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AZ IFJAK KALAUZA 

A KERESZTYÉNI ÁITATOSÁGBAN 

1751 





[la:] Az Isten Fiához valo imádság 

Tenéked oh' lelkeknek ura. akarom és kel is szentelni ezt 
amunkát, te tölled vettem. szükséges azért hogy néked viszá 
is adgyam. és ezt néked ajánlván, olyat adok viszá, a mely 

5 tégedet illet, minden ókból, itt ate Isteni igéid vannak fel 
téve. és azok, a mellyeket. Szent Lélek méltoztatot sugar-
lani a te nagy szolgaidnak. ate kegyelmed segitett arra hogy 
azokot rendiben tegyem, ehez a munkához azért a nagy buz-
goságért kezdettem, a melyel voltál az emberek üdveségek-

10 hez a földön valo létedkor, és remélvén segittségedet bizo-
dalomal kezdettem1 ehez, oh' én Istenem vegyed kedvesen 
ajándékodot, és azt meg ne vessed, méltatlanságáért annak. 
a ki néked ajánlya. adgyad hogy az én nyomoru voltom meg 
ne tartoztassa jóságodnak erejét, és meg ne gátollya szent 

15 oktatásidot gyümölcsöt hozni a lelkekben. [lb:] 
Szenttséges Jésus ted foganatosá szent Lelkedel e könyv-

ben lévö szókót, adgyad hogy mind azok akik ezt olvasák, 
meg üsmerjék magokban, miképen tartoznak tégedet szol-
gálni, és hogy mely igen kivánod üdveségeket, beszély uram 

20 az ö sziveknek. a midön ezek abetük beszélnek szemeknek., 
és kegyelmedel olttsad beléjek az oktatásokot, a melyeket 
itt találnak üdveségekre. Ideje, és szükséges, hogy meg 
mutassad az ifiu lelkeknek irgalmaságodnak2 erejét. Tempus 
faciendi Domine, dissipaverunt legem tuam. nagyob része 

25 közüllök akor hágy el., a midön szolgálatodot kellene el kez-
deni, el felejtik a nagy kötést mellyet tettek veled a kereszt-
tségben, és azt a meg betsülhetetlen kegyelmet, melyet vet-
tek Joságodtol oh' meg válto Isten. ne engedgyed. el veszni 

1 [Nem vehető ki egészen tisztán, hogy Mikes kezdettem ige-
alakot használ-e, mivel a szöveg elmosódott; két sorral előbb: 
kezdettem. ] 

2 irgalmasságodnak [-am kapcsolatot kezdett írni, de írás közben 
•alm-TB, j av í to t ta ; l—m-h&\ j av í tva . ] 
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a lelkeket,3 a kiket véredel váltottad meg, és akiknek üdve-
ségekért, anyi szeretetet mutattál, tarsd öket szolgálatod-
ban., éa ne engedgyed, hogy meg hajttsák térdeket a báál 
elöt, ujisd4 meg [2a:] papjaidnak szivekben azt a buzgosá-

5 got, a melyel voltál az ifiak üdveségihez, és ad meg nékem 
azt a kegyelmedet, a melyet alázatoságal kérem, hogy hüsé-
gel fordithasam minden munkáimot ditsöségedre. 

3 [Sorvégn:] lelke<tt.) [új sor elején:] ket, 
4 ujisd <ben) meg papjaidnak szivekben 
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[2b:] ELÖL JÁRÓ BESZÉD 

Ennek a könyvnek kedves olvaso,. igen kevés szüksége 
vagyon az elöl járó beszédre, és ha egyet tsináltam., azt tsak 
azért, hogy meg tudgyad, hogy nem tsinálni.* mivel az elöl 
járo beszódek. arra valok, hogy az olvaso meg tudgya az 

5 auctomak szándékát, vagy azt, hogy mi okozta munkáját, 
vagy hogy mitsoda rendre, és haszonra kel vigyázni munká-
jában, A mi pedig az én szándékomot illeti. a nem egyéb, 
hanem a mint a könyvet neveztem az ifiak kalauzának., 
hogy az ifiak oktatást vegyenek. az áitatoságban, eminden 

10 szándékom és Czélom. akarván magamot oktatni, gondol-
ván, hogy a mit magam számára irtam., ugyan a szolgál-
hatna az ifiak oktatására is, és ugy, a nékem hasznosab 
volna, mivel a bizonyos, hogy atanitás, atanulásnak. leg jób 
modgya., rendben vévén tehát ezt a könyvet., abban ött 

15 dologrol tractálok. a melyek leg szükségesebnek láttzottak 
lenni, [3a:] hogy az ifiak elgendö oktatást vehesenek. az 
áitatoságra, Elöször, hogy mitsoda indulatok köteledzik 
oket arra, Masodszor,. hogy mitsoda modon nyerhetik azt 
meg, Harmadszor; hogy mitsoda akadályok. és nehezségek 

20 találtatnak abban., Negyedszer., hogy mitsoda jó erkölcsök 
kivantatnak nékik, Ötödször, hogy miképen tudgyák jól 
meg választani azéletnek rendét. ez olyan dolog. a melyet 
nem igen üsmérik az ifiak. 

A Mi pedig ennek a könyvnek hasznát illeti, arrol kedves 
2o olvasó, nem ónnekem, hanem néked kel itéletit tenni, mint 

hogy arra avégre iratatott, hogy az ifiak oktatására legyen, 
hosznosnak fogod tehát betsüleni, a mely dolgokal pedig 
tele ez a könyv, azokat vagy a szent Irásbol, vagy a szent 
Atyákbol vették ki, azok hasonlo itéletet tétetnek veled, 

30 hogy ha pedig a rend melyet tartottam néked könyünek 
láttzik. ugy egész lesz. az itélet is. 

* hogy nem [ti. akartam] tsinálni [vö. a tárgyi jegyz. is.] 
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De azt jó meg tudni. hogy tsak az ifiaknak [3b:] irok, és 
tsak önékik készitettem ezt a munkát. hogy ha pediglen idö-
seb koruak olvasák ezt. kérem hogy felebaráti szeretettel 
olvasák, meg mentvén, ha mi fogyatkozást találnak abban, 

5 és vegyék jól, a mi jót abban találnak. de te(kedves olvaso 
akiért irom ezt a könyvet). arra kérlek hogy fordittsad hasz-
nodra ezt a munkát., melyet az üdveségedre adok néked. 
ebben az oktatásban fiamnak nevezlek., mivel ebben ugy 
tekéntelek mint fiamot, olvasad tehát ezt a könyvet. hogy 

10 az üdveségedre oktattassál. és jó idején meg tanullyad mit 
kellesék tselekedned egész életedben., tudni illik. azt szol-
gálni. a kinek mindenel. tartozol., hogy pediglen valoságos 
hasznodra fordithasad., két dolgot kivánok tölled. 

Elöször. hogy ezt a könyvet atanulásnak kedviért olva-
15 sad. figyelmeteségel. és rendiben egy más után. 

