eseményeket teremtett; a szerző- 
dések hiányossá, semmissé lettek; szóval: a tör- 
vények végrehajtói azoknak czélját majd eltévesztve 
vagy elferditve, a társadalmakat zavarba és ren- 
detlenségbe hozták. A törvények romlottsága s a 
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kormányok igazságtalansága lettek alapokaivá ἃ 
népek szerencsétlenségének és az államok leigáz- 
tatásának. 

És e bajok mind a telhetetlenség és tudatlan- 
ságból származtak. 

TIZEDIK "FEJEZET. 

Általános okai a régi államok jólétének. 

Te bölcseséget szomjazó ember, ezek voltak 
tehát okai a régi államok bukásának. Bárhova 

. nézzek, bármerre lépjek, a gyarapodásnak és 
pusztulásnak, a haladásnak és bukásnak mindenütt 
ugyanazon alapelvei tünnek fel előttem, hol hatal- 
mas nép és virágzó ország van, itt az alkotott 
törvények egybe vannak forrva a természet törvé- 
nyeivel; ott a kormány szabad gyakorlatot enged 
a tehetségnek és egyforma biztosítékot nyujt min- 
denki személye és vagyonának. Ellenkezőleg, hol 
a birodalom pusztulásnak indult, ott a törvények 
hiányosak és tökéletlenek, vagy a züllött, lelki- 
ismeretlen kormány által lábbal tiportatnak. 

Midőn a nemzetek gyermek korában az emberek 
erdőkben éltek, mindnyájan egyenlő szükségeknek 
alávetve, egyenlő tehetséggel felruházva, erőre is 
mindnyájan egyformák voltak. A társadalmak ala- 
kitásánál ezen egyenlőségük nagy előnyükre szol- 
gált, mert minden egyes embert függetlenné tett 
a másiktól; egyik sem volt rabja a másiknak; 
egyiknek se jutott eszébe, hogy ő ur legyen. Az 
uj ember nem ismerte sem a szolgaságot, sem a 
zsarnokságot és miután élete fentartására elegendő 
eszköz birtokában volt, nem volt rászorulva mások- 
tól kölcsönözni. Nem tartozott senkinek, de nem 
is követelt senkitől, a mások jogait saját jogai 
után itélte meg; világos fogalmai voltak a jog és 

ν᾿ νυν: zi 



igazságról ; mesterséges élvezeteket nem ismerve, 
csupán életszükségleteire vágyott. Kezének mun- 
kája által tulbőséget teremtett, a bőség előidézte 
a népesedést; megteremtette a különböző műüvé- 
szeteket és számos lakosoktól boritott föld tarto- 
mányokra oszlott, 

A népek jelleme visszatartóztatá a zsarnokságot 
és függetlenséghez szokott ember saját ereje tuda- 
tában kevés szükséget érzett. 

Miután az államok egy közös helyre szorultak, 
a sürü érintkezés által lehetetlen volt egyiket a 
másik által elnyomni, érdekeik tiszták és egysze- 
rüek voltak. Szükséget sem éreztek, mert mind- 
nyájan birtokosok és mezei munkások voltak. 

Ha tehát viszálykodások keletkeztek, azokat 
családok és felekezetek egyenetlensége okozta: a 
peres érdekek a nagyszámu népek érdekeivel voltak 
közösek. Az idegei megtámadásától való félelem min- 
den viszályt, indulatot féken tartott; ha egy fele- 
kezet magát elnyomottnak érzé, nyitva volt előtte 
az egész világ, hol egyszerü igényeit egyformán 
kielégitheté, kivándorolt tehát és függetlenségét 
más helyre vitte magával. 
A hajdani államok sok olyan eszközök birtoká- 

ban voltak, melyek jólétet és hatalmat biztosítottak 
neki, s miután jólétét mindenki hazája alkotmá- 
nyában találta fel, tehát élénken részt vett annak 
fentartási munkájában. Ha hazáját idegenek támad- 
ták, személyes érdeke kisérte őt a harczba; saját 
házát és hazáját kellett védelmeznie és saját 
ügyeiérti buzgalma hazája iránt is buzgalmat 
ébresztett. 

Miután a közügyek terén elkövetett hasznos 
cselekedetek, nyilvános elismerést és köszönetet 
nyertek, ennélfogva mindenki igyekezett hasznossá 
lenni. Az önszeretet tehát sokszorositá az észtehet- 
séget s a polgári erényt. 

A polgárok adójából hadseregek és közalapít- 
ványok keletkeztek, a szabad földön mindenki 
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§ . birtokos volt; a birtokfelosztás .lehetetlenné tette 
. a fényüzést, s megvédte az erkölcsi tisztaságot. 

Mindenki maga müvelte földjeit, a szorgalommal 
üzött földmüvelés gazdag aratást; a gazdag aratás 
közjólétet idézett elő, miután a népesség is gyor- 

! san szaporodott és csakhamar a legmagasabb fokot 
ké érte el. 

A föld bő termése szükségessé tette a kereske- 
delmet; a kereskedelem előidézte az ügyesebb 
hasznát s a haszon szaporitotta az élvezeteket. 
A jó kormányzat előnyével az az előny is szö- 

vetkezett, hogy a forgalomra kitünő alkalmas hely- 
lyel birtak, melyek ennélfogva a kereskedés virágzó 
raktáraivá s a kormánynak hatalmas székhelyeivé 
váltak. A Nilus és  Középtenger, a Tigris és 
Eufrates partjain India és Európa felhalmozott 
kincsein egymásután számos pompás fővárosokat 
teremtettek. 
A meggazdagodott népek fölöslegüket közös és 

nyilvános hasznos miüvekre fordították és ez az 
épitkezések korszaka, melynek fenségén és pom- 
páján csak ámulni tud a szellem. Tyrus kutjai?" 
az Eufrates gátjai, Média földalatti csatornái, " 
Palmyra vizvezetékei, ama templomok, amaz osz- 
lopcsarnokok, mind abban a korban emeltettek. 
És e megmérhetetlen müvek nem nyomták ἃ 
nemzeteket, mert ezek a szabad és lánglelkü 
polgárok  vállvetett  "müködéseínek eredményei 
valának. 

Igy emelkedtek föl a hajdan ídők államai, mivel 
azokban a társadalmi intézmények tökéletesen meg- 
egyeztek a természet törvényeivel. A szabadság, 
személy- és vagyonbiztonság, képességeiket fej- 
lesztette és önszeretetüket teljes mértékben érvé- 
nyesitette. 



TIZENEGYEDIK FEJEZET: 

A forradalmaknak és az egykori államok 

bukásának általános okai. 

A gazdasággal fejlődő birtokvágy állandó és 
általános küzdelmet idézett elő az emberek között, 
egyesek és társadalmak szünetlenül egymás ellen 
támadásokra ingerelve, végnélküli forradalmakat 
idézett elő. 3 

Ez a birtokvágy az embert vad, barbár állapo- 
tában először is ragadozás, erőszak és gyilkos- 
ságra tanitá, mindenesetre sokáig feltartóztatá fel- 
világosodását és haladását. 

Önkényes és mesterségesen készült jogok kelet- 
keztek, melyek a népek igazságróli fogalmát és 
erkölcsiségét tönkre tették. 

Az erők egyenlőtlensége törvénynyel szentesit- 
tetett!" s miután az erős a gyengébbnek életét el- 
vehette volna és azt meghagyta, ennélfogva jogot 
igényelt magának amannak személye fölött; és az 
egyesek rabszolgasága előidézte a nemzetek rab- 
szolgaságát. 

A családfő saját házában korlátlan hatalmat 
gyakorolhatott s ennek korlátozására semmiféle 
szabályt el nem ismert; elajándékozta és vissza- 
vette vagyonát, minden méltányosság, minden 
igazság nélkül; és a házi kényuralom megveté 
alapját a politikai kényuralomnak. 

Az egyetértés és polgári béke szine alatt az 
államok kebelében belháboru lappangott, mely 
által a polgárok, különböző testületek, karok és 
családokra oszolva, oda hatottak, hogy a legfőbb 
hivatal czime alatt magukhoz ragadják a hatal- 
mat és szenvedélyeik szerint mindent kiraboljanak 
vagy leigázhassanak, és ez a beavatkozási vágy 
ezerféle alakban jelentkezett, de soha nem szünt 
meg a nemzeteket és a társadalmakat gyötörni. 

4 
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De ellene szegült a társadalmi egyezségeknek, 
áthágta és megtörte a már meglévő törvényeket ; 
a viszálykodásnak dobta martalékul az ország 
lakosait s a megzavart társadalmakat, fejetlenség 
(anarchia) neve alatt szenvedélyei által kinozta. 

A közhivatalnokok magukhoz ragadták a hatal- 
mat, melyet csupán megőrizniök kellett volna. 

Ezen hivatalnokok a közvagyont saját pártjuk 
gyarapitására vesztegették, mely által meghosszab- 
bitották hivataloskodásuk idejét, daczára annak, 
hogy csak bizonyos időre lettek választva. Később 
a választott hivatalnokokból örökösök lettek és a 
szenvedélyektől zaklatott állam martaléka lett a 
népuralom (demokráczia) minden bajainak. 

Majd a gazdagok és előkelők egyesítve hatal- 
mukat, leigázták a népet és az arisztokráczia neve 
alatt azok szenvedélyei által gyötörtetett az ország. 

Egy másik országban szenteskedő ámitók a 
templomok homályában és az oltárok függönyei 
mögött isteneket beszéltettek s a népet elámitva, 
teokráczia neve alatt papok szenvedélyei marczan- 
golták az államokat. 

Majd a nép megunva a rendetlenséget és 
zsarnokságot, egyetlen urnak veté magát alá, ki 
természetesen szintén visszaélt a reá ruházott 
hatalommal és a monarchia név alatt királyok és 
herczegek sanyargatták az államot. 

Ekkor a nép elégületlenségét ravasz bujtogatók 
használták fel, jobb uralkodó reményével kecseg- 
tetve, a régit megbuktatták és ezrek feláldozásával 
magukat ültették annak helyére; az ebből kelet- 
kezett viszályok, a polgárháboru pusztításai és 
rendetlenségei tették tönkre az államot. 

Végre a legravaszabb és legszerencsésebb vetél- 
kedő magához ragadva a hatalmat, milliók fölött 
telhetetlenségével zsarnokoskodott. A szenvedélyek 
ügyes kihasználásával az embert ember ellen, az 
osztályt osztály ellen izgatta. A kincsek és hiva- 
talok egymásba ható játéka által feloldhatatlan 

E. F. Volney : A romok. 3 
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bilincsekbe vert egy egész népet s az államok ἃ 
kényuralom lassan emésztő sírjába buktak. 

Az önszeretet és bítorlás kétféle hatást ered- 
ményezett, amelyek egyenlően veszélyesek voltak ; 
először: a társadalmakat egymástól való elkülö- 
nitése által meggyengité és lehetővé tette felbom- 
lásukat ; másodszor : egyesek hatalma az államokat 
egymás ellen forditá, mely azok békéjére és fenn- 
állására nézve veszélyes volt.!! 

Ebből az következett, hogy egyik állam a 
másikat elnyelé. Ha egy város a másikat leigázta, 
azt hatalmába keritette és tartományi várost csinált 
belőle, ha két tartomány egymást elnyelte, lett 
belőlük királyság ; két egyinásba olvadt királyság- 
ból roppant terjedelmü birodalmak keletkeztek ; 
ezen összebonyolódás által korántsem növekedett 
azoknak belereje, ellenkezőleg inkább fogyott. 

A kényurak érezve gyöngeségüket, mind attól 
féltek, mi a nemzet erejét kifejlesztette volna, tehát 
inkább azon igyekeztek, hogy azt gyöngitsék, s 
miután a birodalmat uradalmi birtokul, a népeket 
pedig rabszolgákul tekintették, fosztogatásokra s 
az önkényes hatalom rendetlen használatára vete- 
medtek. 

A nemzetek minden ereje, minden kincsei magán 
kiadásokra, személyes ábrándokra fordittattak, és 
a királyok tulteltségük unalmában átengedték 
magukat kicsapongó hajlamaiknak ; függő kertekre 
s hegyeken átvezetett folyamokra volt szükségük ; 
tengereket vezettek át a szárazföldeken és szik- 
lákat halmoztak a tengerbe.!? A herczegek tányér- 
nyalói pedig utánozták azoknak fényüzését s ez 
osztályról osztályra terjedt a legalsóbb rétegig és 
közönséges forrása lett a veszély és szegénységnek. 

Az élvek utáni vágy, a fényüzés az emberiséget 
fáradtá, szegényé tette; nem volt a szorgalom éb- 
resztésére semmi tárgy, a művelődésre semmi 
ösztön, s az emberek mély tudatlanságba sülyedtek. 

A zsarnokok politikája a jobbágyokat erőtlenité, 
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ἡ ἧὅ a városokat lerombolá és ἃ harczosokat kiirtá, 

miután az elnyomott jobbágyoknak személyes 
érdeke, a bérelt katonáknak bátorsága hiányzott. 

A bérczekből kirohanó barbár csordák egész 
nemzeteket rabszolgaságba buktattak. A társadalom 
összes alapszabályai felbomlottak; semmi köz- 
érdek, semmi közszellem nem volt többé és elő- 
állott a kasztok és fajok külömbsége, mely a 
rendetlenségből rendszeres szabályokat alkotott. 
A születése vagy származása szerint leit valakiből 
szolga vagy zsarnok, amint tulajdonnak vagy 
tulajdonosnak született. 

Ilyen kormány alatt elcsüggedtek és kétségbe 
estek a népek. Mivel a földön zsarnok kinozta 
őket, azt gyaniták: hogy az égben is zsarnok 

" uralkodik; és a babona növelé a nemzetek sze- 
rencsétlenségét. 

Veszedelmes tanok keletkeztek, melyek az iste- 
neket a kényurakhoz hasonló irigyeknek s boszu- 
állóknak festették. Hogy tehát azokat megbékit- 
hesse az ember, mindenféle áldozatot igért, maga 
pedig nélkülözésekkel büntette magát, és megvál- 
toztatá a természet törvényeit. Mulatságait s földi 
gyönyöreit bünnek tartotta, szenvedéseit pedig 
vezeklésnek; szeretni akarta a fájdalmakat, meg- 
tagadni az önszeretetet, kinpadra állitá érzékeit, 
megutálá életét és a lemondó rideg erkölcsiség 
a halál álmába sülyeszté a nemzeteket. 

Az uralkodó természet azonban kimerithetetlen 
reménynyel ruházta fel az emberi szivet, midőn 
látta, hogy a szerencse óhajtásait ez életben meg- 
csalta, egy más életre terjeszté ki azokat. Edes 
csalódás által teremtett magának egy más hazát, 
egy menedékhelyet, hol távol a zsarnokoktól, jogaiba 
ismét vissza fog lépni. Ebből ujabb rendetlenség 
támadt. E képzelt világtól elbüvölve, megveté az 
ember a természet világát, és az ábrándos remé- 
nyekért feladá a valóságot. A babona és vakhit 
mindenfelé pusztulást és romokat teremtett. 

5 
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A mult idők rendetlenségei ismét megjelentek 
a most élő nemzetek között. 

A nemzetek vezetői a csalárdság és zsarnok- 
ság utain haladnak! A népek a sötétség, babona 
és tudatlanság posványában fetrengtek. 

Es tehát — tette hozzá a szellem — mivel a 
hajdani nemzetek tapasztalatai a jelen élőkre nézve 
elveszettek, mivel az elődök hibái az utódokat 
okosabbá nem tették: ezért a hajdani példák 
ismét meg fognak jelenni; a letünt idők fenségei 
meg fognak ujulni ; uj forradalmak fogják a népeket 
és birodalmakat széjjel tépni; hatalmas trónok 
fognak romba dőlni, és borzasztó szerencsétlen- 
ségek fogják az emberiséget emlékeztetni: hogy 
a természet törvényeit, a bölcseség és igazság 
szabályait büntetlenül sérteni nem szabad. 

(FIZENKETTEDIKÜGETEZBT 

A mult idők tanulságai a jelenből ismételve. 

A szellem szavait fontolgatva, mély hallgatásba 
merültem. 

Szemeimet Ázsiára forditám, észak felől a Fekete- 
tenger partjain s Krimia sikjain füst- és láng-ör- 
vények vonták magukra figyelmemet, mintha szilaj 
keleti széltől üzetett volna, ugy vonult el az 
Azovi tenger hosszában. Amint közelebbről szem- 
léltem, ugy tetszett, mintha előtte és utána élő- 
lények csoportjai futnának, melyek közbe-közbe 
egymásra támadnak. 

Kiváncsi lettem, vajjon mit jelent e tünemény Ὁ 
—  Látod-e — szólott a szellem — ama tüzet, 
mely ott a föld szinét elboritja, s fel tudod-e 
fogni annak okát és hatását? 

Oh szellem! — feleltem — csaknem azt mond- 
hatná az ember, hogy azon férgecskék háborut 
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játszanak, miután jönnek-mennek, egymásra rohan- 
nak és egymást üldözik. 

, Nem játszanak azok, — mondá a szellem — 
hanem valóban háboruskodnak." Micsoda ostoba 
állatok azok — kérdém — kik egymást emésztik 
föl? A szellem ismét érinté szemeimet és füleimet : 
, Láss! — mondá — és hallj!" 

Amint azon tárgyakra tekinték, fájdalmas kiál- 
tás tört elő keblemből : Szerencsétlen, hiszen ezen 
férgek, ezek emberek, ezen tüzoszlopok a háboru 
pusztitásai; e lángfolyamok városok és falukból 
szállnak föl! Látom a lovasokat, kik gyujtogatják 
s karddal kezükben lepik el a mezőket. Gyerme- 
kek, nők és öregeknek jajveszékelő csoportja fut 

- előttük. Sőt rájuk ismerek vezeték-lovaik-, kalpag- 
jaik- és lófark-forgóikról, !" hogy azok tatárok; és 
üldözőik, a háromszögü kalapban és zöld egyen- 
ruhában, oroszok. Ah, most már értem: a czárok 
és szultánok birodalma között ismét háboru ütött 
ki. — Nem, még nem! — mondá a szellem — 
még ez csak előjátéka egy ujabb forradalomnak, 
mely a czárok birodalmát fogja terjeszteni, a 
Geraik trónja elpusztittatott. 

S láttam orosz zászlókat lobogni Krimia bér- 
czein. A menekvő tatárok lármája forrongásba 
hozta a muzulmánok birodalmát. , Kiüzik a mi 
véreinket! — kiáltották Mohamed gyermekei — 
meggyalázzák a próféta népét! Hitetlenek foglalják 
el a szent földet! és megszentségtelenitik Izlam 
templomait. Rajta, fegyverre mindenki! előre a 
harczba, megmenteni az Isten becsületét és saját 
ügyünket!" 

Általános forrongás, csataláz támadt mindkét 
birodalomban. Mindenfelől fegyveres népeket gyüj- 
töttek egybe, élelmet és lőszereket; szóval minden- 
féle hadi készletet. A templomok megmérhetetlen 
néptömegtől megostromolva sajátságos látványt 
nyujtott, amint majd kiterjesztve karjaikat, majd 
keresztbe kulcsolva egymáson, meghajták térdeiket 
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és ἃ földre borulva kiabáltak. Elősorolták a sze- 
rencsétlenségeket, melyeket utolsó háborujok óta 
kiállottak:  Kegyelemnek Istene! Szánalomnak 
Istene! avagy elhagytad-e a te népedet? Te, ki a 
prófétának nemzetek fölötti uralmat, vallásod 
dicsőitésére annyi győzelmet juttattál: nem enged- 
heted martalékul az igazhivőket a hitetlenek fegy- 
vereinek ! ? 

A másik oldalon pedig térden állva kiáltának 
az oroszok: , Adjunk hálát Istennek és dicsőitsük 
az ő hatalmát, ő erősíté meg karjainkat, hogy 
megalázzuk az ő ellenségeit. A te dicsőségedért 
három napon át sem hust, sem tojást nem fogunk 
enni. Segits kiirtani az istentelen törököket és 
felforgatni birodalmukat! A zsákmány tizedrészét 
te néked fogjuk áldozni és uj templomokat fogunk 
épiteni számodra!" A papok befecskendezték a 
népet vizzel, a templomokat betölték gőzzel és 
jóillatu füsttel és igy szólottak hozzájuk: , Mi 
imádkozunk érettetek és Isten örömmel fogadja 
a hálaáldozatainkat és megáldja  fegyvereiteket. 
Es a nép csak harczot és háborut lélegzett. 

Azon gondolkozám, hogy mily nehéz lenne a 
közös bírónak ily egymással ellenkező követelmé- 
nyeknek eleget tenni, midőn a szellem haraggal 
kiáltott fel: , Mily eszeveszettség hangjai hatnak 
fülembe, mily vak és visszás őrültség dulja a 
népek szellemét?  Istengyalázó imák hulljatok 
vissza a földre és te ég, légy süket fogadásaira 
az őrült kegyességnek, s ne lásd tetteit a gyilkos 
szentségnek! Eszeveszett halandók, hát igy kell 
dicsőiteni az istenséget, hogyan fogadhatja ő, kit 
atyáitoknak neveztek, egymást gyilkoló gyermekei 
hódolatát?  Nyilatkozataikból azt lehetne itélni, 
mintha az Isten is éppen olyan szeszélyes és ön- 
fejü volna, mint az ember, kit megbántani s aztán 
ismét engesztelni lehet; aki egyszer gyülöl, egy- 
szer szeret, majd üt, majd ismét czirógat, kegyel- 
meket osztogat és rabol és alacsony gazságok 



által hagyja magát megengesztelni. Hah! most 
látom már, mily hazug az ember! E képre, me- 
lyet előmbe rajzolt, azt gondolám magamban : 
Nem, nem! nem az Isten teremté az embert az ő 
formájára és hasonlatosságára, hanem az ember" 
formálta saját képére, ő adá az istenségnek saját 
szellemét, ruházta azt fel saját hajlamaival és 
kölcsönzé neki nézeteit és elméjének sötétségét 
az istenség rejtélyeinek keresztelte. 

Az Isten változhatatlan — mondá — és mégis 
azért imádkozik hozzá, hogy változtassa meg vál- 
tozhatatlan akaratát. Megfoghatatlannak nevezi őt 
és mégis képeket alkot róla magának és magához 
vakmerően hasonlónak rajzolja. 

Majd ámitók és népbolonditók állottak elő, kik 
megnyitották a csalárdság és istentelenség utjait. 
Haszontalan és nevetséges szokásokra szoriták az 
elvakult népet. A zsidó inkább meghalna, mint 
szombaton dolgozzék; a perzsa inkább megful- 
ladna, mint lehelletével a tüzet eloltaná; az indus 
a legnagyobb tökéletességet abba helyezi, ha ma- 
gát tehénganéjjal bedörzsölte s a rejtélyes Amu 
szót kimondja; a muzulmán mindent jól tett, 
ha fejét és kezeit megmosta és karddal küzd 
azért, hogy vajjon a könyökénél kezdje-e vagy az 
ujja hegyénél ὁ !§ a keresztény azt hiszi, hogy el- 
kárhozik, ha tej vagy vajas étel helyett zsirosat 
enne. Magasztos és valóban mennyei tanok! Oh, 
martyrok és apostolokhoz méltó erények! Termé- 
szetnek gyermekei! Meddig fogtok még a tudat- 
lanság ösvényén bolyongni Ὁ 

OÖnhitt és tudatlan emberek ti, kik egyedül ma- 
gatoknak tulajdonitjátok a földet! Ha Isten minden 
kihalt és élő nemzetet összegyüjtené, mivé válna 
a nagy tömkelegben a mohamedán és keresztény 
vallás ugynevezett közönséges  hitfelekezetei Ὁ 
Milyen itéletet mondhatna az ő, mindenki iránt 
egyenlő igazságszeretete? Itt együgyü  elmétek 
határokhoz ér és megszünnek összefüggés nél- 
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küli szabályaitok; itt fénylik valódi meggyőző- 
désében az igazság, itt nyilvánulnak az ész és 
természet hatalmas szabályai az általános és közös 
teremtőnek, az igazságos isten törvényein, hol 
mindenki tekintet nélkül  vallásfelekezetére és 
nemzetére, bizton élvezheti jogait, melyeket ő a 
természettől nyert. 

Isten minden embert, királyokat és alattvalókat 
egyenlőknek teremtett s egyenlő jogokkal ruházott 
fel és egy halandónak sincs joga elnyomni a 
magához hasonlókat! Hanem a nemzetek és azok- 
nak vezérei félre ismerték az igazságokat! Hagyján 
tehát! majd érezni fogják vakságuk következmé- 
nyeit. Az itélet ki van mondva és közelg majd a 
nap, melyen az emberek által alkotott óriási mű 
össze fog törni és saját sulya alatt romokba 
omlani! A félholdnak birodalma azon államok 
sorsára jutand, melyeknek kormányzatát utánzá! 
Egy idegen nép ki fogja üzni a szultánokat fő- 
városaikból és az Orkhánok trónja ledől; család- 
jaiknak utolsó sarja kilökettetik és az oguzianusok!" 
nemzedéki fejüktől  megfosztatva," szét ! fognak 
oszolni, mint a Nogaiaké. Ezen feloszlásnál a 
birodalom népei felszabadulva az7iga alul, mely 
őket összetartá, ismét fölkeresik hajdani különb- 
ségeiket és egy általános fejetlenség fog előállani, 
mint hajdan a Sophik birodalmában,!" majd tör- 
vényhozók fognak föllépni és egy uj birodalmat 
alkotni. Az embert saját ostobasága dönti veszélybe, 
tehát saját bölcseségének kell őt kimenteni. A népek 
tudatlanok, szerezzék meg maguknak a tudást; 
vezéreik romlott erkölcsüek, szenvedjenek és javul- 
janak. Ez a természet törvénye: miután a társa- 
dalmi baj birtokvágy és tudatlanságból ered, 
tehát addig fog az emberiség gyötörtetni, mig a 
felvilágosodás bölcsé nem teszi; mig meg nem 
tanulja az igazságot, mely a viszonyok  megisme- 
résén és szervezetük törvényein alapul. 
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TIZENHARMADIK FEJEZET. 

Fog-e javulni az emberi nem ? 

E szavak után legyőzetve a fájdalomtól, könyezve 
kiálték fel: Jaj a nemzeteknek! jaj nekem! két- 
ségbe kell esnem az emberiség boldogsága fölött. 
Miután önmagába hordja a bajt és gyógyulást: 
ennélfogva szerencsétlensége örökre bizonyos. 

Ki fog korlátot szabni birtokvágyának? Ki 
fogja felvilágosítani tudatlanságát? Ki fogja veze- 
tőit kötelességük teljesítésére kényszeriteni ? Tehát 
az emberiség örök szenvedésekre van kárhoztatva ! 

A szellemhez fordulva szóltam: , Oh szellem! 
kétségbeesés szállott meg, mióta ismerni tanultam 
az emberek természetét, az uralkodók romlottsága 
és az alárendeltek gonoszsága megutáltatták velem 
az életet; a földön kettő között kell választani, 
büntársa vagy áldozata lenni az elnyomásnak : 
mi marad akkor fenn az erényes embernek egyéb, 
mint hamvait a sirok porába vegyitni ? ! 

A szellem szigoru, szánalomteljes pillantást 
vetett reám. [gy felelt: Meghalni? Van-e abban 
erény ? A romlott ember nem fárad el bünei- 
nek cselekedetében; és az igazember az első 
akadályra visszariad a jótevéstől! De hát igy van 
alkotva az ember szive; a szerencsés eredmény 
megrészegiti és a szerencsétlen lesujtja és meg- 
hökkenti őt; mindig a pillanat hatása alatt áll, 
sohasem minőségük, hanem szenvedélye ösztöne 
szerint itéli meg a dolgokat. Ember! te, ki kétségbe 
esel az emberiség jövendője fölött, mily tények 
alapján teszed azt? Megvizsgáltad-e az érzőlények 
szervezetét, hogy! biztosan meghatározhasd, mi- 
szerint azon rugók, melyek őt a szerencséhez 
vezetik, lényegileg gyengébbek legyenek, mint 
azok, melyek őt attól visszatartják? Felelj, vajjon 
a társadalmak keletkezésük óta nem tettek-e 
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semmi lépést a felvilágosodás és egy jobb sors 
felé? Ha bizonyos időkben, bizonyos helyeken 
egyes emberek jobbakká lettek, miért nem javit- 
hatná meg magát idővel az egész nem ? 

Azt hiszed, hogy az emberi nem sorsa rosszab- 
bul? Orizkedj az embergyülölők tévelygései és 
képtelenségeitől. A jelennel meg nem elégült 
ember, meghazudtolja a multak tökéletességeit, 
mely csak boszuságának álarcza. 

Dicséri a holtakat, de csak az élők iránti gyü- 
lölségből, és a gyermekeket apáik csontjaival 
verdesi ! ! 

Ifju ember! Higyjél a sirok szavának és az 
emlékezet tanuságának ! Igaz, hogy egyes országok, 
melyek hajdan virágzók voltak, mostan romokban 
hevernek, de ha a lélek kifürkészné, hogy miben 
állott bölcsesége és boldogsága, azok lakóinak, 
ugy találná, hogy az ő fényük inkább csak 
csillám, inkább csak tünőfény, mint valóság. 
Akkor meglátná, hogy a hajdani államokban, még 
a leghiresebbekben is, borzasztó bünök, utálatos 
visszaélések uralkodtak: hogy a népek közt szem- 
telen rablások, szilaj háboruk és kérlelhetetlen 
gyülölség  uralgott;! hogy semmi természetes 
jogot nem ismertek; hogy az erkölcsileg, az esz- 
telen fanatizmus és szánandó babona által meg 
volt vesztegetve. 

A hajdankor népeinél minden kerület, minden 
város a nyelv különbsége miatt egymástól elzárva 
volt. Ebből a tudatlanság és fejetlenség előnyére 
zürzavar keletkezett. Miután azonban az ujabb 
időkben, főkép Európában, nagy nemzetek egy és 
ugyanazon nyelvet vették fel, az eszméket és véle- 
ményeket egymással közlik; a szellemek egymás- 
hoz közelednek, a szivek egymáshoz vonzóbbakká 
lettek, a gondolat és cselekvésben egyetértés kelet- 
kezett. Es ami a legfőbb, miután egy szentesitett 
mű, a lángész isteni adománya a könyvnyomdászat, 
az eszközt kezünkbe adja, ugyanazon eszmét egy 



pillanat alatt milliókkal közölhetni és azt állan- 
dóan megörökithetni. Ezen javulás a természet 
törvényeinek szükséges hatása leend; minden 
ember be fogja látni, hogy mik legyenek az egye- 
sek szerencséjének és a közboldogságnak alap- 
okai, be fogják látni, hogy az erény a természet 
által parancsolt bölcseség legyen. Érezni fogják, 
hogy mérsékeltek és igazságosaknak kell lenniök, 
mert mindenkinek előnye és biztonsága abból áll; 
be fogják látni, hogy a tudatlanság hibája az, 
mások kárán élvezni akarni, miután abból viszont 
megkárositás, gyülölség és boszu keletkezik; és 
hogy a becstelenség az ostobaságnak elválasztha- 
tatlan következménye. 

. — Az egyesek érezni fogják, hogy az ő szerencsé- 
jük a társadalom szerencséjétől függ. 

És a közvélemény, mely a királyokat egész 
trónjukig üldözi, kényszeritni fogja őket, hogy a 
jogszerü hatalom korlátai között maradjanak. Még 
maguk a kényurak is ha látni fogják, hogy hatal- 
mukat igazság és jótékonyság nélkül fenn nem 
tarthatják, kényszerülve lesznek kormányzásaikat 
szeliditeni és a felvilágosodás általánosan el fog 
terjedni. 

Népről-népre oly egyesség fog előállani, mely- 
nél fogva kölcsönösen tiszteletben tartja egymás- 
nak erejét, barbár, harczias szokásaikkal fel fog- 
nak hagyni és viszálykadásaik fölött az itéletet a 
polgári törvényekre fogják bizni."" Az egész em- 
beriség egy nagy társadalommá alakul, mely 
egyenlő szellem és egyenlő. törvények által kormá- 
nyozva, élvezni fog minden boldogságot, amelyre 
az emberi természet képes. 

Kétségkivül soká fog tartani, mig e nagy mű 
létre jöhet, de végre meg fog történni, már mu- 
tatkoznak a nagy jövendő ezen előpostái. Csak 
egy erényes vezér mutassa magát, csak egy igaz- 
Ságos és hatalmas nép jelenjék meg, a föld leg- 
főbb hatalommá teendi azt; mert ez egy törvény- 



hozó népet vár, egy ilyet óhajt és ilyet hiv fel, 
szivem pedig érzi annak közelgését. Erre a szel- 
lem nyugat felé fordult: Hah! — kiáltotta — 
tompa zugás hat füleimbe; a hajdani világ mesz- 
sze partjain a szabadság kiáltása hangzik minden- 
felé. E kiáltványra egy nagy nemzet kebelében 
titkos zugás keletkezik az elnyomás ellen; jóté- 
kony nyugtalanság aggasztja helyzete felett. Nyo- 
mozza, hogy mi ő és minek kellene lennie? 
A gyöngesége fölött iszonyodva, vizsgálni kezdi 
jogait, segélyeszközeit és vezéreinek magukvise- 
letét. Még egy nap, még egy szemle és egy nagy- 
szerü mozgás fog keletkezni. Egy uj kor fog szü- 
letni, a bámulás kora, közönséges lelkekre nézve; 
a csodálkozás és borzadály kora a zsarnokokra 
nézve; a szabadság korszaka egy nagy nemzetre 
és a remény kora az egész földre nézve. 

TIZENNEGYEDIK ἘΕΙΕΖΕῚ: 

A tökéletesedésnek nagy akadálya. 

A szellem elhallgatott. Lelkem szomoru gondo- 
latokkal volt tele; elhinni minden szavát nem vol- 
tam képes, de félve, hogy ellentmondásommal 
megsérthetném őt, én is hallgattam. Felém fordult 
és átható pillantással nézett reám. — Te hallgatsz, 
— mondá — de bensődben gyötrő gondolatok 
kinoznak, melyeket nyilvánitni nincs bátorságod! 
Meghökkenve kiálték: Oh szellem, bocsásd meg 
gyengeségemet! Te csak igazságokat mondhatsz 
és mennyei látásod ott is fölfedezi annak roncsait, 
hol az én durva érzékeim ködnél egyebet nem 
láthatnak. Megvallom neked, hogy még nem hatolt 
lelkembe a meggyőződés és féltem téged kéte- 
lyeim nyilvánitásával sérteni. 

— Es miért lenne a kételkedés bün ? — felelt ő. 
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ater tést áá s Ὁ ΧΕ 

— Vagy talán hatalmában áll-e az embernek, hogy 
a reá mért hatást megváltoztassa? Ha valamely 
igazság a kivitelben szembetünő és világos, saj- 3 
nálnunk kell azt, ki meg nem ismeri. Vaksága ; 
lesz majd büntetése. A könnyenhivő eltéved az 588 
ellenmondások rengetegében; az eszes fürkész és A 
nyomoz, hogy véleményeit összefüggésbe hoz- 3 
hassa; a becsületes hivő türi az ellenmondásokat, É 
mert csak azok vezetnek meggyőződésre. Az indu- Ἶ 
latosság a hazugság szüleménye; és valamely hit : 
erőszakos feltolása a zsarnokság jele. 4 

E szavak által felbátoritva, szólék: Oh szellem ! 
hasztalan erőltetem én elmémre a hizelgő reményt, " 
melylyel kecsegtetsz, ha a kegyetlen valóság szün- δε 
telenül nyomort és szenvedést tár előtte fel. Minél ; 
"inkább gondolkozom az ember természetén, minél 
jobban szemügyre veszem a társadalmak jelen 
állapotát, annál kevésbbé hiszem lehetségesnek a 
bölcseség és boldogság korának megvalósulását. 
Tekintetem széjjel hordozom egy egész félvilágon 
és sehol sem látom e szerencsés forradalom csirá- 4 
ját. Minden sürü sötétségbe van temetve. A chinai 
a Bambus?! kényuralma által megbecstelenitve, ? 
az indus előítéletekkel elhalmozva és néposztályok 
szentesített kötelékei által korlátozva, a mongol 
folytatja elődeinek barbár életét. Eszakon csupa a 
alacsony, rabbilincsben sorvadókat látok; nép- vi 
csordákat, kikkel lelketlen birtokosaik üznek játé- 28 
kot. ? Tudatlanság, zsarnokság és nyomor verték τῇ 
le mindenütt a népeket; rossz szokások a termé- si 
szeti erkölcsöt tönkre tették, még az igazság és s 
szerencse ösztönét is kioltották belőlük. Vajjon τ 
nem éppen azon népek, kik magukat miűvelteknek A 
nevezik, igázzák le a földet évszázadok óta igaz- Ἢ 
ságtalanságaikkal ὁ Oh szellem! láttam én felvilá- . 
gosult, művelt országokat és  bölcseségüknek ὩΣ 
ábrándképe szétfoszlott szemeim előtt. Láttam 
kevés kezekbe halmozott gazdagságot és láttam 
népek millióit szegényen, meztelenül. Láttam a 
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jogot és hatalmat bizonyos osztályok birtokában 
és láttam a néptömegeket igában görnyedni. Lát- 
tam királyi házakat, de nemzetet egészben nem 
láttam; láttam a kormányzás javára czélzó terve- 
ket, de az egész javára czélzókat s közszellemet 
sehol. Az uralkodók bölcsesége abban áll, hogy 
eszélyesen tartsák elnyomva a népet. 

Mindezekfölött azonban, oh szellem! egy aka- 
dálytól félek leginkább. Midőn szemeimet a föld- 
gömbön körüljártatám, hány különféle vallásos 
rendszerre láttam azt oszolva. Minden nemzet más 
a másikéval, ellentétes vallás-véleményeket fogadott 
el és alapitott meg magának; mindegyik saját 
véleményének tulajdonitja kizárólag az igazságot 
és örömmel hiszi, hogy a többiek tévelygésben 
vannak. Már most, ha az emberiség nagy része 
csalódásban él és pedig az igaz. hitben csalódik, 
ebből az következik, hogy lelkünk a hazugságról 
éppen ugy meggyőződhetik, mint az igazságról, 
tehát nincs sehol eszköz, melylyel azt felvilágo- 
sitsuk? Ily módon vakságában saját magát bi- 
lincsekbe verve az ember, tudatlanságának és 
szenvedélyeinek lett játékszere. Hogy ily veszélyes 
bilincseket szét lehessen tépni, kellene, hogy vala- 
mely nép a hazug tanok igája alól felszabadulva, 
saját maga határozza meg az erkölcs és igy valódi 
szabályait; szóval ezen nemzetnek elég bátorsága 
kellene legyen szabadságát kivivni, elegendő be- 
látásának lenni, hogy azt megerősithesse, hatal- 
mával azt meg is védhesse és eléggé nagylelkü 
kellene, hogy legyen, hogy azt másokkal is meg- 
oszthassa. 