Másodszor. gondold meg azt, hogy5 nem én tanitalak, ha-
nem az Isten, a ki elödben adgya a szent irásokban lévö 
szent oktatásokot, és a szent Atyék irásit, olvasad tehát azt. 
azal a tisztelettel [4a:] a melyel tartozol. annak az imádando 

20 mesternek, és keresed abban a szenttséges forrásban a böl-
cseséget, a mely nélkül minden más tsak bolondság. boldog 
vagy ha azt ugy keresed a mint kel: és hogy ha még azt is 
el mondhatod a leg bölcseb emberel. hogy ifiuságodban 
kerested abölcseséget. és valojában arra adván magadot. azt 

25 meg találtad, és aban elé mentél, adgyad tehát valamint ö 
az Istennek a ditsöséget, Danti sapientiam, dabo gloriam. és 
olyan hasznot vész magadnak. a mely örökké meg marad. 

•Eccli. 51 cum ad huc junior essem priusquam oberatem quaesivi sapientiam in oratione 
mea Iaetatum est cor meum, in ea a juventute investigabam eam. iaclinavi modice autem 
meam, et excepi illam. multum iuveni in me ipso sapientiam. et multum profeci in ea. 
danti mihi sapientiam dabo gloriam 

6 hogy <én> nem én [A margón alább:] juventute <ves> [?] 

investigabam 
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[4b:] A RÉSZEK TÁBLÁJA. 

Elsö könyve. 

Hogy mitsoda okok. és indulatok köteledzik az embereket 
arra, hogy a jó erkölcsre adgyák magokat ifiuságokban. 

Első Bész. Hogy mitsoda végre teremtetet az ember. 1 [12a] 
2 Rész. A kereszttség kegyelmére valo hivatásrol. és annak 

köteleségeiröl. 9 [16a] 
/ Articulus A keresztyéni rend nagyságárol, és akegyelemröl 

amelyet6 az Isten teszen azal. a kit arra a rendre hi. 
10 [16b] 

II Art A keresztyónek nagy koteleségiröl 13 [18a] 
3 Bész Hogy az Isten különösön kivánnya. és kedveli az ifiu-

ságnak szolgálattyát. 17 [20a] 
4 Bész Hogy az Isten különösön szereti7 az ifiakot, és 

hogy örömest mutattya hozájok kegyelmit. 22 [22b] 
5 Bész Hogy azok a kik nem adgyák Istennek magokot 

ifiuságokban. igen meg boszonttyák. 28 [25b] 
6 Bész Hogy az Isten utállya arosz erkölcsu ifiakot 34 

[28b] 
7 Bész Hogy rend szerént8 az ifiuság idejétöl füg az üdveség 

41 [32a] 
8 Bész Hogy azok akik a jó erköltsöt követték ifiuságokban. 

rend szerént azt meg is tarttyák9 könyen egész életekben 
45 [34a] 

9 Bész A szent irásbol valo nevezetes példák. 51 [37a] 
10 Bész Hogy azok akik arosz erkölcsre adták volt mago-

kot ifiukorokban., abol nehezen térnek ki. és ugy történ-
hetik. hogy talám soha sem. 61 [42a] 

11 Bész A fellyeb mondot dolgokrol valo példák. 68 [45b] 

6 amelyet a melyet 
' szereti [A Bészek Táblájá-hól elírásból kimaradt , de a 22. versón 

Mikes kiir ta .] 
8 szerént [A Részek Táblájá-hó\ kimaradt, de a 32. rectón kiírta.] 
9 ta r t<ot ták>tyák 
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12 Rész Azokrol valo példák. a kik soha el nem hadták 
ifiuságoknak10 rosz erkölcseit. 78 [50b] 

[5a:] 13 Rész Hogy mitsoda11 nagy roszak következnek az 
ifiuságnak rosz életiböl. 84 [53b] 

/ Art Az elsö roszrol mely a halál, a melyet az ifiuságnak 
vétkei okozák idö elöt sokaknak 85 [54a] 

// Art A második rosz a mely az ifiuságban tett vótekért 
vagyon az elmének meg vakulása, és a vétekben valo meg 
keményedés 88 [55b] 

/ / / Art. A harmadik rosz. a sok szép reménségeknek el 
vesztése. 91 [57a] 

IV Art Negyedik rosz származván az ifiuság vétkeitöl. az 
emberek közöt valo vétkeknek el áradása.12 97 [60a] 

14 Rész Hogy az ördög minden erejét arra fordittya, hogy 
az ifiakot arosz erkölcsre vihese 100 [61b] 

15 Rész bé fejezése mind annak valamit mondottunk ebben 
az elsö könyvben. 105 [64a] 

Második könyv. 

Hogy mitsoda szükséges modokkal. lehet jó erkölcsü lenni 
az ifiuságban 112 [67b] 

Elsö Resz hogy miben ályon a valoságos jó erkölcs. 113 
[68a] 

2 Rész Hogy a jó erkölcsöt ugy nyerik meg. ha azt ohat-
tyák. .117 [70a] 

3 Rész Azimádságrol. harmadik módgya a jó erkölcs el 
nyerésinek 119 [71a] 

4 Rész Hogy szeretni kel, és keresni az oktatást. 123 [73a] 
5 Rész Hogy mitsoda szükséges a jó erkölcsnek uttyában 

a kalduz, fö képen az ifiuságnak idejében. 125 [74a] 
6 Rész. A gyonásrol. elöször a közönségesen valo gyonásrol. 

132 [77b] 
7 Rész A rend szerént valo gyonásrol. 139 [81a] 

[5b:] 8 Rész A gyonásrol valo szükséges oktatás. 142 [82b] 
9 Rész A szent komuniorol. 148 [85b] 

10 ifiuságbknak rosz [Első i—r-ből javítva. ] 
11 mitsoda [o— a-ból javítva. ] 
12 el áradása. [Szóvégi a—á-ból javítva az ékezet áthúzásával. ] 
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10 Rész Mint kel a szent komuniohoz késziilni. 150 [86b] 
11 Rész. A regi13 imádságrol. 154 [88b] 
12 Rész Az estvéli imádságrol. 158 [90b] 
13 Rész. A szent Miséröl 162 [92b] 
14 Rész A munkárol. és aidö14 töltéséröl. 165 [94a] 
15 Rész A maga meg15 üsmérés igen szükséges az ifiak-

nak.16 168 [95b] 
16 Rész A17 jó könyvek olvasásárol. 173 [98a] 
17 Rész A rosz könyvekröl. 178 [100b] 
18 Rész A jó tarsalkodásrol. 18118 [102a] 
19 Rész A. B. szüz, és Josefhez19 valo aitatoságrol 184 

[103b] 
20 Rész Az örzö Angyalhoz és ahoz a szonthez valo áita-

toságrol. a kinek nevét viselik 192 [107b] 
21 Rész Az innepekröl, és különösön a vasárnaprol. 196 

[109b] 
22 Rész A parochialis templomban valo menetelröl 20420 

[113b] 
Harmadik könyv 

Hogy mitsoda akadályok fordittyák el az ifiakot a jó er-
kölcstöl 21721 [120a] 
Elsö Rész2i Elsö akadállya az ifiak üdveséginek az oktatás-

nak fogyatkozása. 21823 [120b] 
2 Rész A második akadály. a szüléknek kedvezések, rosz 

példa adások és rosz oktatások. 22124 [122a] 

13 regi [A. m. reggeli vagy regeli. ] 
14 aidö [azidö — az idő] 
15 mes üsmérés [Elirás. ] 
16 ifiakk. [Rövidítésjellel, a lább többször is.] 168 [G — S-ból javít-

va.] 
17 A [o-ból javí tva. ] 
18 [A 181 lapszámot kétszer í r ta le: először a hasáb jobb szélén, 

ez elmosódott; u t ána et től kissé balra.] 
19 Josefhez [J — /-ből javí tva. ] 
20 104 [Mikes néhány esetben a Tábláb&n eltévesztette a lap-

számot. ] 
21 n 7 
22 <1 Rész> E l s ö R é s z 
23 118 
24 121 
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3 Rész A harmadik akadálya az ifiak üdveséginek. az enge-
detlenség. 230 [126b] 

4 Rész negyedik akadály az alhatatlanság. 236 [129b] 
5 Rész. A jónak szégyene. 240 [131b] 
6 Rész A hatodik akadály a rosz társaság 244 [133b] 
I Art hogy a mitsoda ártalmas 
II Art két dolog artalmas a rosz társaságban, a beszéd. es 
a példa. 247 [135a] 
[6a: ] III A rt négy féle rosz társaságot kel el kerülni 251 [137a] 
7 Rész hetedik akadálya az ifiak üdveséginek a henyélés 

253 [138a] 
8 Rész nyoltzadik akadály a szemérmetlenség. 260 [141b] 
/ Art hogy a tisztátalan vétek az ifiuságnak leg nagyob 
ellensége 261 [142a] 
II Art hogy mitsoda keserves dolgok követik a tisztátalan-
ságot 264 [143b] 
III Art Az olyan nyomorultul meg holtakrol valo példák, 
a kik a tisztátalan vétket követték. 273 [148a] 
IV Art A tisztátalanság ellen valo orvoságok 281 [152a] 
V Art Hogj^ a szemérmetlenségnek okait el kel kerülni 285 
[154a] 
VI Art Más egyéb különös orvoságok. a tisztátalanság ellen 
29125 [157a] 
9 Rész A kisórtetekröl 294 [158b] 
I Art Hogy mi legyen a kisértet 295 [159a] 
II Art hogy a kisértetet el nem lehet kerülni. és hogy ide-
jén kel készülni ahoz. 298 [160b] 
III Art. Holmi olyan gondolatok. melyek az elmét meg 
erösittik a kisértetekben 300 [161b] 
IV Art Hogy mit kellesék tselekedni a kisértetek iránt. 
306 [164b] 
V Art. Hogy mitsoda mestersógekel tsallya meg az ördög 
az embereket a kisértetekben 309 [166a] 
VI Art Hogy mitsoda fogyakozásokban26 esnek az ifiak a 
kisértetekben. 314 [168b] 

25 290 [A IV Art-hann alább] tselekedni [< — o-ból jav.] a kisér-
tetek iránt . 

26 fogyakozáaokban [168b: fogyathozásohbaii] 
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VII Art Hogy mit kel tselekedni a meg gyözetet kisértet 
után. 318 [170b] 
VIII Art nevezetes példa a melyböl meg láthatni mint 
kellesék a kisértet ellen állani. 320 [171b] 
[6b:] 10 Rész Az akadályokrol mely a gazdag iffiakot te-
kéntik. 325 [174a] 
11 Rész A nemesek különös akadályirol 332 [177b] 
12 Rész Az olyan ifiu egyháziaknak kik beneficiumokot 

birnak különös akadályirol 338 [180b] 

Negyedik könyv 

Az ifiuságnak szükséges jó erkölcsokröl 345 [184a] 
Elsö Rész Hogy az ifiaknak27 követni kel a kristust ifiusá-

gában 346 [184b] 
2 Rész Az Isteni félelemröl. 352 [187b] 
3 Rész Az Isteni szeretetröl. 355 [189a] 
4 Rész A szülékhez valo28 tiszteletröl 361 [192a] 
ő Rész Hogy kiket kel még másokot is29 tisztelni. 368 

[195b] 
6 Rész Az engedelmeségröl 370 [196b] 
7 Rész A tisztaságrol 372 [197b] 
8 Rész A szemérmeteségröl 376 [199b] 
9 Rész A modos maga viselésröl 379 [201a] 
10 Rész A beszédekben valo szemérmeteségröl. 385 [204a] 
11 Rész A nyelvnek más egyób rosz erkölcseiröl, és leg elöb-

ször30 az esküvesröl 389 [206a] 
Az ember szollásrol. 393 [208a] 
A boszuság, vagy a gyalázattal valo illetésröl 39631 [209b] 
A veszekedest szerzökröl 398 [210b] 
A hazugságrol. 400 [211b] 
12 Rész. A mértékleteségröl 404 [213b] 
13 Rész. A kegyeségröl. a haragrol. 409 [216a] 
14 Rész A felebarátal valo békeségröl 418 [220b] 

27 ifiakk 
28 valo {szeretetröl) tiszteletröl 
29 is {szeretni^ tisztelni. 
30 elöbször [1 javí tva, valószinűleg 6-ből. ] 
31 396 [ö - 5-ból javí tva . ] 
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15 Rész. A botsánatrol és a boszu állásrol. 423 [223a] 
[7a:] 16 Rész A felebaráti szeretetröl 431 [227a] 

17 Rész A felebarati intésröl 438 [230b] 
18 Rész A baráttságrol 44932 [236a] 
19 Rész A játékokrol, és a mulattságokrol. 456 [239b] 
20 Rész Az adakozásrol. a fösvenység ellen. 460 [241b] 
21 Rész Az alamisnárol 467 [245a] 
22 Rész Az alázatoságrol 475 [249a] 

ötödik könyve 

Az élet rendenek valasztásárol. 484 [253b] 
Elsö Rész Hogy mitsoda szükséges az életnek rendét jol 

meg választani 485 [254a] 
2 Rész Hogy rend szerént mitsoda fogyatkozásban esnek 

a választásban 489 [256a] 
3 Rész33 Az élet rendének jol meg választására valo modok 

495 [259a] 
4 Rész Hogy jól véghez lehesen vinni az élet rendének 

választását., igen szükséges arrol gondolkodni még idö elött. 
501 [262a] 