Fognak-e valaha e feltételek teljesülni? S ha 
igen, meg fogom-e én érni e boldog napokat? 

A szellem nem felelt, hanem halk hangon hal- 
lám őt beszélni. Nem szabad, hogy az ember- 
barátok reménye csüggedjen, bátorsága elenyész- 
szen, mert mi lesz akkor a nemzetekből? Es ha 
talán a multak emléke oly könnyen lesujtja a bátor- 
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ságot, jó! akkor a jövendőt fogjuk megidézni ; 
. az erénynek egy csodás századot kell előidézni, 

. — melynek látásán erejét megkettőztesse és ugy tör- 
. [ὅπ a kitüzött czél felé. 

JA TIZENÖTÖDIK FEJEZET. 

Az uj század. 

τς Alig ejté ki e szavakat, nyugatról borzasztó 
. — Járma hallatszott. Arra tekinték, és a Földközi-ten- 
᾿ς ger határán, egy európai nemzet területén, csodá- 
ᾧ latos mozgalmat vettem észre; mint mikor egy 
. nagy város kebelében lázadás üt ki; és ἃ meg- 
᾿ς számlálhatatlan néptömeg, tüzfolyamként tolong 
. — keresztül-kasul az utczákon és nyilvános téreken. 

. A nagy zürzavarban, időközönként következő nyi- 
latkozatokat vettem ΚΙ: 

. ——. Honnét van ez uj csoda? Honnét e titokteljes 
. — kegyetlenkedés? Mi egy nagy nemzet vagyunk, 
. és hiányzanak a munkás kezek; földjeink 
. — kitünőek és nincs élelmiszerünk; mi  dolgo- 

.  2unk és szükségben élünk; óriási adót fizetünk, 

. és azt mondják: hogy az nem elegendő! Ki a mi 
. titkos ellenségünk, mely fölemészt bennünket? 
τ΄ És erre szózatok feleltek : Tüzzétek ki a munka 
᾿ς zászlaját és gyülekezzenek köréje azok, kik hasznos 

. munkáik által a társadalmat fentartják és táplálják : 
— és akkor meg fogjátok ismerni az ellenséget, 

ο΄ mely rajtatok élősködik. 
. — A zászló kitüzetett és a nemzet rögtön két 

különböző és egymástól teljesen elütő csoportra 
oszlott fel. 

Az egyik jóval nagyobb csoport, rongyos ruhá- 
jával, sovány kiaszott vonásaival elárulta a nyomor 
és munkásság jeleit; a másik sokkalta kisebb 
csoportban az arany és ezüsttel gazdagon himzett 



ruhák a jó módot, a gömbölyü és teljes termet 
elárulta a henyélés és tulbőség jeleit. 

E két csoport egymással szemközt állva bámulva 
néztek egymásra. Az egyik szeméből harag és 
boszu villámlott, a másiknál egy nemét a rémü- 
letnek láttam keletkezni: a nagytömeg igy szólt a 
kisebbikhez : 

Miért különböztetitek meg tőlünk magatokat, 
avagy talán nem a mi vérünkből való vér, a mi 
húsunkból való hús vagytok ti is? 

Nem, mondá a csoport, ti vagytok a nép, mi 
az előkelők! Nekünk saját törvényeink, saját szo- 
kásaink és megkülönböztetett jogaink vannak. 

A nép: Es mit dolgoztok ti a mi társadalmunk- 
ban? 

Az előkelők: Semmit ; mi nem vagyunk munkára 
teremtve. 

A nép: Mely uton szereztétek magatoknak a 
nagy vagyont? 

Az előkelők: Az által, hogy fárasztottuk magun- 
kat a ti kormányzástokkal. 

A nép: Es ti kormányzásnak nevezitek azt, hogy 
amit mi termesztünk, ti elprédáljátok. A gazdagság 
mi tőlünk jő, ti fölemésztitek. 

Ti néphez nem tartozó előkelő emberek ! alakit- 
satok magatoknak egy külön nemzetet és kormá- 
nyozzátok azt!?? 

Es a kisebb csoport tanácskozni kezdett. 
Néhányan azt mondták : nekünk ismét egyesülni 

kell a néppel, foglalkozását és terheit meg kell 
vele osztanunk, mert ők is hozzánk hasonló em- 
berek. Mások azt mondták: szégyen és gyalázat 
lenne a söpredék közé vegyülni, mi nem engedünk 
és származásunkra, jogainkra fogunk hivatkozni. 

Erre az utóbbiak a néphez fordulva igy szó- 
lottak : 

Nép! hát már elfeledted, hogy ez országot a 
mi elődeink hóditák meg, és hogy a te fajodat csak 
azon feltétellel hagyták életben, hogy minket szol- 



“ΩΝ 

. ράϊϊοη. ΕΖ a mi kötvényünk és ez ἃ mi törvé- 
.  nyünk. 

A nép: Nemes faja a hóditóknak! Mutasd meg 
hát, a származási fádat, hadd lássuk, vajjon az, 2 
mi az egyesre nézve csalás és lopás, lehet-e erény πῃ 
egy nemzetnél? “ 
. És egy pillanat alatt minden oldalról hangosan ; 
kezdték előszámlálni neveiket,  származásaikat, 
rokonságaikat és előszámlálták: miszerint a nagy- 
apjuk, ősapjuk, miután valamely módon meggaz- 
dagodott, pénzzel vásárolta meg a nemességet; 
miből kitünt, hogy csak nagyon kevés számu 
család maradt valódi régi származásu. Lássátok! 
— mondá a nép — nézzétek e szerencsefiakat, kik 
megtagadják szülőiket; nézzétek a paraszt, ariszto- 
kratákat, kik magukat hires régi családoknak tart- 
ják! és gunyos kaczagás hallatszott mindenfelől. 

Hogy azt lecsillapitsák, igy szólottak: ,Hű és 
jámbor nép! ismerd el törvényes fensőbbségünket, 
a király akarja és a törvény parancsolja ! 
A nép: A király és a törvény, csak a nép javát 

. — akarhatja! 
Ἕ A polgári hivatalnokok: A törvény azt akarja, 
WE hogy ti engedelmeskedjetek ! 
úgy A nép: A törvény, a közakarat és mi egy ujabb 
. — rendet akarunk. 

A polgári hivatalnokok: Akkor ti lázadók 
vagytok. 

A nép: A nemzetek nem lázadnak fel, csupán 
a zsarnokok lehetnek lázadók! 

A polgári hivatalnokok : A király a mi pártunkon 
. — van és ő engedelmességet parancsol. 

A nép: A királyok elválhatlanok az ő népeiktől ; 
ο΄ a mi királyunk nem lehet veletek, ti csak árnyékát 

. bírjátok! 
A hadászok főnökei előre lépve szólának: A nép 

a félénk; meg kell őt fenyegetni és a hatalomnak 
. — engedni fog; katonák! fenyitsétek meg e szemtelen 
ME csoportot ! 

E. F. Volney: A romok 4 



A nép: Katonák! véreink! bánthatnátok-e test- 
véreiteket? Ha a nép elbukik, ki fogja majd a 
hadsereget táplálni ? 

És a katonák letették a fegyvert s igy szóltak 
vezéreikhez: Mi a néphez tartozunk, véreink ellen 
nem harczolunk, mutassatok nekünk ellenséget ! 

Most a főpapok következtek: csak egy eszköz 
van; a nép babonás, az Isten és vallás nevében 
kell őt megfélemliteni : 

, Kedves testvérek, kedves gyermekek! az Isten 
rendelt bennünket, hogy titeket a helyes uton 
vezessünk. 

A nép: Mutassátok meg nekünk mennyei meg- 
bizástokat ! 

A papok: A hitre támaszkodjatok, az ész tév- 
utra vezet. 

A nép: Tehát ti ész nélkül akartok vezetni? 

A papok: Isten békét parancsol és a vallás 
engedelmességet ir elő. 

A nép: A béke alapja az igazság és engedel- 
mességünk ismerni akarja a törvényeket. 

A papok: A földi lét az ember számára a szen- 
vedések golgotája, tehát türni és szenvedni kell. 

A nép: Járjatok előttünk jó példáitokkal! 
A papok: Hát élhetnétek-e ti Isten és királyok 

nélkül ? 
A nép: Mi zsarnokok nélkül akarunk élni! 

A papok: Tinéktek szöszólök s közbenjárókra 
van szükségtek. 

A nép: Közbenjárók ᾿ὰ és királyoknál, udva- 
ronczok és papok! A ti szolgálataitok igen költ- 
ségesek, jövőben saját magunk fogjuk intézni 
dolgainkat. 

E szavaknál a kisebb csoport kétségbeesetten 
kiáltott fel: , Elvesztünk, a nép, a nagy tömeg 
gondolkodni kezd és felvilágosodott !" 

És a nép felelt: Meg vagytok mentve; mert 



miután mi felvilágosodtunk, nem fogunk visszaélni 
hatalmunkkal; mi csak jogainkat követeljük; mi 
rabszolgák voltunk, most parancsolhatnánk, de mi 
csak szabadok akarunk lenni és azok vagyunk. 

"TIZENHAPODIK ΡΕΙΕΖΧΕΤ.: 

A szabad törvényhozó nép. 

Megszünt minden nyilvános hatalom ; borzalom- 
mal töltött el az a gondolat, hogy most, miután 
e nép politikai kormányzata véget ért, áldozatul 
fog esni a fejetlenség rombolásainak. De a nép 

. azonnal tanácskozni kezdett helyzete fölött, és igy 
szólott a nép: 

, Az nem elég, hogy most megszabadultunk az 
udvaronczok és zsarnokok igája alól, hanem meg 
kell gátolnunk, nehogy ismét ujak támadjanak. 
Nekünk őrizkedni kell a hajlamtól, mely vissza- 
hatást támasztana. Tetteinknek és jogainknak át- 
 hághatatlan szabályokat kell létrehoznunk. Miután 
ezen jogoknak ismerése, és cselekedeteinknek 
megitélése egy embernek minden idejét és min- 
den tehetségét igénybe veszi; mi pedig munkáink 
által elfoglalva ezekre időt nem szentelhetünk, 
válaszszunk tehát nehányat kebelünkből, kiknek az 
kizárólagos foglalkozása legyen. Ruházzuk ezekre 
közös hatalmunkat, hogy számunkra kormányt 
alakitva törvényt alkossanak." 

Erre a nép, saját kebeléből nagyszámu férfiakat 
választott; kiket alkalmasnak vélt czéljai kivitelére ; 
és a nép egy gulaalaku roppant trónt emelt, és 
választottjait arra ültetve, igy szólott: ,Ime mi 
magunk emeltünk fel titeket, hogy jobban belát- 
hassatok viszonyainkba és hogy szenvedélyeink ne 
érinthessenek. 

De azt el ne feledjétek, hogy hasonlók vagytok 
4 

δι 



52 

mi hozzánk és hogy a hatalom, melyet megőrzés 
végett rátok biztunk, nem birtok, sem örökség, 
hanem a mi tulajdonunk marad. 

A törvényeknek, melyeket alkotni fogtok, első 
sorban ti lesztek alárendelve; és holnap ismét 
vissza fogtok térni közibénk és jutalmul a köz- 
tisztelet s köszöneten kivül egyébre ne is számit- 
satok. Gondoljátok csak el, hogy az a világ, mely 
a tévelygés apostolait is tisztelni tudta, mekkora 
tisztelettel fog hódolni e bölcs émberek gyüle- 
kezetének, mely a zsarnokokat letiporta s győze- 
lemre vitte a változhatatlan igazságot, szentesitve 
a nemzetek jogait. 

"TIZENHETEDIK SBENEZEE 

Általános alapja minden jog és törvénynek. 

Tehát hozzá fogtak- a nép választottjai, hogy 
megbizatásuknak eleget tegyenek. Hosszas kutatás 
és tapogatódzás után igy szólottak a néphez : , Ime 
feltaláltuk minden jog s minden igazság termé- 
szetes alapforrását. 

A teremtő hatalom, az alkotó és tenyésztő erő, 
mely a világegyetemet kormányozza, midőn min- 
den embernek egyenlő életszervezetet, egyenlő 
szükségérzetet osztott, ezen tény által maga ki- 
nyilvánitá, hogy mindenkinek vagyona használatá- 
hoz hasonló jogokat adott s hogy a természet 
rendében minden ember egyenlő. 

Másodszor, miután mindenkinek módjában van, 
hogy magáról gondoskodhassék, ebből az követ- 
kezik, hogy mindenkit egymástól függetlennek, 
mindenkit szabadnak teremtett; hogy senki sincs 
alárendelve a másiknak és mindenki korlátlan ura 
önmagának. 

Tehát az ember leglényegesebb tulajdona a 4 
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! 



va - 
ὟΣ hi re 

ὝΣΙ ω w A 

. szabadság és egyenlőség; ebből az következik: 

. hogy az ő teljes és szabad beleegyezése okvetlen 
megkivántatik . minden szerződéshez s minden 
kötelezvényhez. Hogy amit ad és amit nyer, azzal 
szoros egyensulyban legyen, mert hiszen az igaz- 
ság és méltányosság fogalma az egyenlőség fogal- 
mában lényegileg benne foglaltatik." Egyenlőség 
és szabadság tehát következésképpen az a szük- 
séges és tényező elv minden törvényhez és min- 
den kormány-rendszerhez.? 

. Miután ti ezen alaptételeket nem vettétek figye- 
lembe, azért rendetlenségek következtek, melyek 
végre fölkelésre kényszeritettek benneteket. 

Csak ezen szabályokhoz való visszatérés által 
- állithatjátok vissza a társadalmak szerencséjét. 

Azonban meg kell mondanunk nektek, hogy 
szokásaitokban és szerencsétekben nagy változások 
fognak történni; a hiányos szerződések, visszaélő 
jogok eltöröltetnek ; az érdemnélküli kitüntetésekről 
s igaztalan birtoklásokról le kell mondanotok. 
Biráljátok meg magatokat, hogy vajjon képesek 
vagytok-e ennyi áldozatot hozni? 

Én az emberi szivben fészkelő telhetetlenségre 
gondoltam és azt hittem: hogy ez a nép fel fog 
hagyni az egész javitást czélzó gondolattal. 

Azonban nagylelkü férfiak csoportja közeledett 
a trón felé és megtagadva minden kitüntetést, 
minden gazdagságot, kiáltott: , Nyilatkoztassátok 
ki a szabadság és egyenlőség törvényeit; mi nem 
akarunk jövőben semmit másképpen birni, mint 
a jog és igazság szentesitett nevében ! 

Egyenlőség, szabadság és igazság legyenek a 
mi törvénykönyvünk és végczélunk örök időkre! 

s a nép egy hatalmas háromszinü zászlót 

t Már maguk a szavak igazolják ezen kapcsolatot, mert 
egyensúly, egyenlőség, egyjormaság mindazon családból 
származnak és a természeti egyenlőség fogalma, a súly- 
egyen jelképe mindeniknek. 



készite, melyre e három szó volt irva. Ez óriási 
zászlót feltüzte a törvényhozók trónjára és az örök 
általános igazság zászlója először lengett diadallal 
e földön. Továbbá: egy uj oltárt is épitett a nép 
a trón előtt, és arra egy arany mérleget, egy 
pallóst és egy könyvet helyezett ezen fölirással : 

egyenlőség : törvényének, mely véd és 

Az emberek milliói, ég felé emelt kezekkel, 
ünnepélyes esküt tevének, hogy szabadon és igaz- 
ságban fognak élni; egymás jogát és vagyonát tisz- 
teletben fogják tartani; és a törvény általok kine- 
vezett végrehajtóinak minden törvényes eljárásaik- 
ban engedelmeskedni fognak. 

Az erő és nagyság ezen fenséges pillanata, ez a 
megható nagylelküség könnyeket csalt szemembe 
s a szellem felé fordulva mondám:  , Mától 
kezdve élni kivánok, mert most már mindent 
remélhetek !" 

TIZENNYOLCZADIK FEJEZET. 

A megrémült zsarnokok összeesküvése. 

Alig hangzott el azonban a szabadság és egyen- 
lőség szent szava a földön, nyomban kitört a papi 
és világi zsarnokok félelme, mindenféle düh és 
borzalomtól megkapatva áruló terveket koholtak. 
— Jaj nekünk! — mondák, — ha a szabadság 
átkozott lármája elhatol a sokaság fülébe! Jaj 
nekünk, ha az igazság szelleme diadalmaskodik ! 
— Es midőn lobogni látták a háromszinü zászlót, 
igy szólottak: — E lelkesült hangok számunkra 
a vészharang csengése, ha minden ember egyenlő, 
hol vannak akkor a mi kizárólagos jogaink a 
tisztelet és hatalomra? Ha mindenkinek szabadnak 
kell lennie, mi leend akkor a mi rabszolgáink s 
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személyrabjaink, a mi tulajdonainkból? Ha a pol- 
gári alkotmányban mindenki egyenlő, hová lesznek 
a mi születési és örökségi jogaink, mi lesz a 
nemességből? Ha Isten előtt mindenki egyenlő, 
van-e szükség papokra? Ah! Siessünk hát e 
borzasztó és ragadós csirát elfojtani! Használjunk 
fel minden mesterséget ezen bajok elháritására ! 
, Alakitsunk egy nagy szövetséget e közös ellenség 
ellen! Tiporjuk porba e hitvány lobogót; döntsük 
le a pártütés átkos trónusát és oltsuk ki a forra- 
dalom iszonyatos lángját saját tüzhelyén !" 

Es a nép polgári és papi zsarnokai szövetséget 
alakitva egymás között, egy sereg elámitott vagy 
kényszeritett tömeggel méltatlan hangon kiabálva 

. rohantak a természet törvényeinek trónja és oltára 
ellen. 

, Micsoda uj eretnek tudomány ez? — mondták 
— milyen istentelen oltár, milyen istenkáromló 
vallás ez? — Igaz hivő népek! Nem azt kellene 
hinnünk, hogy az igazság csak ma először födöz- 
tetett föl? Hogy ti eddig tévelygésben éltetek ; 
hogy e lázadók szerencsésebbek lennének, mint 
ti és egyedül birnak az előjoggal bölcsek lehetni ? 
Es te eltévelyedett lázongós nemzet, nem látod, 
hogy vezéreid téged megcsalnak? Hogy hitedet 
elferditik és atyáid vallását felforgatják? Ah resz- 
kess! Siess gyors megbánás által helyre hozni és 
megengesztelni büneidet, mert lesujt reád az égnek 
rettentő haragja!" 

A szabad nemzet nem hallgatott sem az ámi- 
tásra, sem az ijesztésre, csak hallgatott; fegyvert 
ragadott és maga iránt tiszteletet parancsolt. 

Es a törvényhozók igy szólottak a nép vezérei- 
hez: ,Ha az igazság, akkor midőn még szemeink 
kötve voltak, megvilágitotta a mi utainkat, miért 
rejtőznék el most fürkésző szemeinx elől, midőn 
a fátyol lefoszlott azokról ?" 

Vezérei a népnek! Ha birjátok az igazságot, ugy 
mutassátok meg nekünk; köszönettel fogjuk fo- 
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gadni, mert óhajtva keressük. Mi emberek vagyunk 
és tévedhetünk, de ti is emberek vagytok és éppen 
ugy tévedhettek.  Vezessetek keresztül bennünket 
a sötétségen, melyben évszázadok óta tévelyg az 
emberiség ; segitsetek az előitéletek és szokások 
ködét oszlatni; munkálkodjatok velünk azon, hogy 
a sok különféle vallásvélemények között a szin- 
ἰβθῦθηροί felismerhessük. 

. Engedjétek, hogy az igazság és tévelygés között 
egy ünnepélyes párviadalt indithassunk. Hogy a 
népeket egy általános közös gyülésre hiva, felszó- 
litsuk, hogy saját ügyeikben maguk itéljenek. Ne 
hiányozzék e párviadalnál sem az ész, sem az 
előitéletek, se védelem, se okadatolás, hogy az 
egyértelmü általános meggyőződés érzelme végre 
a szivek és lelkek egyetértését idézze elő. 

ΤΙΖΕΝΚΙΞΕΝΟΖΕΙΘΙΚ ἘΞΙΕΖΕΊΣ 

A népek közös gyülése. 

Igy szólottak a törvényhozó férfiak. A sokaság 
az inditványt tetszésnyilvánitással fogadta ; a zsar- 
nokok pedig, magukat támasz nélkül látván, 
zavarba és rémületbe estek. 

Most egy csodás uj jelenet fejlődött ki szemeim 
előtt. A föld összes népei kivétel nélkül, mindenün- 
nen gyülekezni kezdtek és egy körbe csoportosul- 
tak. A megszámlálhatatlan néptömeg, mely egy- 
mástól elütő öltözékekben, különféle faj-jelleggel, 
amint gyülésre ültek egybe, a legsajátságosabb 
látványt nyujtá. 

Egyik csoportban ültek az európaiak, kurta, 
szoros, testhez álló ruhában, hegyes, háromszögü 
kalapokkal, simára borotvált állal és belisztezett 
hajakkal. A másikban az ázsiai uszályos ruhában, 
hosszu szakállal, kopaszra nyirt fejjel és kerek 
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turbánnal. Emitt az afrikai félig meztelenül, amott 
az északi népek állatbőrökbe burkolva. Hátrább 
állottak a chinaiak, selyem ruhában, a nagyfülü 

᾿ς malájok gyürükkel átfurt orrlyukaikban és nagy 
! — pálmalevél kalapokkal. ?ő 

ἱ Ugyanazon faj, de mennyi változatban, ugyan- 
. — azon ész és annyi különbözó találmány, ugyan- 
᾿ς azon életszervezet, hányféle módositással; e tarka 
. —— kép különböző érzelmeket és ezerféle gondolatokat 

költött bennem." E temérdek élő és értelmes lények 
láttára elképzeltem a megszámlálhatatlan érzelmek 
és gondolatok tömegét, mely e darab helyre cso- 
portosult, másrészről pedig csodálkozással, bámu- 
lattal és titkos félelemmel gondoltam e sok ezer- 

ο΄ . féle előítéletnek és véleménynek összeütközésére, 
midőn a törvényhozók csendet követeltek és figyel- 

ο΄ memet magukra vonták. 
᾿ Lakói a földnek! — szólottak — egy szabad 
. —— és hatalmas nemzet intézi hozzátok az igazság 
᾿ς és béke szózatát; és hiszszük, hogy meggyőződése 
ο΄ és értelmüsége kezességet nyujt tinéktek czéljairól. 
. —— Hosszu időkön keresztül, mig ő is az elnyomatás 
ο΄ terhe alatt nyögött, mint ti, kutatta a bajok for- 
᾿ς rását és megtalálta, hogy a bajok ámitás és igaz- 
ο΄ ságtalanságból származnak, mely elődeink tapasz- 

talatlanságán  keletkezve, a most élők előitéletei 
által fentartattak; az öntudatra ébredett nemzet 
megsemmisíti minden eddig készitett és önkényes 
törvényeit és visszatér az ész és minden jognak 
természetes  ősforrására; és ugy látja, hogy a 
nagymindenség rendjében és az emberi test ter- 
mészeti szerkezetében örök és változhatatlan tör- 

ο΄ vények nyilvánulnak, melyeket csak ismernie kell, 
ᾧ hogy általuk boldog lehessen. Emberek! tekint- 

setek az égre, mely benneteket megvilágosit; 
pillantsatok a földre, mely benneteket táplál! Ha 
mindkettő nektek egyenlő adományokat nyujt; ha 
ti azon hatalomtól, mely a világtesteket mozgásba 
hozza, egyenlő életszervezetet nyertetek, hát ezzel 



nem nyertetek-e egyenlő jogokat jótéteményei él- 
vezetére? Hát nem teremtett-e  mindnyájotokat 
egyenlőknek s egyenlően szabadoknak ἡ Melyik 
halandó oly vakmerő, megtiltani a másiknak azt, 
amit neki a természet megenged? Oh nemzetek! 
irtsuk ki tehát a zsarnokságot ; egyesüljünk mind- 
nyájan egyetlen társulatban, képezzünk egy nagy 
családot; és éppen ugy, miként az emberi test 
egyenlő szervezettel bir, aszerint legyen a termé- 
szet törvénye egyenlő s egyedüli törvényeink, s 
egyetlen törvénykönyvünk; trónusunk legyen az 
igazság trónusa, oltárunk az egyetértés oltára. 

A törvényhozók elhallgattak ; és örömmámorban 
uszott a föld és a népek ujongva hirdették az 
egyenlőség, igazság és egyetértés szózatát. A hit- 
tudósok és népvezérek azonban vetélkedésre inge- 
relték a népet és először halkan, suttogva adták 
szájról-szájra, mig végre szomszédról-szomszédra 
terjedve, bábeli zürzavar keletkezett. Minden nem- 
Zet a saját követelményeinek és saját törvényei- 
nek kivánt előnyt adni. 

E rendkivüli zürzavarban a törvényhozók csen- 
det parancsoltak és igy szóltak a néphez: Oh 
nemzetek ! Kérjetek tanácsot a saját bölcseségtek- 
től és győződjetek meg arról, hogy az egymás- 
közti czivódással a kényurak és zsarnokoknak 
tesztek jó szolgálatot; a gazságot és álnokságot 
ezzel tápláljátok. Ha köztetek czivódás keletkezik, 
mit tesztek akkor, hogy összebéküljetek, nem vá- 
lasztotok itélő birákat? — Igen! — kiáltá egyet- 
értve a sokaság. , Nos tehát válaszszatok most is. 
Parancsoljátok meg tanitóitoknak, kik rátok tuk- 
málták hitüket, hogy szemeitek láttára és füleitek 
hallattára hozzanak itéletet. Lássuk, miként szol- 
gálják ők annyit hangoztatott előnyeiteket. És ti 
előljárói és tanitói a népeknek, mielőtt vélemé- 
nyeitek fölött vitába  keverednétek, vizsgáljátok 
meg az ellenkező tételeket, nyomozzátok nyilvá- 
nosan az igazság forrását, hadd lássuk, hogy 
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nem egy megvesztegethető birónak széke, hanem 
az általános elismerés és minden emberi érdeke- 
ket képviselő pártatlan törvényszék higgadt böl- 
cseségére biztuk ügyünk birálatát. Engedjétek 
meg, hogy a természeti ész és a természetes érte- 
lem legyen mindnyájunk birája és törvényhozója." 

HÚSZADIK ἘΕΙΕΖΕΤ: 

Az igazság nyomozása. 

A népek elfogadták a törvényhozók ajánlatát, 
. mire ezek szólának: ,Hogy minden zavar nélkül 

láthassunk a munkához, nyissatok a béke és 
egyetértés oltára előtt egy nagy félkört és a kör 
szélén tüzze fel minden vallásrendszer, minden 
felekezet saját zászlaját s hiveik csoportosuljanak 
a zászlók köré. 

A félkör kijelöltetett, a parancs kihirdettetett és 
egy pillanat alatt megszámlálhatatlan minden- 
féle szinü és formáju zászlók emelkedtek fel. 
E bámulatraméltó különbségek láttára a szellem- 
hez fordulék: , En azt hittem — mondám neki — 
hogy a föld legfeljebb nyolcz vagy tíz vallási 
rendszerre oszlik és most már csakugyan lehetet- 
lennek tartottam millió különböző felekezeteknek 
egyesülését és egyetértését." 

Amint a csoportok rendezkedtek, mutogatni 
kezdé a szellem egyesek jelképeit s következőleg 
fejtegette azok jellemeit : 

Az első csoport ott a zöld zászlóval, melyen 
félhold, öv és egy kard látszik, az arabs próféta 
követői; azt mondják, hogy csak egy Isten van 
(anélkül, hogy tudnák mi az), egy ember szavának 
hisznek (anélkül, hogy nyelvét értenék), egy pusz- 
tába járnak az Istent imádni (ki mindenütt jelen 
van), kezeiket megmossák vizzel (és a vérontástól 

ἅν. 



még sem tartózkodnak), nappal bőjtölnek (és éjjel 
esznek), saját javaikból alamizsnát adnak (és a 
más vagyonát elrabolják). Ezek a mahomed által 
előirt eszközök a tökéletességre. Ki ezeket el nem 
ismeri, az el van átkozva, átok alá van vetve és 
martalékul van dobva a fegyvernek. Egy jóságos 
és igazságos Isten törvényt adott az elnyomatás 
és gyilkosságra! Az egész világ számára rendelte 
azt, noha csak egyetlen embernek sugalmazta. 
Ezek elegendők minden esetben és mégis egy 
vastag könyvet függesztett hozzá; e könyvnek 
világosságot kellene terjeszteni, meggyőződést 
önteni a keblekbe s tökéletességre vezetni; és 
mégis már a próféta életében homályra, kétértelmü- 
ségre és ellenmondásokra bukkantak. Felvilágosi- 
tani, magyarázni kellett azt és a véleményeikben 
össze nem férhető magyarázók, egymástól eltérő 
ellenséges felekezetekre oszlottak és ezek képez- 
nek csak hetvenkét felekezetet, melyeknek zászlóit 
megolvashatod.?" Es e szent vallás, mely egy jó- 
ságos, kegyelmes Istent tisztel, egy közös atyát, 
teremtőjét minden embernek, tizenkét század óta 
lobogtatja a harcz és gyilkosság emésztő fáklyáját 
és nem szünt meg a földet vérbe árasztani és 
pusztitást, enyészetet terjeszteni a világnak egyik 
végétől a másikig.?5 Azok amott, kik vakitó fehér 
turbánjuk, bő ruhájuk, hosszu olvasóik által tün- 
nek ki, az imámok, molláhk és muftik és nem 
messze tőlük állanak a dervisek hegyes fövegeik- 
kel, a santonok repülő hajaikkal. Nézd mily indu- 
latosan teszik le hitvallásaikat és mint kezdik 
meg vitatkozásaikat a nehéz és könnyü fertőzésről, 
a tisztulás anyaga és formájáról, az Isten tulaj- 
donsága és tökéletességeiről, a rossz és jó angya- 
lokról, a halálról, a föltámadásról, a sirbani valla- 
tásról, a törvényszékről, a hidról, mely oly kes- 
keny, mint. hajszál, a jó cselekedetek értékéről, a 
pokol kinjairól és a paradicsom gyönyöreiről. 

A második, még nagyobb csoport, kereszttel 
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fehér zászlón, a Jézus követői. Ezek ugyanazon 
Istent hiszik, melyeket a muzulmánok, vallásukat 
ugyanazon tanokból meritik, éppen ugy hiszik az 
egyetlen első embert, ki egy almának megevése 
által az egész emberiséget tönkre tette; szent 
utálattal viseltetnek ugyanis ellenében és csupa 
kegyességből ugy bánnak egymással, mint isten- 
sértő s elvetemült gonoszokkal. Az eltérés csak 
abban áll, hogy a keresztények, noha egyetlen 
Istent hisznek, mely megoszthatatlan, mégis azt 
három személyre osztják, kik közül mindeniknek 
egy egész és tökéletes Istennek kell lenni, anélkül, 
hogy a három megszünnék egymás között egy 
egyetlen egészet képezni. Még ehhez teszik, hogy 
ezen lény, mely az egész világot betölti, ma- 

" gát egy embernek testébe szoritotta össze és testi, 
mulandó életszervezetet vett föl, anélkül, hogy 
azért kevésbbé örökkévaló és kevésbbé végnélküli 
legyen. A muzulmánok, kik ezen rejtelmeket meg 
nem foghatják, nem tekintve, hogy a Korán örökké- 
valóságot és a próféta küldetését érteni tudják: 
azt ostobaságnak nevezik és azt, mint valamely 
beteg agyvelő álmát elvetik, és innét van azon 
kiengesztelhetetlen gyűlölet. 

Másrészről a keresztények is meghasonlásban 
vannak egymás között, saját vallásuknak külön- 
féle pontjai fölött; és szintén különféle felekeze- 
teket képeznek; és a czivódások, melyek őket 
egymástól elkülönitik, annyival makacsabbak és 
hevesebbek, mivel a tárgyak, melyekre vélemé- 
nyeiket alapitják, az értelem által el nem érhető 
és következőleg be nem bizonyithatók. 

Ez okból vannak a számtalan felekezetek, 
melyek közül két- vagy háromszáz már elenyészett 
és a még fenlévő három- vagy négyszázat azon 
zászlóerdő jelzi, mely között eltéved a szem. 
Az első itt élől, körülövezve a legkülönösebb 
öltözékü csoport által, a violaszin, vörös, fehér, 
fekete és tarka ruhák különféle vegyitéke, pilis 
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fők rövidre nyirt hajak, vörös kalapok, négyszögü 
sapkák, hegyes püspök fövegek, sőt még hosszu 
szakálak által is, a római pápa zászlója, ki váro- 
sának polgári elsőbbségét a papságra vitte által, 
ki papi felsőbb hatalmát vallás alapjává, kevély- 
ségét hit czikkelyévé tette. 

Jobb keze felől látod a görög pápát, ki vetél- 
kedik a büszkeségben, az ő városában is hasonló 
jogokat formál és magát a nyugoti egyház ellenébe 
helyezi, indokul egyházának régebbi keletét hozza 
fel. Balról mellette két ujabb főnök zászlói len- 
genek," kik a zsarnoki igát lerázták, ujitásaikkal 
oltár ellen oltárt emeltek és a pápától Európa 
felét elidegenitették. Ezek mögött állanak az apróbb 
felekezetek, melyekre minden nagyobb felekezet 
ismét feloszlik. — Nestorianusok, — Euthycheusok. 
Jakobiták, kesergők és sok száz mások.?" 

Most egyetlen jáczint szinü zászlót pillantok 
meg, mely körül emberek, Európa és Ázsia min- 
dennemü öltözeteiben állottak. , [tt — mondám a 
szellemnek — legalább egyetértést látunk." , Igen 
— mondá ő — egy pillanatra. Nem ismered e 
vallásrendszert. " 

Most vettem észre, hogy ezek Mózes maradékai, 
kik szétszórva a földön, minden nemzet gyülöle- 
tétől üldöztetnek. 

, Ugyvan! — mondá a szellem — és ezért 
maradt meg náluk az egyetértés, mert sem idejük, 
sem szabadságuk nem volt czivakodni. 

Hanem alig fognak véleményeikről szólani azon- 
nal, legalább két fő felekezetre fognak oszlani." 

Erre egy szomszéd csoportot mutatott, mely 
hosszu fehérruhás emberekből állott, kik szájaikon 
fátyolt viseltek és egy kis rózsaszinü zászló körül 
voltak gyülekezve, melyen egy két részre osztott, 
egyik felében fekete, a másikban fehér golyó 
állott. Éppen ugy fog történni Zoroaszter?? ezen 

t Luther és Calvin. 



maradékaival is; a hajdan oly hatalmas πέρ, 
üldöztetve mint a zsidók, most minden ellenmon- 
dás nélkül fogadják prófétájuk helyettesének paran- 
csolatait. Azonban mihelyt Mobedjeik és Destur- 
jaik 1 egybegyülnek, azonnal meg fog kezdődni 
a viszály közöttük, a jó és rossz elvről, a világos- 
ság istene Ormuzd és a sötétség istene Ahrimán, 
a mostani világ megujulásáról és az uj világról, ?? 
mely ez után következik. 

Amott égszinkék zászlókon roppant, kettős, 
hármas és négyes emberi alakok oroszlán-, disznó- 
és elefánt-főkkel, hal-, tekenősbéka- és kigyó- 
farkakkal stb. vannak mázolva: az indus nemze- 
tek zászlói, kik isteneiket állatokban, elődeik lel- 
keit bogarak és férgekben keresik. Hálót hordoz- 
nak szájaikon félelemből, hogy egy légyben vala- 
mely szenvedő lelket nyelnek le és a páriát?? 
meghagyják halni éhen. Egyforma isteneket hisz- 
nek, hanem különféle ellenséges felekezetekre 
oszolnak. 

Az első a Bráma zászlója, mely annyira sülyedt, 
hogy a Lingámnak zsámolyul szolgálva egy kís 
vizzel kell megelégednie, ?§ melyet a Bramin neki 
minden reggel a vállán keresztül oda dob egy 
száraz dicsérő ének kiséretében. 

A második a Wisnu zászlója, ki, bár ő a meg- 
tartó Isten, életének egy részét gonosz tettekkel 
tölté el. Nézd meg a vadkan vagy oroszlán alak- 
jában mint tép össze embereket, vagy lásd a ló- 
nak alakjában. ὃ 

A harmadik zászló a Schiváé, a pusztitás és 
enyészet istenéé, ki daczára ennek, a teremtés jelét 
birja jelképül. Ez a leggonoszabb a három közül és 
legtöbb követője van, kik büszkék lévén az ő jelle- 
mére, megvetik imádságaiknál a többi isteneket. 38 

Sok másféle zászlók, melyek sárga alapon kü- 
lönféle jelképeket viselnek, oly istenek zászlói, kik 
a kelet népein különféle alakokban uralkodnak. 
A chinai imádja őt: a Fó,?7 a japán: Budsó, 
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Zeilon lakója: a Budha, Laos lakója: a Chekia, 
a peguai: Phta, a Siam lakója: Somona Kadom, 
a Thibet lakója: a Budd és La neve alatt. 

Itt ezen japán Bouz, a sárga ruhában, hajadon 
fővel, a léleknek örökkévalóságát hirdeti és az ő 
egymásután következő vándorlását különféle tes- 
tekbe, közel mellette a Sintaista, tagadja annak 
az érzékektől különvált lételét. ?§ 

Amott a nyírt szemöldökü Siám lakója, a talipát 
— ernyővel kezében? — ajánlja az alamizsnát, 
bünbánatot és áldozatot, létrejövetelét a történet 
játékában és az égi testek mozgásában keresi. 
Ezen gyermek itt, egy csoport hosszu öltönyü és 
sárga kalapu papoktói körülvéve a nagy láma, kibe 
az isten költözött által, kit Thibet lakója imád. § 
Neveti az indus ostobaságát, ki a tehén ganéját — 
tiszteli, mig ő előtte is főpapja üritéke szent. " 
Nézd itt India lakóját, ki egy nagy kigyóban — 
melyre szerencsétlenségre a disznók nagyon kiván- 
csiak — tiszteli istenét. Nézd a kamtsadalit, ki 
azt hiszi, hogy az isten egy önfejü, dörmögő öreg, 
ki pipáját sziva és szánkázva, rókákat és nyesteket 
vadász. § Szóval láthatsz itt sok olyan vad nem- 
zetet, kiknek fogalmuk sincs az istenségről, a 
lélekről, a más világról és egy más életről és 
mégis élvezik a természet adományait, az Ő tudat- 
lanságukban, melyben őket a természet teremtette. — 

HUSZONEGYEDIK FEJEZET. 

Megfejtése a vallásos ellenmondásoknak. 

A különféle csoportok elhelyezkedtek és néma 
csend következett a sokaság zajára, midőn a tör- 
vényhozók megszólaltak : 

— Előljárói és tanitói a népnek! Látjátok, hogy 
az egymástól elkülönített népek különféle utakon 
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. — haladtak, s mindenik azt hiszi, hogy ő van az 
igazság utján; miután az igazságnak csak egy 
utja van, ugy természetesen csak egy lehet ezen 
vélemények közül az igazi. Hanem ha olyan sok 
okos ember csalatkozik, ki állhat azért jót, hogy 
az ember maga is meg nem csalatott? Kezdjétek 
tehát türelemmel a vitatkozást. Keressük mind- 
nyájan az igazságot, ugy, mintha senki sem birná 
azt. Mindenki nyilvánitsa ki hitét; legyen min- 
denki birája minden egyesnek és csak az ismer- 
tessék el igaznak, melyet az egész emberi nem 
igaznak fog találni. 

A rend szerint tehát a szó a baloldalra eső 
zászlónak jutott. , Nem szabad abban kételkedni 
— mondták a főnökök — hogy a mi tanaink az 
"egyedüli és igaz, az egyetlen hiba nélkül való, 
mert Isten maga nyilvánitá ki azt. 
, A mienket is! — kiáltának minden oldalról 

egyszerre. — Senkinek sem engedjük azt kétségbe 
vonni." 

, Legalább meg kell azt fejteni! — mondták a 
törvényhozók — nem lehet elhinni, a miről az 
ember nincsen meggyőződve." 

,A mi tanaink — folytatá az első zászló — 
sok cselekvény, számtalan csodák, halottaknak 
feltámadása, folyamok kiszáradása és hegyek ki- 
mozditása által igazoltatik." 

, Mi is mutathatunk fel csodákat!" — kiáltának 
mind — és mindnyájan hihetetlen meséket szám- 
láltak elő. 

, A ti csodáitok — mondá az első zászló — 
csak képzelt csodák és gonoszok szemfényvesz- 
tései, kik titeket megcsaltak." 

, A tieitek azok! — válaszolták ők — és min- 
denik a magáéról beszélt, miközben egyre azt 
hajtogatta: Csak a mienk igaz; a többi mind 
hamis !" 

, Vannak-e élő tanuitok ?" — kérdék a törvény- 
hozók. 

E. F. Volney: A romok. δ 
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, Nincsenek! — felelének mind — azok régi 
dolgok, a tanuk elhaltak; hanem megirták." 

, Jó, — mondták a törvényhozók — hanem ha 
egymásnak ellenmondanak, ki fogja őket össze- 
egyeztetni Ὁ“ 

, Igazságos birák! — kiáltá egyik zászló — a 
bizonyiték, hogy a mi tanaink az igazságot látták, 
abban nyilvánul, hogy ők meghaltak értük; a 
martyrok vére pecsétlé meg a mi vallásunkat." 

, A miénket is!" — kiáltának a többi zászlók. 
Erre nagy vita keletkezett a hittudósok között, 

az Istenről és annak természetéről, annak cselek- 
vési és önnyilvániítási módjáról, a léleknek termé- 
szetéről és a testtel való egyesüléséről, annak szer- 
vezet előtti lételéről, vagy további alakulásárói, a 
jövő életről és a tulvilágról. Minden felekezet, 
minden egyes annyira eltért ezen pontokra nézve 
egymástól és eltéréseit oly elismert és mégis egy- 
másnak ellenmondó tekintélyekkel támogatta, hogy 
utóbb mindannyian az ellenmondásoknak végnél- 
küli, megfejthetetlen  tömkelegébe bonyolódtak. 
A muzulmánok nem tudták, hogy kit kövessenek, 
Mohamedet, vagy ennek vejét Alit, vagy pedig az 
ő helytartóit Omárt és Abubekert? §" hinni, hogy 
az Isten egy, hogy ezek az ő prófétái; napjában 
ötször imádkozni; egy évben egy hónapig böj- 
tölni; egyszer életében Mekkába menni; bort 
nem inni, disznóhust nem enni és a hitetlenek 
ellen harczolni. 3 

Majd a keresztények védték tanaikat, mire a 
zsidók keltek Κι: 

, Mi tudjuk — mondá egy rabbi — hogy tanai- 
tok hamisak. A ti rendszeretek egészen rejtélyes 
értelmü alapokon nyugszik," ábrándok és kép- 
regés káprázatok. 

Erre a Parzok mobedje kihallgatást kért, s igy 
szólt a törvényhozókhoz: ,Mi meghallgattuk a 
zsidók és keresztények elbeszélését a világ erede- 
téről és habár azok  hamisitva vannak is, 
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mégis sokat megismertünk azokban olyat, amit 
mi is hiszünk, de tiltakoznunk kell az ellen, hogy 
azt az ő Mózesük irta volna meg. Nem ő neki 
jelentette ki azokat Isten, hanem a mi szent pró- 
fétánknak Zoroaszternek. 

Mózes ezekről mit sem tudott és pedig igen 
természetes okokból, mert csak még száz évvel 
ő utána, tanitotta ezt Zoroaszter Ázsiában. 45. Ha- 
nem, midőn a mi királyunk Cyrus felszabaditotta 
a zsidókat rabszolgaságukból,  háladatosságból 
közeledett szivük felénk; tanitványaink s után- 
zóinkká lettek és könyveiknek átdolgozásánál be- 
vették a mi tantételeinket. 49 

És a Mobed most megfejtette saját vallását 
támogatva azt a Szadder és Zend-avestával; és 
elbeszélé ugyanazon sorrendben, mint a Genesis, 
miként teremtetett a világ hat időben, (Gáhan) "" 
továbbá a halottak megszenteltetését és a bünök 
meggyónását és felemliti. "! 

Erre nagy zugás támadt az indiai felekezetek 
zászlói között; a brahminok tiltakoztak a zsidók 
Parzok igényei ellen, mondván: , Kicsodák ezen 
uj és csaknem ismeretlen népek, kik magukat oly 
önkényszerüleg a nemzetek, ősapáink és azok 
okleveleinek megőrzőiül tolják fel? Es mi jognál 
fogva adatnék az ő könyveiknek elsőbbség a 
mienk fölött? Vajjon hátrább állanak-e a Vedán, 
a Sastra és a Puzana, mint a biblia, a Zendaverta 
és a Sadden  ??? Bráma, a Visné és a Siva, ?? ki 
teknősbéka "t alakjában, a Mandragiri hegyet (a 
földsarkot) a téjtengerből kiemelte. 

, Mi jognál fogva vagytok ti nálunk érdeme- 
sebbek? — kérdé továbbá a Thibeti Láma — 
hiszen ti a mi istenünkről való szellemi tanokat 
összekevertétek, "" meghamisitottátok. " δ 

A Láma folytatni akará, midőn a keresztények 
őt azon kiáltással szakiták félbe, hogy a Fó nem 
más, mint az elferditett Jézus és a Lámák nem 

5: 



egyebek, mint átöltözött és elfajult nesztoriánusok 
és manicháusok "7 

, Bizonyitsátok be ti, — felelé a Láma — hogy 
ti magatok nem vagytok elfajult Samanáusok, hogy 
Jézus nem maga az elváltoztatott Fó volt-e? Bizo- 
nyitsátok be létezését azon korbeli históriai emlék- 
kel, "" mert igy minden hiteles bizonyitványok hiá- 
nyában tagadjuk, hogy ő valaha létezett volna és 
állítjuk, hogy a ti evangéliomaitok nem egyebek, 
mint a persa Mithriákok és a szyriai Ezseusok 
könyvei, melyeknek irói maguk sem voltak egye- 
bek, mint átváltozott samanáusok." "" 

Majd a chinai samánok és sziámi talapionok 
léptek elő és az egész világ véleményét igérték, 
hogy  összeegyeztetik,"" mert minden bajok e 
különbségekből származnak. "! A törvényhozók is- 
mét hallgatást parancsoltak és a kérdést vissza- 
vezették annak kezdőpontjaira. , Előljárói és oktatói 
a népeknek! — mondták ők —- azért jöttetek ide, 
hogy keressétek az igazságot; és kezdetben közü- 
letek mindenik föltétlen hitelt követelt magának ; 
azonban midőn az ellenmondásokat észrevettétek, 
beláttátok, hogy mindenkinek alá kell vetni magát 
a közmeggyőződésnek. Tett dolgokra  hivatkoz- 
tatok, azután bizonyító okokra mentetek által, 
végre hogy a szavazás teljes legyen, miután az 
eszmékről ti magatok akartatok felelni, kiviláglott, 
hogy az mindannyitok előtt idegen volt, hogy azok 
oly alapokon nyugosznak, melyek emberi elmével 
el nem érhetők; hogy következésképpen ti afölött 
nem is itélhettek és magatoknak meg kellett vallani, 
hogy ti e tekintetben csak apáitoknak visszhangjai 
vagytok. E szerint miután ez eszmék származása 
ismeretlen és az értelem előtt titok; a ti vallási 
véleményeitek egész phantazmagóriája egy bonyo- 
lódott históriai feladat. 

E vélemények bármily különöseknek látszanak 
is, kell, hogy eredetük legyen, s valamint az 
eszméknek, még a legelvontabbaknak is, a ter- 
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mészetben, valamely természeti ősalakja feltalál- 
ható, ennélfogva az van hátra, hogy ezen ősalak- 
nak fölfedezése végett azoknak eredeti forrására 
visszamenjünk. Ha tehát vannak itt emberek, kik 
ezen tárgyak fölött gondolkoztak, ugy hivjátok 
őket ide, hogy kisértsék megelőzni a nemzetek 
véleményeinek homályát, amelyben annyi évezred 
óta bukdácsolnak. 

EUSZONKENPEDÍRSGEJEZET: 

A vallás fogalmának eredete és gyermekkora. 

E szavakra azonnal különféle zászlókból alakult 
csoport lépett elő a körbe, és egyik közülök a 
következőleg szólott : 

, Törvényhozók ! Igazság és meggyőződés bará- 
tai! Azon ne csodálkozzatok, hogy a tény, melyet 
vitatunk, olyan mély homályba van burkolva, 
mert hiszen ezideig minden nyomozás, nyilvános 
tárgyalás tiltva volt valamennyi vallásrendszernél. 
Miután azonban meg van engedve nyilvánosan 
fejtegetni, kutatni eredetét, ennélfogva jóindulatu 
szándékunk az, hogy a legczélszerübbet, melyre 
hosszu nyomozások tanitottak, napfényre hozzuk 
és általános itélet alá bocsájtjuk. Mi előadjuk, de 
korántsem azért, hogy a bennük való hitet kierő- 
szakoljuk, hanem azért, hogy általa egy uj vilá- 
got teremtve, nagyobb felvilágosodást idézzünk 
elő. 

Ti tudjátok azt hittudósok és néptanitók, hogy 
mily homály fedi a hitelveket, melyeket tanitotok. 
Ha azonban az ember szemlélődés és tapasztalat 
által felvilágosulva, gyermekkori itéleteit megfon- 
tolás tárgyává teszi, csakhamar temérdek képtelen- 
ségeket és ellenmondásokat fog felfedezni, melyek 
itélő tehetségét felingerlik. 



Először is ha észre veszi a vallások különféle- 
ségét és ellenmondásait, ha azután a törvény- 
könyveknek összefüggését nyomozza, észre fogja 
venni, hogy az ő isteni és örök törvényei, hely 
és személyek körülményei által léptek életbe, 
melyet mindenik önkénye szerint alakit át. 

Ha ellenben ezen csodálatra méltó események 
a természeti világban nem valósággal történtek, 
akkor azonnal érthető lesz, hogy azok az emberi 
elme képzeletvilágában születtek és éltek. Még 
csupán azt kell megtudni, hogy mint és mi által 
keletkeztek azok az ember képzelő tehetségében ? 
Belátjuk például, hogy a vallásrendszerben oly 
nagy szerepet játszó istenek nem egyebek, mint 
természeti erők, az elemek, a szelek, a csillagok 
és légtünemények és hogy az ő állitólagos törté- 
netük csupán megjelenéseiknek leirása a legelső 
természetvizsgálók által, mely a nagy tömeg által, 
mely őket nem értette, vagy a későbbi nemzedék 
által, mely azt elfeledte, ferde értelemben tévesen 
magyaráztatott. Meg fogunk győződni, ez a homá- 
lyos fogalom az istenségről, kezdetben a termé- 
szeti erőkről való fogalom volt. 

Igen, hasztalan tulajdonítják a nemzetek vallá- 
suk eredetét mennyei kijelentésnek; hasztalan 
hirdetik tanaik, a dolgok komoly természetfeletti 
állapotát; az ember nemének eredeti daczossága, 
saját emlékei által bizonyitva, "? első pillanatra 
megczáfolja ezen állitásokat; az ember eszméket 
nem nyerhet és fel nem foghat, csupán érzékei 
álal, 8. ebből az következik, hogy minden más- 
honnan származó fogalom, nem a tapasztalás és 
érzelem, hanem későbbi okoskodásoknak gyani- 
tásai és elég e gondolkozó léleknek csak egy 
pillantást vetni a világ eredetének és az istenek 
eljárásának megszentesitett rendszerére, hogy min- 
den eszménél, minden szónál észre vegyük ἃ 
dolgok rendének elferditését, melyek sokkal később 
keletkeztek. 
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Mielőtt valamely nemzethez a másik által fel- 
Π talált tanrendszer eljutott volna, mielőtt valamely 

nemzedék azon eszméket, melyeket az őt meg- 
előző magáévá tett, örökölte volna, az összeállított 
rendszerek közül egyik sem létezett még a vi- 
lágon. Az első halandók, természet gyermekei, 
idősebbek minden eseményeknél, ujonczok minden 
ismeretekben; hogy tehát ennyi eredményhez jut- 
hasssanak, a megelőzött események terjedelmes 
körén kellett áthaladniok, ismételt és hosszas 
kisérleteket kellett az állati embernek tenni, hogy 
saját szervezetét megismerhesse; csak több nem- 
zedék tapasztalata találhatta fel és tökéletesíthette 
az élethez szükséges eszközöket és az első szükség- 
letek bilincseiből felszabadult szellemnek kellett 
azon bonyolódott művészethez felvergődni, hogy 
eszméket hasonlitson össze, hogy okfőket álla- 
pitson meg és elvont viszonyokat foghasson fel. 

Első rendszer. 

Az Istenről való fogalom eredete, az elemek és a 
természeti erők imádása. 

Midőn már ezen akadályokon keresztül hatott, 
gondolkozott az ember saját állapotáról; akkor 
vette észre, hogy ő magasabb, akaratától teljesen 
független hatalmaknak van alávetve. 

A nap megvilágitá és felmelegité, a tüz meg- 
égette, a menydörgés pedig megrémitette; ezek 
hatása bámulatba ejté s megkezdődött okoskodá- 
sának végnélküli lánczolata. 

Es az ember értelmi gyermekségének együgyü- 
ségében beszélt a nappal, beszélt a holddal, eze- 
ket felruházta saját szellemével, saját szenvedélyei- 
vel. Igy keletkeztek az Isten és vallásróli fogal- 
mak; ezek eleinte természeti lények szerint módo- 
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sittattak, ebből az következett, hogy az istenség 
változott és szaporodott, hasonlóan azon formák- 
hoz, melyek alatt cselekedni látszott. 

A világ az első emberek számára számtalan 
istenekkel volt telve. Istentiszteletük csupán nehány 
felkiáltási és hála formákra szoritkozott s áldoza- 
tai ajándékokra oly lényeknek, kiket ők durvák- 
nak és telhetetleneknek képzeltek, mint ők maguk. 
Független és egyenlőségü állapotukban senki sem 

mindnyájan függetlenek és szegények voltak. 
Mivel senkinek nem volt elajándékozni való fölös- 
lege, nem voltak élősködők sem ezen név alatt: 
,Pap", nem volt adózás ezen név alatt: , áldozat", 
nem volt uralom ezen név alatt: ,oltár". A val- 
lás csupán a láthatatlan természeti erők iránti 
hódolat volt. 

Ez volt az első és szükséges eredete az isten- 
ségrőli fogalmaknak. 

És a szónok a vad nemzetekhez fordulva mondá : 
, Emberek, kik még szabadok vagytok a mester- 
kélt fogalmaktól, kérdezünk titeket, jutott-e még 
tinektek valaha e tárgy felől más valami esze- 
tekbe? Es ti hittudósok, mondjátok meg, ha nem 
ez a valódi eredménye mindazoknak, miket mi az 
elő világról még tudunk." 

Második rendszer. 

A csillagok imádása, vagy a Sabüismus. 

Midőn az emberek elkezdének társaságokba 
szövetkezni, szükséggé vált fentartási eszközeiknek 
szaporitása; szükségessé vált a földművelés, a 
földmüveléshez pedig, hogy az rendszeresen gya- 
koroltassék, megkivántatott az égi testek járására 
való figyelés és azoknak ismerete."5 És igy a 



13 

csillagzatok, melyek bőséget vagy szükséget áraszt- 
hattak, hatalmakká, nemtőkké, istenekké, a jónak 

"és rossznak okfőivé lettek. "§ 
Midőn végre a társadalmi állapotban foglalkozás 

és állapotszerinti rangosztályok léptek életbe és 
szervezett szokások hozattak be, rendszer kelet- 
kezett felsőbb és alsóbbrangu istenekről."7 A kez- 
detben hallgatag és egyszerű czeremóniák nyilvá- 
nosokká s ünnepélyekké váltak. Felügyelőkül egy- 
házi szolgák neveztettek ki; lettek papok és 
főpapok ; az isteni tisztelet módja és ideje meg- 
határoztatott és a vallás polgári cselekménynyé 
s politikai kötvénynyé vált."§ 

Ha kérdez valaki bennünket, hogy mely időben 
. keletkezett ezen hitrendszer? maga a csillagászat 
nyomán azt fogjuk felelni: hogy ezen alapelvek, 
meglehetős bizonyossággal 17.000 évig fölmenni 
látszanak."? Es ha kérdezik, hogy melyik nép 
teremtette meg azt? felelni fogjuk: az emlékek 
tanusága szerint Egyptom első lakóinál kell keres- 
nünk. Mivel az ész ezen országban egyesitve találja 
mindazon természeti körülményeket, melyek e 
népeket észszerü határozatokra ingerlik. "" 

Harmadik rendszer. 

A jelképek imádása, vagy bálványimádás. 

Azon pillanattól fogva, midőn a földmives nép 
. figyelő pillantást vetett a csillagokra, érezni kezdte 
annak a szükségét is, hogy az egyes csillagokat 
vagy csillagcsoportokat, megkülönböztetés végett 
megjegyezze, hogy őket névszerint megismerhesse. 
Ez azonban nagy nehézségekbe ütközött: egy- 
részről a formára egymáshoz hasonló égi testek 
semmi különös eszközt nem nyujtottak elnevezé- 
sükre, más részről a most keletkező szegény nyelv 
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nem birt elegendő szavakkal annyi uj érzéktuli 
eszmék kifejezésére. A lángésznek azonban min- 
den szükségen győzni kellett. Eszre vette t. i,. 
hogy kikeletkor, a föld terményeinek időszaki meg- 
jelenése és megujulása, mindig bizonyos csillagok 
fel- vagy letünésével, azoknak naphoz való állásával, 
— mely támpontja minden összehasonlitásnak — 
összefüggésben van; összeegyeztette gondolatában 
a földi és égi tárgyakat, melyek egymással össze- 
függésben voltak és hasonló jegyeket használva 
reájok, a csillagoknak, vagy az azokból alkotott 
csillagcsoportoknak azon földi tárgyak neveit adá, 
melyek azokkal vonatkozásban állottak. "! 

Ily módon nevezte el Thebei áthiop azon 
csillagokat, melyek alatt a folyam áradása kez- 
dődött:?" áradás csillagjainak vagy vizöntőnek ; 
azokat, melyek alatt a szántást kellett kezdeni: 
ökör vagy bikának; oroszlánnak azokat, midőn 
ezen állat a szomjuságtól ösztönözve, a puszták- 
ból a folyók partjaira kényszerült kijönni ; halászok 
csillagjának, szüz (aratónő) azokat, midőn aratni 
kellett; bárány csillagnak, kos : amidőn ezen hasz- 
nos állatok ellettek; és e segédeszköz megoldá a 
nehézségek első részét. 
Még elnevezte a csillagok és bolygók közpályá- 

ját gyürü és kigyónak."? Oly módon keletkeztek 
a csillagoknak, még a bolygóknak is elnevezéseik. 

Ezen eljárásnak lett a következménye, hogy az 
alárendelt és földi lények a felsőbb és hatalmas 
égi lényekkel összeköttetésbe léptek. Egy termé- 
szetes képmásitási értelem-cserében igy szóltak: 
a bika a termékenység csiráit terjeszti a földön 
(tavasszal), bőséget és tápláló növények tenyé- 
szését hozza meg. A bárány vagy kos megszaba- 
ditja az eget a rossz szellemektől (a téltől), meg- 
menti a világot a kigyótól (a nedves évszak jel- 
képe) és elhozza a jóknak országát (a nyarat, 

£ Ennek juniusban kellett lenni. Lásd 69 jegyz. 



γε 

. a minden élvek korszakát), a skorpió kiönti mérgét 
ἃ földre és betegséget, halált terjeszt. Es igy tovább 
mindig hasonló hatásokkal. 

Miután később a csillagok neveit népekre, "? 
országokra, Ὁ hegyekre, "" folyókra, "" stb. ruház- 
ták és ezek istenekül tekintettek "7" és egy zagyva- 
léka támadt a földirati, históriai és mythológiai 
lényeknek, mely összezavarta a hagyományokat 
(tradiczió). " 

A cselekmények hasonlatosságánál fogva a 
csillag-istenek emberekké, vitézekké és királyokká 
lettek, a földi királyok pedig viszont az isteneket 
tüzték ki maguknak mintaképül és e majmolásnál 
fogva lantosok, hóditók, vérszomjasok, kevélyek, 
fajtalanok és lomhákká lettek és a vallás szente- 
sitette a kényurak büneit és megrontá a kormány- 
zás alapelveit. 

Negyedik rendszer. 

A kettős hatalom imádása vagy a dualizmus. 

A bőségben élő, henyélő és csillagismerő papok 
gyorsan haladtak a tudományokban. A világrend- 
szer szemeik előtt folyton fejlődött, s ennek hatá- 
saiból egymásután többféle áltételeket hoztak létre, 
melyekből ugyanannyi vallásrendszer keletkezett. 

Miután észrevették, hogy a természetnek min- 
den hatálya évi körutjában két főhatályra, tenyésztő 
és rombolóra oszlik, ilyenformán az ég két ura- 
dalommá lőn s két felekezetre oszlott. 

Az éggömb ábrájában, melyet a csillagász papok 
készitettek " az állatkör és a köralakban rendezett 
csillag-képek felerészben egymással ellentétben 
látszottak lenni; a téli félgömb bizonyos mérték- 
ben ellentétben állott a nyárival."! Az értelem eme 
folytonos használata által, erkölcsi értelmet nyert 
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ez és az ellenfél angyalai és szellemei, pártütőkké 
s ellenségekké lettek."! Jó"? és rossz? istenek és 
szellemek keletkeztek. A jó istennek a szeretet és 
öröm tisztelete jutott és innen iratnak minden 
vigalomszerü isteni tiszteletek;5t a rossz isten 
ellenben félelem és fájdalom által tiszteltetett és 
ebből származott minden szomoru isteni tisztelet. 55 

Azonban valamint a két elv, vagy a két egy- 
mással ellentétben álló isten rendszere, azon jel- 
képekből keletkezett, melyek annak szövegében 
foglaltattak, éppen ugy fog ebből ujabb rendszer 
keletkezni, melynek ez fog lépcsőül és alapul 
szolgálni. 

Ötödik rendszer. 

Rejtelmes és erkölcsi istentisztelet, vagy a tulvilági 
rendszer. 

Midőn a nagytömeg egy uj égről és egy más 
világról hallott beszélni, csakhamar ezen költe- 
ménynek is testet kölcsönzött; valóságos néző- 
helyiyé tette azt; valóságos jeleneteket helyezett 
abba és földirati s csillagászati fogalmak ha elő . 
nem idézték, legalább elősegiíték a csalódást. j 

E kétségkivül zavarban előadott és hibásan ér- 
tett elbeszélésekből a népek képzelete elyseumi 
mezőket teremtett. δ 

Ezen körülmények növelték annak valószinü- 
ségét, midőn közelebbi meghatározásokkal pótolták, 
hogy a Tartarusba vagy elyseumi mezőkre jut- 
hassanak, a lelkeknek Charon csolnakán a Styx 
Acheron és a tülök nagy elefántcsont kapukon 
kellett keresztülmenni, melyeket a Cerberus (eb) 
őrzött. "Végre polgári szokást kapcsoltak mind- 
ezen költeményekhez és fennállásukat végkép meg- 
erősiték. 57 

E. szerint a látható és valóságos világban, egy 
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. láthatatlan és a képzelet által teremtett világ ala- 

. pittatott! Ez volt eredete azon gyönyör és fájdalom 
. helyeinek, melyekből a parzok, a feltámadás váro- 

. sát az egyenlitő alatt azon különös tulajdonsággal 
teremtették, hogy ott nem lesz a boldogoknak 
árnyéka." Lássátok ti is oh zsidók és keresz- 
tények (tanitványai a parzoknak), honnan kelet- 
kezett uj Jerusalemetek, paradicsomotok és menyor- 
szágotok; a Hermes és Trismegistus csillagjós- 
szerü egének minden  különösségeivel együtt, 
valamint a ti poklotoknak is muzulmánok, a ti 
földalatti, áthiadalt mélységeteknek, a ti lélek és 
ezek tettei mérlegének, a ti Monkis és Nekis 
angyalaitok itélőszékének, a mithra barlangjának"? 
rejtélyes ceremóniái szolgáltak előképül és a ti 
menyországtok semmiben sem különbözik az 
Oziris, Ormuzd és Bráma birodalmától. 

Hatodik rendszer. 

A mindenség imádása különféle jelképek alatt. 
(Pantheismus.) 

. Mialatt a népek a hitregék és mesék tömkelegé- 
ben tévelyegtek, azalatt a természetvizsgáló papok, 

. kik a világ rendszere és annak beosztása felőli 
. nyomozódásaikat és tanulmányaikat folytatták, 
ujabb eredményekhez jutottak és a mozgató és 
uralkodó okokról ujabb rendszert alkottak. 
A szerencsés lángész mérpálczául véve a föld 

meghatározott átmérőjét, merész kézzel meghatá- 
rozá az ég megmérhetetlen köreit. Igen, egy hal- 
latlan csoda által, a földnek porából, mely fel- 
fogni alig volt képes, felhágott az ember a csilla- 
goknak megmérhetetlen távolába és az idő és tér 
roppant mélységébe rohant, itt egy uj világrend- 
szer nyilt meg szemei előtt; a föld, melyet lakott, 
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hasonlóvá vált előtte a porszemhez, a fontosabb 
szerep pedig a nap roppant tömegére ruháztatott 
és ezen csillag a körülötte forgó gömbök láng- 
tengelyévé lett, melyeknek mozgásai kiszámitás 
által teljesen meghatároztattak. 

Később midőn a természettudományban tovább 
mentek és az aether név alatt meghatározott tüzet 
vagy ahhoz hasonlót minden testek vegyitékében 
fölfedezték, — midőn észrevették, hogy ez lénye- 
ges okozója azon természeti mozzanatoknak, me- 
lyet az állatoknál életnek, a növényeknél pedig 
tenyészetnek nevezünk; — akkor a világ minden- 
ség játékát és gépezetét, egy hasonszerü egész s 
egy ugyanazon test gépezetének tartják, melynek 
részei, bár különválva is, mégis egymással benső 
rokonságban állnak" és a világ élő lény lett, 
mozgatva egy tüzes vagy villanyos folyadéknak 
szervezetes körülforgása által, " melynek az ember 
és az állattól kölcsönzött összehasonlitása nyomán 
a napot tették szivévé vagy középpontjává.r"? 

Már most a pap-bölcsészek ezen szemlélődés 
eredménye nyomán következő alapelveket tervez- 
tek, hogy a világban semmi sem mulik el, hogy 
az elemek megsemmisithetetlenek, hogy azoknak 
csupán összeillesztése, nem pedig természete vál- " 
tozik; hogy élet és halál csupán változatos át- 
alakulása ugyanazon parányoknak, hogy az anyag 
önmagában tulajdonságokkal bir, melyekből léte- 
lének okai keletkeznek ; hogy a világ örökkévaló, 38 
tér- és idő-hatás nélkül. Némelyek azt mondják, 
hogy a vliágmindenség Isten, s e vélemény védői 
a Pán (a nagyegész) vagy a Jupiter jelképével jelö- 
lék meg gondolatukat, kinek csillagfeje, planéta- 
szerü teste, és állati lábai voltak, vagy az orphiai 
tojáséval, melynek sárgája egy őt körül folyó 
folyadékban uszva ;"§ majd pedig egy összekötött 
lábu ember képében (a lét mozdulatlanságának 
kifejezésére) egy mindenszinü köpenybe burkolva 
(mint a természet maga), fején egy arany golyóval, 
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ἧς mely az égkört jelképezé; "" az istennek lelke táp- 
lálá vala a vizeket, jelképezvén a szelet, " mely 
a világ teremtésekor, azaz az égi testeknek a 
rákbóli kiindulásakor a Nilus áradását hírül adá 
és a teremtést előkésziteni látszott (azaz a föld 
termését). 

Hetedik rendszer. 

A világ szelleme, azaz a tüzelem, mint a 
mindenség életelvének imádása. 

Mások ellenben, kik egy oly lénynek eszméjét, 
mely egyszersmind ok és okozat, cselekvő és 
szenvedő és egy természetben ellenkező természe- 
teket egyesit, föl nem foghatták, megkülönböztet- 
ték a mozgató erőt a mozgatott tárgytól; ezek 
azt tevék fel, hogy az anyag, önmagában mozdu- 
latlan tárgy és azt álliták, hogy annak tulajdon- 
ságai egy külön erőtől kölcsönöztetnek. 

Ezen tan terjesztői gondolataikat majd Jupiter, 
a mozgás és élet összfogalma, a lét eredete, vagyis 
inkább a lét maga által"" jelképezék; vagy az 
eredeti és elemi tüz által, vagy a Vesta oltára 
által, mely templomok középpontján állott, mint a 
nap a világgömbök között; majd végre a Kneph 
egy emberi lény által, sötétkék öltönyben, királyi 
pálczával és övvel (az állatkörrel) kezében, tollas 
föveggel fején, mely gondolatainak röptét ábrázolá 
és a nagy tojást fujva ki szájából." 
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Nyolczadik rendszer. 

A világ mint gép, Demiurgos, vagy a nagy 
gépmester imddása. 

Néhány felületes szellem, melyek ezen mély 
tudományt vezeték, eltévesztették és az alapul 
szolgáló cselekményeket nem ismerék, egy külö- 
nös uj tévtan behozása által mindent elferditet- 
tek."" Ezek azt állították, hogy ezen világmin-— . 
denség, ezen ég, ezen csillagok, ezen nap, mind 
összevéve egy közönséges gép és ezen téves 
eszmére a legkülönösebb álokoskodásokat épitet- 
ték. Egy gép — mondták ők — nem készitheti 
önmagát, kell lennie egy gépmesterének; annak 
létele tesz róla bizonyságot. Mivel tehát a világ 
egy gép, kell lenni valakinek, aki azt alkotta.19 

Ismét lett Demiurgos, vagy a nagy gépmester 
önuralgó és legfőbb istenséggé. Es miután már a 
világszellem, vagy nap elv lételét elfogadták, 
kényszeritve látták magukat az isteni személyek- 
nek három fokozatát képezni; nevezetesen: 
1. Demiurgos, vagy a gépmester-isten, 2. Logos 
vagy ige és értelem és 3. a lélek vagy szellemi 
(a világé). 191 Ily módon halmozódnak az isten- 
ségben, mely eredetileg csak érzéki erő volt, 
légtünemények és elemek egybe. 103 

Kilenczedik rendszer. 

Mózes vallása, vagy a világszellem imádása 
(Jupiter). 

Mózes, hogy népét minden más népektől el- 
különiíthesse és magának egy elkülönitett birodal- 
mat alapithasson, oly tervet készitett, melynek 
alapját vallásos előitéletekre épitve, 19? azt szent 
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vélemények és szokások bástyájával vehesse körül. 
De hasztalan tiltá meg nekiek a képek imádását, 
mely alsó Egyptomban és Phöniciában uralgott. 198 
Az ő istene azért nem kevésbé volt egyptomi isten, 
azon papok által feltalálva, kiknek Mózes tanit- 
ványa volt; és Yahouh, 97 kit már saját neve, 
a lény és alakja, az égő csipkebokor elárul, nem 
más, mint a világszellem, az éltető őserő, kit csak- 
hamar azután Jupiter, a teremtő lény és Ei, a lét 
neve alatt Görögország is elfogadott; ugyan- 
azon lény, kit a thebaiak Kneph név alatt imád- 
tak, kit Sais, Ízis lefátyolozott képében tisztel ezen 
fölirással : 4 Bit vagyok minden, ami volt, van és 
leend és még egy halandó sem pillanthatott Játyo- 
lom alá." Hasztalan akart Mózes vallásából min- 
dent kiirtani, mely a csillagok imádására emlékez- 

. tette népeit, minden fáradalmának daczára néhány 
vonások fenmaradtak abban, melyek azokra emlé- 
keztetnek; és a hét mécs vagy a nagy lámpás 
planétái, a tizenkét kő vagy jelek a főpap urim- 
ján, a két napéjegyen ünnepei, mint a két fél 
éggömb kapui és bejárásai, a bárány vagy az Égi 
kos czeremóniája, végre maga Osiris neve, az ő 
dicséretében, 197 és a szövetség ládája vagy ezen 
Isten utánzott kőkoporsója (sarkophag); tanui 
maradtak az ő eszméi eredetének és azoknak a 
közforrásból történt merittetésüknek. 

Tizedik rendszer. 

Zoroaster vallása. 

Ezekhez tartozott Zoroaster is, ki öt évszázaddal 
Mózes után, Dávid korában a Médiusok és Bak- 
triaiaknál, Osiris és Typhon egész egyptomi rend- 
szerét, Ormuzd és Ahrimán név alatt ismét szokásba 
hozta s érvénybe vette, ki a nyár birodalmát: a 

E. F. Volney: A romok. 6 



tudomány, erény és jóság, a tél birodalmát: tudat- 
lanság, bün és gonoszság, a természet megnyil- 
vánulását tavaszszal: a világ teremtésének, a pla- 
néták összetalálkozásának korszakát: feltámadás- 
nak és a csillagászok s földírók tartarusát és az 
elyseumi mezőket, jövendő életnek, pokol és 
paradicsomnak nevezte, ki egyszóval a már fenn- 
álló rejtvényes  (mysticus) rendszer ábrándjait 
szentesitette. 

Tizenegyedik rendszer. 

Brahmaismus vagy a Hindurendszer. 

Ezek közé tartozott továbbá a hind törvény- 
hozó, ki Menn név alatt Zoroaster és Mózes előtt 
a Ganges partjain a három őserő vagy Isten 
tanát behozta, mely a görögök előtt is ismeretes 
volt. Az egyik volt Brahma (Jupiter) a teremtő 
(a tavaszi nap); a másik Siva (Plutó) a rombolás 
istene (a téli nap); és a harmadik, Visnu (Nep- 
tun) a megtartó Isten (a nyári nap Stator), mind 
három különböző, de összesen mégis egy istent, 
egy őserőt képeznek, melyek a Vedámban és az 
Orphiai dicséretekben megénekeltetnek és a három 
szemü Jupiterrel vagy a három alaku nappal, a 
három évszakkal és Pythagoras és Plátó által ki- 
finomitott, de magyarázóik által egészen eltorzitott 
szentháromság rendszerével egyugyanazok. 

Tizenkettedik rendszer. 

Budhaismus, vagy a rejtélyes vallás. 

Ezekhez tartoztak végre a Menn óta tisztelt 
reformátusok, Buddha, (CGaspa, Sekia, Gautama 
stb., kik a lélekvándorlást is rejtélyes vallástanuk- 



. hoz illesztették. A kezdetben .dicséretre méltó elvek 
pld. a vérontástóli irtózás, szánalom érzést min- 
den érző lény iránt, a más világban és más alaku 
jutalom és büntetés iránti hit, veszélyessé váltak 
egy ábrándos, a dolgok természeti rendét erő- 
szakosan felforgató, érzéktuli bölcselet viszaélései 
által. [gy például szerintük az érezhető anyagi 
világ nem volt egyéb, mint a képzelet ér- 
zéki csalódása, az emberi életi álom, melyből 
csak a halál által ébred föl az emberi test, egy 
tisztátalan fogház, melyből soha elég korán meg 
nem szökhetik, vagy egy durva burkony, melyet 
böjtölés, önsanyargatás, testkinzás és elmélkedő 
élet, valamint minél több különös, remetei ájta- 
tosság gyakorlata által, a belső felvilágosodásra 
fogékonynyá kell tenni. A nagy tömeg előtt egyéb- 
iránt oly megfejthetetlen volt ezen embereknek 
minden cselekménye, azt hitte, hogy őket természet- 
feletti lényekül kell tekinteni és kétségtelen volt 
a felől, ha vajjon emberekké lett isteneket vagy 
istenekké lett embereket tekintsen-e bennük ? 

Mindezen Ázsiában sok évszázadok óta elter- 
jedt és szétszórt anyagokból végre az események 
és körülmények esetleges összetalálkozása, az 
Eufrat folyam és a Földközi-tenger partjain egy 
uj rendszert alkotott. 

Tizenharmadik rendszer. 

A kereszténység vagy képletes imádása a napnak, 
ezen kabalistikus név alatt Christ-us vagy Krisztus 

és Jes-us vagy Jézus. 

A hajdankor szent és hitrege szerü hagyományai, 
egész Ázsiában, egy tökéletesen egyenlő tant ter- 
jesztettek el. Mindenfelé egy nagy közbenjáróról, 
egy utolsó biró, s egy eljövendő megváltóról 
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beszéltek, ki mint király vagy Isten, hódító és. 
törvényhozó az aranykort a földön vissza fogja 
hozni ; 198—110 a földet a gonosz szellem birodalmá- 
tól meg fogja szabaditni és az emberekre elho- 
zandja a jólét, béke és szerencse napjait. Ezen 
nemzetek orákulumai és a próféták jóslatainak ! 
egybehangzása felébreszté a zsidók figyelmét és 
kétségkivül értették a próféták azon mesterségét, — 
hogy  festményeiket a pogány  mysteriumoknál 
használt könyvek hangulata és szellemével össze- 
egyeztessék. Ennélfogva Judeában egy általános 
várakozás uralgott a nagy küldöttnek, az utolsó 
megváltónak eljövetele fölött; midőn egy különös 
körülmény eljövetelének időpontját meghatározta. 

A perzsák és kaldeusok szent könyveiben meg 
volt irva, miszerint a világ, melynek egész folyama 
, tizenkétezerből" áll, két fél körfolyamra volna 
osztva, melyből az egyik fele, a jók korszaka és 
birodalmának hatezer, a másik fele a gonoszok 
korszaka és birodalmának pedig a másik hatezer 
lefolyásával leend vége. 