5 Rész Hogy mitsoda modokal kel élni a midön végeznek 
az élet rendinek választásárol 502 [262b] 

6 Rész Hogy mit kellesók tselekedni, a midön a rend vá-
lasztásnak idejét el érik. 505 [264a] 

7 Rész Hogy mitsoda szemólyektöl kel kérni tanátsot, az 
élet rendinek választásában 511 [267a] 

8 Rész Hogy ha leheté az ilyen választásban a szüleket hal-
gatni. 514 [268b] 

A szüléket illetö tanáts a gyermekek hivataloságirol. 517 
[270a] 

[7b:] 9 Rész Az életnek külömb fóle rendeiröl leg elöbször 
az egyházi rendröl 529 [276a] 

I Art Az egyházi rendnek nagy köteleségiröl. és veszedel-
miröl. 530 [276b] 
// Art Az egyházi rendre valo hivatásrol 537 [280a] 

32 448 
33 [A bal hasáb a l j á n : ] ^ R) [a jobb hasáb első sora élén:] 3 Rész 
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/ / / Art Hogy mitsoda készülettel kel lenni az egyhazi rend-
hez. 542 [282b] 
IV Art. Ennek a résznek bé fejezése 548 [285b] 
10 Rész A szerzetesi rendröl 554 [288b] 
/ Art Hogy mi legyen a szerzetesi rend. 556 [289b] 
11 Art Hogy mi képen lehesen meg üsmérni ha hivatalosé 
valaki a szerzeteségre. 561 [292a] 
/ / / Art. Hogy arra idöt kel venni, hogy meg lehesen üsmér-
ni, ha valaki hivatalosé a szerzetes rendre 566 [294b] 
11 Rész. A világi eletnek külömb féle rendeiröl. 571 [297a] 
I Art A fö renden lóvökröl és azokrol a kik igazgatnak 572 

[297b] 
II Art A birák és a magistratusok hivatallyirol. 585 [304a] 
III Art Az udvari életröl 593 [308a] 
IV Art A hadi rendröl 597 [310a] 
V Art A világi életnek. meg más rendeiröl.34 [312b] 
12 Rész A házaság rendéröl 605 [314a] 
I Art Hogy mit kel meg tudni a házaság rendéröl 606 [314b] 
II Art Hogy mitsoda készülettel kel lenni a házaság rendé-
hez. 61035 [316b] 
III Art A fellyeb valo résznek bó fejezése 621 [322a] 
13 Rész A nötelenségnek rendéröl. 625 [324a] 
14 Rész Igen hasznos intések36 a melyek az olyan ifiakot 

tekéntik,37 a kik a világban kezdenek lépni. 632 [327b] 
Elsö intés hogy az idö amelyben az ifiuságbol ki kelnek és 
a világban kezdenek menni az életnek leg veszedelmeseb 
ideje 634 [328b] 
[8a:] // Intés Hogy egy ifiu embernek a ki a világban kezd 
lépni. elsö gondgya a légyen, hogy meg tarttsa és kövesse az 
aitatoságot a melyet ifiuságában követte 63638 [329b] 
/ / / Intés39 Hogy szorgalmatoságal el kel kerülni arosz tár-
saságot, 63840 [330b] 

34 [A Táblába.n a fejezetcím kimaradt . ] 
35 610 [Előbb, a fölötte levő két sor közt, sorvégen törölve:] 610 
36 intések [Alatta a sorközben, törlés:] <6> 
37 tekéntik, [e — e-ből javí tva az ékezet áthúzásával. ] 
38<634><638> 636 
39 Intés [n — t-hől javí tva. ] 
«<640> 638 
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IV Intés Hogy valamely hasznos foglalatoságra kel magát 
adni. 64041 [331b] 
V Intés Hogy az ifiak rend szerént valo veszedelminek ezen 
harom okait el kel kerülni. 64242 [332b] 
VI Intés Hogy abban az idöben el kel kerülni a tétovazást 
a hivatalnak választása iránt 643 [333a] 
VII Intés Hogy elöre meg lássa hivatallyának veszedelmit 
és köteleségit. 645 [334a] 
VIII Intés Hogy idején szoktattassa magát arra, hogy ne 
szégyenellye a jó erkölcsöket és azoknak tselekedetit követ-
ni 646 [334b] 
IX Intes Hogy az allando és avaloságos jó erkölcsre adgya 
magát 647 [335a] 
X Intés Hogy hová továb eröseb legyen a hitben és aval-
lásban 653 [338a] 
XI Intés13 Hogy a keresztyéni tudományokban meg gyara-
podgyék. 657 [340a] 
15 Rész A keresztyéni tudományokrol 658 [340b] 
Elsö tudomány. Hogy mi nem ez életért teremtettünk hanem 
a menyért [340b] 
II Tudo. Hogy az üdveségnél nagyob dolgunk nintsen ez 
életben. 659 [341a] 
III Tudo Hogy az üdveséget bajal, és munkával44 nyerik 
meg 660 [341b] 
[8b:] IV Tudo Hogy a mi leg elsö gondunk ez életben a 
legyen. hogy az Istennek tessünk, és kegyelmében élyünk, 
660 [341b] 
V Tudo.iB Hogy az Isten kegyelmében nem lehet lenni hogy 
ha tsak tellyeségel azt fel nem teszik hogy azlstent soha 
halálos vétekel meg nem bánttyák . . 661 [342a] 
VI. Tudo. Hogy a véteknél nagyob nyomoruságban nem 
eshetik az ember. 662 [342b] 
VII. Tudo Hogy az utolso veszedelem. a halálos vétekben 
valo halál 663 [343a] 

41 640. [0 - 2-ből javítva.] 
42 642 [2 - 5-ból javítva.] 
43 XI Istés [Elírás.] 
44 munkával [v megkezdett l-ből javítva. ] 
45V<I>Tudo. 
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VIII. Tudo Hogy ezveszedelem sokakal meg történik. és 
azokal is a kik erröl leg kevesebet gondolkodnak 664 [343b] 
IX Tudo Hogy gyakorta kel gondolkodni a halálrol az ité-
letröl, és az örökké valoságrol. 665 [344a] 
X Tudo Hogy az Istent magáért és szeretetböl kel szolgál-
ni. 665 [344a] 
XI Tudo Hogy el kel rendelni minden tselekedetinket 666 

[344b] 
XII Tudo Hogy a világ minden itéletiben és tudományi-
ban meg tsalatkozik. 668 [345b] 
XIII Tudo Hogy a földi dolgokot meg kel vetni, és tsak 
az Istenhez. kel ragaszkodni. 669 [346a] 

utolso Rész. 

A végig valo meg maradásrol. 670. [346b] 
[9ab: üres; lOab: üres; llab: üres. 12a:] 

2* 19 



az Ifjak Kalauza 
a Keresztyéni 
Áitatoságban46 

ELSÖ KÖNYV 

Hogy mitsoda okok, és indulatok köteledzik az embereket 
arra. hogy a jó erkölcsre adgyák magokat47 ifiuságokban. 