Az eredeti szerkesztők azonban ezen két kor- 
szak alatt a nagy égkör, melyet világnak nevez- 
tek, évi körutját (mely körut tizenkét hónap, vagy 
jelekből állott, melyekből mindenik ezer részre 
volt osztva) és a két rendszeres, a tél és nyár 
korszakát értették, melyek közül mindenik ismét 
hatezer részre volt osztva. f 

Ezen kétértelmü kifejezések félreértettek és ezek ! 
eredményéből azt magyarázták, hogy azon kor ἃ 
gonoszok és a szerencsétlenség korszaka és ama — 
számitásokból azt következtették, hogy a vélt hat- 
ezer év után ezen birodalomnak magának kell 
lennie. 

A zsidók által fölvett számitás szerint pedig 
közelgett a hatezredik év a (vélt) világteremtése 
óta. 111—112 

A hagyományok taniták, melyek még hajdani 
csillagászati és rejtélyes neveiket is megtartották, 



ἕ hogy a nap nemsokára Christ, azaz megtartónak 
nevezi el magát. 112—19? És ime, lássátok ti hin- 
duk, miből lett a ti istenetek Krisna, és ti görö- 
gök és keleti keresztények, miből csináltátok a ti 

. Krist-ustokat, Mária fiát. Majd ismét Yes, három 
oly betü összeállítása által, melynek számszerinti 
értékéből 608 szám leend, egy, a nap korszakai- 
nak számai közül; 159. és ime a név, európaiak, 
melyből latin végezettel, a ti Jézustok lőn; egy 
hajdani kabalisztikus név, melyet az ifju Bachus, 
Minerva titkos (éjjeli) fia ruháztatott fel, kinek 
egész élettörténete, sőt még halála is, a kereszté- 
nyek Istenében benfoglaltatik, azaz a nap csillag- 
zaté, melynek jelképe mindkettő. 

" Most, midőn már a vallásos szellem egész 
történetén keresztül mentünk, láthatjátok, hogy 

. ennek előidézői eredetileg az emberi érzelmek és 
szükségletek valának, hogy az isten felőli foga- 
lomnak csak azon természeti erők és anyagi lény- 
rőli fogalom állott minta és példányképül, melyek 
kellemesen, meg kellemetlenül hatnak az érző 
lényre s benne kéj vagy fájó érzelmeket ger- 

᾿ jesztenek és hogy mindeniknél az erkölcsiségre 
nézve a jóllét utáni vágy és a fájdalmaktóli ide- 
genség volt a czél, de miután az ehhez vezető 
utakat nem ismerték, tehát a maguknak hamis 

. és ennélfogva ellenkező fogalmakat alkottak ; szó- 
val láthatjátok, hogy a vallásuk története csupán 
az emberi szellem ingadozásának története, mely 
az eszme alakjaiból képtelen lényeket alkot magá- 

. nak és szünetlenül bölcseséget és szerencsét ál- 
modva, a szenvedések és csalódások tömkelegébe 
téved. 
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HUSZONHARMADIK FEJEZET. 

Minden vallásnak egy és ugyanazón 
czélja van. 

Igy beszélt a vallás kutatóinak szónoka. És e 
különféle tanok tudósai tanácskoztak e beszéd 
fölött. , Istentelen előadás, — mondá az egyik — 
mely nem czéloz egyebet, mint a vallást felfor- 
gatni, a kedélyekbe engedetlenséget csöpögtetni 
és papi hatalmunkat megsemmisiteni. Egy regény 
— mondák mások — mely minden alapot nél- 
külöz. ; 

Es már kitörő félben volt a gáncs, mely min- 
den ujitás ellen fel szokott lázadni, midőn a tu- 
datlanok csoportja előlépett. Egyik közülök igy 
szólt a törvényhozókhoz : ; 

Itélő birái és közbenjárói a népeknek! Mióta 
a vallás fölött vitatkozunk, sok olyan csodálatos — 
dolgot hallottunk, melyek előttünk mind a mai 
napig ujak valának és lelkünk e sok, részint kép- 
telen tárgyak által, melyeket felfogni nem képes, 
bizonytalanságban és kétségek között van. | 

ΜΙ szükség nekünk tudnunk, hogy mi történt — 
ezelőtt öt-hatezer évvel, oly országokban, melyek — 
előttünk idegenek, oly emberek között, kik előttünk — 
ismeretlenek fognak maradni? Igaz vagy nem igaz, — 
mit használ minekünk tudni, hogy a világ hat 
vagy huszezer év óta áll fenn? Hogy önmagától, 
vagy egy gépmester által jött-e létre? Mit fog 
az általában létfentartásunkra használni vagy ár- 
tani, ha mi mindezen ábrándos dolgokra igent — 
vagy nemet mondunk ? 

Ha ezen tudomány oly szükséges, miért éltünk 
mi éppen oly jól, mint azok, kik maguknak 
evégett oly sok nyugtalanságot okoznak ? Ha pedig § 
fölösleges, miért terheljük magunkat vele? 
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De ti magatok nem vagytok minden bölcse- 
ségtek mellett is egy értelemben; mit használ 
nektek is azoknak tudása Ὁ 

Mily cselekvényre van az például befolyással, 
ha elhíszszük, hogy a világ öröktől fogva való, 
vagy nem? 

, Azon hit sérti az Istent" — mondták a hit- 
tudósok. 

,Hol van ez bebizonyitva?" —  kérdék az 
együgyü emberek. 

,A mi könyveinkben!" —  felelének a hit- 
tudósok. 

, Mi nem értjük azokat," — válaszoltak a tudat- 
lanok. 

. Mi értjük helyettetek is" — mondták a hit- 
tudósok. 

,Mi joggal toljátok fel magatokat  közben- 
járókul Isten és mi közöttünk ἡ“ 

» Az Ő parancsára." 

, Mivel bizonyitjátok ezen parancsot?" 

, Könyveinkkel. “ 

,Mi nem értjük azokat; és hogyan adhatna 
tinéktek az igazságos Isten oly előjogokat mi fölöt- 
tünk? Es ki áll nekünk jót, hogy ti nem vagytok . 
tévedésben, vagy nem szándékoltok minket tév- 
utra vezetni Ὁ“ 

»Ὁ a természet törvényeit adta minékünk", mond- 
ták a hittudósok. 

,Mi a természet törvénye? Ha ezen törvény 
elegendő, minek akkor más? Mutassátok meg, 
melyik azon vallás, mely leginkább megfelel azon 
czélnak, melyet mindenik kitüzött magának ?" 

Azonban erre minden csoport a saját vallásának 
adott előnyt és ebből egy uj, sokkal hevesebb vita 
keletkezett; szemrehányásokkal halmozák el egy- 
mást. A Braminok, Rabbik, Bouzok, Samánok, a 
Moluk szigeteinek és Guinca partjainak papjai 
rátámadtak a keresztény hittudósokra. Igen — 

να as 
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mondták ők — ezek rablók és képmutatók, kik 
egyszerüséget . hirdetnek, hogy a bizalmat kicsal- 
hassák; alázatosságot, hogy könnyebben hódol- 
hassanak ; szegénységet, hogy a kincseket elsajá- 
tithassák; uj világot hirdetnek, hogy annál köny- 
nyebben felemészthessék az óvilágot és mig tinektek 
türelmet, könyörületet ajánlanak, addig ők, Isten 
szent nevében, máglyára hurczolják azokat, kik 
nem ugy imádják a teremtőt, mint ők. 

Igy, szemrehányásról szemrehányásra menve, 
apránkint felfedezték a különféle vallások hittudó- 
sai, papi hivatalainak árnyoldalait és visszaéléseit, 
állapotaik sejtett büneit és hibáit; végre kiderült, 
hogy valamennyi népeknél a papok szelleme, el- 
járási rendszere, cselekvényeik és erkölcseik álta- 
lában egyenlők voltak. 

A népek, elragadtatva a dühtől, darabokra akar- 
ták most tépni azokat, kik által ily rutul meg- 
csalattak, azonban a törvényhozók meggátolták 
ebben és az előljárók a hittudósokhoz fordulva 
kérdezték : 

, Igaz-e az, ti néptanitók, hogy annyira meg- 
csaltátok őket?" 

Es a megszeppent papok ezt felelték : 

, Oh, törvényhozók! mi emberek vagyunk és a 
népek oly hiszékenyek, oly babonások! Ok maguk 
idézték elő tévelygéseinket." 

És a királyok igy szóltak : 
, Oh, törvényhozók! a népek oly szolgailag 

tudatlanok, önként vetették az igába magukat, 
melyet mi alig mertünk előttük mutatni." 

A törvényhozók a néphez fordulva, szólának : 
, Népek! Ne feledjétek soha, amit most hallot- 

tatok; ebben két nyomatékos igazság rejlik. Igen, 
ti magatok okozzátok mindazon rosszat, melyről 
panaszkodtok, ti bátoritjátok fel a zsarnokot hatal- 
maiknak gyáva imádása által,"! csalárd kegyeik 
utáni ostoba kapkodásaitok,!?? alacsony szolgai 
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: 616 πιοιο κ, 15 a szabadsággal való visszaéléstek, 

ἐρεφαροι,ες ϑῆυνα 

minden hazugság és csalárdságnak elhivése ál- 
tal. 194—185 Ne keressétek tehát másokban a saját 
tudatlanságtokat és saját kapzsiságtokat. 126—127 

FEŰSZÖNNEGYEDIKZEEJEZE E: 

Az ellenmondások megoldása. 

És a törvényhozók igy folytatták : Óh nemzetek ! 
mi megértettük különféle véleményeiteknek nyilat- 
kozatát és az ellenmondásokat, melyek benneteket 
égymástól elkülönitenek; hogy tehát békében és 
egyetértésben élhessünk: határvonalat kell huz- 
nunk azon tárgyak között, melyek bebizonyithatók 
és melyek be nem bizonyithatók; és az eszményi 
világot a valódi világtól egy sérthetetlen fallal el 
kell választanunk; azaz: a vallásos véleményeket 
a polgári szerkezetre leendő minden befolyástól meg 
kell fosztanunk. 

Es ez azon czél, melyet egy nagy, rablánczaiból 
és előitéleteiből felszabadult nemzet magának ki- 
tüzött; ez azon mű, melyet mi az ő szemei előtt 
s az ő parancsára magunkra vállaltunk, midőn 
bennünket ezen munkában a ti királyaitok és 

. papjaitok megzavartak és hátráltattak. 
, Oh, ti királyok és papok! Hátráltathatjátok 

ugyan a természet törvényeinek ünnepélyes győ- 
zelmét még egy ideig, de megsemmisiteni és fel- 

. forgatni azokat többé nincs hatalmatokban ! 
E szavakra megrendítő kiáltás hangzott végig ἃ 

. gyülekezet minden rétegein és a népek összesége 
egyértelmüleg hozzájárult a törvényhozók vélemé- 
nyéhez. 

, Kezdjétek meg ujra — mondták nekik — szent 
és magasztos munkátokat és hajtsátok végre azt. 

. Nyomozzatok azon törvények után, melyeket belénk 



oltott a természet, hogy azok által igazgassa tet- Ὁ 
teinket s szerkeszszetek egybe egy jogérvényes és 
változhatatlan törvénykönyvet. De nem egy nem- 
zet, nem egy család számára, nem, hanem szóljon 
az kivétel nélkül mindnyájunkra! Legyetek ti tör- 
vényhozói az egész emberi nemnek, valamint 
magyarázói lesztek egy ugyanazon természetnek; . 
mutassátok meg nekünk a vonalat, mely az 
ábrándok világát a valóság világától elválasztja . 
és adjátok meg nekünk a csalódás és tévelygés . 
annyi sokféle vallásai után a meggyőződés és 
igazság vallását!" 

Erre a törvényhozók megkezdték ismét az em- 
bernek lényét alkotó természeti sajátságoknak 
vizsgálását és birálását, a mozgalmak és hajla- 
mokét, melyek őt egyéni és társadalmi állapotá- 
ban kormányozzák és kifejtették a törvényeket, 
melyekre maga a természet az ember szerencsé- 
jét alapitá. 
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Jegyzetek. 

1 Serica becses selymei, azaz az eredeti selyemkészitmé- 
. nyei azon hegyes tartománynak, hol a nagy fal végződik, 

mely, ugy látszik, bölcsője volt a chinai birodalomnak (a 
rómaiaknál Regio Serarum, Serica). — , Kazsemir övei", 
ezek azon szövetek, melyeket Ezekiel emlit. 

5 Ezen Syria akkor száz hatalmas várost számlált. József 
és Strabo számitása szerint Syriában tiz millió lakosnak 
kellett lenni; a földművelésnek és lakhelyeknek maig fenn 
levő nyomai bizonyitják ezen állitást. 

3 A keletieknél általános és csaknem megrögzött előitélet 
uralg a vaksors iránt. , Ugy van megirva", felelik mindenre. 
Ebből származik a gondtalanság és lomhaság, mely leg- 
főbb gátja a felvilágosodás és pallérozódásnak. 

1 Ama virágzó városok maradványai stb. Egy értekezés, 
Xerxesnek Göröghonba történt átmenetele előtti tizenkét 
századnak korszámlájáról az Encyklopádiában, bizonyitja, 
miszerint felső Egyiptom hajdan egy külön, a zsidók előtt 
Kous név alatt ismeretes királyságot képezett, melyre külö- 
nösen vonatkozik e név: , Aethiopia". Ezen királyság Psa- 
metich idejéig különálló volt és csak akkor veszté el 
Aethiopia nevét, midőn alsó Egyiptommal  egyesittetett, 
melyet a nubiai, valamint minden fekete népek és fővárosa, 
Thebánek lakosai is megtartottak. 

5 Száz palotáju Theba, egy száz kapuju város, azon érte- 
lemben, mint azt venni szokták, oly képtelen eszme, hogy 
csodálkozni kell, hogy ezen félreértést előbb fel nem 
fogták. 

Eleitől fogva szokás volt keleten a nagyok házait és 
palotáit kapuknak (porta) nevezni, mivel fő pompája ezen 
házaknak az egyetlen kapuban áll, mely az utczáról az 
udvarba vezet, melynek hátterén fekszik az épület. Ezen 
kapuknak pitvarában szoktak a jövő-menőkkel beszélgetni 
és a vendégszabadságnak mintegy kihallgatást adni. Homer 
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ezt mind tudta kétségkivül, hanem a költők nem szoktak 
magyarázatot irni és olvasóik csodaszerüket szeretnek. 

6 [tt voltak az idumai kikötők. Ailah és Atsiom-Gaber 
városok. Ezen első városnak neve még ma is létezik, a 
vörös tenger öblénél, a mekkai zarándokok utjában heverő 
romokban. Atsiom, Kolzum és Faranon kivül egyéb nyo- 
mokat nem hagyott hátra, daczára annak, hogy ez Salamon 
hajóinak kikötője volt. A tyrusok által kormányzott hajói 
ezen herczegnek megkerülték Arábiát, Ophir felé, a persa 
tengeröbölben, hol az indiai és zeiloni hajókkal üzleked- 
tek. Ezen hajókázás, valamint a zsidók által használt rév- 
kalauzok és építőmesterek is valóságos feniciaiak voltak, 
mit maga Tyrus szigetének és Aradusnak neve is, mely 
jelenleg Barhain, bizonyit. A hajókázás ezen tengereken 
mindig kétféleképpen történt: először oly járeszközökön, 
melyek káka és füvesszőből fonva, bőrökkel behuzva és 
belülről beragasztva voltak. Ezen bárkák a vörös tengert 
sem el nem hagyhatták, sem annak partjaitól el nem távoz- 
hattak; másodszor: a mi gyorshajóinkhoz hasonló nagy- 
ságu fedeles hajókon. Ezek tulmentek a tengerszoroson és 
kiállhatták az Oceán hullámait. Hanem a fát hozzá a 
Libanon hegyéről és Ciliciából kellett megszerezni, hol 
leggazdagabban terem. Ezen fa kezdetben Tarsustól Phö- 
niciáig tutajokon szállittatott a tengeren ; innét származott 
a hajónév Tarsusból, minélfogva nevetségesen azt hitték, 
hogy Afrika körül Spanyolországban Tartessusba jártak 
hajónak való fáért. Phöniciából tevéken vitték a Vörös-ten- 
gerig, mint az még ma is történik, mivel ezen tengernek 
partjain még a tüzre való fa is hiányzik. Ezen hajóknak 
egy egész év kellett az utazásra, azaz egy évig leutaztak, 
a másikban ott maradtak és a harmadikban tértek vissza, 
mivel ők csupán — mint ma is szokásban van — csak a 
szárazföld mellett utaztak, mivel a szelek által feltartóz- 
tattattak és mivel Plinius és Strabó számitása szerint a 
hajdani hajósok 1200 tengeri mérföldet három év alatt 
utaztak be. Egy ily kereskedés igen költséges volt, főképp 
azért, mivel a hajókon minden élelmet, még a vizet is, 
magukkal kellett vinni. Ezen okból keritette hatalmába 
Salamon Palmyra városát, mely már akkor népes és a 
kereskedők raktára s nyughelye volt, hova ők az Eufraton 
utaztak. Ezen eszköz által sokkal közelebb jutott Salamon 
az arany és gyöngyök országához. Az utnak ezen válasz- 
tása, az Eufratesen vagy a Vörös-tengeren által, a régiek- 
nél olyan volt, mint most nálunk az egyiptomi vagy 
jóreményfoki ut. Ugy látszik, hogy Mózes előtt a kereske- 
dés a syriai pusztákon és a thebai tartományokon járt 
keresztül, ő utána pedig a phöniciaiak a Vörös-tengeren 
vezették azt keresztül és hogy a babyloni királyok félté- 
kenységből pusztitják el Tyrust és Jerusálemet. 
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τ Babylonét, mely még csak romhalmokat mutathat fel. 
Ugy látszik, hogy Babylon az Eufrat nyugoti partjának 
hosszában mintegy 6 mérföldnyi térséget foglalt el. Ezen 
egész környéken tömérdek falromok láthatók, melyekből 
most Hellé város épül. 

8 Tyrus ama kutjai. Lásd Volney utazása Syriában 2. köt. 
198. I. Az Eufrates gátjai. Samaonat városa vagy falujából 
kettős gáttöltés megy az Eufrat mellett lefelé, mely ennek 
a Tigrisseli egyesüléséig, innét pedig egész a tengerig 
megy, azaz ezen gátak hossza körülbelül száz franczia 
mérföldre terjed. Magasságuk, amint a tengertől távoznak, 
emelkedik; általában pedig 12—15 láb magasra lehet 
becsülni. Ezek nélkül a folyam a nagyon lapályos földet 
legalább 20—25 mérföldre elboritaná. Mindamellett az utóbbi 
időkben áttörte ezen töltést és az egész háromszöget el- 
boritotta, melyet a Tigrissel képez; azaz több, mint 130 
négyszögmérföldet. Ezen megbüzhödött viz egy halálos 
járványt idézett elő, melyből kiviláglik: 1. hogy ezen két 
folyam között fekvő térség kezdetben mocsár volt; 2. hogy 

. ezen mocsáros hely, mielőtt ezen gátak készittettek, nem 
lehetett lakható ; 3. hogy ezen gáttöltések csak nagyszámu 
népeknek műüvei lehettek, elannyira, hogy Babylon emelke- 
désének, természeti okokból, Niniveét meg kellett előzni. 

9 Média földalatti csatornái. Az ujabb Aderbeidschan, 
mely Médiának egy része volt, a kurdistani és diarbekiri 
hegyek, telve földalatti csatornákkal, melyeken át a haj- 
dani lakosok a vizet a száraz tájakra vezették, hogy azokat 
termővé tegyék. Ok ezt érdemteljes munkának, Zoroaster 
által előirt isteni szolgálatnak tartották, a nőtlenség, test- 
sanyargatás és szerzetes erények helyett; ő a Sadder és 
Zendavesta számtalan tételeiben azt hirdeti, hogy Isten 
előtt legkedvesebb cselekedet a földmüvelés, vizvezetés, 
növények és élőlények szaporitása, számos nyájakkal, ter- 
mékeny nőkkel stb. birni. Palmyra vizvezetvényei. Azokon 
kivül, melyek a tájék két forrásából a vizet a városba és 
környékére vitték, ugy látszik, hogy bizonyosan volt még 
egy másik is, mely azt a syriai hegyek közül hozta oda. 
Messzire láthatók annak nyomai a pusztában, hol végre a 
föld alá térni látszanak. 

10 A fermészet ezen esetlege (az emberi erőnek ezen egyen- 
lőtlensége) annak törvényéül tekintetett. Csaknem vala- 
mennyi bölcsészek és politikusok mint alap- és tanszabályt 
állapították meg, hogy az emberek egyenlőtlenekül szület- 
nek, hogy a természet egyiket szabadságra, a másikat 
rabszolgaságra teremtette, Aristoteles az ő politikájában és 
az isteninek nevezett Plato, kétségkivül az általa előadott 
mythologiai ábrándok miatt, határozottan használják ezen 
kifejezéseket. Valamennyi hajdani népeknél az erősebb joga 
volt a népjog, a gallusoknál, a rómaiaknál, az athenieknél 

" 4 fé 
ὁ!» egg ͵ ΡΥ ΤῊΝ ὁ - ΡΤ, 
Μ᾿ ne υ ή A et s /08) j 17778 ΚΝ ( ΤΑ b. 



és éppen innét származtak a politikai nagy rendetlenségek 
és a nyilvános vagy nemzeti bünök. 

1 Es a családi kényuralom megveté alapját a politikai 
kényuralomnak. Ezen egyetlen szókitételről egy igen hosszu 
és fontos fejezetet lehetne irni. Megczáfolhatlanul ki lehetne 
abban mutatni, hogy a kormányok minden visszaélései a 
családi visszaéléseken épülnek, ezen kormányén, melyet 
patriarkális név alatt higelméjü emberek oly gyakran magasz- 
talnak, anélkül, hogy azt elemeznék. Számtalan tények bizo- 
nyitják, hogy minden keletkező népnél, nyers és vad álla- 
potjukban, az apa a családfő, kényur, még pedig igen 
kegyetlen és dölyfös kényur volt. A nő rabszolgálója, gyer- 
mekei szolgái voltak. A király pipáját szija, mig neje és 
leányai nemcsak a ház körül, hanem még a mezőben is 
mindenféle dolgot elvégeznek. Alig jönnek a gyermekek 
valamennyire erőhöz, már ütik-verik a leányokat és szol- 
gáltatják magukat általuk, mint apáik. Ezen intézményt 
tökéletesen feltaláljuk a mi müveletlen  parasztjainknál. 
Azon mértékben, amelyben a müvelődés növekszik, szeli- 
dülnek az erkölcsök és a nők állapota javul, mig ezek 
másrészről tulságba esnek és magukhoz ragadják az ural- 
mat. Akkor a nemzet elpuhul és megromlik. Csodálatos, 
hogy az apai tekintély annál nagyobb, minél önkényesebb 
a kormányzat. China, India és a török birodalom kitünő 
példáit mutatják ennek. Azt kellene mondani, hogy a 
zsarnokok büntársakat szerezni és az alájok rendelt 
despotákat tekintélyeik fentartására ösztönözni törekszenek. 

12 Másodszor, midőn arra törekedett, hogy a hatalmat 
egyetlen kézbe kerithesse (a despotismus). Igen csodálatos, 
hogy eleitől fogva minden társadalom ezt az utat követé. 
Anarchiai vagy demokratiai intézményekkel kezdették ; azaz : 
a hatalomnak sok kezekbeni megosztásával, s ebből át- 
mentek az arisztokrácziára és az  arisztokrácziáról ἃ 
monarchiára. Nem azt bizonyitja-e ez, hogy azok, kik 
demokratai formára alapitanák valamely álladalmat, azt 
mindazon nyugtalanságok és rázkódásoknak kiteszik, me- 
lyeknek a monarchiát kell előidézni; hogy a legfőbb, 
bizonyos szabályoknak elárendelt főnökség alatti kormány- 
zat, valamint legtermészetesb, ugy a békére nézve is leg- 
kedvezőbb kormányforma ? 

13 Sőt rájok ismerek vezeték lovaikról stb. A tatár lovag 
mindig két lóval utazik, melyek közül az egyiket kantár- 
száron vezeti. A kalpag, bárány vagy más szőrméből van ; 
ezen föveg alatt a fej kopaszra van nyirva, kivéve egy 
tallér nagyságu fürtöt, mely éppen azon helyen, melyen a 
keresztény papok pilise van, hét-nyolcz hüvelyk hosszu- 
ságra megnövelnek. Ezen fürtnél fogva, melyet majd minden 
muzulmán szokásba vett, viszi el szerintük, a sir angyala, 
választottait a paradicsomba. 
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. —— 14 Hitetlenek foglalják el a szent földet. A szultánnak nincs 
. hatalmában, egy az igaz hivők által birt országot, valamely 
külhatalomnak általengedni. 

15 A rejteményes Aum szót kimondja. A hindu vallásban 
ezen szó, egy szent jelvénye az Istenségnek ; csak titkon 
és anélkül szabad azt kimondani, hogy valaki hallaná. 
Három betüből áll, melyek közül az első A a minden 
teremtett dolgoknak ősforrását, a teremtő Bráhmát; a má- 
sodik U, a megtartó Vischnut és az utolsó M, ἃ romboló 
és mindent megsemmisitő istent a Schivát jelenti. Oly 

. formán mondják ki, mint az egy igés Om-öt, mely ezen 
három Isten egységét jelenti. Ez éppen azon fogalom, 
melyet az Alpha és az Omega jelent az evangeliumban. 

16 Ha vajjon a könyökénél kezdje-e vagy az ujja hegyé- 
nél, t. i. a mosódást. Ez egyik fő vitálypont az Omár és 
Ali követői között. Ha két musulmán utazás közben együtt 
találkozik és egymást testvérileg köszönti, midőn eljön az 
ima órája, ha egyik az ujja hegyénél, a másik pedig a 
könyökénél kezdi a mosódást, halálos ellenségévé válnak 
egymásnak. Oh magasztos fontossága a vallásos véle- 
ményeknek ! Oh mély bölcsészete alapitóiknak ! 

1 Az Oguziánok nemzedékei. Mielőtt a törökök, vezérük 
Osmán nevét felvették volna, Oguziánoknak neveztettek. 
Ezen név alatt üzettek ki Dschengiz által Tatárországból 
és hagyták el a Gihun partjait, hogy Natoliában teleped- 
jenek le. 

18 Es egy általános fejetlenség fog bekövetkezni, mint 
hajdan a Sophik birodalmában. Perzsiában Kulikán Tamás 
halála után, minden tartománynak külön főnöke volt és a 
mostani dynastia uralmának megalapitásáig ritkán szüntek 
meg ezen főnökök egymást ostromolni. 

19 A népek között kérlelhetlen gyülölség uralgoft. Tessék 
megolvasni a Róma és Kárthágó, Sparta és  Messéna, 
Athen és Syracusa, a zsidók és a phőnicziaiak közötti 
háboruk történeteit és pedig ezek azon államok, melyek a 
hajdan-korban a legmüveltebbeknek tartattak. 

20 Viszálkodásaik felett az itélet stb. Mi egy nép? Egy 
egyes tagja a nagy társulatnak. Mi a háboru ? Párviadal 
két egyes nép között. Mit kell tenni a társadalomnak, ha 
két tagja egymást rongálja ? Közbevetni magát és őket ki- 
békiteni vagy megbüntetni. Sanct Pierre apát korában, ez 
ábrándnak tetszett, de az emberi nem szerencséjére való- 
sággá kezd válni. 

2 A Chinaikban a Bambus kényuralma által lealacsonyitva 
stb. A chinai császár magát az ég fiának, azaz Isten fiának 
nevezi, mert a chianaiak véleménye szerint az anyagi ég, 
a viszonyok, azaz a sors meghatározó birája, igy az isten- 
ség maga. A császár csak minden tizedik hónapban mutatja 
magát, hogy a nép meg ne szokja őt látni. s azáltal el ne 
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veszitse a tiszteletet, mert azon elvvel bir, hogy a hatalom — 
csak erő által áll fenn, hogy a népek nem ismerik az igaz- 
ságot és hogy őket csak erőszak által lehet kormányozni. — 
— (Két utazó musulmán elbeszélése szerint 851. és 877. 
évről. Renandot apát által 1718-ban forditva.) 

Ezen intézmény nem változott meg, bármit mondjanak 
is a hitküldönczök. Chinában még most is a Bambus 
uralg és az ég fia a legcsekélyebb hibáért is megbotoz- 
tatja. a mandarint, ki saját részéről viszont a népet bo- 
toztatja. 

Mindaddig, mig a chinaiak mostani jeleikkel irnak, 
mindaddig nem remélhető müvelődésük haladása. Az első 
lépésnek, mely őket haladásra vezérelhetné, annak kellene 
lenni, hogy oly betüket adjanak a népnek, mint a mienk, 
vagy nyelvök helyébe tatár nyelvet adni nékiek. 

22 Eszakon csak alacsony, bilincsben szenvedőket látok stb. 
Midőn ez iratott, még nem ütött ki Lengyelhonban az 
1791-ki forradalom. ᾿ 

23 Alakitsatok magatoknak nemzetet és kormányozzátok 
azt. Ezen, a nép és a henyeosztály közötti feleselés magá- 
ban foglalja valamennyi társadalmak nyilatkozatát. Minden — 
politikai kellemetlenségek és rendetlenségek oda térnek 
vissza, hogy vannak emberek, kik semmit sem tesznek és 
a mások élelmét fölemésztik; emberek, kik maguknak 
különös jogokat, kizáró szabadalmakat követelnek a gaz- 
dagság és henyélésre, ez az értelmezése mindazon vissza- 
éléseknek, melyek a nemzeteknél léteznek. Hasonlítsuk 
össze az egyiptomi mamelukokat az európai nemességgel, — 
az arabiai emireket, az indiai naireket, a római patriciuso- 
kat, a keresztény papokat, az imámokat, braminokat, ἃ 
bonzokat, a lámákat stb. és mindenütt ugyanazon ered- τὸ 
ményre jutunk, henye emberek, kik a munkások terhére . 
élnek ! új 

24 Egyenlőség és szabadság tehát a természetes alap. 
A jogok megfejtésének első szakaszában, az eszmék fel- 
cserélése látszik, mivel abban a szabadság, mely az 
egyenlőségből következik, ennek eleibe tétetett. Ezen téve- 
déstől nem kell megrettennünk. Az amerikaiak még csak 
tegnap találták fel s a francziák ma tökéletesbitik, de még 
sok tenni való marad fenn. Azon eszmékben, melyekből 
ez áll, nemzedéki rend uralg, elannyira, hogy a természeti  ! 
egyenlőségtől kezdve, mely alapzatát a kormányzat leg- 
távolabb ágaira kiterjeszti, csak a következmények szaka- 
datlan lánczolatán kell keresztül mennünk. Ez alább fog 
ezen müben megfejtetni. ᾿ 

25 Nagy pálmalevél kalapokkal. Ezen pálmafa levele 
hasonlit egy kinyitott legyezőhöz, oly nyelen, mely közvet- 
lenül a földből nő ki. A füvészkertekben látható. ) 

26 Ugyanazon faj annyi változatosságnak stb. látása. 
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Egy oly terem rendezése, melyben minden nemzet viselete 
látható volna, kétségkivül minden tekintetben érdekes 
intézmény lenne; az által a nagy tömeg látvágya vonzó 
táplálékot, a müvész alkalmas mintákat és mindenek fölött 
az orvos, a bölcsész és a törvényhozó, hasznos anyagot 
nyerne a gondolkozásra. 

27 Es ez igy megy egész hetvenkét felekezetig. A muzul- 
mánok rendesen hetvenkettőt számlálnak; hanem én 
olvastam náluk egy müvet, melyben nyolczvannál több 
számláltatik, egyik okosabb, mint a másik. 

28 Es ezen vallás tizenkét évszázad óta nem szünt meg 
stb. Olvassa el az ember, saját iróiktól Mahomed vallá- 
sát és meg fog győződni, hogy mindazon háboruknak, 
melyek Mahomed óta Ázsiát és Afrikát pusztitották, főleg 
az Ő tanának apostoli fanatizmusa volt oka. Kiszámitották, 
hogy Caesar által három millió ember veszett el, miért 
nem számitják ki minden vallásalapitóra nézve? 

29 Nestoriánusok, Eutycheusok stb. E tárgyban tanácsot 
lehet nyerni Pluguet apátnak az eretnekségről kiadott, két 
vastag, negyedrét kötetü Lexikonától. Ez egy a legjobb 
müvek közül arra nézve, hogy a bölcsészetről valaki fogal- 
mat szerezzen magának, mint a Lacedimoniak mértékletes- 
ségre taniták gyermekeiket, midőn nekik részeg helotákat 
mutogattak. 

80 Epen ugy fog történni Zoroaster ezerr maradékaival. 
Ezek a Parsok, kik Gaur vagy Géber guny név alatt isme- 
retesebbek, mely név hitetlent jelent. Ezek olyanok Ázsiá- 
ban, mint a zsidók Európában. Főpapjuk, vagy pápájuk 
neve : Mobed. 

831 Azonban mihelyest Mobedjaik és Desturjaik stb. Des- 
turnak nevezik papjaikat. Lásd lord Henry Hyde és a 
Zend-Avestát, ezen vallás szokásairól. Öltözetük egy hosszu 
fehér öltönyből áll, négy helyen megkötött övvel és szájuk 
előtt egy fátyollal, mivel attól tartanak, hogy lehelletükkel 
megfertőztetik a tüzet. 

32 A léleknek testtel vagy test nélküli feltámadásáról. 
Zoroaster követői már ezen két vélemény között meg- 
oszlottak. Egyik rész azt hiszi, hogy az ember testtel és 
lélekkel, a másik ismét, hogy csupán lélekben fog fel- 
támadni. A keresztények és Mahomedánusok a legszilár- 
dabbat választották. 

33 Hálót hordoznak ajkaikon, félelemből, hogy egy légy- 
ben valamely szenvedő lelket nyelnek te. A lélekvándorlási 
rendszer szerint a bünös lélek megtisztulás végett vala- 
mely állat, vagy féreg testébe vándorol át. — Es a páriát 
éhen hagyják halni. Ez a neve egy osztálynak, mely tisz- 
tátlannak tartatik, mivel mindent megeszik, ami élő volt. 

81 Brama annyira alásülyedt, hogy a Lingámnak zsámo- 
lyul szolgál. — Lásd Sonnerat Indiai utazásának I. kötet, 4. Γ. 

E F. Volney: A romok γ᾽ 



, 85 Nézd meg őtet a vadkan vagy oroszlán alakjában. 
Ezek Wischnu téstben megjelenései, vagy a napnak válto- 
zásai. Azt hiszik, hogy világvégéztekor, azaz az időnek 
teljességében egy lónak alakjában fog megjelenni, mely 
hasonló leend a mennyei jelénésnek négy lovához. 

.. 86 Imáikban megvetik a többi isteneket. Ha Schiva köve- 
tője Vischnu nevét hallja nevezni, bedugja füleit és fut, 
hogy megtisztálkodjék. 

37 A chinai ,Fó" néven imádja őt. Miután a chinaiak 
nyelvében sem B sem D nincs, ennélfogva ők a Persák 
és Hinduk Bod vagy Buddját Fó-nak mondják ki. A Budd- 
histák tana csak a legujabb időben lett tökéletesen isme- 
retessé; jeles tételeket lehet erről olvasni az Asiatic Rese- 
arches-ben. 

38 A Sinfoista tagadja annak (a léleknek) az érzékektől 
különvált lételét. Lásd Kempferben a Sintoisták tanát, mely 
az Epikur és Stoikusok tanának vegyitéke. 

39 A falipat ernyő. Ez a legyező pálma levele és ettől 
nyerték a Siami Bonzok a Talapió nevezetet. Ezen ernyő- 
nek használata kizárólagos előjog. 

10 Az égitestek mozgásában. Confucius követői, nem 
kevésbbé hisznek a csillagjóslatban mint a  Bonzok. 
Erkölcsi betegsége az egész keletnek. 

41 A nagy Láma, kit Thibet lakója imád. A Dalaj-Lama, 
vagy La végtelen papja, ugyanaz, mely régibb tudósitvá- 
nyomban János papnak neveztetik; a persa Djehan szó 
meghamisítása: a Világ. Ilyen formán a pap-világ és az 
isten-világ, tökéletesen azonosítható. 
45 Főpapjaik üritéke. Egy ujabbkori utazás alkalmával 

az angolok Lámának egy bálványképére találtak, melyben 
a főpap titkos szobájából szentel labdacsok (ganajból) 
találtattak. Elbámul az ember, ha hallja, hogy ezen lázitó 
gondolat a lélekvándorlás egy mélységes fogalmán alapul, 
melyet a Lámák megengednek. Midőn a tatárok papjaik 
hulláját megeszik (mi valósággal ugy történik), akkor ők a 
világegyetem példáját utánozzák, melynek részei egymástól 
elválnak és szüntelenül egyikből a másikba mennek át. 
Az a kigyó, mely saját farkát nyeldesi és ezen kigyó a 
Buddha, vagy a világ. 

48 Juida Istene. Gyakran megtörténik, hogy a disznók 
olyanforma kigyót, mint a minőt a négerek imádnak, fel- 
falnak és akkor az egész ország kétségbe esik. De Brosses 
elnök, a Fetischek történetében különös festményét állitotta 
össze, ezen különféle ostobaságoknak. — Nézd amott az 
Aleutát. Az aleuták mindenféle szinü ruhában festik maguk- 
nak az Istent, leginkább pedig vörös és zöldben s miután 
az orosz dragonyosok ruháján ezen szineket látják, tehát 
ilyénformának képzelik ázt! Az egyptomiak is mindenféle 
szinü ruhákba öltöztették isteneiket. (Euseb. Pracp. Evang. 



3..Κι 115..1.) Az aleuták az Istent Bou-nak nevezik, csupán 
átváltoztatása a Buddhának, a tojás- vagy világ-istennek. 

44 A kamtsadali egy dörmögő önfejü öregnek képzeli az 
istent. Tekintse meg az ember eziránt az ily czimü mun- 
kát: , Leirása az orosz hatalom alatti népeknek"; s tapasz- 
talni fogja, hogy ezen festmény semmi esetre sem tulzott. 

45 Vejét Alit vagy helytartóját Abubekert. Valamennyi 
Mahomedanusok ezen két nagy felekezetre oszlanak. 

, A törökök a másodikat, a perzsák pedig az elsőt tartják 
.igazabbnak. 

16 A hitetlenek ellen harczolni. Bármit mondjanak is a 
török bölcsészet és felvilágosodás pártolói, a hitetlenek 
elleni harcz, az ő vallásos cselekvényeik és kötelességeik 
közé tartozik. -— Lásd Reland , Mahomed vallásáról." 

411 Rendszeretek rejtélyes értelmü alapokon nyugszik. Ha 
a szent atyákat olvassuk és látjuk, hogy mily alapokra épi- 
tették ők a vallás épületét, alig foghatjuk fel a borzasztó 
könnyelmüséget és becstelenséget. De akkor még az 

. allegoriák dühe uralgott. A pogányok arra használták őket, 
hogy az istenek cselekvényeit megmagyarázzák és a keresz- 
tények csupán századuk szellemét követték, midőn azt más 
oldalra vezették. 

18 Zoroaster négyszázaddal Mózes után. Tekintsd meg a 
tizenkétszázad időszámitását, melyben én, ugy hiszem, elég 
alaposan megmutattam, miszerint Mózes 1400, Zoroaster 
pedig 1000 évvel élt Krisztus előtt. 

19 Könyveiknek átdolgozásánál. A keresztény egyház első 
korszakában nemcsak azoknak tudósai, kiket később 
eretnekeknek neveztek, hanem sok igazhivők is hitték azt, 
hogy Mózes sem a törvényt, sem a teremtés könyvét nem 
irta, hanem, hogy ezen mü a nép vénei, a 72 vének által 
böngésztetett össze, kik Mózes halála után szétszórt iratait 
összeszedték és oly tárgyakkal keverték egybe, melyek 
nem ő tőle származtak ; körülbelül olyformán, mint Mahu- 
med koránjával történt. Lásd Clementinae : Homil 2. 8. 51. 
és Homil 3. §. 42. — A teremtésről szóló könyvetek soha 
sem volt Mózes müve. Ujabb korbeli birálók kétségtelen 
nyomait találták a teremtés könyvében annak, hogy az a 
fogságból történt visszatérés után készült. A tizedik rész, 
mely a Noé állítólagos családjáról beszélt, valódi földirati 
festése azon világnak, melyet a zsidók fogságuk ideje alatt 
ismertek meg, melynek határai nyugotra Göröghon vagy 
Hellas, északra a kaukazus, keletre Persia, délre Arábia és 
felső Egyiptom. Ádámtól fogva Ábrahámig, vagy ennek 
atyja Taharig, minden állitólagos személy mythologiai lény, 
csillagok, égitestek voltak. Az ugynevezett Ádám, a tulaj- 

. donképpeni Boothes, Noe : Osiris; Xisuthrus: Janus va 
Saturnus volt; azaz az egyszarvu égi nemtő, ki az erét 

, megnyitja. Az Alexandriai krónika 85-ik lapja szerint a 
7. 



perzsák Nimródot az ő első királyuknak tartották, mivel ő 
találta fel a vadászat mesterségét és az égbe tétetett fel, 
hol őt Orion név alatt ismerték. Eppen ilyformán a tiz 
nemzetség is ugyanaz, mely a Chaldeusok Borosus és 
Syncellusai. 

50 Miként teremtetett a világ hat időkben (Gáhan). Ezen 
időszakok azok, melyeket Zoroaster az Isten vagy a vilá- 
gosság ezreinek nevez ; azaz a hat nyári hónapok. Az első- 
ben, ugy mondják a perzsák, teremté Isten (rendezé) az 
eget, a másodikban a vizeket, a harmadikban a földet, a 
negyedikben a fákat, az ötödikben az állatokat és a hato- 
dikban az embert, éppen ugy, mint a Genesisben áll, 
(Közelebbi ismeret végett lásd Hyde 9. fej. és Lord Henry 
2. fej. a hajdani persák vallásáról.) Csodálatos, hogy ezen 
hagyomány éppen igy a Hetruskok szent könyveiben is 
föltalálható, melyek szerint a nagy müvész, művének tar- 
tósságát tizenkétezer évre határozta meg. Az első ezredben 
teremté Isten a mennyet és a földet, a másodikban a 
levegőeget, a harmadikban a tengert és folyókat, a negye- 
dikben a napot, holdat és a planétákat, az ötödikben a 
madarak, állatok és bogarak lelkeit, a hatodikban az embert, 
(Lásd Suidast ezen szó alatt: Tyrrhena). 

51 A bünök meggyónásáról stb. Az uj Parsok és a haj- 
dani Mithriakoknál, kik ugyanazok, a keresztényeknek min- 
den secramentumaik megvannak, még a pofoncsapás is a 
bérmálásnál. A Mithra papja, igy szól Tertulian de praes- 
ecriptione c. 20., bünbocsánatot igér a gyónás és a kereszt- 
ség által és ha jól emlékszem, tehát Mythra az ő katonáit 
homlokaikon jelöli meg a szentelt olajjal; (az egyiptomi 
kuphival) megünnepli a kenyér áldozatát, a feltámadás 
képét és koronát nyujt, mialatt a karddal fenyeget. 

Ezen rejtményekben a beavatandókat ezerféle rettegteté- 
sekkel próbálgatták. Koronát nyujtottak neki, melyet ezen 
szavakkal utasitott vissza: Isten az én koronám. Lásd ezen 
koronát az égkörben Bootes oldalán. Ezen titkok részesei 
mind a csillagállatok neveit viselték. A mise nem egyéb, 
mint ezen rejtmények ünneplése. A Dominus vobiscum 
betüszerint a chon-h am, p-ak felvételi formája. (Lásd 
Beausobre. Hist. du Manichéisme, Tom. 2.) 

52 A Vedam, a Sastra stb. A Vedam az indusok "szent 
könyve, mint nálunk a biblia. Három van ilyen, nevezete- 
sen a Rik-Veda, a Jadschur-Veda és a Sama-Veda. Ezek 
Indiában oly ritkák, hogy az angolok csak sok fáradsággal 
találtak fel egy példányt, melyet leirattak és ezen leirat a 
Britt muzeumban van letéve. Egy negyedik könyv, az Attak- 
Veda, mely a czeremóniákról szólott, eltévelyedett. Anguetil 
Dupperron az Upanischadanak egy régi felvilágosító kivo- 
natát tette közzé ezen czim alatt: , Ouprekhat". A Vedák 
után jönnek a Sastrák, melyek hatan vannak, melyek az 



ÉGETTE ET 

101 

F ἐξ tudományt és a tizennyolcz Purana, melyek a tör- 
téne tet és mythologiát tárgyalják. 

53 Bráma, Vischnu, Schiva. E nevek különféle szólás- 
mód szerint különféleképpen mondatnak ki, például: Bir- 
mah, Bremma, Bruma. Bichen-ből Vichen lett, a b és v 
könnyü felcserélése által Vischnu, grammatikai rag által. 
Eppen igy van Schib, mely ellenséget jelent (mint sátán 
és Schiva). Neveztetik Ruder és Rutr-ennek is, azaz: 
pusztitó. 

54 Tekenősbéka alakjában. Ez a Testudó csillagzat vagy 
a lant, mely kezdetben tekenősbéka volt, mivel csendesen 
az égsark körül forog. Később lanttá lett, mivel ezen állat- 
nak héja szolgált eleinte a húrok felhuzására. (Lásd Dupuis 
ur jeles memoirjait a csillagcsoportulatok eredetéről.) 

55 A braminok, keleten a pogányság utánzói. Indiában 
ujra feltaláltatnak az egyiptomi és görög hittudósok véle- 
ményei, hová az arab kereskedés és a persa szomszédság 
által már a legrégibb korban kellett behatniok. 
. ὅθ A Lámák, Bonzok és Braminok ezen rendszere, mint 
lord Henry mondja. tökéletesen  megegyez a hajdani 
egyptomiakéval. Az egyptomiak, mint Porphyr mondja, a 
világ) szellemet, vagy a mozgató erőt Knephnek nevezik. 
k azt mesélik, hogy ezen Isten egy tojást pökött ki, 

melyből egy más Isten, névszerint Phata vagy vulkán szár- 
mazott ; (a tüz ősanyaga, a nap) és azt teszik hozzá, hogy 
ezen tojás a világ. (Euseb. Praep. Evang. p. 115). Másutt 
azt mondja, hogy ők ezen Istent, azaz Knephet, vagy a 
mozgató erőt, egy sötétkék szinü ember alakjábau ábrázol- 
ják, (az ég szine) ki az egyik kezében királyi pálczát tart 
és egy övet és a fején könnyü. tollból való királyi föveg 
van, melylyel azt jelzik, hogy mily finom és gyöngéd ezen 
lény fogalma. En azt jegyzem meg, hogy Kneph, héber 
nyelven szárnyat, tollat jelent és hogy ezen szin, csaknem 
minden hindu isteneknél feltaláltatik és Narayan a leg- 
közönségesebb elnevezésük. 

57 Es a lánák nem egyebek, mint átöltözött Nestoria- 
nusok és Manicháusok. Ezt állitják a mi hitküldönczeink ; 
többek között Georgi az ő megemésztetlen müvében a 
thibeti vallásról. Hanem ha bebizonyul, hogy a Manicháusok 
csupán összeböngészői és tudatlan viszhangjai egy oly 
vallásnak, mely tizenöt századdal idősebb mint ők, mivé 
lesznek, akkor Georgi declamatiói ? (Lásd erről Beausobre 
tudományos története a manicháusmusnak 2 köt. 4-ban.) 

Azonban a Láma bebizonyitá stb. A keleti irók általá- 
nosan megegyeznek abban, hogy Buddha születése Krisztus 
előtt 1027 évvel volt. E szerint ő egy időben élt volna 
Zoroasterrel, kivel őt valőszinüleg fölcserélik. Annyi bizo- 
nyos, hogy az ő tana éppen ezen korban keletkezett. 
Tanát tökéletesen feltalálhatni Orpheus, Pythagoras és az 
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indus álbölcsek tanaiban. Azonban ἃ gymnosophistákról 
már Sándor korában, mint régi bramin és samanáus fele- 
kezetekről tétetik emlités. Pythagoras Krisztus előtt a 9-ik 
században élt, (lásd a 12 századok évszámitását) és Orpheus" 
még idősebb. Ha Pithagoras és Orpheus tana, mint be- 
bizonyult, tisztán egyptomi volt, ugy Buddha tana ezen 
közforrásra száll le és valóban az egyptomi papok azt 
mesélik, hogy Hermes halálos ágyán mondá : Ekkorig valódi 
hazámtől számüzve éltem én, most oda térek vissza; ne 
sirassatok, én mennyei hazámba megyek most, hová 
mindenki követni fog midőn a sor reá kerül, ott van 
Isten, ezen élet csupán a halál. (Lásd Caicideust Tima- 
ciumban). Igy hangzott a Samanáusoknak, Orpheus és 
Pythagoras tanitványainak hitvallása. Sőt mi több, Hermes 
nem más, mint Buddha maga, mert az indusok, chinaiak 
és lámáknál, Merkur planeta és a hétnek azon napja, 
mely ezzel összevág (nálunk szerda) Buddha nevet viselik, 
mely őt ismét a természeti lények sorába helyezi és az ő 
állítólagos emberi létének tévedését bizonyitja, miután be- 
bizonyult dolog, hogy Merkur nem emberi lény, hanem 
nemtő, mely a leghosszabb napra téve. az egyiptomiak 
évét megnyitotta. Innét származott az ő Syriushozi állásá- 
tól vett tulajdonsága és Anubis és Aesculap vagy kutya- 
ember neve, mivel kutyafeje volt; innét az ő kigyója a 
a vizi kigyó, Nilus jelképe (Hydor, nedvesség.) Miután 
azonban Buddha Hermessel egy, látjuk hogy mily régi 
azon rendszer, melyet néki tulajdonitanak. A Samanáus 
név láthatólag egy a Tatár birodalom, China és Indiában 
megtartott Schamannal. Jellemzik azt faember, remete s a 
többinek, ki szenvedélyeit kinozza, mivel ezek voltak 
jellemző tulajdonai ezen felekezetnek, betüszerint pedig 
mennyeinek neveztetik (Samaoni), mely megfejti azoknak 
rendszerét, kik magukat igy nevezik. Ezen rendszer töké- 
letesen egy az Orpheuséval az. Essenáusokéval és a hajdani 
Anakoretakéval, Persiában és az egész keleten. (Lásd 
Porphyr de abstin. animal. Ezen inennyei vezeklők, 
annyira üzték Persiában  esztelenségeiket, hogy többé 
már a földet érinteni sem akarták, fákra felkötözött kalit- 
kákban laktak és a nép, mely őket éppen oly ostóbául 
tisztelte, enni hordott nekik. Éjenként azonban lopások, 
erőszaktételek és gyilkolások történtek s végre felfedez- 
tetett, hogy ezen földfeletti lények éjjeli kalitkáikból ki- 
jöttek és a nappali kényszerükért maguknak kárpótlást 
szereztek. Vetélytársaik a braminok, ezen körülményeket 
saját hasznukra forditák, hogy őket kiirtsák és ezen idő- 
től fogva Indiában a Sohaman név egyjelentőségü a 
,képmutató" szóval. (Lásd Hist. de la Chine Tom 5 in 
4 t. Note 50 I. Hist des Huns, Tom 2 és a Czour Vedam 
előbeszédét. ; 

: ota al 
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58 Bizonyitsátok be, hogy létezett stb. Egyáltalában semmi 
"más históriai bizonyitékok nem léteznek a keresztény val- 
lás eredetéről, mint egy hely Josephusban (Antigu. Jud. L. 
18. C. 5) és egy más Tacitusnál (Annal L. 15. C. 44) és 
az evangelisták. Azonban ezen hely Josephusnál közönsé- 
gesen apokryph és becsusztatottnak ismertetett el (a har- 
madik évszázad vége táján. Lásd Josephus fordítását Gillet 
által). Tacitusé pedig oly futólagos és oly láthatóan a 
keresztényeknek a törvényszékek előtti vallomásaikból véte- 
tett, hogy egy sorba kell azt számitani az evangélisták 
emlékirataival. Csak ezen emlékek hitelessége jöhet még 
birálat alá. Az egész világ tudja — igy szól Faustin, ki 
noha manicháus, de a harmadik századnak egyik legtudo- 
mányosabb embere volt — egész vílág tudja, hogy az 
evangyeliumok sem Jézus Krisztus, sem az ő apostolai, 
hanem sokkal későbben ismeretlenek által irattak, kik 
miután helyesen gyanitották azt, hogy nekik olyasmiket 
nem fognak elhinni, amit ők maguk nem láttak, tehát az 
apostolok neveit irták fölibök. (Lásd Beausobre első rész 
és Hist. des Apollogiste de la Religion chret. Burignytól, 
del! Academie des Inscript.) Ki a keresztény vallás ezen 
alaposzlopainak bizonytalanságát tökéletesen földeritette. 

59 Evangyeliomaitok nem egyebek, mint a persa Mithriakok. 
Azaz : istenben boldogult regények, a Mithra, az Ízis, ἃ 
Ceres stb. rejtményeiből a szent legendák alapján egybe- 
szerkesztve, mely forrásokból származtak az indusok és 
bonzok szent könyvei is. Hitküldönczeink már régtől fogva 
feltünő hasonlatosságot fedeztek föl ezek és a mi evan- 
gyeliumi könyveink között. Vilkins ur ezt határozottan 
megjegyzi Baghnet ghita egy jegyzékében, a franczia for- 
ditás 117. lapján. Mind megegyeznek abban, hogy Krischna, 
Fo és Jézus egyugyanazon vonásokkal birnak. 

60 Osszeegyeztetik. A Buddha követőinek két tana van: 
az egyik nyilvános és látható, a másik benső és titkos, 
mint az egyiptomi papoké. 

61 Hogy a szerencse és a szerencsétlenség stb. Ezek la 
Loubére saját szavai a Siami királyságról, a Bonzok hit- 
tanárról irt munkájában. Ezeknek minden hitczikkeik, össze- 
hasonlitva Görög- és Olaszhon minden hajdani bölcsészeié- 
vel, visszavezetnek bennünket a Stoikusok és Epikuráeusok 
egész rendszerére, vegyitve csillagászati babonákkal és 
Pythagoras tanának némely vonásaival. 

65 Az emberi nem eredeti durvasága stb. Minden törté- 
nelem egyhangulag bizonyitja, sőt maguk a szent regék 
(legendák) is, hogy az első emberek átalában durvák vol- 
tak és hogy őket képezni s a kenyérsütésre megtanitani 
maguk az istenek nyilatkoztak. 

63 Az ember semmi más által eszméket nem nyer és föl 
nem foghat, mint az érzékek által. Eppen ez azon pont, 
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melyen a régiek keresztül buktak s melyből származtak 
minden tévedéseik; ők az Istenségrőli fogalmat az ember- 
rel veleszületettnek lenni képzelték, mely a lélekkel együtt 
teremtetett és innét keletkeztek a Plató és Jamblichusban 
megfejtett ábrándok. (Lásd Timáust, Phedont és de mys- 
teriis Aegyptiorum I. R. 3. fej.) 

61 Mindazoknak, miket mi az elővilágról még tudunk. 
Nyilván kitünik Orpheus verseiből — igy szól Plutarch — 
valamint az egyiptomiak és phrygiaiak szent könyveiből, 
hogy nemcsak a görögök, hanem általában minden nép 
hajdani hittana nem volt egyéb, mint egy természeti rend- 
szer, a természet hatásainak ábrázolása rejtményes képle- 
tekbe és talányos hitczikkezetekbe burkolva, minélfogva a 
tudatlan tömeg annak inkább látható, mint rejtett értelmét 
fogta fel és ha ez utóbbiból valamit felfogott is, akkor 
ismét annak egy még mélyebb értelmét gyanitotta (Plu- 
tarch, egy eltévelyedett, Eusebiusban előforduló münek töre- 
déke, Praepar. Evang. libr. 2. c. 1.) 

A legtöbb bölcsészek (igy szól Porphyr és a többek 
között Cháremon is, ki a keresztény korszámitás első szá- 
zadában Egyiptomban élt) azt hiszik, hogy soha más, mint 
az általunk látható világ nem volt és az egyiptomiak iste- 
neiből egyebeket el nem ismernek, mint amelyeket plané- 
táknak, a naptéritő jeleinek és csillagképleteknek nevezünk, 
melyhez ők még, saját beosztásuk szerint, a dékányok és 
az idő urainak jeleit teszik, melyeket ők erős és hatalmas 
főnököknek neveznek s melyeknek neveik gyógyerők, kelet, 
nyugot, a történendők előjelei, szóval a naptár tartalmát 
teszik. Mert midőn a papok azt mondták, hogy a nap a 
világ alkotó mestere, abból kiérté Cháremon, hogy az Íris 
és Osirisről való minden regéik, minden szent meséik 
részint a planétákra, a hold változásaira és a nap járására, 
részint a nap és éjjeli félgömb csillagaira, a Nilusra, szóval 
természettani és természeti, de semmiesetre szm testnél- 
küli lényekre vonatkoznak. Mindezen bölcsészek azt hiszik, 
hogy a mi akaratunk és cselekvényeink mozgalmai a csil- 
lagoktól függenek és azok által vezéreltetnek; ők mindent 
egy természettani szükségletnek vetnek alája, melyet ők 
sors vagy fátumnak neveznek, midőn az okok és hatályok 
lánczolatát állítják, mely egy, nem tudom minő kötelék 
által minden lényeket a legkisebb napparánytól kezdve a 
legfőbb hatalomig és ezen istenek legfelsőbb befolyásáig 
egymással kapcsolatba hoz, elannyira, hogy ők a templo- 
mokban, valamint a bálványok és bálványképekben csupán 
a sors hatalmát imádják. (Porphyr. epist. ad Jenaborem.) 

65 A földmüveléshez megkivántatott, hogy az égi testek 
járását ismerjék. A teremtés könyvének közvetlen tekin- 
télyére mai napig ismétlik, hogy Noé fiai találták fel a 
a csillagászatot. Komolyan állitják, hogy mint vándor pász- 
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torok, Sennaar rónáin, üres idejüket az égitestek rend- 
.  szerének tervezésével töltötték; mintha a pásztoroknak 
. szükségük lett volna többet ismerni, mint a sarkcsillagot 
. (polarcsillag) és mintha nem a szükség volna egyetlen ösz- 
. tön minden találmányra! Ha a hajdani pásztorok oly tud- 

. vágyók és oly ügyesek voltak, hogyan van az, hogy a 
mostaniak oly tudatlanok s oly hanyagok ? Egyébiránt be- 
bizonyult dolog, hogy a pusztai arabok hat csillagzatot 
sem ismernek s a csillagászatról egy szót sem tudnak. 

. 66 Nemtőkké, istenekké stb. lettek. Ugy látszik, hogy a 

. régiek e szó alatt: Genius, tulajdonképpen valamely saját- 

. ságos, valamely teremtő erőt értettek, mert e nemnek min- 
ἢ den szavai ezen értelemben összpontosulnak: generare 
᾿ γενος, γένεους, genus, gens. 

. . A hajdani és ujabbkori Sabáusok — igy szól Maimoni- 
des — egy legfőbb Istent ismernek, a világ alkotóját és a 

. mennyek birtokosát; azonban távolsága miatt megközelit- 
hetlennek tartják őt és midőn a népnek a királyok irá- 

. nyábani cselekvényeit utánozzák, ők az Istennéli közben- 
. járókul a planétákat és azok angyalait használják, kiknek 
herczegi és királyi czimeket adtak s számukra azon fénylő 
testeket palotákul s lakhelyekül rendelték. (More Nebuchim, 
ars 3, c. 29.) 

671 Sőt végre elnevezéséből következtetett nemi minőséget 
is. Miután minden tárgy, a nép nyelve szerint, him vagy 
nőstény volt, ezen népnél az isten is férfi vagy nő volt, 
aszerint, amilyen nevet viselt. Igy mondták a kappadókiak : 
a holdisten vagy a napistennő, minélfogva a régiek mytho- 
logiájában ugyanazon lény szünetlenül különféle alakokban 
jelenik meg. 

68 Politikai kötvénynyé vált. Tegyük még hozzá, mondja 
Plutarch, hogy ezen papok (az egyiptomiak) a legnagyobb 
becset mindig az egészség fentartásának tulajdoniták s 
hogy ők azt ugy tekinték, mint az Isten dicsőitésére és a 
boldogságra szükséges kelléket. (Lásd Isist és Osirist. 

69 Hogy ezek alapelyek 17.000 évig felmenni látszanak. 
A szónok itt a tudós Dupuis véleményét követi, ki a csil- 
lag csoportozások eredetének tárgyalásában igen sok, 
hihető alapokokat állitott össze annak bebizonyitására, 

. hogy eleinte a mérleg a tavaszi napéj egyenlitőnél, a kos 
. pedig az őszinél volt látható, azaz, hogy a csillagászati 
. rendszer keletkezte óta, a napéj egyenlitők előbbre hala- 
. dása által, a naptéritő eredeti rendje hét jellel ment 
tovább. Miután pedig egy foknyi haladásra, mintegy hetven 
és fél év kivántatik, azaz minden jelhez 2115 év és a kos 

. 1447 évvel Krisztus előtt (Astr. Art. p. 172) az ő 15-ik 
. fokában volt; ebből az következik, hogy a mérték első 
. fokának a tavaszi napéj egyenlitőbeni lételét 15.194 évre 
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kell tenni Krisztus előtt, mely Krisztus után az 1790-ik 
évvel összeszámitva, a napforditó keletkezte óta 16.984. 7 
évet tesz. A tavaszi napéj egyenlitő Kriszt. előtt 2504. 67 
évvel találkozott a kos első fokával és 4619 évvel Kr. 6: 
a bika első fokával. Es mégis csodálatos, hogy a bika. 
imádása . főszerepet játszik az egyptomiak, perzsák és. 
jappánok stb. hittanában, melyből a különféle népeknek 
az ekorbani megegyező eszme iránya tünik ki. A terem- 
tés könyvének öt-hatezer évei nem igen egyeznek össze a 
dolgok ezen rendével. Miután azonban a Genesis Ábrahám 
előtt semmi históriai dolgokat sem tartalmaz, ennélfogva 
az ezt megelőző öröktölfogvavalóságot annyira terjeszthet- 
jük ki, amennyire csak szükséges. 

70 Mivel az ész ezen országban stb. Bailly ur, ki az első 
csillagászokat Selingiuskbe, a Baikal tenger közelébe teszi, 
nem vette figyelembe ezen kettős föltételt. Hasonló okok- 
ból az esőzések és a Zimb nevü szunyog miatt, melyről 
Bruce ur beszél, nem lehet azt Axumba sem tenni. 

1 A csillagoknak stb. A régiek — igy szól Maimonides.— 
— kik minden figyelmüket a földmüvelésre forditották, a 
csillagoknak oly neveket adtak, melyeket ők az év folyama 
alatti foglalkozásaikból meritettek. (More Neb. 5. r.) 

72 A csillagok és bolygók körpályáját kigyónak nevezte. 
A régiek ahelyett, hogy ugy mászik, mint a rák, azt mond- 
ták: rákol; ahelyett, hogy ugrál, mint a bak, azt moridták: 
bakol; mint a francziák ahelyett, hogy meggörbülni, kigyó- 
módra tekeredni, igy szólnak: serpenter, ugorni helyett 
pedig e szót használják: coeguetter. Az egész beszédmód 
ezen műüalkat szerint alakul. 

18 Népekre. A hajdani csillagászok, — igy szól a zsidók 
legbölcsebbje (Maimonides) — minden planetát valamely 
szinnek, állatnak, fának,  ércznek, gyümölcsnek, vagy 
növénynek szenteltek és ezen tárgyakból alkottak a csil- 
lagzatnak formát és alakot; ezen czélra kellő időpontot 
választottak; egy szerencsés napot, például két planétának 
egyesülését vagy más kedvező állapotát a csillagzatnak s 
ezen büvészi czeremóniák által a felsőbb lények hatalmát . / 
hivék ezen alakokba átvarázsolhatni. Ezen bálványképeket — ! 
imádták a Chaldeai Sabáusok. A számukra szolgáltatott 
isteni tiszteleteknél meghatározott szineikbe öltözve kellett 
mindenkinek megjelenni. Ily módon hozták be a csillag- 
jósok a bálványimádást, melynél czéljuk volt, hogy ők a 
mennyei kegyelem kiosztóinak tekintessenek és miután a — 
hajdan népei magukat egészen a földmüvelésnek szentel- 7 
ték, elhitették velök, hogy nekik hatalmukban áll az eső 
és az évszakok más ajándékai felett rendelkezni. Ily mó- 7 
don üzetett a földmüvelés egészen a csillagjóslat szabályai 
szerint és a papok büvereklyéket készitettek a sáskák, Ὁ 
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legyek stb. elüzésére. (Maimonides. Nore — Nebuchim, 
pars! 3. e. 29.) 

14 Mintha a nap a 12 égi jegy alakját vette volna fel. 
— Ezek Jamblichusnak saját szavai (de Symbolis Aegyp- 
tiorum cap. 2 sect. 7.): Ő volt a nagy Proteus a közön- 
séges átváltoztató. 

15 A pilis fejeteken a napnak tányéra. Az arabok — igy 
szól Herodot 3. könyv — kerekre nyirják fejeiket halán- 
tékaik körül, mint a nap (Bachus) — mint ők mondják — 
magát nyirni szokta. Jeremiás beszél ezen szokásról 
25 r. 23 v. Azon fürt, melyet a muzulmánok meghagynak, 
szintén a naptól vétetett, mely az egyptomiaknál a leg- 
rövidebb napon, csak egy szál hajjal fején festetett. — Papi- 
öltönytök nem más, mint az állatkör. A Syriai istennő és 
az Efezusi Dianna öltönyeiken, melyektől a papi öltönyök 
származtak, a tizenkét csillagjegy volt. Az olvasókat min- 
den Indiai bálvány-képeknél föl lehet találni, melyek több 
mint 4500 évvel ezelőtt készültek, melyeknek használata 

. Ázsiában emléket meghaladó idők előtt már általánosan 
szokásba vétetett. A kereszt, Botes vagy Osiris pálczája. 
A Lámák mindnyájan viselik a püspök vagy koniai föve- 
get, mely a nap jelképe volt. (Lásd az 56. jegyzéket.) 

1 Egy bolygónak valamely égijegybe való lépését nőöszü- 
lés, házasságtörésnek stb. magyarázták. Ezek Plutarch 
szavai Izis és Ozirisben. A héberek a Patriarkák nemze- 
dékéről azt mondják: ef ingressus esf in eam. Minden 
félreértések a hajdani nyelvek ezen kétértelmüségéből szár- 
maztak. 

τ Es ezen képek egyesítése stb. Az olvasó bizonyosan 
szivesen fog itt olvasni némely példákat a régiek hyerog- 
liphjairól. 

Az egyiptomiak — igy szól Hor-Apolló — az örökké- 
valóságot a nap és hold képeivel ábrázolják, a világot 
pedig egy sárga pikkelyü kék kigyóval jelképezik (a chinai 
sárkány). Ha az évet akarják kifejezni, Izis képét rajzolják 
le, mely az ő nyelvükön Sothis vagy kutya csillag, a csil- 
lagok legfőbbikének is neveztetik, melynek feljövetelekor 
kezdődött az év. S ennek felirata Saisban ez volt: un a 
kutya csillagjegyében lépek fel. 

Az évet egy pálmafa által is ábrázolják, a hónapot pedig 
ennek egy ága által, mivel a pálmafa minden hónapban 
egy ágat hajt. 
Továbbá ábrázolják azt egy negyedrész hold föld által ; 

egy egész hold föld négy részre osztva egy szökőévet jelent. 
A négy részre osztott hold föld megröviditett formája 
szembetünőleg a ἢ betü, a Samaritán abc hetedik betüje, 
valamint egészben véve minden betü csupán csillagászi 
hyerogliphek megröviditései lehetnek. Ezen okból irtak a 
csillagok járása szerint jobbkézről balkézre. A prófétát egy 
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kutyának alakjában jelképezik, mivel a kutya csillag (Anu- 
bis) feljövetele által az áradást hirdette. Nubi héber nyel- 
ven prófétát jelent. 

Az áradást az oroszlán jelképével rajzolják, mivel az 
ezen égijegy alatt szokott bekövetkezni és innét van szo- 
kásban — azt mondja Plutarch — vizokádó oroszlánokat 
a templomok ajtai elébe helyezni. 

Az Istent és a sorsot egy csillag által jelölik. Az Istent 
egy fekete kő által is jelképezik, mint Porphyr mondja, 
mivel az homályos, sötét természetü. Minden fehér a tiszta 
égi isteneket, minden körforma a világot, a holdat, a napot 
és a planétákat jelenti, minden iv és félhold forma a holdat. 
A tüzet és az Olymp isteneit gulák és obeliskek által 
ábrázolják. (A nap Baal neve ezen utóbbi szóban benne 
foglaltatik.) A napot egy kup által (Oziris fövege), a földet 
egy henger által (mely forog), a teremtő erőt (a lég) egy 
szömörcs és a földet egy háromszög által (a nőitag jel- 
képe) ábrázolták. (Huseb. Praepar. Evangel. p. 98.) 

Az iszap — igy szól jJamblichus (de symbolis, sect. 7. 
c. 2.) — jelenti az anyagot, a teremtő és tápláló erőt, 
ΠΠΠΕ ΑΙ, ami valami melegséget és élettenyészetet magába 
ogad. 
Egy lotuson vagy neupharon ülő ember jelenti a moz- 

gató erőt (a napot), mely, mint ezen növény, a vizben él, 
anélkül, hogy az iszapot érintené, mely hasonlóképp az 
anyagtól elkülönitve él, a térben uszik, önmagán nyugszik, 
mindenfelől kerek, mint a lotus lombja, virága és gyü- 
mölcse (a Brama szemei olyanok, mint a lotus), igy szól 
Sehaster Neardisen, az ő értelmének dicséretére; szemei, 
melyek mindenen usznak, olyanok, mint a lotus virága a 
vizen. 

Elephantinében egy kékszinü ülő embert imádtak bika- 
fővel és kecskebak szarvakkal, ki egy tárcsát tartott nya- 
lábjában s mindezt, hogy a bikában a napnak a holddali 
egyesülését jelképezzék; a kékszin jelenti a fellegeket, 
melyet a hold ezen egyesülés alkalmával a vizeken elő- 
idéz (apud Euseb. Praepar. Evangel. p. 116). . 

A karvaly a nap és világosság jelképe, az ő magas és 
gyors röpte miatt a felső légben, hol a világosság uszik. 

A hal a harag és a nil-ló az erőszakoskodás jelképe, 
mivel az — mint mondják — az apját legyilkolja és az 
anyján erőszakoskodik. Innét van, igy szól Plutarch, a 
Saisi templomban a jelképes felirat, hol az előudvarban 
1. egy gyermek, 2. egy öreg, 3. egy karvaly, 4. egy hal és 
5. egy nil-ló van festve, mely 1. az életbe lépőket, 2. a 
meghalókat, 3. az istent, 4. a haragot és 5. az igazságta- 
lanságot jelenti (lásd Izis és Ozirist). 

Az egyiptomiak — mondja tovább — a világot egy csere- 
bogár képében rajzolják, mivel ez utjában hátuljával egy 
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golyót hömpölyget, melyben tojásai vannak; mint az álló- 
csillagok ege, a napot ezeknek utján hömpölygeti (a tojás 
sárgáját). 
A világot az 5. szám által is ábrázolják, azaz az elemek 

számával, nevezetesen — igy mondja Diodor — föld, lég, 
viz, tüz és az aether vagy spiritus (az indusoknál ugyan- 
ezek az elemek) és a mystikusoknál Makrobiusban ezek 
teszik a legfőbb Istenséget vagy a legfőbb alapokokat, az 
értelmet vagy az önmagából előállott szellemet, a világ 
lelkét, az égköröket és a földi tárgyakat. Ennélfogva teszi 
hozzá Plutarch az ugyanazonositást, a pente (öt) görögben 
pan és az egész között. 
A szamár — igy szól tovább — vihart, forgószelet jelent, 

mivel vörhenyes szine van, mint ennek; hanem viharnak 
neveztetik minden iszapos és agyagos test. (Itt megjegy- 
zem, miszerint a héber nyelvben agyag, vörös szin és sza- 
már ugyanazon gyökszóból, hamr származnak.) Sőt több, 
Jamblichus azt mondja, hogy az iszap az anyagot jelenti 
-és egy más helyen hozzá teszi, hogy minden rossz, min- 
den veszély az anyagtól származik, mely Macrobius ezen 
szavával: minden mulandó és változásnak van alá vetve a 
nap alatt, összehasonlítva, a régieknek kezdetben természet- 
tani, később erkölcsivé vált elméletét, a jó és gonosz rend- 
szeréről, tünteti elibénk. (Hasonlitsd össze Dupuis tárgya- 
lását Denderah állatköréről. Reuae philosophigue 1801.) 

78 Tradiczió. Ezek Plutarch saját szavai, ki azt beszéli, 
hogy ezen különféle vallásrendszereket egy egyiptomi király 
hozta be a különféle városokba, hogy azáltal köztük meg- 
hasonlást idézvén elő, őket leigázhassa (és ezen királyok 
a papok kasztjából voltak). Lásd Izist és Ozirist. 

19 Az éggömb ábrájában. A hajdani papoknak háromféle 
ilynemü ábrájuk volt, melyet szükséges tudni az olvasónak. 

Eubulusban olvassuk — igy szól Porphyr — hogy 
Zoroaster első volt, ki, miután a Persiával szomszédos 
hegyek között egy kellemes fekvésü barlangot választott, 
azt a tüzistennek (Mithra, a nap) minden tárgyak istené- 
nek és atyjának szentelte, azaz ő ezen barlangot földméreti 
részekre osztotta, melyek az égöveket és elemeket ábrá- 
zolták, miáltal kicsinyben a tüzisten által beosztott világ- 
rendszert utánozta. Zoroaster után használatba jött a föld- 
alatti barlangokat a rejtmények ünnepélyére szentelni és 
valamint a templomok az égi isteneknek, a mezei oltárok 
a hősök és földi isteneknek, a földalatti barlangok a poklok 
isteneinek voltak szentelve, ugy a természetes barlangok 
és sziklaüregek a világnak, a világmindenségnek és a 
Nympháknak szenteltettek. Innét jöttek Plato és Pytha- 
gorás azon gondolatra, hogy a világot pokolnak nevezzék, 
(Porphyr, de aniro Nymphar.) 

Ez volna tehát az első ábra kicsinyben és habár a persák 
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ezen találmány dicsőségét :Zoroasternek  tulajdonitják, 
biztosak lehetünk benne, hogy az a persáktól vette eredetét, 
hogy annak mint legegyszerübbnek s legrégibbnek, onnét 
kellett származni. A Theba körüli festményekkel boritott 
barlangok megerősitik ezen véleményt. 

Egy másodikról azt beszéli Synesius püspök, ki a rejt- 
ményekbe be volt avatva, az egyptomi próféták vagy képes- 
beszédüek -nem engedték a közönséges munkásoknak, 
hogy bálvány vagy más isteni képet készitsenek ; magok 
lementek a szentelt barlangokba, hol nekik rejtett szek- 
rényekben bizonyos bömbölyeik voltak, melyek után titok- 
ban, a nép tndta nélkül készitették ezen képeket, meg- 
vetve az egyszerü és természetes tárgyakat, mesés és 
csodás dolgokat kivántak. (Syn. in Calvit.) azaz: hogy a 
papoknak földgömbjeik voltak, mint a miénk és ezen 
Cháremonnal, annyira megegyező tétel, kezünkbe adja a 
kulcsot egész csillagjóslati hittanukhoz. 

Végre, volt nekik bizonyos alaku lapos körük, csupán 
azon különbséggel, hogy az ő köreik nagyon tömöttek 
voltak és a dékányok és aldékányok minden költött osz- 
tályaik megnyerték az ő befolyásaikat a hieroglif jelekkel 
együtt. Kircher egy másolatát adta ennek az ő egyptomi 
Oodidpjéban és CGebelin egy figurákkal ellátott töredéket 
közlött kalendáriumában (az egyptomi állatkör neve alatt). 
A régi egyptomiak, igy szól a csillagjós Julius Firrnicus o! 
(Astron. lib. II. c. 4. és lib. IV. cap. 16) az állatkör 
minden jegyét három részre osztották és minden rész egy 
költött lénynek kormánya alatt állott, melyet ők dékánynak, 
vagy a tizek fejének neveztek, egy havonkint, három, éven- 
ként pedig harminczhat dékányaik voltak. És ezen déká- 
nyok, melyek isteneknek is neveztettek, hatarozták meg az 
emberek sorsát . . . és különösen bizonyos csillagokba he- 
lyeztettek. Később még minden tizhez három istent találtak 
fel, kiket kiosztóknak neveztek, ugy, hogy minden hónapra — 
kilencz esett, melyek ismét a hatalmak számnélküli részeire 
osztattak fel. (A persák és indusok hasonló körökre oszták 
fel éggömbjeiket és ha erről a Scaliger által, Manilius Ὁ 
végén kiadott leirat nyomán egy rajzot készitenénk, azon τ 
tisztán megtalálhatnánk hyerogliphjaik magyarázatát, mert 
minden darab egy azok közül.) 

80 A téli félgömb ellentétben állott a nyárival. Éppen e miatt 
iratott Ahrimán neve a persáknál mindig megforditva : 
namirhat. 