Elsö Eész 
Hogy mitsoda végre teremtetet az ember. 

Mindenek felet azt leg szükségeseb az embemek meg tud-
5 ni, hogy mi végre vagyon evilágban; ezt is kel leg elöbször 

meg tanulni, mert okos teremtet állat lévén az utolso végre 
kel néki munkálodni, a melyben boldogságát [12b:] talál-
hasa, arra a végre pedig nem munkálodhatik. hogy ha arrol 
olyan üsmerettsége nem lészen. a mely néki arra kivánságot 

10 adgyon., és amely fel gerjesze arra. hogy minden modot 
keresen annak el érésére, egy olyan ember aki a maga utolso 
végit nem üsméri, nem külömb az oktalan állatnál. mert 
tsak ajelen valokot tekinti. a testi, és a láthato dolgokot. 
valamint az oktalan állatok. és ebben ö, annál is nyomorul-

15 tab azoknál, hogy azok magokhoz valo boldogságokot talál-
nak a testi dolgokban, ö pediglen nem hogy nyugodalmat 
találhatna azokban. hanem tsak nyughatatlanságot, és vég-
hetetlen nyomoruságot talál. 

Ennek az utolso végnek tudatlanságabol származik az 
20 emberek életének minden rendeletlensége. és meg romlása. 

mert nem üsmervén az ö menyei eredeteket, sem azt az 
Isteni, és nemesi véget, a melyre teremtöjök rendelte öket, 
meg elégesznek hogy ezen halando életnek jovait birhasak. 
nem emelvén fellyeb se gondolattyokot, se kivánságokot, 

25 ugy élnek eföldön, mint ha tsak a földért teremtettek volna. 

46 [Címlapszerűen, nagyobb piros és fekete betűkkel írt fejezet-
cím, 5 sorra elosztva, a lap felsö felében; lapszélességben aláhúzva. ] 

47 magokat [Első « — á-ból javí tva az ékezet áthúzásával . ] — 
[Alább az Elsö Eész első bekezdésében:] ajelen valokot [k — í-ből 
jav.] tekinti . 

20 



Es mint hogy a szánakodásra méltó dolog volna, hogy ha 
egy olyan gyermek a ki királyi vérböl születet, és arra ren-
deltetett hogy még a királyi páltzát hordoza. a pásztorok 
közöt tudatlanságban48 neveltetvén fel, [13a:] tsak egyedül 

5 azal meg elégednék hogy veritékivel kerese szegényül életét. 
nem gondolkodván leg kisebet is arol a nagy szerentséröl. 
a melyre születet, ugyan is siralomra méltó dolog. hogy az 
emberek, a kik amenynek fiai, akik arra rendeltettek Isten-
töl, hogy ót uralkodgyanak véle együt örökké, még is oly 

10 igen el felejtik azt a boldog véget amelyért teremptettek, 
és minden kedveket a földi dolgokban vetvén, nyomorul-
tul meg foszttyák magokot attol az örökös boldogságtol., a 
melyet az ö teremptöjök készitet nékik menyben. 

Erre valo nézve kedves fiam akarván tegedet arra inteni, 
15 hogy még iffiu korodban kaptsollyad magadot ajó erkölcs-

höz; mindenek elöt azt adom elödben hogy te nii vagy, és 
hogy mi végre teremptettél, azért hogy fel ébreszelek abbol 
a feledékenységböl. a mely oly közönséges, és oly veszedel-
mes az embereknek, ugy hogy üsmervén utolso végedet., 

20 buzgoságal suhajtozál az után, és hogy még idején azon 
légy minden tehettségedel., hogy azt el érhesed 

Légy figyelmeteségel kedves fiam, és visgáld meg ezt 
ahárom dolgot, hogy mi vagy. hogy kitsoda az, aki tégedet 
azá alkotot ami vagy, és miért teremptet [13b:] 

25 Elöször, ember vagy, az az, hogy fel vagy ékesitve érte-
lemel és okoságal., olyan testböl állasz, amelynek alkotmá-
nya tsudálatos, és olyan okos, és értelmes lélekböl, mely az 
Isten képére teremtetett, leg tekélleteseb is vagy minden 
láthato teremtet állatoknál. 

30 Masodszor, nem te voltál magadnak alkatoja.49 mivel a 
lehetetlen. hanem mástol vetted mind azt. ami vagy, és 
kitöl vetted azt. hanem attol. aki a menyet és a földet 
teremtette., és aki kezdője50 mindennek, ugyan öis formálta 

48 tudatlanságban [d — t-hől j av í tva : ] neveltetvén fel, <(tsak> 
[13a:] tsak egyedül [előző lap alján, őrszók: csak egyedül] 

49 alkatoja [Első a helyén t intafolt .] 
50 kezdője [kezde-hől j av í tva sötétebb t intával , hosszú <5-vel és 

eltérő j betűvel. Mintha eltérne Mikes szokásos kézírásától. Az 
alábbiakban több hasonló t intaszínű későbbi javí tás ta lálható a 
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testedet, az anyádnak méhiben, és teremtette lelkedet hatal-
mával, te egy Istennek vagy munkája, egy Isten ate Atyád, 
és a fóldön lévö atyádon kivül, vagyon olyan más Atyád 
a menyben, akinek magadal tartozol egészen, 

5 Harmadszor de miért teremtet az Isten tégedet? vigyáz 
erre fiam, mondám hogy miért, és mitsoda végre gondolod 
hogy evilágra hozot az Isten? azérté hogy eleget tévén az 
érzékenységeknek, agyönyörüségekben ély51 hogy joszágo-
kot gyüjcs,52 hogy ditsöséget. és hirt, nevet, szerezhes az 

01 emberek közöt., ? éppen nem ezekért., oly nemes lélek mint 
a tiéd, nem rendeltethetik olyan alá valo, és veszendö dol-
gokra: mivel agyönyöriiség kese[14a:]rüségé változik, a gaz-
dagságok el vesznek., a ditsöség el muhk. hát azérté hogy 
sokáig maradgy aföldön aboldogságodot ót keresed. ós ez 

15 életen kivül53 többet ne kivány. ha ez ugy vagyon, semmi 
külömbség nintsen közötted, és az oktalan állatok közöt., 
az a nemes lélek, a melyet az Isten adot néked, és amelyet 
fel ékesitette értelemel. akaratal. és elmével. és a ki minden 
üsmerettségre alkalmatos, nem54 mutattyaé meg néked. hogy 

20 fellyeb valo végre teremtettél, tsak a magad formája, az 
egyenes tested, a fent valo fejed, a szemeid az ég feló for-
dulva, :(ez a forma ellenkezik az oktalan állatokéval.:) nem 
mutattyaé meg néked, hogy nem a földért teremtettél. 