81 Thyphon, azaz özönviz. Thyphon a görögök által 
Thuphannak mondva, nem egyéb, mint az arab touphan, 
mely özönvizet jelent és mindezen özönvizek a myhologiá- 
ban nem egyebek, mint a tél és esősidő, vagy. a Nilusnak 
kiöntése, valamint az állitólagos  tüzvészek, . melyek által 
a válágnak megsemmisülni kellene, nem egyebek, mint a 
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. nyári korszak. Ezért mondja Áristoteles, (de meteoris 
"ib. I. cap. 14.) hogy a tél a négy évszaknak özönvize. a 
"nyár pedig a tüzvésze legyen. ΑΖ egyptomiak, igy szól 
"Porphyr, évenként egy büvereklyét használnak a világ 
"emlékéül a leghosszabb napon, a házakat, a tüzhelyeket 

. "és fákat vörösekkel jelölik meg és azt mondják, hogy ezen 
"napon az egész világ lángba borult légyen. Ezen napon 

1:meg szinte a tüz és viz általi megtisztulásokat, mert miután 
"ra rák naptéritőjét a mennyi meleg vagy a mennyei tüz 
kapujának, a bakét pedig az özönviz vagy a viz kapujának 

"nevezték, azt hitték az emberek, hogy azon lelkek és 
szellemek, melyek, hogy az égbe juthassanak, megsültek 
vagy megusztak légyen, innét származott a tüzisten keresz- 

. telése és a lángokon való átmenetel, melyek sok idővel Mózes 
előtt az egész keleten már szokásban voltak). 

82 Persiában a későbbi korban a kigyó volt ez. Azaz, 
midőn a kos lett a napéjegyenlitő jele, vagy inkább midőn 
az égijelek előrehaladott rendje észrevéteté, hogy többé 
nem a bika az. (Lásd a 69. jegyzéket). 

88. Minden vigságos isteni tisztelet. Minden hajdankori 
ünnepély, mely a nap visszatérésére vagy emelkedésére 
vonatkozik, ezen bélyeget viseli, innét vette a római kalen- 

. dárium Hilariája, a tavaszi napéjegyen beléptekor erede- 
tét. A tánczok utánzásai voltak a planeták menetének. 
A dervischek tánczai most is ezt ábrázolják. 

84. Melyből származott minden szomoru isteni tisztelet. 
Csupán a dámonok és rossz szellemeknek áldoznak, igy 
szól Porphyr, véres áldozatokkal, hogy haragjukat elhárit- 
sák. — A düámonok szeretik a vért, a nedvességet és a 
büzt (Apud Euseb. Práp. ev. p. 173). 

Az egyiptomiak azt mondja Plutarch — csak Typhon- 
. nak tesznek véres áldozatot. Egy vörös ökröt szoktak neki 
áldozni és az áldozatbarom el van átkozva és a nép min- 
den büneivel megterhelve. (Mózes kecskebakja. Lásd Ízis 

" és Ozirist.) 
A földi lények beosztása tiszták és tisztátlanokra. Strabó 

" "azt mondja az alkalommal, midőn Mózes és a zsidókról 
szól: a babonából származott bizonyos husétkek tilalma 

" és a körülmetélés. Ezen utóbbi szokásnál meg kell jegyez- 
nem, hogy ezáltal czéi volt Osiris (Phallus, a férfiui 
szeméremtag) jelképét a termékenység akadályától meg- 
menteni oly akadálytól, mely Typhon bélyegét hordá, 
"melynek természete, mint Plutarch mondja, mindaz, ami 
" akadályoz, gátol és visszatart. 

85 Elyseumi mezőket teremfett. Aliz a phöniczi és héber 
" nyelven tánczot és örömet jelent. 

86 A ftejut. Lásd "Macrob. Somn. Scip. cap. 12. és ἃ 
99. jegyzéket. 

"ünnepelték a pyriai vagyis a tüztánczot. (Ez magyarázza 
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87 Hogy ott a boldogoknak árnyéka nem leend. Plutarch- ; 
nak van e fölött oly érdekes és az egész rendszert any- 
nyira fölvilágositó helye, hogy az olvasó meg fogja köszönni, — 
ha itt egészen közöljük, Miután elmondá, hogy a jónak és. 
gonosznak elmélete a hittudósokat és természetvizsgálókat 
minden korban foglalkoztatá, hozzá teszi még: némelyek 
azt hiszik, mintha két Isten volna, kik közül az egyik a 
jóban, másik a rosszban gyönyörködik. Megkülönböztetés- 
nek okáért az egyiket Istennek, a másikat nemtő vagy 
dámonnak (gonosz szellem) nevezik. Zoroaster, Oromazes 
és Ahrimannak nevezte őket és azt mondja, hogy minden 
tárgyak között, melyek érzékeinkre hatnak, leginkább jel- 
képezi az egyiket a világosság, a másikat a sötétség és 
tudatlanság. Még hozzá teszi, hogy Mithra közöttük a köz- 
vetitő s ezért nevezik a pessák a Mithrát közbenjárónak. j 
Mindezen isteneknek vannak bizonyos állatok és növények 4 
szentelve, például a kutyák, madarak és a süldisznó a 
jónak és minden vizi állat a rossz nemtőnek. ᾿ 

A persák azt mondják továbbá, hogy Oromazes ἃ leg- 
fényesebb világosságból származott vagy képződött, mig. 
ellenben Ahriman a legfeketébb sötétségből. Oromazes hat 
istent teremtett, éppen oly jókat, mint maga és Ahriman 
hat rosszat állitott ellenükbe; azután Oromazes meghárom- Ι 

i 

i 

γα; 

szorozta magát (a hármas Hermes) és annyira eltávozott a 
naptól, mint amennyire van a nap a földtől, ő teremtette 
a csillagokat és ezek között Syriust, kit őrül állított az 
egekre. Azonban még teremtett huszonnégy más istent, 
kiket egy tojásba helyezett; Ahriman pedig teremtett más 
huszonnégyet, kik a tojást összetörték és akkor jó és rossz 
egybevegyült a földön. De végre Ahriman le fogna győ- 
zettetni és a föld akkor simává s egyenlővé leend, hogy 
az emberek boldogok legyenek. 
Theocpompus a Magusok könyvei nyomán hozzáteszi, 

hogy minden báromezer évben felváltva uralg egy ezen 
istenek közül, mialatt a másik legyőzetve van, hogy azután 
ismét háromezer évig egyenlő fegyverekkel küzdenek egy- 
más ellen, hogy azonban végre a rossz szellem le fog 
győzetni (anélkül, hogy többé visszatérhetne). Akkor leend- 
nek aztán az emberek boldogok és többé nem leend — 
árnyék. Azonban az Isten, ki ezen tárgyak felett elmélke- 
dik, várakozásban nyugszik, mig neki tetszeni fog azt. 
végrehajtani. (Lásd Izis és Ozirist.) ΐ 

Világosan láthatni ezen egész pontban az δἱἱθρογίάξ. 
A tojás az állócsillagok égöve, a világ; Oromazes ha 
istene a nyári hat égijelek, Ahrimané a hat téli jelek; ἃ 
negyvennyolcz későbbi istenek a hajdani égöv negyvotzi 
nyolcz égijelei, melyek Oromazes és Ahriman között egyen- " 
lően fel vannak osztva. A Syrius mint őr szerepel, elárulja 
ezen eszmének egyiptomi eredetét és végre azon kifejezés, 
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hogy a föld sima és egyenlő leend és hogy a boldog 
emberek árnyékot nem fognak vetni, arra mutat, hogy a 
valódi paradicsom az egyenlítő alatt volt. 

88 A Mythra barlangja. (Lásd a 79. jegyzéket.) A mes- 
terséges barlangokban, melyeket a papok mindenfelé készi- 
tettek, oly rejtményeket ünnepeltek, melyek, mint Origines, 
Celsus ellenében állítja, abból állottak, hogy ἃ csíllagok, 
planéták és égitestek mozgásait utánozták. Az avatottak 
bizonyos csillagzatoknak neveit és azon állatoknak alakjait 
vették föl, melyek ezeket jelképezik. Egyik oroszlán, a 
másik holló, a harmadik kosnak stb. öltözködött. Innét 
eredtek az első komödiák álczái. (Lásd Ant. devoillér T. 
II. p. 244.) A Ceres mysteriumainál a csapatvezető magát 
teremtőnek nevezte; a tüzhordozó: napnak; az, ki az oltár- 
hoz legközelebb volt: holdnak; a hirnök: merkurnak. Egyip- 
tomban volt egy ünnepély, melynél nők és férfiak az évet, 
évszázadot, az év és napszakait ábrázolták és Bachusnak 
engedelmeskedtek. (Athenaeus Lib V. c. 7.) Mithra bar- 
langjában volt egy hétfoku vagy hétlépcsőü létra, melyek 
a planéták hét égkörét ábrázolták, melyeken a lelkek le 
és feljártak. Ez éppen azon lajtorja, mely Jákób álmában 
előjön; melyfazt tanusitja, hogy ezen korban már az egész 
rendszer ki volt dolgozva. A franczia kir. könyvtárban egy 
pompás kötet látható az indus istenek rajzaival, melyben 
többek között a létra is le van rajzolva a rajta felmászó 
lelkekkel együtt. 

89 Melyeknek mozgásai kiszámítás által meghatároztattak. 
Lásd Bailly ur Astronomie aneienneját, melyben a papok 
tudományáróli állitásaink tökéletesen igazolva vannak. 

90 Egymással benső rokonságban állanak. Ezek Jamb- 
lichusnak saját szavai; de myst. Aegypti. 

91 Egy füzes vagy villanyos folyadék. Minél inkább gon- 
dolkozom rajta, hogy mit értettek a régiek az aeter és spi- 
ritus név alatt, melyet az Indusok Akaschnak neveztek, annál 
több ugyanazonságot találok közte és a villany folyadék 
között. Egy világitó folyadék, mely a világot betölti, mely 
a csillagok anyagát képezi, mely a mozgás és melegség 
ősanyaga, melynek parányai a testekbe behatnak és azokat 
betöltik, s bennök oly annyira kiterjeszkednek, a minő nagyok 
a testek — mi lehet hasonlóbb ennél a villanyhoz Ὁ 

92 A napot tették szivévé vagy központjává. A természet- 
vizsgálók — igy szól Macrobius — a napot a világ szivé- 
nek nevezik (c. 20 somn. se.). Az egyiptomiak — azt mondja 
Plutarch — a keletet arczának, az éjszakot jobbjának, és 
a delet a világ baljának nevezik (mivel ott fekszik a sziv). 
Szüntelen emberhez hasonlítják a világot; és innét szár- 
mazott az Alchymisták elhirhedt kis világa (a Mikrokosmus). 
Hadd jegyezzük meg itt mellékesen, miszerint az ugyneve- 
zett alchymisták, kabalisták, szabadkőmüvesek, magneti- 
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salók, martinisták és minden ilynemü ábrándozók nem 
egyebek, mint ezen hajdani iskolának tévelygő tanonczai. 
Azért mondjuk, hogy tévelygők, mivel daczára igényeiknek, 
elszakadva van az elrejtett bölcseség fonala. 

93 Hogy a világ örökkévaló. Lásd a Pythagorista Ocellus 
Lucanust és Kircher Oedipus Aegyptiacusat II. p. 205. 

94 Az orpheusi tojás. A tojássali összehasonlítás vonat- 
kozik : 1. ugyanazonságára a gömbölyü és sárga alaknak, 
2. a középbeni fekvésre, 3. a tojás sárgájában levő mag 
vagy élet szikrára. Vajjon a tojásdad alak, nem a planeta- 
kör Ellipsisére vonatkozik-e? En hajlandó vagyok azt hinni, 
hogy igen. Ezen szó: orpheusi, még egy megjegyzésre ad 
alkalmat: Macrobius azt mondja (Somn. Scip. c. 20), hogy 
a nap a világ agyveleje; hogy az ugyanazonitás következ- 
tében az embernek agyveleje gömbölyü, mint ezen csilag- 
zat, a bölcseség székhelye. Azonban ezen szó: oerph, 
héber nyelven, agyvelőt és annak székhelyét jelenti ; továbbá 
Orpheus egy a Buddha és Foval, és a Bonzok ugyanazon 
Orphikusok, kiket Plutarch mint sarlatanokat jellemez, kik 
húst nem ettek, bűvereklyéket, köveket s más egyebeket 
árulták, és a népet, sőt magát a kormányt is megcsalták. 
(Lásd Freret tudományos Memoirejeit sur les orphigues, 
Abad. des Inscript. Tom 23 in 4-to.) 

95 Fején egy arany golyóval. (Lásd Porphyrt Eusebius- 
ban. Praep. Ev. lib. 3. p. 115.) 

96 Jelképezvén a szelet. Az éjszaki vagy a hüsitő szél 
(Etesiae), mely rendszerint a leghosszabb nappal és az 
áradással kezdődik. 

97 Jou-piter Jupiternek valódi latin kifejezése. Ezen szó- 
nak jou valódi értelme: lét. (Lásd 105. jegyzetet.) 

98 A nagy fojást fujva ki szájából. Lásd az 56. jegyzetet. 
99 A léleknek halhatatlanságáról, mely kezdetben örökké- 

valóságnak neveztetett. Az első spiritualisták rendszere 
szerint a lélek nem egy időben teremtetett a testtel, hogy 
azzal felruháztassék; az már előbb, sőt öröktől fogva meg- 
volt. Im rövid szavakban azon tan, melyet Macrobius föl- 
állitott. (Somn. Scip.) 

Van egy világos, tüzes, igen finom folyadék, mely aeter 
vagy spiritus név alatt az egész világot betöltí; ebből áll 
a nap és a csillagok anyaga; ez az elve és lényegesen 
müködő ereje minden mozgásnak, minden életnek, maga 
az Istenség. Ha valamely test a földön megelevenitendő, 
akkor egy parányi gömbölyü részecskéje ezen folyadéknak 
leszáll a téjuton a holdgömbjéhez, hol egy durvább léggel 
egyesülve alkalmassá leend anyaggal egyesülni. Ekkor be- 
hat a képezendő testbe, azt meglelkesiti, vele nő, vele 
szenved és vele kisebbedik. Ha aztán idővel elhagyja azt 
és ezen durvább részek feloszolnak, akkor elkülöníti magát 
ezen megmásithatatlan részecske attól és ismét feloszlik 
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"az aeter nagy oczeánjában, ha öt a földi lénynyel való 
egybevegyülése vissza nem tartóztatná. Ezen lég, ezen gáz 
megtartja a testnek formáját és lesz belőle árny vagy fan- 
tom, egy tökélytelen alakja a megholtnak. A görögök ezen 
árnyat a lélek képének nevezték. A Pythagoraisták nevez- 
ték azt a lélek szekerének vagy burokjának és a rabbik 
oskolája annak hajója vagy csolnokának. Ha az ember jól 
töltötte életét, akkor az ő lelke, azaz szekere és aetere, 
visszatért a holdba, hol egymástól elkülönittetik. A szekér 
élt a hold elyziumában, az aeter pedig visszatért az álló 
csillagokba, azaz az Istenhez, mert — igy szól Macrob. 
14. fejezetében — sokan az álló csillagok egét Istennek 
nevezik. Ha pedig rosszul töltötte az ember földi életét, 
ugy lelke megmaradt a földön, hogy magát megtisztitsa és 
itt bolyongott idestova Homer árnyaiként, ki ezen tant 
egész Ázsiában három századdal előbb tanulta megismerni, 
mielőtt Pherecydes és Pythagoras Görögországban meg- 
ujitották volna. Herodot azt mondja ezen alkalomnál, hogy 
az egész rege a lélekvándorlásról Egyiptomban találtatott 
fel és oly emberek által terjesztetett el Görögországban, 
kik azt saját találmányaik gyanánt adták elő. En tudom 
neveiket is — igy szól ő — de elhallgatom (lib. 2.). Cicero 
ezt kiegésziti és határozottan mondja, hogy az Pherecydes, 
Pythagoras tanitója volt. (Tuscul. lib. I. 8. 16.) Ha pedig 
még hozzá teszszük, hogy ezen rendszer azon korban 
egészen friss és meleg ujság volt, ugy nagyon könnyü 
megmagyarázni, miért tekintette azt Salamon -— ki sok 
idővel élt Pherecydes előtt — mesének s míért szólott róla 

. igy; ki tudhatja azt, hogy vajjon az ember lelke fölfelé 
megy-e ? Mi engem illet, ha az embernek állapotáról gon- 

. dolkozom, azt ugy találom, hogy ő hasonló az állatokhoz ; 
vége ugyanaz, az ember éppen ugy mulik ki, mint az állat; 
egyikből sem marad fenn több, mint a másikból ; minden 
"hiábavalóság e földön. (Salam. Predik. 3. rész, 18. sat. 
vers.) 

Ez volt Mózes véleménye is, mint azt Herodot forditója 
igen helyesen jegyzi meg (Larcher). Ez azt is mondja, 
hogy a halhatatlanság eszméje a zsidóknál legelőször az 
assyrusok által lett ismeretessé. Egyébiránt az egész Pytha- 
gorasi rendszer nem egyéb, mint a természettannak félre- 
értett rendszere. 

. — 10 A gépnek kell, hogy gépmestere legyen. A spiritualis- 
ták minden okai ezen alapulnak. (Lásd Macrobuis második 
könyvének végét és Platot.) 

101 A Demi-Urgos, a Logos, a szellem. Ezek valósággal 
a keresztények szentháromsága három személyének elő- 
ábrái. (Lásd 120. jegy.) 

102 Még neve is. Alapos fürkészés után az istenségnek 
valamennyi nevei egy anyagi tárgynak nevére térnek vissza, 

87 
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mely az ő székhelyének tartatott. Ennek mi számtalan ρόϊ- 
dáit láttuk s még csak egyet akarunk felmutatni a latinok 
ezén szavában: Deus, Isten. Ezen szó, mint tudva van, 
ugyanaz a görögök θεοςάνα!. Azonbon Plátó (Cratyloban), — 
Macrobius és Plutarch (Izis és Oziris) szerint a gyökszó 
igy mondatik: jsew, mely bolygást jelent, mint plánéta, 
tehát a plánétával rokonértelmü, mivel, mint ezen irók 
hozzáteszik, a hajdani görögök, valamint a barbárok a 
plánétákat különösen imádták. Tudom, hogy ezen etymo- — 
logiai nyomozások nagyon rossz hirben állanak, de ha a — 
szavak valósággal az eszme kifejezései vagy a gondolat 
jelei, ugy ezeknek származási rendje egyiké ugyanaz, ami 
a másiké és egy-egy jó etymologiai Lexikon az emberi ész 
legtökéletesebb történetirata lenne. Csakhogy az e nemü 
nyomozásoknál sokkal vigyázóbban kell eljárni, mint eddig 
és a különféle alpbhabetek betüinek értelmei között alapos 
összehasonlítást kellene kidolgozni. Hogy azonban ismét 
tárgyunkhoz . visszatérjünk, megjegyezzük, hogy phöniciai 
nyelven e szó ,thah" szinte bolygást jelent és ugy látszik, 
hogy ez a $resw-nek gyöke volt. Ha azt akarjuk, hogy Deus 
Jeustól származzék (Jupiter görög neve), melynek gyök- 
szava zaw (láttam), ugy ezen szó értelmével jön össze ju, 
mely a világ lelkét, az őstüzet jelenti. (Lásd a 105. jegyet.) 
Divius (Genius, másodrangu isten) nckem ugy látszik, hogy 
a keleti div. farkas vagy sakál, a napnak egyik jelképétől 
származik. Thebában — igy szól Macrobius — a napot 
egy farkasnak vagy inkább egy sakálnak képében festették, 
mert Egyiptomban farkasok nincsenek. Oka ezen képnek 
valószinüleg az lehet, hogy a sakál, valamint a kakas, a 
napnak feljövetelét megorditja és ezen vélemény ez által, Ὁ 
hogy e szó 2vyos (farkas) és lyke (a regg világa), melyből 
lux lett, egy és ugyanaz, bizonyossá válik. ag 

Dius, mely napot is jelent, a dih, karvalytól származik. Ὁ 
Az egyiptomiak — azt mondja Porphyr (Euseb. Praep. 
evang. p. 92.) — a napot egy karvalynak vagy keselyünek 
képében festik, mivel ezen madár a legmagasabb légkör- " 
ben röpül, honnét a világosság jön. Es Kairóban valóság- 
gal ezreit láthatni ezen madaraknak szünet nélkül a légben 
repkedni, honnét csupán azért ereszkednek alá, hogy kel- 
lemetlen kiáltásaikat hallassák, mely ezen szótaghoz hason- 
lit: dih; és ezen, valamint az előbbi példákban föltaláljuk Ὁ 
ezen szazaknak: dies nap — világosság és dius — Isten 
vagy az égen járó nap ugyanazonosságát. 

103 A tudományok és jfölfedezések haladását gyorsítják. " 
A bizonyitványok egyike, hogy mindezen rendszerek " 
Egyptomban találtattak fel, legfőkép azon alapul, hogy 
az az egyetlen ország, hol a tudományosság tökéletes rend- τ 
szerét már a legmesszebb őskorban megalápitva látjuk. i 

Alexandria Clemens egy megjegyzésére méltó tudósitást 
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. közölt (Stromat. lib. 6) azon negyvenkét könyvről, melyeket 
. Isis bucsujárásánál hordoztak. A vezető, vagy énekes — igy 

szól ő — egy lantmüszert és Merkur két könyvét vitte 
. magával, melyek közül az egyik Istent dicsérő énekeket, 

másik pedig a királyok névjegyzékét tartalmazta. Ezután 
. a csillagász (az időügyelő) vitt egy pálmaágat és üvegórát, 

a csillagjóslat jegyeit ; ennek könyv nélkül kell tudni Merkur 
négy könyvét, melyek a csillagászatot tárgyalják névszerint: 

. az első a bolygók rendét, a második a nap és hold feljövetelét, 

reképl δὰ 

a két utolsó pedig az állócsillagok feljövetelét és állását. 
Azután jön a szent irnok virágos fővel, (mint kneph) és 
kezében egy könyv, tentatartó és irónáddal, ennek ismernie 
kell a hyeroglyphokat, a világiratot, a nap, hold, bolygók 
járását, Egyptom felosztását (harminczhat kerületekre) ; a 
Nilus folyását, ismerni a szent" butorokat és öltözeteket, a 
szent helyeket és mértékeket stb. Ezután jön stolahordozó, 
ki az igazság cubitusát és egy poharat visz az áldozatbor 
kiöntésére, tiz könyvvel együtt, melyek hymnusokat, 
imákat, áldozatokat, áldozó czeremóniákat és az ünnepé- 
lyeket tárgyazzák. Utoljára jön a próféta, egy korsót vive 
maga előtt, kit a kenyérhordozók követnek (mint a kánai 
menyegzőn). Ezen próféta, mint a rejtemények elnöke, még 
tiz szent könyvet tanul meg kivülről, melyek a törvényeket, 
az isteneket és az egész papi fegyelmet tárgyazzák. Alta- 
talában negyvenkét könyveik vannak, melyek közül ezen 
személyeknek harminczhatot meg kell tanulni. A többi hat 
a pastophorokat illeti; ezek a gyógytudományt, az emberi 
test szerkezetét, a betegségeket, gyógy és miüszereket 
tárgyazzák. 

Az olvasóra hagyjuk egy ily ismetárból következménye- 
ket vonni. Ezen könyveket Merkurnak tulajdonítják, hanem 

. Jablichus megmondja nekünk, hogy ezen, a papok által 
szerkesztett könyvek ezen istennek tulajdonittattak, ki 
mint Génius vagy dékány, ki az állatkört megnyitotta, 
minden vállalatnak elnöke volt. Ez a rómaiak Jánusa, ἃ 
hinduk Guianesája és megjegyzendő, hogy Jánus és Guia- 
nesa hasonnevek. Egyébiránt ugylátszik, hogy ezen könyvek 
mind azon tudományoknak forrásai voltak, melyeket a 
görögök és latinok még az aranycsinálás (alchymia), halott- 
idézésről stb. reánk hagyományoztak. 

104 Mely alsó Egyptomban stb. uralgott. Egy bizonyos 
időben — igy szólt Plutarch (de Iside) — festetik le mint 
egyptomiak állatisteneiket, csupán a thebaiak nem, miután 
ők oly Istent imádnak, kinek formáját emberi értelem föl 
nem foghatja. Es ez azon Isten, kit a Heliopolisban 
nevelt Mózes kiválólag elfogadott, de nem föltalált. 

105 És Yahouh stb. Ez a mi Jehovánk valódi kimondása, 
. miután bebizonyult dolog, hogy a hajdankorban sem a 

syrusok. sem a phőnikusoknak a latin J. és V. betüik 



nem voltak meg. Ezen arab szólásformának feltételére 
Diodor is feljogosit bennünket, ki Mózes Istenét (lib. 1) 
, Jaw"-nak nevezi. Látható, hogy Jaw és Jahouh ugyanazon 
egy szó. Az ugyanazonság e szóban ,]Ju-piter", megmarad, 
hogy azonban ezt még inkább bebizonyitsuk, jelentéséből 
akarjuk leszármaztatni. 

A héber, az az egy, egész Előázsiában közönségesen 
használt szólásmód szerint Yahouh, részesülője e szónak. 
hih, létezni, lenni és lényt jelent (levőt, létezőt) azaz, az 
élet ősforrását, a mozgató erőt vagy magát a mozgást 
(a lények általános lelkét). De mi tehát Jupiter? Akarjuk 
hallani a latinok és görögök hittanának megfejtését. 
Az egyptomiak, — igy szól Diodor Manethó memphisi 
pap után — az egyptomiak, kik az öt elemeknek neveket 
adnak, a szellemet (vagy aethert) Jupiternek nevezték, 
ezen szónak sajátságos értelme végett, mert a szellem az 
életnek forrása, az életcsirának előidézője az állatokban 
és ezen okból ugy tekintik őt, mint a lényeknek atyját 
és előidézőjét. Ezen okból beszél Homér az emberek és 
istenek atyja és teremtőjéről. (Diod. lib. I. sect. I.) 

Az istenészeknél — igy szól Macrobius — Jupiter a világ 
szelleme ; innét mondja Virgil : , Musák ! kezdjük Jupiterrel." 
Mindenek telvék Jupiterrel (Scipio álma Cap. 17) és a 
Saturnaliákban igy szól: Jupiter maga a nap, ezért mondá 
viszont Virgil: a szellem táplálja az életet és a világ 
nagy tagjaiban elterjedt szellem élteti az egész tömeget és 
egy mérhetetlen testet képez 

Jupiter, — igy szólnak egy igen régen Egyptomban 
keletkezett orphiusi felekezetnek versei, melyeket Onomácz- 
ritus  Pisistratus korában szedett össze, — Jupiter, kit 
villámmal kezében festenek, forrása, kezdete, közepe és 
vége minden dolognak, ő az egyetlen és általános hatalom, 
ő kormányoz mindeneket, eget, földet, tüzet, vizet, eleme- 
ket, napot és éjt. Ez teszi az ő végnélküli testét; az ő 
szemei a nap és hold; ő az örökkévalóság és térség, 
szóval — hozzá teszi Porphyr — Jupiter maga a világ, 
az egyetem, mely minden lények létét és életét magában 
foglalja. Mivel azonban a bölcsészek ezen istennek termé- 
szete és lényegi részei fölött vitatkoztak és semmi formát 
ki nem gondolhattak, mely az ő tulajdonságait képezhetné, 
tehát egy embernek alakjában festették le őt. Változhatlan — 
lényének kiábrázolása végett ül, testének felső része fe-. 
detlen, mivel a mindenség felső részeiben (a csillagokban) 
leginkább látható. Övezettől fogva be van födve, mivel 
a földi tárgyakba beburkolva van. Baljában királyi pálczát 
tart, mivel szive ezen részen van és a sziv, az észnek 
székhelye, mely (az embernél) minden cselekmény fölött 
uralg. (Lásd Euseb. Praep. Evang. p. 100.) 

Végre egy helyet akarunk itt a bölcsészeti földirász 
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Straboból idézni, mely minden kétséget elenyészt, a Mózes 
és a pogány istenészek közötti eszmék egybehangzása felől. 

Mózes, ki egyptomi pap volt, azt tanitotta, hogy rut tévely- 
gés az istenséget állatok alakjában kiábrázolni mint az 
egyptomiak, vagy pedig emberi formában, mint a görögök 
és afrikaiak. Csak az, mit világnak nevezünk, — igy szól — 
mely eget, földet és minden lényeket betölt, azaz Isten, a 
minden dolgoknak tartalma, a természet, ennélfogva egy 
okos embernek sem juthat eszébe, annak képét egy valamely 
közöttünk lévő tárgynak alakja által kiábrázolni, ennélfogva 
akarta Mózes, ki mindennemü hasonlatosságot megvetett 
(a bálványképeket), hogy ezen Isten eszmekép nélkül 
és saját természetében imádtassék és számára dicsősé- 
za megfelelő templom épitessék stb. (Geograph. 
ib. 16). 
Mózes hittana tehát nem különbözött a világszellemtan 

követői, azaz a Stoikusok, sőt az Epikureusokétól sem. 
Ugy látszik, hogy ezen bölcsészet akkor keletkezett vagy 
akkor terjedt el, mikor Ábrahám Egyptomba jött (200 
évvel Mózes előtt) miután ő bálványtanát a Yahouh istené 
gyanánt adta ki, ugy, hogy annak elterjedését a tizenhét 
vagy tizennyolczadik századra lehet tenni Krisztus előtt. 

Diodor, Mózes történetét természeti világában állitja 
előnkbe, midőn azt mondja (lib. 34-et 40), hogy a zsidók 
egy általános éhség alkalmával, midőn az ország idegenek 
által tul volt tömve, Egyptomból kiüzettek és hogy Mózes, 
ki magát eszély és bátorság által kitüntette, ezen alkalmat 
megragadá, hogy népét Judea hegyei között megtelepitse. 
Mi illeti a 600.000 férfit, a gyermekeken kivül, kiket a 
biblia szerint neki ki kellett volna vezetni, minden nagy 
nehézség nélkül bebizonyitható, hogy itt a másolónak 
tévedése volna kiigazitandó. 

106 ΕἾ, létel, lét. Ezen egy tagu szó volt a delphibeli 
templom ajtaja fölé irva. Plutarch is tárgyalta ezt. 

107 Maga Osiris neve, Mózes dicséreteiben. Ez Mózes 
V. könyvének 32. részében találtatik: , Tökéletesek a 
Tsournak müvei." Tsourt, kősziklának forditák magyarul, 
valósággal pedig ez a szó azt jelenti, hogy formát, alakot 
adni valaminek és Plutarch szerint ez egyik értelmezése 
Osirisnak. 

108—110 Az aranykort a földre vissza fogja hozni. Ez az 
alapja mínden pogány orákulumi jóslatoknak, melyeket a 
Krisztusra alkalmaztak és a többi között Virgil negyedik 
pásztordalának, valamint a hajdan hires sibillák verseinek. 

111-115 Hatezer év a világ teremtése óta. A hetvenek ötezer 
s körülbelül hatszáz évet számitottak és ezen számitás a 
legközönségesebb volt. Tudjuk, hogy a keresztény vallás 
első korszakában ezen vélemény a világ végezetéről meny- 
nyire foglalkoztatá az elméket. Később, midőn a szent zsi- 
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natok több bizonyosságra vergődtek, ezen véleményt, mint 
eretnekséget, a chiliasták felekezetében kiátkozták, mely 
egy igen különös következtetésre szolgál alkalmul, mivel 
az evangéliomi könyvek szerint, melyeket mi követünk, 
Jézus chiliásta, azaz eretnek lett "volna. 

113—-119 Christ, azaz megtartó. Szokás szerint a görögök 
a keletiek hehentő h-ját, kik ezt harisnak mondják, az x 
vagy a spanyol Jola-val fejezték ki. A héberben ,Heres" 
a napra használtatik, arabul az őrizni gyökszavát teszi és 
Haris annyit tesz, mint őr, csősz. Ez Vischnunak valóságos 
mellékneve, mely az ind és keresztény szentháromságnak 
ugyanazonságát és közös eredetét tanusitja. Ez nyilván 
ugyanazon rendszer, mely keleti és nyugoti ágon két külön- 
böző alakot vett föl. Főtörzse ennek a pythagorási rend- 
szer, a világszellem vagy Jupiterről. Ezen melléknév, Piter 
vagy Pater, a platonisták Demiurgosára átvitetvén, két- 
értelmüséget idézett elő, mely okot adott arra, hogy az 
atyának fiát keressék. Ez a bölcsészeknél az ész volt, 
vovs ÉS λογος, melyből a latinok verbumot csináltak (a mi 
igénk). Itt látjuk valódi eredetét az örök atyának és a tőle 
származott fiunak; mens ex Deo nata — igy szól — 
Macrobius. Az anima vagy spiristus mundi volt a szent- 
lélek és ennélfogva mondták Manes, Basilides, Valentinus 
és más állítólagos eretnekek az első századokban, kik az 
eredeti forrásra visszamentek, hogy az Atyaisten, a hozzá- 
férhetlen legfőbb világosság (az első kör, aplanes) a fiu; 
a második a napban levő világosság, a szentlélek pedig a 
földet környező levegő legyen. (Lásd Beausobre II. köt. 
586. b.) Innét van a Syrusok által jelképeül választva a 
galamb, Venus Urania madara, azaz a lég. A Syrusok 
— igy szól Nigidius Germanicumában — azt mondják, 
hogy az Eufratesben egy galamb egy haltojást kiköltvén, 
abból lett Vénus. Ők nem is eszik meg a galambokat, 
azt mondja Sextus Empiricus Inst. Pyrh. lib. 3. c. 23. és 
az azon időszakra mutat, mely a halak jegyében kezdődik. 
(A legrövidebb napon.) Ha Christ talán egy chin által 
Harischtól származik, akkor készitőt, mivelőt jelent, illeté- 
kes mellékneve a napnak. Ezen változatok, melyek által a 
hajdankor embereinek zavarba kellett jönnie, egyetemlege- 
sen azt bizonyitják, hogy Jézusnak valódi ősképe a nap, 
melyet már Tertulianus idejében is észrevettek. Sokan 
— azt mondja ezen iró - több valószinüséggel azt gon- 
dolják, hogy a nap a mi isteneink és a persa vallásra 
utalnak bennünket. 

120 608 szám, egy a nap korszakainak számai közül. 
Lásd Martianus Capella jeles ódáját a naphoz. 

121 /rmádás által. Olvasd Eusebius hideg declamatióját, 
Praep. evan. lib. 1. p. 11., ő azt állitja, hogy mióta Krisz- 
tus megjelent, azóta sem háboruk, sem zsarnokok, sem 
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émberevők, sem gyermekfertőzők, sem vérfertőzők, sem 
. vadak, kik szüleiket megeszik, többé nem léteznek. Ha 
ezen első szent atyákat olvassuk, nem csodálkozhatunk 

. eléggé becsületlenségük vagy vakságuk fölött. 
122 Csalárd kegyek után kapkodás. Az Isten előtt és a 

természet állapotábani egyenlősége minden embernek egyik 
fő hitczikke volt a Samanáusoknak és ugy látszik, ők vol- 
tak a hajdankorban az egyetlen felekezet, mely "azt el- 
ismerte. 

13 Szolgajellem. Mindaddig, mig eszköz leend a bünök- 
től megmenekülhetni, pénz által vagy meghatározott ájta- 
toskodások által magát megválthatni, mindaddig, mig a 
királyok és nagyok az elnyomás és embergyilkolási bünök 
alól templomok épitése és alapitványok által magukat föl- 
mentve lenni hiszik, mindaddig, mig a nép azt hiszi, hogy 
szabadon csalhat és rabolhat, csak bőjtöljön, gyónjék és 
az utolsó kenetet felvegye, mindaddig lehetetlen, hogy 
erény és erkölcsiség legyen a társadalomban és az igazság 
mély értelmében nevezé egy ujabbkori bölcsész a vezeklé- 
$ek tanát a társadalom dögvészének. 

124125 Csalárdságok elhivése. Ha az ember ismerni akarja 
a papoknak más emberek iránti érzelmeit, kiket ők mindig 
e szóval: nép, laikus, seculans, bélyegeztek, ugy olvassa 
magukat az egyházfőnökök munkáit. ,A nép" — igy szól 
Synnesius püspök (Calvit p. 315.) — általában csalattatni, 
ámittatni akar, másként nem lehet véle bánni. A hajdani 
egyiptomi papok éppen azt tették, azért zárkóztak be tem- 
plomaikba és füzték egybe ott mysteriumaikat; ha a nép 
tudta volna a titkot (itt elfeledi, amit éppen most mondott), 
fellázadt volna a csalók ellen. De hát miként bánjunk más- 
képp a néppel, miután ő nép? Ἐπ részemről mindig böl- : 
csész leendek magam, de pap a nép előtt. 

A nép elámitására csak egy kis pletyka szükségeltetik 
— irja Nazianz Gergely Hieronymushoz (Hieron ad Nep.) — 
minél kevésbé ért valamit, annál inkább bámulja azt. Apáink 
és bölcseink gyakran nem azt mondák, amit gondoltak, 
hanem amit a szükség és körülmények javasoltak. 

A csodálatos által csodálkozást igyekeztek előidézni 
— igy szól Sanchoniathan. (Praep. Evang. lib. 3. Lásd 
Plutarch ezt illető pontját, 47. jegyzet.) 

Igy gondolkoztak a hajdankor minden papjai. Igy gon- 
dolkoznak a braminok és lámák még most is. Igy gondol- 
koztak a jezsuiták is, kik nagy léptekkel követték ugyan- 
ezen pályát. Szükségtelen egy ily tannak visszásságára való 
figyelmeztetés. Átalában minden szövetség, melynek alapja 
titok, mely titoktartást esküszik, rablók szövetsége a tár- 
sadalom ellen, egy saját kebelében csalók és csalottakra, 
eszköz és eszközlőkre oszlott szövetség. 



126—127 Ne keressétek másokban saját tudatlanságtokat, 
Egy történetszerü összehasonlitása a pápa ágnusának a 
nagy láma pastillájával valóban igen érdekes lenne. Ezen 
eszmének minden vallásos szokásra leendő kiterjesztéséből 
egy hasznos könyvet lehetne szerkeszteni: sor szerint 
rendbe kellene szedni a vallás és előitéletek ugyanazonos 
és egymással ellentétben álló vonásaikat. Egy más neme 
az előitéleteknek, melynek orvoslása épp oly hasznos volna 
a nagyok iránti tulságos tisztelet; e czélra elegendő lenne 
az uralkodók, udvaronczok és miniszterek magánéletét le- 
rajzolni. Ha a nép bálványainak minden gyalázatát, minden 
nyomoruságát fölfedezve látná, nem jönne kisértetbe többé 
csalékony élveik után vágyódni, melyeknek álfénye őt 
gyötri és gátolja helyzetének valódi szerencséjét élvezni, 



; A TERMÉSZET TÖRVÉNYEI 
i VAGY 

AZ ERKÖLCSISÉG TERMÉSZETTANI ALAPSZABÁLYAI. 

ELSŐ FEJEZET. 

A természet törvényeiről. 

ἶ Kérdés: Mi a természet törvénye Ὁ 
ΐ Felelet: Azon örök, változhatlan és szükséges 
; törvény, mely által Isten a világot kormányozza, 

melyet ő maga kinál az emberi érzékek és érte- 
lemnek, hogy az szolgáljon nekik egyenlő és álta- 
lános zsinormértékül, mely által őket vallás és 
tartományra való tekintet nélkül, a tökély és bol- 
dogságra vezesse. 

K. Miben különbözik a természet törvénye a 
többi törvényektől ? 

F. Legfőképpen tiz ismertető jel által. 
K. Melyik az első? 
F. Hogy az a tárgyak lételétől elválhatlan, tehát 

a világ kezdete óta fennáll és minden más tör- 
vényeket megelőzött; mindeniknek  mintaképül 
szolgált, melyek csak többé vagy kevésbé tökéle- 
tes utánzásai és másolatai ugyanannak. 

K. Melyik a második ? 
F. Hogy az közvetlenül az Istentől jön és általa 

minden ember szivébe van bevésve; mig a más 
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törvények emberek által irattak, kik csalatkozhat- 
nak, vagy csalók lehetnek. 

K. Melyik a harmadik ? 
F. Hogy az minden korral, minden országgal 

közös és igy általános. 
K. Nincs más általános törvény ? 
F. Nincs, mert egy sem alkalmazható a földnek 

minden népeire. Mind csak helyhez kötöttek és 
esetlegesek, a hely és személyek körülményeiből 
keletkeztek, elannyira, hogy ha egyik vagy másik 
ember, egyik vagy másik esemény nem létezett, 
ez vagy ama törvény létre nem jött volna. 

K. Melyik a negyedik ismertető jel? 
F. Hogy az egyszerü és változhatlan. 
K. Nincs-e más egyszerü és változhatlan törvény? 
F. Nincs, mert ami egyik törvény szerint jó és 

erény, a másik szerint. gonosz és bün és amit 
ugyanazon törvény egy időben méltányol, másban 
kárhoztatja azt. 

K. Melyik az ötödik ismertető jel? 
F. Hogy az szemmellátható és kézzelfogható, 

mert az egészen a tett dolgokban áll, melyek az 
érzéknek és a fogalomnak szüntelenül tárva ál- 
lanak. 

K. A más törvények nem szemmel láthatók és 
nem kézzel foghatók ? 

F. Nem, mert azok elmult és kétséges tényeken, 
kétértelmü és gyanus tanuságokon és bizonyitvá- 
nyokon alapulnak, melyek az érzékek előtt hozzá- 
férhetetlenek. 

K. Melyik a hatodik ismertető [6] Ὁ 
F. Hogy észszerü; mert szabályai és egész tana 

az emberi ész és értelemmel megegyeznek. 
K. Nincs-e más észszerü törvény ? 
F. Nincs, mert mind ellenkezik az emberi ész 

és értelemmel, és őtet önkényszerüleg vak és a 
kivitelben lehetetlen hitre kötelezik. 

K. Melyik a hetedik ismertető jel? ἢ 
F. Hogy igazságos; mert a természet törvényé- 



125 

ben az áthágási büntetések arányban állanak ἃ 
bűntényekkel. 

K. A más törvények nem igazságosak-e ? 
F. Nem, mert gyakran az érdem és kihágáshoz 

aránytalan büntetést vagy jutalmat csatolnak és 
gyakran oly cselekedeteket, melyek semmisek vagy 
közönyösek, érdemül vagy bünül rónak fel. 

K. Melyik a nyolczadik ismertető jel? 
F. Hogy békés és türelmes, mivel minden 

embereket testvérekül s egyenjogosakul tekint és 
mindenkinek, még a tévelygések irányában is, 
békét s türelmet tanácsol, 

K. A többi törvények nem békések-e ὃ 
F. Nem, mert mind egyenetlenséget, vissza- 

vonást, háborut hirdet és az embereket az igazság 
és uralomrai kizárólagos igények által egymástól 
elkülönitik. 

K. Melyik a kilenczedik ismertető jel? 
F. Hogy az minden emberre nézve egyaránt 

jótékony; mert mindenkit azon valódi eszközökre 
tanit, melyek által jobb és boldogabb lehet. 

K. Nem jótékonyak-e a többi törvények is? 
F. Nem, mert egy sem tanitja a valódi eszkö- 

zöket a boldogságra; mind csupán csekély értékü 
s veszélyes szokásokra szoritkoznak és ezt a tapasz- 
talás bizonyitja, mert annyi sokféle törvények, val- 
lások, törvényhozók és próféták után is, az embe- 
rek még mindig oly szerencsétlenek és tudatlanok, 
mint hatezer év előtt. 

K. Melyik az utolsó ismertető jele a természet 
törvényének ? 

F. Hogy ez egyedül elegendő az embert jobbá 
és boldogabbá tenni; mivel mindaz benne foglal- 
tátik, ami az egyéb polgári és vallási törvények- 
ben jó és hasznos vagyon; szóval: mert ez lénye- 
gileg amazoknak erkölcsi részét teszi, elannyira, 
hogy ha ezt amazoktól elvonnánk, nem maradna 
belőlök egyéb ábrándszerü s képzeleti vélemények- 
nél, minden gyakorlatszerü haszon nélkül. 5 
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K. Számláld elő ismét egy összegben ezen 
ismertető jeleket. 

F. A természet törvénye szerint mondám: 17. 
öröktőlfogvavaló, 2. közvetlen származásu, 3. ál- 
talános, 4. változhatlan, 5. szemmellátható, 6. 
észszerü, 7. igazságos, 8. békés térmészetü, 9. 
jótékony, 10. egyedül elegendő; és miután ebben 
a tökély és igázság mind ezen tulajdonai egyesül- 
nek, ennélfogva elfogadjuk és megismerjük, hogy 
az mind az Istenséghez, kitől származik, mind 
pedig az emberhez, legméltóbb s legillőbb. 

K. Ha Istentől jön, tehát tanitja-e a természet 
törvénye az Isten lételét ? 

F. Igen, még pedig nagyon világosan, mert 
minél figyelmesebben szemléli az ember a 
világegyetem bámulandó alkotmányát, minél inkább 
gondolkozik a lények sajátságai és tulajdonságai- 
ról, a csodálatos rend és összhangzásról azoknak 
mozgásukban, annál bizonyosabb leend előtte, 
hogy kell lenni egy legfőbb okozónak, egy ál- 
talános és ugyanazon mozgató erőnek, mit mi 
Istennek nevezünk. Es a természet törvénye 
annyira elégséges arra, hogy Isten ismeretére 
emeljen fel bennünket, hogy mind az, mit az 
emberek idegen esközök által, ezen ismeretből 
elérni iparkodik, egyáltalában nevetségesnek 5 
esztelenségnek mutatkozott és hogy utóbb is 
kénytelenek voltak a természet törvényének vál- 
tozhatlan fogalmaihoz visszatérni. 

K. Tehát nem igaz, hogy a természet törvé- 
nyének követői Istentagadók volnának? 

F. Nem, az nem igaz, sőt inkább sokkal ma- 
gasztosabb és nemesebb fogalmuk van az Isten- 
ségről, mint bármely más embereknek, mert nem 
szentségtelenitik azt meg emberi szenvedélyek és 
gyengeségek vegyitéke által. 

K. Miben áll az ő isteni tiszteletük ? 
F. Csupán a cselekedetben, mely mindazon 

szabályok megtartása és gyakorlatából áll, melyeket 
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a legfőbb bölcseség az ember számára meghatá- 
rozott, azon örök és változhatlan szabályoknak, 
melyek által ő a világmindenség rendét és össz- 
hangzatát fentartja és melyek az emberre való 
vonatkozásaikban a természet törvényét alkotják. 

K. Ismerték-e ezelőtt a természet törvényét Ὁ 
F. Mindenkor beszéltek arról. A törvényhozók 

többnyire azt mondják, hogy azt vették törvényeik 
alapjául, de ők csak egyes szabályait álliták annak 
fel és az egészről csak nagyon ingadozó fogal- 
maik voltak. 

K. Miért volt az ugy? 
F. Azért, mert bármily egyszerü legyen is 

alapjában a természet törvénye, kiviteli következé- 
seiben mégis egy bonyolult egészet képez az, 
mely sok tényismeretet és az elme helyes érett- 
ségét megkivánja. 

K. Az ösztön egyedül, nem tanithat meg ben- 
nünket a természet törvényére ? 

F. Nem, mert ösztön alatt csupán azon vak 
érzeményt értjük, mely különbség nélkül mind arra 
ingerel bennünket, mi érzékeinknek hizeleg. 

K. Miért mondják tehát, hogy a természet tör- 
vénye minden ember szivébe be van vésve? 

F. Két okból: 1. mivel tapasztaltatott, hogy 
vannak érzemények és cselekmények, melyek min- 
den emberrel közösek, melyek az ő közös lét- 
szervezetükből származnak; 2. mivel az első böl- 
csészek azt hitték, hogy az ember kiképzett érte- 
lemmel születik, mely azonban most már tévedésnek 
bizonyult. 

K. Tehát a bölcsészek tévedhetnek? 
F. Igen, az megtörténik rajtuk. 
K. Miért ? 
F. 1. Mert ők is emberek; 2. mivel a tudatla- 

nok mindazokat, kik jól vagy rosszul okoskodnak, 
bölcsészeknek nevezik; 3. mivel azok, kik meg- 
előzők nélkül sok tárgy fölött okoskodnak, köny- 
nyen tévedhetnek. 
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K. Ha a természet törvénye nincs megirva, nem 
lesz-e az által csupán önkényszerü s eszményi 
dologgá ? l 

F. Nem, miután az általában oly tényeken alapul, 
melyek az érzékeknek minden pillanatban bebizo- 
nyithatók és eszerint éppen oly határozott és töké- ὁ 
letes tudományt képezhetnek, mint a mér- és / 
mennyiségtan általában. 

És mivel a természet törvénye egy határozott 4 
tudományt képez, éppen ez okozza, hogy a tudat- 
lanságban született és szétszórva élő emberek, azt 
mindeddig csak felületesen ismerték. 

MÁSODIK FEJEZET. 

A természet törvényének alaptana, az emberre. 

való vonatkozásában. 

K. Fejtsd meg nekem a természet törvényének 
alaptanát az emberre való vonatkozásában. 

F. Egyszerüek azok és egyetlen egy alapszabály- . 
ban összpontosulnak. ἡ 

K. Melyik ezen alapszabály Ὁ 
F. Az önfentartás. 
K. Miként parancsolja a természet az emberé 

önfentartását ? ; 
F. Két hatalmas és önkénytelen érzemény által, 

melyeket ő vezetőkül és őrökül adott minden cse- . 
lekvényei mellé; nevezetesen: a fáj-érzet, mely 
által őt mindattól óvja s mindazt elháritja róla, 
ami az ő romlására volna; és a kéj vagy gyönyör- 
érzet, mely által őt azon cselekvényekre vonza 
és ingerli, melyek létének fentartására, fejlesztésére . 
és nemének tenyésztésére szolgálnak. 

K. Tehát a kéj vagy gyönyörélvezet nem bün, 
mint azt a casuisták (esetfejtők) állitják ? "4 

F. Nem, csak annyiban bün, amennyiben az a 
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tulélvezet által az élet és egészség megrongálására 
történnék, mert az, maguk ezen casuisták állitása 

. Szerint is, maga az istenség által adatott szá- 
munkra. 

K. Tehát a kéjélvezet életünk legfőbb czélja, 
mint azt néhány bölcsész állitja ? 

F. Nem; ez semmivel sem több, mint a fájda- 
lom; a kéjérzet ösztön az életre, mint a fájdalom 
óvszer a halál ellen. 

K. Miként bizonyitod be ezen állitást ? 
F. Két kézzelfogható tény által. Először: a kéj, 

ha szükségen tul élvezzük, romlásra vezet; azon 
ember például, ki az étel és ital gyönyöreivel 
visszaél, egészségét rontja meg és életét röviditi ; 
másodszor: a fájdalom némelykor önfentartásra 
vezet; egy oly ember például, ki egy megromlott 
tagját elmetszeti, fájdalmat szenved, hogy vég- 
képpen el ne veszszen. 

K. Tehát ez nem éppen azt bizonyitja, hogy 
érzékeink önfentartásunk iránt megcsalhatnak ben- 
nünket? 

F. Igen, szemlátomást megcsalhatnak. 
K. Miként csalnak meg bennünket érzékeink? 
F. Kétféleképpen; tudatlanság és szenvedély 

által. 
K. Mikor csalnak meg tudatlanság által ? 
F. Ha valamit cselekszünk anélkül, hogy a tár- 

gyaknak érzékeinkre való hatását és befolyását 
ismernők ; például, ha valamely ember csalányhoz 
nyul, anélkül, hogy annak szuró tulajdonságát 
ismerné, vagy mákonyt eszik, anélkül, hogy tudná, 
miszerint az altató és kábitó sajátsággal bir. 

K. Mikor csaljuk meg magunkat szenvedély 
által ? 

F. Midőn bár ismerjük a tárgyak ártalmas hatá- 
sát, mégis átengedjük magunkat vágyaink ösztö- 
nének ; például: midőn az ember, aki tudja, hogy 
a bortól megrészegszik, mindamellett mégis sok 
bort iszik. 

E. F. Volney : A romok. 9 



K. Mit kell ebből következtetni ? 
F. Hogy a tudatlanság, melyben születünk és 

a rendetlen ösztönök, melyeknek magunkat által- 
engedjük, önfentartásunknak ellenére vannak ; hogy 
tehát elménk kiképezése és szenvedélyeink korlá- 
tozása két oly törvény, melyek közvetlenül az ön- 
fentartás első törvényéből folynak ki. 

K. De ha már tudatlanul születünk, nem ter- 
mészet törvénye-e a tudatlanság ? 

F. Epp oly kevéssé, mint az, hogy meztelen és 
gyönge gyermekekül kellene maradnunk. A tudat- 
lanság az emberre nézve semmiesetre sem termé- 
szet törvénye, hanem inkább gát a természet tör- 
vényeinek gyakorlatában; ez inkább a valódi 
eredendő bün. 

K. Hogyan van mégis, hogy találkoztak erkölcs- 
birák, kik a tudatlanságot erélynek és tökélynek 
tekintették ? 

F. Ezek a lélek viszásságánál fogva, vagy ember- 
 gyülöletből, összetéveszték a tudománynyali vissza- 
élést magával a tudománynyal, mintha az ember- 
nek a nyelvéveli visszaélés miatt, nyelvét kellene 
elvenni; mintha a tökély és az erély, az erőtlen- 
ségben, nem pedig erőnknek kifejlesztése és jóra 
használásában állana ! 

K. Tehát a tudományok okvetlenül szükségesek 
az emberi lét föntartására ? 

F. Mindenesetre, oly okvetlenül szükségesek 
pedig, hogy az ember azok nélkül a körülötte 
levő tárgyakkal minden pillanatban összeütköznék 
s általuk megsértetnék. Mert ha nem ismeri a 
tüznek hatását, megégeti magát, ha nem ismeri a 
viznek sajátságát, beleful, ha nem ismeri a má- 
kony vagy más mérges növények hatását, meg- 
mérgezi magát, ha nyers állapotában nem ismeri 
az állatok természeti tehetségeit s az eszközöket, 
melyek által a vadakat megejtheti, éhen hal, a 
társas állapotban, ha nem ismeri az évszakok 
folyását, nem mivelheti a földet s nem táplálhatja 



magát. És igy van ez minden cselekményeire, 
minden fentartási szükségleteire nézve. 

K. Megszerezheti-e mindezek fentartására és 
erejének kifejlesztésére szükséges fogalmakat, a 
magát, a társaságtól elkülönitett ember ? 

Nem, ezeket csak véreinek segitsége által 
szerezheti meg, ha a társaságban él. 

K. De nem természetellenes állapot-e a társada- 
lom az emberre nézve? 

F. Nem, sőt inkább reá nézve szükséglet az és 
törvény, melyet a természet létszervezetébe oltott. 
Mert 1. a természet ugy alkotta az embert, hogy nem 
pillanthnat meg egy más nemből való hozzá 
hasonló lényt anélkül, hogy fel ne buzduljon 

. és oly ingert ne érezzen, melynek következménye 
őt családi életre vezérli, mely már társas állapot; 
2. midőn neki érzést adott, őt ugy szervezte, 
hogy a mások érzeményei önmagában tükröződnek 
és őt a gyönyör és fájdalom rokonérzetére, rész- 
vétre indítják, mely ingere és feloldhatlan köteléke 
a társadalomnak ; 3. a társadalom, melynek alapját 
az ember szükségletei teszik, nem egyébb, mint 
egy eszközzel több reá nézve, az önfentartás tör- 
vényeit teljesiteni. Es ha azt mondják, hogy 
azért mivel valaki tökéletesebb, tehát kivül áll a 
természeten; ez éppen annyit tesz, mintha azt 
mondanák, hogy azon gyümölcs, mely az erdőben 
keserüen és vadon nő, ha a kertbe átültetve édes 
és izletessé válik, már többé nem a természet 
szüleménye. 

K. Miről nevezték tehát a bölcsészek a vadon- 
ban való életet a tökéletesség állapotának. ? 

F. Mivel a bölcsészek, valamint más emberek 
között is vannak okosak és balgatagok, visszás 
fők, kik oktalan értelemből, sértett hiuságból, a 
társadalom terheitőli undorból, a vadon állapotról 
maguknak ábrándos, az emberi tökélyről saját 
rendszerükkel ellenkező fogalmakat alkottak ma- 
guknak. 

ΘῈ 



K. Mi az ember vadon. állapotában Ὁ 
F. Egy nyers, tudatlan vagy gonosz és kegyet- 

len állat, mint a medvék vagy a majmok. 
K. Szerencsés-e ő ezen állapotban ? 
F. Nem, mivel csupán a pillanat érzeményével 

bir és ezek szokás szerint csak a legszorgosabb 
szükségek érzeményei, melyeket ki nem elégithet, 
mivel természettől tudatlan és elkülönzés által gyenge. 

K. Szabad-e ő vadon állapotában ? 
F. Nem; semmi lény sincs inkább rabszolga, 

mint ő; mert az ily ember élete mindentől függ, 
ami őt környezi; nem ehetik, ha éhezik; nem 
nyugodhatik, ha fáradt; nem melegedhetik, ha. 
fázik; minden pillanatban halálos veszélyeknek 
van kitéve. A természet is csak mintegy véletlen- 
ségből szült ilynemü teremtményeket és láthatni, 
hogy az emberi nemnek, eredete óta, az önfen- 
tartás szorgos szükségénél fogva, minden igye- 
kezete oda irányult, hogy ezen kényszerállapotból 
magát kiküzdhesse. 

K. De hát ezen önfentartási szükség nemzi az 
önzést és ez nem ellenkezik a társas állapottal ? 

F. Nem, mert ha az önzés alatt a másoknak 
ártására való törekvést érted, ugy már ez nem 
önszeretet többé, hanem mások elleni gyülölség. 
Az önszeretet, valódi értelmében, nemcsak hogy 
kárára nincsen a társulatnak, sőt inkább legerősebb 
támasza annak, azon szükségnél fogva, hogy ne 
ártsunk másoknak, nehogy nekünk viszont ártsanak. : 

Az embernek fentartása és erejének e czélra 
irányult kifejlesztése tehát végeredményükben a 
természetnek valódi törvényei és ezen egyszerü 
termékeny elvből folynak, erre vonatkoznak, ehez 
arányulnak a jóról és rosszról, a bünről és erény- 
ról, a jog és jogtalanságról, az igazság és tévely- 
gésről, a megengedett és tiltott cselekvényekről 
való mindazon fogalmak, melyek a magányos, 
mint a társadalomban élő ember erkölcsiségét 
megalapitják. 



HARMADIK FEJEZET. 

Az erkölcsiség alapszabályai. A jóról, a rOSSZ- 
ról, a vétekről, bünről, gonosz cselekedetekről 

és az erényről. 

K. Mit nevezel jónak a természet törvénye sze- 
rint ? 

F. Mindent, ami az ember fentartására és töké- 
lyesitésére czéloz. 

K. És mit nevezel rossznak ? 
F. Mindent, ami az embernek kárára s pusztu- 

lására czéloz. 
K. Mit értünk a természeti jó és rossz és az 

" erkölcsi jó és rossz alatt? 
F. Ezen szó alatt: természeti, mindent értünk, 

mi közvetlenül a testre hat. Az egészség termé- 
szeti jó, a betegség természeti rossz. Az erkölcsi 
alatt érti az ember azt, mely csupán kevésbé vagy 
többé távol következések által hat; a rágalom 
erkölcsi rossz; a jó hirnév erkölcsi jó; mivel 
mindkettő a más erabereknek irányunkbani véle- 
ményeiket és cselekvényeiket határozza meg, melyek 
saját fentartásunkra hasznosak, vagy károsak lehet- 
nek és létünk eszközeit csorbithatják vagy gyara- 
pithatják. 

K. Tehát mindaz jó, mi az ember föntartására 
és tenyésztésére czéloz? 

F. Igen; azért sorolták bizonyos törvényhozók 
a földmüvelést és a nőknek gyümölcsözését az 
Isten előtti kedves dolgok közé. 

K. Mindaz rossz tehát, mi arra czéloz, hogy 
halált s veszedelmet okozzon? 

F. Igen; azért terjesztették ki a törvényhozók a 
rossz és a bünrőli fogalmat egész az állatok gyil- 
kolásáig. 

K. Tehát az embernek meggyilkolása a termé- 
szet törvénye Szerint bün? 
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F. Igen; még pedig a legnagyobb bün, mit 
csak el lehet követni, mert minden más rosszért 
lehető a megtérités, de a gyilkosságért nem. 

K. Mi a vétek vagy bün a természet törvénye 
szerint ? 

F. Minden, mi a természet által az ember és 
a társadalom föntartására és tökélyesbitésére alko- 
tott rend felforgatására czéloz. 

K. Lehet-e már a szándék is bün vagy érdem? 
F. Nem ; mivel az nem csupán eszméje a valóság- 

nak; — hanem kezdete a bünnek és gonosznak, 
mert ösztön a cselekvésre, mely vele kapcsolat- 
ban van. 

K. Mi az erény a természet törvénye szerint? 
F. Az egyének és a társadalomra nézve hasznos 

cselekvények gyakorlása. 
K. Mit jelent ezen szó : egyén ? 
F. Jelent egy embert, külön tekintve a többiektől. 
K. Mi a gonoszság a természet törvénye szerint ? 
F. Az egyének és a társadalomra káros cselek- 

vények gyakorlása. 
K. Az erény és bün nem csupán szellemi, az 

érzékiségtől elvont tárgyak ? 
F. Nem; mert végleg mindig természeti czélra 

vonatkoznak és ezen czél mindig föntartása vagy 
rongálása a testnek. 

K. Bir-e az erény és a bűn az erő és érték 
fokozatával ? 

F. Igen; az erők fontossága szerint, melyeket 
elősegitenek vagy megsértenek; és az egyének 
száma szerint, melyekben ezen erők ὑπερ ΕΉΝΟΝ 
vagy elősegittetnek. 

K. Mondi erről példát. 
F. Nagyobb érdem, például, egy embernek éle- 

tét, mint vagyonát megmenteni ; tiz embernek az 
. életét megmenteni fontosabb, mint egyét és azon 
cselekvény, mely az egész emberi nemre hasznot 
hoz, magasabban áll, mint az, mely csupán egyet- 
len nemzetre hasznos. 
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K. Miként parancsolja a természet törvénye a jó 
és az erény gyakorlását és miként tiltja a bűnt és 
gonoszságot ? 

F. Maga azon előny által, mely amabból tes- 
tünk fentartására hárul és azon károk által, melyek 
emebből létünkre származnak. 

K. Tehát a természet törvényének parancsai, 
saját cselekvényeinkben feküsznek ? 

F. Igen; ezen parancs maga a cselekvény, jelen 
hatásában és jövendő következményeiben tekintve. 

K. Miként osztod fel az erényeket? 
F. Három osztályra; 1. egyéni erények, melyek 

magára az emberre; 2. házi erények, melyek a 
családra ; 3. társadalmi erények, melyek a társa- 
dalomra vonatkoznak. 

NEGYEDIK" EETEZET. 

Az egyéni erényekről. 

K. Melyek az egyéni erények ? 
F. Kiválólag következő öt: 
1. A tudomány, mely az eszélyt és bölcseséget 

magában foglalja : 
2. A mértékletesség, mely a józanságot és szemér- 

metességet magában foglalja ; 
3. A bátorság, vagy a testnek és léleknek ereje ; 
4. A tevékenység; azaz munkaszeretet és az 

időnek jól használása ; 
5. A tisztaság, vagy a testnek tisztántártása, 

valamint önmagára, ugy a ruházatra és lakhelyre 
nézve. 

K. Miért parancsolja a természet törvénye a 
tudományt ? 

F. Mivel azon ember ki a tárgyaknak okait és 
hatásait ismeri, önerejének föntartására és fejlesz- 
tésére, terjedelmes és biztos eszközök által gon- 



doskodik. A tudomány ennek számára: a szem 
és világosság, melyeknél fogva ő a körüle levő 
tárgyakat, tisztán és pontosan megkülönbözteti 
ennélfogva mondják, ha valamely tudós és kikép- 
zett emberről van szó, hogy ez tisztán látó s 
felvilágosult ember. A tudományos ismeretekkel, 
mindenkor segédforrások és eszközök vannak 
kapcsolatban az önfentartásra; ennélfogva mondá 
egy bölcs, egy szenvedett hajótörés alkalmával, 
midőn társai vagyonaik elvesztéséről panaszkodtak : 
én minden vagyonomat magamban hordozom. 

K. Melyik a tudományossággal ellentétben álló 
bün? 

F. A tudatlanság. 
K. Miért tiltja a természet törvénye a túdatlan- 

ságot? 
F. Azon sulyos rövidség miatt, melyet az létünkre 

nézve okoz; a tudatlan, ki sem az okokat, sem 
a hatásokat nem ismeri, minden pillanatban, mind 
önmagára, mind másokra nézve, ártalmas tévely- 
gésekbe esik; az ilyen hasonló egy tapogató vak- 
hoz, ki minden pillanatban vagy megbotlik vagy 
megtaszittatik. 

K. Mi a különbség egy tudatlan és egy esztelen 
között Ὁ 

F. Eppen az, ami egy oly vak között, ki nem 
titkolja vakságát és egy oly vak között, ki azt 
hiszi, hogy ő lát; az esztelenség tényleges tudat- 
lanság, a tudás homályával kapcsolatban. 

K. Vajjon a tudatlanság és esztelenség sok em- 
berben találtatik-e fel? 

F. Igen sokban, ezek az emberi nem legszokot- 
tabb és legáltalánosabb nyavalyái; már 3000 év 
előtt mondá az emberek egyik legbölcsebbike, 
hogy a bolondok száma felettébb nagy, azóta pedig 
mitsem változott a világ. 

K. Miért van ez igy? 
F. Mivel sok munka és idő kivántatik a tudo- 

mányok megszerzésére és mivel az emberek tudat- 



lanságban születvén, sajnálják a fáradtságot és 
inkább vakon maradnak, anélkül, hogy azt el 
akarnák ismerni. 

K. Mi különbség van a tudományos és bölcs 
ember között? 

F. A tudományos tud és a bölcs cselekszik. 
K. Mi az eszélyesség ? 
F. Az előrelátás; minden dolgok hatásának és 

következményeinek előre látása; ez által kikerüli 
az ember a fenyegető veszélyeket, megragadja és 
felhasználja a kedvező körülményeket, mely által 
a jelen és jövőre nézve terjedelmes és biztos ala- 
pon gondoskodik önfentartásáról. Az előre nem- 
látó ellenben, ki sem saját lépteit, sem erejét, 
.sem az akadályokat ki nem számitja, minden pil- 
lanatban ezer bizonytalanságba s ezer veszélybe 
jut, melyek apránként tehetségeit s lételét lerom- 
bolják. 

K. Midőn az evangéliom boldogoknak nevezi 
az együgyűeket: az előre nemlátókat és tudatla- 
nokat érti-e itt? 

F. Nem; mert midőn tanácsolja, hogy csalárd- 
ság nélküliek és szelidek legyünk, mint a galam- 
bok, egyszersmind azt mondja, hogy eszélyesek 
legyünk, mint a kigyók. Ez alatt az egyeneslelkü- 
séget érti és az evangéliom szabályai nem egye- 
bek, mint a természet törvényének szabályai. 

ÖTÖDIK FEJEZET. 

A mérsékletességről. 

K. Mi a mérsékletesség ? 
F. Tehetségeinknek jól rendezett használása, 

melynél fogva érzeményeinkben a természet czélját 
önfentartásunkra soha át nem hágjuk. Szóval: a 
szenvedélyek korlátolása. 
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K. Melyik az ezzel ellentétben álló bün? j 
F. A szenvedélyek nem korlátolása, az élvhajhá- 

szat s bujavágy 
K. Melyek a mérsékletességnek főbb ágai? 
F. A józanság és önvisszatartóztatás, vagy a 

szemérmesség. 
K. Miért parancsolja a természet a józanságot ?. 3 
F. Egészségünkre való hatalmas befolyása végett. 

A józan ember könnyen emészt s nem terheltetik 
az étkek sulyától, eszméi tiszták és szabadok, 
minden ügyeit jól és körültekintőleg tudja intézni, 
napjai menten folynak minden betegségektől, nem 
pazarolja pénzét gyógyeszközökre és jókedvvel — 
élvezi mindazon jókat, melyekkel őt a szerencse — 
és saját eszélye megáldotta. Igy fejleszt ki a ter- 
mészet egyetlen erényből ezerféle jutalmakat. 

K. Miért tiltja a természet a tobzódást Ὁ 
F. Azon sok rossz miatt, mely vele kapcsolat- 

ban áll. A falánk ember a tulélvezett étkektől ter- 
helve van és kényelmetlenül emészt, feje az. 
emésztés gőzétől zavart és nincsenek tiszta, vilá- 
gos eszméi, indulatosan engedi át magát a kéj 
és harag rendetlen mozgalmainak, melyek egész- 
ségének ártanak, teste kövér lesz, nehéz és a mun- 
kára alkalmatlan ; fájdalmas és költséges betegsé- 
gekbe esik s ritkán éri meg az öreg kort, vagy 
ha igen, életunalom és gyarlóság kiséri azt. 

K. Szigoru étmérsék és bőjt erényes cselekvé- 
nyekül tekintetnek-e ? ' 

F. Igen, midőn az ember sokat evett, mert ekkor 
hatályos és egyszerü gyógycszközök ezek. De 
midőn a testnek tápra van szüksége, akkor őrült- 
ség és valódi bün a természet törvénye ellen azt 
tőle megtagadni és a testet éhezni vagy szomjazni 
hagyui. 

K. Mint tekinti ezen törvény a  mértéknélküli 
italt ? 4 

F. Mint a legelvetemültebb s legártalmasabb 
bünt. Midőn az iszákos magát az ész és értelem- 



től, melyet Isten adott, megfosztja, megszentség- 
teleniti az istenség jótéteményét, állattá alacsonyul 
le; tehetetlen lévén saját léptei irányzására is, 
tántorog és lerogyik, mint akit nehéz nyavalya ér, 
megsebesiti magát és ily állapotában halál is 
érheti; tehetetlensége miatt guny és nevetség tár- 
gyává leend környezőinek; részegségében káros 
következményü ügyekbe bonyolitja magát és sze- 
rencse-körülményei megpusztulnak; sértegető be- 
szédek származnak tőle, melyeket azután keser- 
vesen meg kell bánnia; betölti házát boszuság és 
zavarral és életét kora halál vagy gyámoltalan 
vénséggel végzi. 

K. Végkép megtiltja-e a természet törvénye 
a borivást? 

F. Nem; csupán az azzali visszaélést tiltja. Mi- 
után azonban a nagy néptömegben ezen vissza- 
élés oly könnyü, ennélfogva azon törvényhozók, 
kik a boritalt megtiltották, talán nagy szolgálatot 
tettek ezáltal az emberiségnek. 

K. Tiltja-e a természet törvénye bizonyos hus- 
és növényétek evését, bizonyos napokon és bizo- 
nyos évszakokban ? 

F. Nem; az egyáltalában semmit egyebet nem 
tilt, mint a mi az egészségre ártalmas. Szabályai 
e tekintetben változnak az egyének természete sze- 
rént, sőt még igen fontos tudományt is képeznek ; 
mert a sajátság, mennyiség s az étkeknek egy- 
mássali összeköttetése a legnagyobb befolyást gya- 
korolják nemcsak azon pillanatnyi benyomásra, 
melyet a lélek nyer, hanem annak szokott kedély- 
hangulatára is. Az ember, bármily mérsékelt le- 
gyen is, máskép van hangolva asztal után, mint 
asztai előtt. Egy pohár likör, egy csésze kávé, 
különféle foku élénkséget, mozgékonyságot, ha- 
ragra, szomoruságra vagy vigságra való hajlamot 
idéz elő; egyik étek, mivel nehéz a gyomorban, 
zorddá s boszusá, a másik, mivel könnyen emészt- 
hető, nyájassá, szeretetreméltóvá tesz. Növényétkek, 



mivel kevés táperővel birnak, elgyengitik a testet 
és nyugvásra, lomhaságra és szelidségre való haj- 
lamot okoznak. Táperős huseledelek és szeszes 
tápeszközök, melyek az idegeket ingerlik, élénké, 
nyugtalanná és vakmerővé teszik az embert. A táp- 
lálékoknak ezen megszokásából a test alkotmányá- 
ban és szervezetében szokások származnak, me- 
lyekből ismét a különféle, ezen szokások nyomán 
megjelölt véralkatok képződnek. Ezért lett főkép 
meleg országokban az étmérsék a törvényhozás 
tárgyává. Hosszu tapasztalás megtanitotta az öre- 
geket, hogy az étmérséklet tana fontos részét teszi 
az erkölcstannak; az egyptomiak, a persák, sőt 
a görögöknél is az Areopagban, komoly ügyek csak 
ebéd előtt tárgyaltattak és azon népeknél, hol a 
lakomák hevében vagy az emésztés kigőzölgése 
alatt tanácskoznak, észrevették a tanácskozásokon, 
hogy azok viharosak és lármásak, a határozatok 
pedig oktalanok és csendzavarók voltak. 

HATODIK FEJEZET. 

Az önmegtartóztatás és a szűzességfről. 

K. Parancsolja-e a természet törvénye az önmeg- 
tartóztatást ? 

F. Igen; mert a minden érzéki élvezetek között 
legélénkebbnek mérsékelt használata nem csupán 
hasznos, hanem az erő és egészség föntartására 
szükséges is; és mivel a legegyszerübb számitás- 
ból kitünik: hogy a természet egy rövid élvezetnek 
feláldozását, napok hosszu során által, szellemi és 
testi erőkkel jutalmazza meg. 

K. Miért tiltja az e nemű kicsapongásokat? 
F. Azon természetes rossz miatt, mely azokból 

erkölcsi és természeti létünkre származik. Azon 
ember, ki magát ezeknek általengedi, elerőtleniti 



s elgyengiti magát, elhanyagolja tudományait, vagy 
más ügyeit: henye és költséges szokásokat vesz 
föl, melyek életfentartási eszközeire, nyilvános 
tekintélyére és hitelére nézve ártalmasak, és neki 
sok gondot, zavart, viszályt és perpatvart okoznak ; 
nem is emlitve a hosszadalmas és nehéz. betegsé- 
geket, erejének egy belső és lassu méreg általi 
elvesztegetését, idegeinek kimerültségéből származó 
elmetompulását, és végre a kora és gyámoltalan 
öregséget. 

K. Parancsolja-e a természet törvénye a föltétlen 
szüzességet ? 

F. Nem; mert a tulságos visszatartózkodás ár- 
talmas az egészségre és terhes nyavalyákat okoz, 
a természetnek egy más törvényére való tekintet- 

᾿ ből, mely férfinak és nőnek azt parancsolja, hogy 
gyümölcsözzetek és szaporodjatok. 

K. Miért becsültetik a szüzesség többre a nő- 
ben, mint a férfiban ? 

F. Mivel a társas életben sokkal több kellemet- 
lenségek hárulnak a tisztátlanságból a nőre, mint 
a férfira; mert a terhes állapotnak kellemetlenségei 
és a szülési fájdalmakon kivül, még az atyátlan 
gyermekek táplálásának és növelésének terhe is 
reájuk háramlik; oly kiadások, melyek sok tekin- 
tetben, valamint természeti, ugy erkölcsi jólétüket 
is megröviditik. Ezen helyzetben, megfosztva virá- 
gaik íriss szinétől és egészségüktől, megterhelve 
gyümölcseik sulyától, a férfiak egykedvübbekké 
válnak irányukban és nem nyernek biztos menedé- 
ket; szegénységbe, nyomorba és lealacsonyitásra 
jutnak és kinlódva vánszorogják keresztül gond- 
teljes éltüket. 

K. Kiterjed-e a természet törvénye, a belvágyak 
és gondolatok rosszalására is? 

F. Igen; mert az emberi test hajlamainál fogva 
a gondolatok és vágyak felgyujtják az érzékek 
tüzét és csakhamar tettre mennek által. Igy miután, 
a természetnek egy más törvénye által, testünk 
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szervezetében, ezen cselekvények önkéntelen szük- 
séggé válnak, mely időszakonkint, napok és 
hetek mulva ismét visszatér, ugy, hogy bizonyos 
időpontban, egy bizonyos cselekvény és bizonyos 
kiürítés szüksége megujul; ennélfogva, ha ezen 
cselekvény, ezen kiürités, az egészségre ártalmas, 
annak megszokása, az életre nézve rombolóvá leend. 
Ennélfogva a belvágyak és gondolatoknak lényeges 
természeti fontosságuk van. 

K. A szemérmetességet erénynek kell-e tekin- 
tenünk ? 3 

F. Igen; mivel ez bizonyos cselekvényektől 
óvólag, a lelket és testet, minden a jó rend és 
önfentartásra hasznos szokásokban megtartja. A 
szemérmes nő becsültté, keresetté lesz és a sza- 
bályok szerint könnyen talál oly férfit, kinek sze- 
relme és vagyona biztositani fogja s kellemessé 
teendi életét; mig a fajtalan kicsapongó nő, meg- 
vettetve s eltaszittatva, a nyomor és gyalázatnak 
esik martalékul. 

ΠΕΤΕΡΙΚ ἘΕΙΠΕΖΕΤ: 

A bátorság és tevékenységről. 

K. A test és lélek bátorsága és erőssége, eré- 
nyek-e a természet törvényei szerint? 

F. Igen; még pedig igen fontos erények, mert 
ezek hatályos és nélkülözhetlen eszközök önfen- 
tartásunk és jólétünkre. Az erős és bátor férfiu 
elháritja magától az elnyomatást és védelmezi 
életét, szabadságát és vagyonát. Munkája által 
jólétet szerez magának és azt nyugodtan, lelki 
örömmel élvezi. Ha szerencsétlenségek érik, me- 
lyeket elháritani nem állott hatalmában, szilárd 
elszántsággal s megnyugvással hordozza azokat; 
azért számiták az erkölcstanitók hajdan az erőt és 
bátorságot a négy legfőbb erények közé. 