Pronaque Cum Spectent animalia caetera 
25 terram. 

os homini dedit Coelumque tueri. 
Jussit, et erectos ad sidera tollere vultus. 

kéziratban, amikor nehéz bizonyosan eldónteni, hogy Mikes vagy 
idegen kéz javí tot t -e . Ha Mikes szövege jól megérthető, akkor az ő 
kezeírásával ír t szövegrész marad a főszóvegben, s az idegennek 
látszó javí tás kerül jegyzetbe. Ha Mikes szövege amúgy is kiegészí-
tést kíván, akkor a javí tot t alakot hagyjuk meg a főszövegben, s a 
javí tás leírását jegyzetben adjuk. ] 

51 ély <( ?> [Utána halvány t in tával olyan jel, mintha a thúzot t 
kérdőjel lenne. ] 

52 gyüjcs, [gyücs.-\>ő\ javítva. ] 
53 kivül [Beszúrás. ] 
64 uem <t> [vagy <1> ?] muta t tyaé meg 

inetam. 3. 
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Az oktalan állatok a földért teremtettek. ót vagyon az ö 
boldogságok. ugyan ezért is mást nem tekintenek tsak 
a földet, de te kedves fiam, amenyért te[14b:]remtettél. 
ugyan ót ate lako helyed. ugyan onnét is eredtél: ate lelked 

5 menyböl jöt, viszáis kel oda térni. 
De mit55 látz amenyben olyat, a mi tégedet boldogá tehe-

sen. ? valyon az a szép tsillagos égé, a napé. az a szép mun-
kája az Istennek. és mind a valami nagy és tsudálatos az 
égben? egyike sem ezek közül, mind ezek nem tehetnek 

10 tégedet boldogá., ezeket az Isten sokal aláb valoknak ren-
delte náladnál, a te szolgálatodra teremtette, és éppen nem. 
azért. hogy boldogságodra legyenek. egy szoval visgáld meg 
az egész világot. és mind azt valami nagy és tsudálatos az 
Isten teremtésiben, mind azok tégedet boldogá nem tehet-

10 nek, és az Isten tégedet egyikért sem teremptet ezekért. 
Miért teremtet tehát. ? tsak egyedül magáért, hogy ötet 

birjad, és hogy véle ély amenyekben. a leg szeb teremtet 
állatit, nem itélte hozád móltónak, hanem magát adta hogy 
boldogságod legyen. ugyan ezért is adot néked a maga képére 

20 teremtetet lelket, a mely ötet birhasa, és amely ezen okból. 
soha meg nem elégszik ezen életben valo jokal. és gyönyö-
rüségekel. a mint ezt ki ki tapasztalhattya magában. [15a:] 

•nimirum ad imaginem dei facta anima rationalis caeteris omnibus occupari potest. 
repleri omnino non potest, capacem dei quidquid deo minus est non implebit 

Nem ateremtet allatokért teremtettél tehát kedves fiam, 
hanem ateremtöért. ate utolso veged nem a hogy a teremtet 

20 dolgokat birjad, hanem az Istent magát. azért teremptettél. 
hogy a boldogságod. alegyen., hogy birjad a menyben lévö 
Istent,. és uralkodgyál véle a meg foghatatlan boldogság-
ban, és azt menyi ideig? örökké; az az. anyi ideig, amelynek 
soha vége nem lesz. és amely57 addig fog tartani. valamedig 

30 az Isten maga, ihon erre a nemesi végre rendeltettél: ihon 
az örökség a melyet ate menyei atyád. készitet néked. erre 
a végre teremptet teged, és erre tzéloz az egész láthato 

55 mit [t — w-ből? javí tva . ] 
56 opus <(es) excelsi 
57 amely <[any) addig 
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világnak teremtése., a melyet a te hasznodra. és a maga 
ditsöségire teremtette. 

*oculus non Tidit, nec auris audivit nec in cor hominis ascendit que preparavit dcus 
qui diligunt illum 1 cor. 2. 

Ez igy lévén, szály egy kevesé magadban, és vigyáz két 
dolog'ra, 

5 Elöször. mit tselekedtél mind ekoráig azért a boldog 
végért, a melyre az Isten rendelt tégedet, ohajtottadó azt 
szivesen. igyekeztélé azon hogy arra érdemes lehes. oh' talám 
soha.meg arrol nem gondolkodtál valojában: talám egészen 
el távoztál attol. avétekel tellyes életedel, követvón aközön-

10 séges embereket, kik hátat58 forditanak [15b:] annak aboldog 
hazának, amelyben az ö menyei attyok hija öket, oh' emberi 
vakság mely nagy vagy! oh' kedves fiam mint szánlak.59 

ha teis azok közül valo vagy. 
Erre valo nézve tekinsd meg másodszor hogy mit kell 

15 tselekedned ezután azért aboldog végért a melyre hivattál. 
meddig leszen a, hogy oly keveset gondolkodgyál kedves 
hazádrol, ? meddig fogod el felejteni amenyet, oh' menyei 
gyermek., ki az egból jöttél, és aki az égért teremtettél. ? 
oh! ember, mondgya chrysologus szent péter. mi közöd 

20 néked a földhöz. te aki azt vallod hogy az égböl jöttel, ami-
dön azt mondod. Mi Atyánk ki vagy amenyekben., ? ez 
a mennyei eredet arra kötelez. hogy aföldön olyan életet 
ély, mely illendö legyen amenyhez, ha másként élsz meg 
gyalázod amenyet, és meg kisebitted menyei eredetedet. 

25 kedves fiam ted fel magadban. hogy ohajtani fogod azt 
aboldog véget amelyért teremtettél, és munkálkodgyál szor-
galmatoságal hogy arra méltó lehes. az Isten fiához ülendö 
életel., aki is arra rendeltetet hogy a menyet, és az Istent 
magát birja. 

*s. chrysol serm. 17. o homoquidtibi commune cum terris qui confiteris tibi genus esse 
de coelis ergo coelestem vitam monstra. in habitatione terrena quia siquid in te gesserit 
terrena cogitatio coelo maculam coelesti generi injuriam intuisti. 
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[16a:] Második Rész 

A kereszttség kegyelmére valo hivatásrol. 
és annak köteleségeiröl 

Hogy ha. az a nemesi vég amelyért az Isten teremtet 
tégedet. oly igen kötelez az ö szolgálattyára, nem aláb valo 

5 képen kötelez arra. a mód, a melyet adot hogy el érhesed 
azt a boldog véget, az a mód pedig nem más, hanem az 
a nagy kegyelem: a melyet tett veled, hogy akeresztyénségre 
hivut., és hogy ki vett tégedet60 a kereszttsóg által. abbol 
aveszedelemböl,. a melyben volt az egósz emberi nemzet 

10 a vétekért. 
Erre kel fiam igen figyelmezned; hogy meg foghassad 

ennek ameg betsülhetetlen jó tételnek nagyságát. igen szük-
séges azt meg üsmérni iffiu korodban azért hogy el kerül-
hesed61 a keresztyének rend szerént valo veszedelmit, akik-

15 nek leg nagyob része nem tudgya tellyeségel., hogy mitsoda 
a keresztyénség;62 se azokot a nagy dolgokot, amelyekre 
kötelez ez a név. ezis az oka, hogy ellenkezö életet elnek. 
ezel arendel 

Kérlek azért az Isten nevére., olvasadfigyelmeteségel ezt 
20 a részt, a melyet két árticulusra osztottam. 

[16b:] Elsö Articulus 

A keresztyéni rendnek nagyságárol. 
és a kegyelemröl a melyet az Isten 
teszen azal. a kit arra a rendre. hi. 

Fiam keresztyén vagy az Isten kegyelméböl. de tudodé 
20 jól. hogy mitsoda a, és hogy mi vagy ugy mint keresztyén? 

legy figyelmeteségel. és tanuld meg azokot a nagy kegyel-
meket, a melyeket az Isten tett veled kereszttséged napján. 

A kereszttség által, meg mosogatattál az eredendö bünböl 
a kristus vérinek érdemi által, ki vétettél. abbol aközönsé-

30 gesen valo átokbol, amelyben eset az egész emberi nemzet 

60 tégedet <(abbol) a kereszttség által. abbol 
61 el keriühesed <(a) a keresztyének 
6 2 a k e r e s z t y é n s é g ; <(és h o g y ) se a z o k o t 

qui dilexit 
nos, et lavit 
nos a peccatis 
nostris in 
sangvine suo. 
apocal. 5. 
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avétekért., és meg szabaditattál az ördög hatalmábol, az 
Isten fiává lettél, és ate meg váltodnak tanitványa. az Isten 
Atyádá let, akristus mesteredé; és például életednek, az 
anyaszent egyház anyádá, az angyalok gondviselöid, a szen-

5 tek éretted esedeznek, az Isten templomává lettél, a ki is 
benned lakozik kegyelme által, örököse vagy az ö örökös 
országának, tagjává lettél akristusnak, és [17a:] az ö anya-
szent egyházának., a melyen kivül nintsen üdveség., és 
abban az anyaszentegyházban., a kristus hitének vilagosá-

10 gával világositatol mostanában., az ö tudományára tanita-
tol., azö testével, és drága vérivel tápláltatol., azö kegyel-
mével segitetel., és az üdveségedre minden szükséges modok 
meg adattak., oh' Istenem. mitsoda nagy méltoságu ake-
resztyéni rend; mitsoda hálá adást adcz az Istennek fiam, 

15 aki te veled illyen nagy kegyelmeségeket tett. 

*Eramus natura filii irae, sicut et caeteri, deus autem qui dives esfc in misericordia propter-
nimiam charitatem suam qua dilexit nos, convivi ficavit nos in christo eph. 2. omnes 
filii dei estis per fidem in christo jesu galat. 3. 

Hogy meg foghasad annak nagyságát., vigyáz ezekre. 
1. Az Isten nem tartozot néked ezel a kegyelemmel. a tsak 

tisztán az ö irgalmasága, és nagy josága. a melyekel volt 
hozád', nem az igazság tselekedetiböl,63 mondgya az apostol szpál. 

20 melyeket mi tselekedtünk, hanem az ö irgalmasága szerént üdve-
zitet minket, az ujonnan születésnek feredöje és a szent leleknek 
meg ujitása által. kit ki öntet mi reánk böségesen a mi urunk 
Jesus kristusunk által. tit. 3. 5. 

*non ex operibus justitia quae fecimus nos, sed secundum misericordiam suam salvos 
fecit nos per lavacrum regenerationis spiritus sancti quem effudifc in nos abundé per 
jesum christum salvatorem nostrum 

2 A nelkül a kegyelem nélkül, amelyet az Isten tett veled 
20 soha sem üdvezülhetnél; mivel nintsen üdveség hit [17b:] 

nélkül, és a közönséges keresztyóni valláson kivül, hová len-
nél ha az Isten nem tette volna veled ezt az irgalmaságot 

3. Nem tette ezt a kegyelmet annyi sok millium emberekel, 
kik a hitetlen országokban élnek. tudatlanságban. és avétek-

30 ben, sem annyi eretnekekel., kik noha meg légyenek keresz-
telve valamint magad. atévelygésben élnek,. és el távozva 
a közönséges anyaszent egyháznak igaz hititöl. a ki is az 

63 tselekede<tr>tiböl, [Törlés tollhiba miat t a sorvégen. ] 
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igazság oszlopa, és erös támaszaM miért nem vagy te azok 
közül valo., ? miért teremtet az Isten tégedet keresztyén 
országban. és nem azokot? és aközönséges anyaszent egy-
háznak kebelében, ahol az Isteni titkokrol oktattattál., és 

5 az üdveségedhez valo szükséges dolgokrol., mitsoda boldog-
ság a nékünk fiam. hogy az Istennek oly nagy jóságát vet-
tük. Beati sumus ó Israel; quia quae Deo placent manifesta 
sunt nobis. oh ! mely boldogok vagyunk az Isten irgalmasá-
gabol., amelyel az Isteni titkoknak. és imádando akarattyá-

10 nak üsméritire hivut minket., ezt a kegyelmit nem tette az 
egész világal,65 és miért tette azt inkáb mivelünk mint se66 

másokal. ? oh. kedves fiam hogy ne szeretnök mi azt az 
Istent. aki minket annyira szeretet. szent Agoston azt mond-
gya Theodosius csá-[18a:]szár felöl. hogy boldogabnak tar-

lD totta magát azért. hogy az anyaszent egyház tagja volt, 
mint sem azért hogy nagy császár volt e földön, fiam ez 
a nagy ember. tudta meg betsülni akeresztyénségnek ke-
gyelmét. avaloságos erdeme szerént 

Második Articulus. 
A keresztyennek nagy kötelesógiröl 

20 Hogy ha akeresztyénségre valo hivatal olyan nagy kegye-
lem, hát annak köteleségei mitsodások ? azt nem lehet tagad-
ni hogy igen nagyok ne légyenek és sokal nagyobak, mint 
sem67 a keresztyének azt tarttyák közönségesen., lógy figyel-
metes fiam. és tanuld meg mire kötelez hivatalod. 