K. ΑΖ erőtlenséget és gyávaságot bűnnek kell-e 
tekinteni ? 

F. Igen, mivel igaz, hogy ezek ezerféle kelle- 
metlenséget vonnak maguk után. A gyenge vagy 
gyáva ember, folytonos gond és aggodalmak között 
él ; megrongálja egészségét a megtámadás és veszé- 
lyektőli gyakran alaptalan félelmek által; és ezen 
folytonos rettegés, már előre rabszolgájává teszi 
őt annak, ki őt elnyomni akarja. Tehetségeinek 
ezen szolgai lealacsonyitása és odaengedése által 
oly igen csorbitja létének eszközeit, hogy végre 
élete is más emberek szeszélye és akaratától leend 
függővé. ; 

K. De azok szerint, amit a tápeszközöknek be- 
folyásáról beszéltél, a bátorság és erő, valamint 

. más különféle erények is, nem természeti szerve- 
zetünk és véralkatunk hatásaitól származnak-e 
nagyrészt ? 

F. Igen; azoktól elannyira, hogy ezen tulajdonok 
a nemzés és vér által, azon elemekkel együtt, 
melyektől függöttek, általszármaznak. Ismételt és 
biztos tapasztalások igazolják: hogy az állatoknak 
minden faja között, bizonyos természeti és erkölcsi 
sajátságok, melyek mindegyikkel közösök, a más 
fajjali közösülés vagy vegyülés által fogynak vagy 
szaporodnak. 

K. Ha tehát akaratunk nem elegendő arra, 
hogy valamely tulajdonságot magunknak megsze- 
rezhessünk, lehet-e az bün, hogy azokat nélkü- 
lözzük ? 

F. Nem; az nem bűn, hanem szerencsétlenség ; 
ez az, mit a régiek Fatum, vagy sorsnak neveztek. 
De még akkor is tőlünk függezen sajátságokat meg- 
szereznünk, mert azon pillanattól fogva, midőn 
megtudjuk: hogy mely természeti elemeken nyug- 
szik ez vagy ama sajátság, előkészithetjük annak 
keletkezését és elősegithetjük fejlődését azáltal, ha 
ezen elemeket ügyesen kezeljük. Es ezt eszközli a 
növelési tudomány, mely aszerint, amint irányoz- 



tatik, az egyéneket és nemeket, annyira tökélyesiti 
vagy elrontja, hogy lényeik és hajlamaik végkép 
megváltoznak. Es ez az, mi a természet törvényei- 
nek ismeretét oly fontossá teszi, mivel ezen bá- 
nások és változások, biztosan és szükségképpen 
azokon alapulnak. ᾿ 

K. Miért mondod, hogy a tevékenység, ἃ ter- 
mészet törvénye szerint, erény ? 

F. Mivel a tevékeny és munkás ember, ki idejét 
hasznosra forditja, abból lételére ezerféle becses 
előnyöket huz. Ha szegény, munkája által meg- 
nyeri a szükségeseket, — ha ezen felül józan, 
tiszta életü, előrelátó, csakhamar vagyont szerez 
magának és élvezi az élet örömeit. Sőt munkája 
ajándékozza meg őt azon erényekkel; mert midőn 
testét és lelkét foglalkoztatja, védve van a rendet- 
len élet és unalomtól, szelid szokásokat vesz föl, 
növeli erejét és egészségét és békés szerencsés 
öregséget ér. 

K. Tehát a természet törvénye szerint a lomha- 
ság és henye élet bün Ὁ 

F. Igen; még pedig igen veszedelmes bün, 
különösen azért is, mivel ezek vezetnek minden 
más bünre. Lomhaság és dologtalanság, tudatlan- 
ságban tartják az embert, sőt elrabolják tőle még 
azon tudományokat is, melyekkel már birt; a 
lomha ember mindazon rosszaknak kiteszi magát, 
melyek a tudatlanságot és ostobaságot követik. A 
gyilkoló unalom által emésztetve, átengedi magát 
annak elüzése végett érzékei minden vágyainak, 
melyek napról-napra nagyobb uralmat nyernek 
fölötte és őt mérséketlenné, falánkká, kéjenczé, 
erőtlenné, gyávává. semmirekellővé és utálttá teszik. 
Mindezen bünök biztos hatása által, apránként 
elveszti vagyonát és egészségét, és életét a nya- 
valyák minden kinjai közt, és alacsony szegény- 
ségben végzi. 

K. Ezek szerint, amiket mondottál, ugy látszanék, 
mintha a szegénység bün volna? 
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F. Nem ; az nem bün, de annál kevésbbé erény ; 
mert közelebb van ahhoz, hogy ártson, mint hasz- 
náljon ; sőt közönségesen a bünnek következménye. 
vagy kezdete szokott lenni, mert minden egyéni 
bünnek azon hatása van, hogy szükölködésre és 
az életszükségeinek nélkülözésére vezet; és ha az 
ember magát a szükségesektől megfosztva látja, 
közel van ahhoz: hogy azokat magának jogtalan, 
azaz, a társadalomnak ártalmas eszközök által is 
megszerezze. Ellenben minden egyéni erények oda 
irányulvák, hogy az embernek gazdag ellátását 
megadják; és ha több van neki, mint amennyit 
fölemészt, akkor sokkal könnyebb neki másoknak 
is adni és a társadalomra hasznos cselekvényeket 
gyakorolni. 

K. Tehát a gazdagságot erénynek tekinted ? 
F. Nem; de annál kevésbbé bün az, hanem 

annak használati módját lehet erényesnek vagy 
bünösnek nevezni, aszerint, amint az a társulatra 
hasznos vagy káros. A gazdagság, mint a tudo- 
mány, mint az erő és bátorság, eszköz, melynek 
alkalmazása és használása lehet csupán bün avagy 
erény. 

NYOLCZADIK FEJEZET: 

A tisztaságról. 

K. Miért nevezed a tisztaságot erénynek Ὁ 
F. Mivel azt az egészség és test föntartására való 

hatalmas befolyásánál fogva, valóban a főbb eré- 
nyek egyikének kell tekintenünk. A lakhely és 
ruházat tisztasága eltávolitják a nedvesség ártal- 
mas következményeit, a rossz szagot és veszélyes 
kipárolgásokat, melyek minden rothadásnak indult 
tárgyakból kifejlődnek, a tisztaság elősegiti a sza- 
bad kigőzölgést, megujitja a levegőt és megfrissiti 
a vért, sőt felvidámitja lelkünket. 

E. F. Volney: A romok. 10 
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. Általában a tiszta ember egészségesebb, sok 373 
betegségekre kevésbbé fogékony, mint az, ki 
szennyben s tisztátlanságban él; és ezenkivül nem 
tagadható : miszerint a tisztasággal, házi életünk- 
ben oly rend- és belszerkezeti szokások járnak, 
melyek földi jólétünk és boldogságunkra nézve, a . 
legelső föltételek közé tartoznak. 

K. A szenny és tisztátlanság tehát valóságos bün. 
F. Igen; nem kevésbbé mint a részegség, vagy 

mint a henye élet és lomhaság, annak rendes elő- 
idézője. A tisztátlanság, közelebb vagy távolabbi 
alapja sokféle testi bajoknak, sőt komoly beteg- 
ségeknek is. Az orvosok tudják: miszerint ez, 
azon fokon, mint az a megromlott eledelek élde- 
letéről tudva van, sömört, rühet, koszt, bélpoklos- 

. ságot szül; hogy az, a döghalál és veszélyes lázak 
ragadós befolyását elősegiti; sőt hogy az, a nyil- 
vános kór- és fogházakban, okul szolgál ezeknek 
kitörésére; hogy az rheumás betegségeket idéz 
elő, mivel általa az izzólyukacskák (pórusok) be- 
tapadnak és a kigőzölgés meggátoltatik; nem is 
emlitve azon ocsmány kellemetlenséget, melynek 
magát a tisztátlan ember kiteszi, hogy a férgek 
által gyötörtessék ; melyek a nyomor és legmélyebb 
lealacsonyodás undoritó örökségi osztályrészei. 

A hajdankor legtöbb törvényhozói, a tisztaságot 
vallásuk egyik lényeges tanszabályává tették ; azon 
szerencsétleneket, kik a tisztátlanságból származó 
betegségekbe estek, kitilták az emberek társaságá- 
ból, sőt még testi fenyitékkel is büntették; és 
ezen szempontból kell tekinteni a vallásos mosó- 
dásokat, fürdéseket és keresztelési czeremoniákat ; 
sőt a tűz, tömjén, myrha és benzoe sat. füstje 
általi tisztálkozásokat; melyből kiviláglik: hogy az 
egész megfertőztetési vallásos rendszer, és minden 
egyházi szokás, a tiszta és nem tiszta tárgyakra 
nézve, melyek később babonás  visszaélésekké 
váltak, eredetileg bölcs és tudományos férfiak 
igen helyes észrevételein alapulnak; hogy a kül- 



tisztaság, az egészségre s következőleg az ember 
szellemi és erkölcsi tehetségeire, lényeges befo- 
lyással bir. 

Ennélfogva minden egyéni erények, többé vagy 
kevésbbé határozottan, többé vagy kevésbbé közel : 
azon embernek föntartását eszközlik, ki: azt gya- 
korolja; és éppen ezáltal közvetve, a család és 
társadalom föntartását is, melyek az egyének 
egyesült összegéből állanak fenn. 

KILENCZEDIK FEJEZET. 

A házi erényekről. 

K. Mit értesz a házi erények alatt? 
F. Azon cselekvények gyakorlását, melyek azon 

családra nézve hasznosak, melyről fölteszi az em- 
ber, hogy egy ugyanazon házban él. 

K. Melyek ezen erények? 
F. A gazdálkodás, a szülei, házastársi, gyer- 

meki és testvéri szeretet, és az ur és szolgának 
egymás iránti kölcsönös kötelességeik teljesítése. 

K. Mi a gazdálkodás ? 
F. A szónak legtágabb értelmében, jó kezelése 

mindazon eszközöknek, melyek a család és a ház 
fentartásához tartoznak, szorosabb értelemben 
értjük alatta: 1. a takarékosságot, és 2. mindent, 
ami csak a ház és család föntartásához tartozik. 

K. Miért erény a takarékosság ? 
F. Mivel azon ember, ki semmi haszontalan 

kiadásokat nem tesz, azáltal oly felesleg birtokába 
jut, melyben áll a valódi gazdagság; melyből ő 
családjának és magának mindazt megszerezheti, 
melyek az élet valódi szükségeihez tartoznak; ide 
nem számitva, hogy azáltal esetleges és előre 
nem látott veszteségek ellen, magának segédesz- 
közöket szerez; s igy mind ő, mind családja oly 
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édes jólétben élnek, mely alapja az emberi bol- 
dogságnak, 

K. Rossz gazdálkodás és tékozlás tehát bün? 
F. Igen; mert ezek által, végre hiányzik az 

embernek a legszükségesebb is; szegénységbe, 
nyomorba és alacsonyságba jut; és még baráti is 
azon aggodalomban, hogy majd vissza kell téritniök 
azt, amit velök vagy érettök kiadott, kerülni fog- 
ják őt, mint adósok hitelezőiket és ő elhagyatva 
leend az egész világtól. 

K. Mi a szülői szeretet? 
F. A szülőknek folytonos gondoskodása arról, 

hogy gyermekeiket, a reájok és a társadalomra 
nézve hasznos cselekvényekre szoktassák. 

K. Mennyiben erény a szülői szeretet, magukra 
a szülőkre való tekintetből Ὁ 

F. Annyiban, amennyiben azon szülők, kik 
gyermekeiket jól növelik, maguknak egész életükre 
élveket és segélyeket szereznek ; melyeket ők min- 
den pillanatban éreznek és azáltal öreg napjaikra . 
maguknak gyámolt és minden szükség, minden- 
nemü kényelmetlenségek ellen, vigasztalást bizto- 
sitanak. 

K. Gyakorta előforduló erény-e a szülői sze- 
retet ? 

F. Nem; mert mindamellett, hogy a legtöbb 
szülők dicsekednek azzal, mégis ritka az. Legtöbb 
szülők csupán akarataik és hatalmaik eszközeit 
szeretik gyermekeikben, hiuságaik diadaljeleit, üres 
óráik játékeszközeit, czéljuk nem annyira gyerme- 
keik hasznára, mint azok engedelmességére és alá- 
rendeltségére irányul és hogy a gyermekek között 
annyi háládatlan találtatik, ennek oka nagyrészint 
a ferde nevelésben fekszik. 

K. Miért nevezed a házastársi szeretetet erénynek? 
F. Mivel az egyetértésből és azon benső össze- 

köttetésből, mely a házastársaknak kölcsönös sze- 
retetéből származik, a család kebelében számtalan — 
oly szokások keletkeznek, melyek annak jólétére — 
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és föntartására hasznosak. Egyetértő házastársak 
szeretik a házat, azt csak ritkán hagyják el és 
annak jó és czélszerü kezelésén iparkodnak; őr- 
ködnek gyermekeik nevelése fölött; a cselédséget 
megtartják hüség és tiszteletben;  meggátolnak 
minden rendetlenséget, minden pazarlást; és jó 
magukviselete tekintélyt és jólétet eszközöl nékik. 
Oly házastársak ellenben, kik egymást nem sze- 
retik, betöltik házukat perpatvar és zavarral, gyer- 
mekek és szolgák között viszálkodásokat idéznek 
elő s ezeket mint amazokat, mindennemü bünös 
szokásokra kapatják. A háznál mindenki tékozol, 
rabol és ellopja saját részletét; a jövedelmek 
minden haszon nélkül fölmennek; adósságok 
keletkeznek; az elégületlen házastársak kerülik 
egymást, egymás ellen törvényes eljárást idéznek 
elő és az egész család rendetlenségbe jön, pusz- 
tulásnak indul, szükség és lealacsonyitásra jut. 

K. Vétek-e a házasságtörés a természet törvényei 
szerint ? 

F. Igen; mivel következményei a házastársak 
és az egész családra nézve károsak. A férj vagy 
a nő, ha idegen hajlamok által hevülnek, mellőzik 
s kerülik saját házukat; hajlamaik tárgyára annyit 
forditanak, amennyit fordithatnak, miáltal pörle- 
kedést, nyilvános botrányt, törvényes pert, gyer- 
mekeik és cselédjeik megvetését, házuk kirablását 
és végkép való megsemmisülését idézik elő. 

K. Mi a gyermeki szeretet ? 
F. Ez, a gyermekek részéről mindazon cselek- 

vényeknek gyakorlása, melyek maguknak és szü- 
leiknek hasznosak. 

K. Miért parancsolja a természet törvénye a 
gyermeki szeretetet ? 

F. Különösen három indokból: 1. mivel a szü- 
lőknek gyermekeik iránti gyengéd gondoskodásai, 
ezekbe már gyenge korukban, az azok iránti haj- 
lamot beoltja; 2. mivel a gyermekek szülőiknek 
viszont szolgálattal s kárpótlással tartoznak mind- 
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azon gondért és költségekért, melyeket ezek ne- 
veltetésükre forditottak; 3. a jó példa végett, saját 
gyermekeik előtt. 

K. A gyermeki szeretet alatt csupán szenvedő- 
leges szeretet vagy vak alárendeltséget kell-e 
érteni ? 

F. Nem; hanem egy értelmes és a szülők és 
gyermekek közötti kölcsönös jogok és kötelességek 
ismeretén alapuló engedelmességet. 

K. Miért erény a testvéri szeretet ? 
F. Mivel azon egyetértés és benső összeköttetés, 

mely a testvéri szeretetből származik, a család 
erejét, bátorságát és föntartását alapitja meg. 
Egyetértő testvérek kölcsönösen védik egymást 
minden elnyomás ellen, segitik egymást szüksé- 
geikben és azáltal biztosítják közös létüket; mig 
ellenben az egyenetlén testvéreknek, az elkülönzés 
és az egyéni gyengeségek minden hátrányait kell 
szenvedniök. Elmésen fejezte ki magát azon Scytha 
király, ki midőn halálos ágyán gyermekeit magá- 
hoz hivatá, egy kéve nyilvesszőt parancsolt, hogy 
törjenek ketté. S midőn az ifjak, noha izmosak és 
erősek valának, azt ketté törni hasztalan erőlködtek 
volna, elvevé a kévét, kioldá azt és könnyü erővel 
tördelé szét az egyes vesszőket; igy szólván: 
lássátok az egyetértés következményeit, egyesülve 
legyőzhetlenek leendetek, elkülönitve pedig min- 
denitek, mint nádszál könnyen eltörhető leend. 

K. Melyek az ur és a szolga kölcsönös köte- 
lességei ? 

F. Ezek azon cselekvényeknek gyakorlatában 
állanak, melyek reájok nézve kölcsönösen és igaz- 
ság szerint hasznosak ; és itt kezdődnek a társa- 
dalom viszonyai, mert ezen cselekményeknek irány- 
fonala és mértéke, a szolgálat és jutalom s az 
a közötti egyensuly, amit az egyik ad, a másik 
cselekszik; mely legelső alapja minden társu- 
latnak. 

Igy vonatkoznak tehát, minden házi és egyéni 
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erények, többé vagy kevésbé közvetve, de általá- 
ban és kétségtelenül, azon természetes czélra, hogy 
az embert föntartsák s javitsák; minélfogva ezek 
oly szabályok, melyek a természetnek alaptörvé- 
nyeiből a teremtéskor keletkeznek. 

"TIZEDIK BETEZETS 

A társadalmi erényekről. 

K. Mi a társadalom ? 
F. Azon embereknek egyesülete, kik egy közös, 

föntartásukra irányuló szerződvény nyilvános vagy 
hallgatólagos feltételeinél fogva együtt élnek. 

K. Sokfélék-e a társadalmi erények Ὁ 
F. Igen; annyifélét lehet számitani, mint amennyi 

azon cselekvények neme, melyek a társadalomra 
hasznosak; de ezek mind egy ugyanazon elvben 
összpontosulnak. 

K. Melyik ezen elv? 
F. Az igazságosság ; ebben benfoglaltatnak min- 

den társadalmi erények. 
K. Miképen ? 
F. Mivel ez mind magában foglalja a társa- 

dalomra hasznos cselekvények gyakorlását. Min- 
den más erény, ugymint a felebaráti szeretet, 
emberiség, becsületesség,  honszeretet, nyiltság, 
nagylelküség, tisztaerkölcsüség és szerénység, csu- 
pán különböző formái, s különféle felhasználásai 
ezen alapszabálynak: ne tedd azt másoknak, amit 
nem kivánsz, hogy mások tevéled cselekedjenek ; 
mely az igazság alapfogalmát meghatározza. 

K. Miképen parancsolja a természet törvénye az 
igazság szeretét? 

F. Az emberi szervezetben rejlő három természeti 
tulajdonságnál fogva. 

K. Melyek ezek? 

; 

ze 
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F. Az egyenlőség, szabadság és vagyon. 
K. Miként természeti tulajdonsága az embernek 

az egyenlőség ? 
F. Mivel minden embernek egyenlően meg 

vannak az ő szemei, kezei, fülei stb. és ha élni 
akarnak, egyenlő szükségük van azok használatára; 
és ennélfogva egyenlő joguk van az életre, és az 
élet föntartására szükséges elemek használatára, ők 
mindnyájan egyenlők Isten előtt. 

K. Állithatod-e, hogy minden ember egyenlően 
hall, lát és egyenlően érez, hogy mindeniknek 
egyforma szükségei, egyforma szenvedélyei van- 
nak ? 

F. Nem; mert a szemmellátható és a minden- 
napi tapasztalás mutatja: hogy az egyiknek hosz- 
szabb, a másiknak rövidebb látása van; hogy az 
egyik sokat, a másik keveset eszik, hogy az egyik- 
nek szelid, a másiknak indulatos szenvedélyei 
vannak ; szóval, hogy az egyik testben és lélekben 
erős, a másik gyenge. 

K. Tehát valóban egyenlőtlenek az emberek ? 
F. Igen; eszközeik kifejlődésében, de nem a 

természet és ezen eszközök lényegében. Ok mind- 
nyájan egy ugyanazon, de egyenlőtlen mértékü, 
sulyu és tartalmu anyagból vannak. A nyelv nem 
bir a megfelelő szóval, hogy egyidőben kifejez- 
hesse a tény egyenmértékét, az alak és annak 
alkalmazása különféleségét. Ez egy  aránylagos 
egyenlőség; és ennélfogva mondom én: hogy 
egyenlők Isten előtt, a természet rendében, de 
nem egyenlők a társadalom rendében. 

K. Miként természeti tulajdona az embernek a 
szabadság ? 

F. Mivel minden ember, önfentartására elegendő 
érzékekkel birván, miután egyiknek sincs a más 
szemére szüksége, hogy lásson, a más fülére, 
hogy halljon, a más szájára, hogy egyék, sem 
lábára, hogy menni tudjon; ezáltal mindannyian 
a természettől függetlenekké s szabadakká képez- 



vék; tehát egyik sem lehet szükségképpen a má- 
siknak alárendelve, sem feljogosítva, hogy fölötte 
uralkodjék. 

K. De ha egyik erősnek született, nincsen-e 
ennélfogva joga uralkodni afölött, aki gyengének 
született ? 

F. Nincs; mert azt sem a szükség nem kivánja 
reá nézve, sem szerződés nincs ő közötte és ama 
között, hanem az erejének kiterjesztéséveli vissza- 
élés, és igy él vissza az ember ezen szóval: jog, 
mely valódi értelmében nem jelenthet mást, mint 
igazságos, vagy kölcsönös kötelezettséget. 

K. Mikép természeti tulajdonsága az embernek 
a birtok? 

F. Mivel minden ember a másikkal egyenlőnek, 
függetlennek, szabadnak levén alkotva, egyszer- 
smind határtalan ura, tökéletes tulajdonosa saját 
testének és fáradsága gyümölcsének. 

K. Hogyan folyik ki ezen három tulajdonságból 
az igazságosság ? 

F. Mivel az emberek egyenlők és szabadok 
levén, egymásnak mivel sem tartoznak, nincs joguk 
:igymástól valamit követelni, kivéve: ha azt ha- 
sonló értékben ismét visszapótolják, amennyiben 
az adott és visszaadott között, az egyensuly mér- 
téke megvan; és az egyensuly, ezen egyensuly 
az, amit igazságnak, egyenmértéknek nevezünk ;?" 
egyenlőség és igazságosság, egy szó, egy ugyan- 
azon természeti törvény, és minden társadalmi 
erény, csupán ennek következménye és alkal- 
mazása. 

ἘΞ Aeguitas, aeguilibrium, aegualitas, mind egy család- 
ból valók. 



ΤΙΖΕΝΕΘΥΕΙΙΚ ἘΕΙΕΧΕΊΣ 

Megfejtése a társadalmi erényeknek. 

K. Fejtsd meg nékem, miként folynak a társa- 
dalmi erények a természet törvényeiből? hogyan 
parancsolja az, s hogyan alkalmazza a felebaráti 
szeretetet ? 

F. Az egyenlőség és viszonosság alapján; mert 
midőn mi valakinek kárt teszünk, jogot adunk 
nékie, hogy ő viszont minekünk ártson. Midőn 
tehát mi valakinek tételét támadjuk meg, a viszo- 
nyosság hatásánál fogva, ártunk a magunkénak ; 
mig ellenben, ha mással jót teszünk, okunk, sőt 
jogunk van, tőle hasonlót várni. És ez a sajátsá- 
gos minden társadalmi erényekben, hogy a Viszo- 
nyosság jogánál fogva, — melyet ő az irányába 
nyer, kinek javára cselekedett, — annak DE 
aki őket gyakorolja. 

K. A felebaráti szeretet tehát nem más, mint az 
igazságosság ? 

F. Semmi esetre sem más, azon különbséggel, 
hogy az igazság csupán ezt mondja: ne tedd 
másokkal azon rosszat, amit nem kivánsz, hogy 
mások tevéled tegyenek. A felebaráti szeretet pedig 

. még ezt teszi hozzá: 7edd másokkal azon jót, 
amit kivánsz, hogy mások is tennének tevéled. 
Midőn tehát az evangéliom azt mondá : hogy ezen 
parancs magában foglalja az egész törvényt és a 
prófétákat, csupán a természet törvényének paran- 
csát fejezte ki. 

K. Parancsolja-e a természet törvénye, hogy a 
bántalmakat megbocsássuk Ὁ Σ 

F. Igen; annyiban, amennyiben a bocsánat ὅη- 
fentartásunkkal megegyezik. ἐς 

K. Parancsolja-e a természet törvénye, hogy ha 
egyik felől arczul csapnak, a másik arczunkat is 18 
oda tartsuk ? ΕΝ 



F. Nem; mert először ellenkeznék ezen parancs 
amazzal, mely azt mondja, hogy: szeressed fele- 
barátodat, mint önmagadat, másodszor, mert ha 
ha ezt tennénk, jobban szeretnők azt, aki bennün- 
ket megtámad, mint önmagunkat; harmadszor, 
mert egy ily parancs, a szó szoros értelmében 
véve, felbátoritaná a gonoszokat az igazság el- 
nyomására: és a természet törvénye bölcsebb 
volt, midőn a bátorságot és mérsékletet kiszámi- 
tott mértékben előirta, melynél fogva az első, és 
szenvedélyből származott  megbántást elnézzük 
ugyan, de az elnyomásunkra czélzó cselekvényeket 
megtoroljuk. 

K. Parancsolja-e a természet törvénye, hogy 
másokkal, czél és mértéknélküli jókat tegyünk ? 

F. Nem; mivel ez biztos eszköz volna azokat 
hálátlanság bünébe ejteni. Az igazság érzelme oly : 
mélyen van az emberi szivbe beplántálva, hogy az 
a fölösleg jótéteményért köszönettel sem bir. Csak 
egyetlen mérték van közöttünk, nevezetesen : hogy 
legyünk igazságosak. 

K. A könyöradakozás erényes cselekvény-e ὃ 
F. Igen; ha ezen zsinormérték szerint történik, . 

mert e nélkül előrelátatlanság és hiba lenne, mi- 
vel a henyeséget elősegiti, mely mind a koldusra, 
mind a társadalomra káros. Senkinek sincs joga 
a mások vagyonából és fáradtsága után élni anél- 
kül: hogy azért valamit tenne a mértékbe. 

K. Erénynek tekinti-e a természet törvénye a 
hitet és reményt, melyhez még a szeretet kap- 
csoltatik ? 

F. Nem; mert ezek lényegnélküli eszmék. Ha 
ezeknek valamely hatása van, az inkább azoknak 
előnyére szolgál, kik ezen eszmével nem birnak, 
mint azokéra, akik ezzel birnak; ennélfogva azt 
lehetne mondani: hogy a hit és remény, az egy- 
ügyüek erénye, a csalárdok előnyére. 

K. Parancsolja-e a természet törvénye a becsü- 
letességet ? 

Ὡς δ χα 
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F. Igen; mert a becsületesség nem egyéb, mint 
saját jogaink tiszteletben tartása a mások jogai- 
ban és ez saját előnyeinknek okos és jól meg- 
fontolt kiszámitásán alapul; összehasonlítva mások 
előnyeivel. 

K. De hát nem igényel-e ezen kiszámitás, mi- 
után ez bonyolódott érdekeket és jogokat foglal 
magában, oly ismereteket és tudományokat, melyek 
azt nehéz tanulmányá teszik ? 

F. Igen; még pedig annál inkább megfonto- 
landó, mivel itt a becsületes ember saját ügyé- 
ben itél. 

K. A becsületesség tehát jele a körültekintő és 
értelmes itélő tehetségnek ? 

F. Igen; mert majd mindenkor lemond a be- 
csületes ember egy jelenlevő előnyről, hogy egy 
jövendőbelit meg ne semmisitsen; midőn ellenben 
a gazember, a nagyobb jövendőbeli előnyt, a 
jelenvaló kicsinyért föláldozza. 

K. A becsületlenség tehát jele az itéletben való 
fonákságnak, és az értelem korlátoltságának ? 

F. Igen; a gaz mindig hibás számitó; nem 
érti saját valódi előnyét és mégis azt hiszi: hogy 
ő finom; finomsága azonban mindig azzal vég- 
ződik: hogy megismertetik olyannak a minő; és 
bizalmat tekintélyt, és szóval: minden a polgári 
és természeti életre abból háruló előnyöket elve- 
szit. Sem magával, sem másokkal soha békében 
nem él; szünetlenül saját lelkiismerete és ellen- 
ségei által gyötörtetik és egyéb valódi szerencsét 
soha nem élvezhet, mint azt, hogy még föl nem 
akasztották. 

K. Tehát a természet törvénye tiltja a lopást? 
F. Igen; mert aki másokat meglop, jogot ad 

azoknak, hogy viszont őt is meglopják ; vagyoná- 
nak biztossága és föntartási eszközei azáltal meg- 
semmisülnek; és a kár mit másoknak okoz, ma- 
gára hárul vissza. 

K. Még a lopási vágyat is tiltja-e ? 
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F. Igen; mert ezen vágy  természetszerüleg 
cselekvésre vezet és éppen ennélfogva az irigység 
is bün. 

K. Mi okból tiltja a gyilkosságot ? 
F. Az önfentartás leghatalmasabb indokából ; 

mert először is, az ellentállási jognál fogva, a 
támadó azon veszélynek teszi ki magát: hogy ő 
maga gyilkoltassék meg; másodszor: ha gyilkolt, 
a meggyilkolt rokonai és barátai, valamint a tár- 
sadalomra nézve, a visszafizetés joga lép életbe; 
és ennélfogva a gyilkos többé bátorságban nem 
élhet. 

K. Miként lehet a természet törvénye szerint, az 
elkövetett rosszat ismét jóvá tenni? 

F. Az okozott kár megtéritése által. 
K. Fogadások, áldozatok, böjtölések és a test 

sanyargatása adhatnak-e kárpótlást? : 
F. Nem; miután mindezen cselekvények, a jóvá 

teendő cselekvényekkel semmi kapcsolatban nin- 
csenek, ezek által sem a meglopottnak az ellopott 
vagyon, sem az elárultnak az elrabolt becsület, 
sem pedig a legyilkoltnak elrabolt élete vissza nem 
térül; következőleg ezek czélukat tévesztik. Nem 
egyebek ezek, mint egy megvetendő szerződvény, 
melynél fogva valaki másnak oly vagyont ad el, 
mely nem az övé ; valódi erkölcsi romlottság, mely 
minden gonosz tett elkövetésére felbátorit, azon 
reménynyel, hogy azt vezeklés által megengesz- 
teli; és az ily nemü vezeklések voltak valódi okai 
mindazon rosznak, melyek azon népeket, kiknél 
ezek érvényben voltak, eleitől fogva leginkább 
nyomták. 

K. Parancsolja-e a természet törvénye az őszin- 
teséget ? 

F. Igen; mert a hazugság, a hütlenség és hit- 
szegés, bizalmatlanságot, czivódást, gyülölséget, 
bosszut és százféle oly rosszat idéznek elő az 
emberek között, melyek közromlásukra és alá- 
sülyedesükre irányulnak. 
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K. Parancsolja-e a természet törvénye a szelid- 
séget és szerénységet Ὁ 

F. Igen; mert a durvaság és keménység eltávo- 
litják tőlünk az emberek sziveit és hajlandókká 
teszik az ártásra; hiuság és kérkedés sértik ön- 
szeretetüket, felköltik féltékenységeiket és semmi 
valódi hasznot nem hoznak. 

K. Parancsolja-e a természet törvénye az aláza- 
tosságot, mint erényt? 

F. Nem; mert az emberi szivben fekszik mind- 
azt gyülölni, mi őtet gyengeségre emlékezteti; és 
az önlealázás felbátorit másokat a kevélységre és 
elnyomásra. 

K. Az egyszerü életmódot is a társadalmi eré- 
nyek közé számitod, mit értesz ez alatt? 

F. Ez alatt értem a szükségek és vágyak kor- 
látozását, azokra nézve, amik a polgár és családja 
fentartására valóban szükségesek. Az egyszerü 
életmódnál fogva kevés szükségei vannak az em- 
bernek és kevéssel megelégedve él. 

K. Miért parancsoltatik nekünk ezen erény? 
F. Azon számtalan előnyök végett, melyek ennek 

gyakorlatából ugy az egyes emberre, mint a társa- 
dalomra hárulnak, kinek kevésre van szüksége, az 
ezáltal sok gondok, kellemetlenségek és fáradal- 
maktól ment; sok veszekedéseket és viszálykodá- 
sokat kikerül, melyek a telhetlenség és birtok- 
vágyból származnak ; felmenti magát a becsvágy 
kinjai, a birtok nyugtalanságai és a veszteség 
fájdalmaitól. Hiu vágyak nélkül ő a valódi gaz- 
dag, mindig megelégedve azzal, ami neki van, 
költség nélkül boldog; és háboritlanul él azoktól, 
kik őt vágytársaikul látni nem tartanak; sőt szük- 
ség esetében hajlandóknak találja őket, hogy rajta 
segitsenek. 

Ha ezen egyszerüségi erény egész nemzetre ki- 
terjed, ezáltal biztosítva leend a bőségről. Gazdag 
lévén, mindazonáltal amit fel nem emészt, roppant 
eszközöket szerezhet magának a cserére és keres- 



kedésre ; olcsóbban dolgozhatik, gyárthat és árulhat 
mindent mint mások; minélfogva mindennemü 
bel- és küljólétre eljuthat. 

K. Melyik az ezen erénynyel ellentétben álló 
bün? 

F. A birtokvágy és fényüzés. 
K. Biün-e a fényüzés egyes emberben és a tár- 

sadalomban ? 
F. Igen; még pedig olyfoku bün, hogy azt 

lehet mondani: miszerint ebben minden más bün 
benfoglaltatik; mert azon ember, ki magának 
sokféle mesterséges szükséget csinál, aláveti magát 
azáltal, azoknak jogos vagy jogtalan eszközök 
által leendő beszerzési gondjainak. Ha egyféle 
élvezete megvan, másik után vágyódik és soha még 
a bőség kebelében sem gazdag. A kényelmes lak- 
hely őt ki nem elégiti, neki pompás palotára van 
szüksége; a gazdagon teritett asztallal meg nem 
elégszik; neki ritka s drága eledelek kellenek ; neki 
fényes házi butorok, drága öltözékek, az inasoknak 
egész serege, lovak, kocsik, nők, szinház és játékra 
van szüksége. Hogy pedig ennyi költséget fedez- 
hessen, sok pénzre van szüksége és hogy ezt 
beszerezhesse, neki minden eszköz jogos, sőt 
szükséges leend. Először kölcsönöz, azután lop, 
fosztogat, rabol, csődöt mond és harczban van 
mindenkivel, tönkre teszi magát és másokat. 

Ha egy nemzetet ragad meg a fényüzés. az 
nagyban éppen azon pusztitást vonja maga után. 
Miután minden készitményeit maga fölhasználja, 
szegénynyé lesz a bőség ölében; a külföldnek 
"semmit sem adhat el, sok költséggel termel ; drá- 
gáért árul és kamatozóvá teszi magát mindentől 
amit vennie kell; rövidséget szenved kültekinté- 

. lyében, hatalmában erejében, véd- és fentartási 
eszközeiben; és aláássa magát saját énjében, egé- 
szen tagjainak feloszlásáig. Minden polgára egyen- 
lően ásitva az élvezetek után, egymásra igérnek 
saját kölcsönös kárukra, hogy ugyanazt megsze- 
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rezhessék ; innen vannak a bitorlási cselekvények 
és szokások, melyek azt teszik, amit erkölcsi rom- 
lottságnak nevezünk; belháboruja a polgároknak 
polgárok ellen. A fényüzés birtokvágyat szül, idegen 
vagyonba való belevágást erőszak vagy csalás 
által; a fényüzés lelkiismeretlen birákat, megvesz- 
tegethető tanukat, becstelen férfiakat, fajtalan nő- 
ket, durva kegyetlen szülőket, hálátlan gyermekeket, 
fösvény urakat, hütlen szolgákat, ragadozó ügy- 
védeket, viszás törvényhozókat, hazugságot, hit- 
szegést, hamis esküvést, orgyilkosságot és sokféle 
más rendetlenségeket nemz a társas életben. Mély 
és bölcs belátására mutat tehát a hajdani erkölcs- 
tanitóknál, hogy az egyszerü életmódot, a szüksé- 
gek korlátozást, a kevéssel való megelégedést tették 
a társadalmi erények alapjává; és valamely em- 
bernek a jövedelmei és kiadásai közötti arányt, 
biztos mértékeül lehet venni az ő erényei és bü- 
neinek; és az ő pénzszükségei nyomán, meg lehet 
birálni becsületességét, a szerződvények teljesité- 
sében való lelkiismeretességét, az állam irányában 
való engedelmességét, sőt valódi vagy álhazafiságát 
is ki lehet számitani. 

K. Mit értesz ezen szó alatt: haza ? 
F. Ertem azon polgárok egyesületét, kik testvéri 

szeretet és kölcsönös szükségtől vezéreltetve, ὅ52- 
szesen, egyéni erejükből alkotott közös erőt képez- 
nek, melynek visszahatása az egyesekre jótékonyan 
és fentartólag hatva, atyai jellemet vesz föl. A tár- 
sadalomban mintegy az önhaszon pénztárát állitják 
fel a polgárok, a hazában pedig szelid vonzalom- 
mal teljes családot képeznek ; ez ἃ felebaráti sze- 
retet, kiterjedve egy egész nemzetre. Miután azon- 
ban ezen szeretet az igazságtól végképpen elvál- 
válhatlan, ennélfogva a család egy tagjának sem 
szabad saját előnyének élvezetére másképen szá- 
mitani, mint munkájával s a haszonvehetőségével 
aránylag; és aki többet fölemészt, mint amennyit 
előteremteni képes, belevág a mások illetékeibe és 
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terhére válik a társadalomnak; mert a közjó elő- 
mozditására, áldozatra vagy jótékonyságra másként 
eszközöket nem nyerhet: hanem ha kevesebbet 
költ el, mint amennyit előállitani képes, vagy mint 
amennyivel bir. 

K. Mit következtetsz mindezekből ? 
F. Ebből azt következtetem, hogy valamennyi 

társadalmi erények nem egyébből állanak, mint 
azon cselekvények gyakorlatából, melyek a társa- 
dalomra és az ezt alkotó egyesekre hasznosak, 
hogy azok mind, az ember fentartásának termé- 
szetes czéljára vonatkoznak; hogy a természet, 
midőn ezen fentartás szükségét belénk oltotta, 
ennek minden  következéseit törvényül szabta 
előnkbe ; ellenben mindazt, ami ettől eltér, bünül 
tulajdonitotta; hogy mi minden erénynek és min- 
den tökélynek csiráját magunkban hordozzuk, 
melynek csupán kifejtésre" van szükségük; hogy 
mi máskép szerencsések nem lehetünk: mint ha a 
természetből, fentartásunk czéljára következtethető 
szabályokat figyelemben tartjuk; és hogy minden 
bölcseség, minden tökély, minden törvény, min- 
den erény, minden bölcselet, a következő saját 
szervezetünkből kifolyó alaptanoknak gyakorlati 
alkalmazásában áll : 

Tartsd fenn magadat; 
Képezd magadat; 
Mérsékeld magadat; 
Élj felebarátaidért, hogy ők is éretted éljenek! 

E F. Volney: A romok FI 
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