20 1. Arra kötelez hogy erösen higyed azokot az igazságokat., 
amelyeket az Isten ki nyilatkoztatot nékünk az Fia a kristus 
Jesus által. a melyek ebben a négyben foglaltatnak. a hitnek 
titkai. a jó erkölcsröl valo tudományok. a melyeket predi-
kálotta, a joknak meg jutalmaztatása., és a gonoszoknak 

30 büntetések tsak ugyan ezen ok alat adták is fel néked 
akereszttséget, a pap minek elötte meg keresztellyen. azt 

64 támasza [sza — utólag beírva sötétebb t intával , Mikesétől 
eltérő z betűvel. Vö. előbb az 50. sz. szövegjegyz. ] 

65 világal, [a — á-ból javí tva az ékezet áthúzásával. ] 
66 mint se [Elírás mint sem helyet t . ] 
67 sem [Beszúrás.] 
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kérdet te [18b:] tölled: hiszé az Atyában, a Fiuban. a mi 
urunkban és meg váltonkban, és a szent Lélekben. és azt 
felelted a kereszt a tyád szája által. Credo. hiszek, emlékezél 
arra . hogy annak a hitnek álhatatosnak, bátornak, és hat-

5 hatosnak kel lenni, alhatatosnak azért, hogy semmiben nem 
kételkedned abban. a mit hinned kel. bátornak, azért, hogy 
soha ne szégyenellyed vallást tenni arrol az emberek elött. 
hathatosnak azért, hogy az életed meg egyezék azal amit 
hisz. és nem kel hogy tselekedetid ellenkezenek hitedel. vala-

10 mint aközönséges keresztyének tselekesznek., akik, szent 
pál mondása szerént, akristust szájokal vallyák, és tseleke-
detekel meg tagadgyák. 

2 A keresztyéni vallás arra kötelez. hogy ellene mondgy 
az ördögnek, és minden tselekedeteinek, ugyan még ezen ók 

10 alat kereszteltek meg. apap azt kérdet te tölled, ellene mon-
daszé az ördögnek. az ö pompáinak. és minden tselekedetei-
nek, azt felelted. abrenuntio. ellene mondok, oh . ! fiam gon-
dolkodtalé valaha, erröl az ellen mondásról., és tudodé azt 
jól hogy mit tselekedtél. ?68 igen nagy fogadást tettél , hogy 

20 soha nem fogod az ördögöt követni, se annak pompáit nem 
[19a:] szereted, az az. a tsalando jokot, és aföldi gyönyörü-
ségeket, a melyek által el szokta veszteni az embereket. és 
hogy el fogod09 kerülni az ö tselekedeteit . . az az a vétket . 
a melynek ö akezdöje., ez olyan fogadás a melyet az Isten-

~D nek tettél . az angyalok. és az anyaszent egyház elött, a mely 
fogadást, mondgya szent Agoston nem az embereknek, ha-
nem az Istennek te t té l ; és az angyalok.70 bizonysági. és meg 
tartoi beszédednek, és azt szorgalmatosan meg t a r t tyák 
menyben, tartozol meg tar tani ezt az ellen mondást, ellene 

30 mondottál az ördögnek szoval., mondgy ellene mostanában 
néki életedel és tselekedetidel, hogy ha hiti szeget nem akarsz 
lenni. oh' fiam meg tselekedtedé ezt, ? vagy is leg aláb vég-
ben viszede ez után. ? lehetneé a, hogy viszá térnél ahoz az 
ellenséghez. akinek oly nagy bizonyságok elött mondotál 

68 tselekedtél. ? <( az) igen nagy 
69 el fodog kerülni [ íráshiba.] 
70 angyalok. [Második a — o-ból javítva. ] 
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ellene. quid tibi Cum pompis diaboli. quibus renuntiasti. ? 
quid tibi Cum pompis diaboli. amator christi. ? 

*in qua profesione non homini, sed Deo et angelis ejus conscribentibus dixistis renuntio. 
renuntiare non solum vocibus. sed etiam moribus. non tantum sono lingvae, sed et actu 
vitae. s. aug. 1. 4. de symbolo ad Cathecuinenos cap. 1. 

3. A keresztyéni vallás az ártatlanságban kötelez élni, el 
kerülvén avétket inkáb ahalálnál, és kö-[19b:]vetvén ake-

5 resztyéni jó erkölcsöket, hogy pediglen meg emlékezél erröl 
akötelesegröl, apap minek utánna meg keresztelt volna, 
fejér ruhát adot reád. mondván. veddel ezt a fejér ruhát, 
a melyet motsok nélkül vigyed az Isten széke eleiben. azért. 
hogy azon külsö fejérség által. meg emlékezél szorgalmato-

10 san meg tartani belsö szépségit és tisztaságát lelkednek, 
a melyeket vett a kereszttségben. oh ! fiam, gondolkodgyál71 

ezekröl a szokrol, és visgáld meg, liogy mitsoda állapotban 
lész az az Isten itéletekor., hogy ha meg szenyesited vétkes 
életedel. azt az ártatlanságot, az a fejér ruha melyet reád 

15 adtak., karhoztatni fog azon az irtoztato napon, apap, aki 
meg keresztelt ellened fog támadni és boszu állást kér Isten-
töl, azért hogy viszá éltel a kereszttséged kegyelmével. 

Elödben tészen ez iránt igen nevezetes tselekedetit egy72 

Muritius nevü Cartagobéli diaconusnak, hogy mint bánt 
20 egy Elpidophorus nevü árianus biroval. a kit is hogy meg 

keresztelte volna, a biro tsak hamar ellene monda a Catho-
lica hitnek. ez a szent diaconus, ezen hamis biro eleiben 
hivatatván. hogy hitiröl valo számot adna, el vivé magával. 
[20a:] a fejér köntöst, a melyet adot volt abirora keresztt-

25 sége után, és meg mutatván néki mindenek. elött, mondá 
néki ezeket a szokot., a melyeket a jelen valok köny hulla-
tásal halgaták: ihon vagyon oh. Elpidophoré, tévelygésnek 
szolgája. a fejér köntösök, amellyek vádolnak téged a fel-
séges Isten elött az utolso napon, én azokra gondot viseltem, 

30 azok tésznek bizonyságot ate hit szakadásodrol., és meg 
mutattyák. hogy a pokolnak tiizét órdemled, azok ékesé-
gedre voltak a midön a kereszttségben meg mosogattatál. 
és meg tisztitatál büneidböl, és ugyan azok is fogják annál 
is inkáb szenvedtetni veled az örökké valo tüzet 

7 1 g o n d o l k o d g y á l [ M á s o d i k d b e s z ú r á s . ] 
7 2 e g y < ( m ) M u r i t i u s [Muritusból j a v í t v a . ] 
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Harmadik Rész 

Hogy az Isten különösön kivánnya, és kedvelli 
; az ifiuságnak szolgálattyát. 

A két elöbbeni oktatás után., meg más olyanokra73 

megyek, a melyek74 ate korodot illetik, el akarván veled 
hitetni. hogy mitsoda nagy köteleség alat tartozol. az Isten-

5 nek adni magadot ifiu korodban, leg elöbször azt adom elöd-
ben, hogy az Isten igen kivánnya. hogy ilyen [20b:] korod-
ban szolgállyad ötet, és hogy az ifiak szolgálattya ö elötte 
igen kedves. ezt az igazságot három okbol. meg mutatom 

1 Mert az ifiuságnak ideje. az életnek kezdete. apedig 
10 bizonyos, hogy az Isten. minden dolgoknak különösön ki-

vánnya a sengéjit. és a kezdetit. ugyan ezért is parantsolá 
meg az ó torvényben. hogy a földi gyümölcsök közöt, min-
dennek a sengéjit nékie ajánlyák, az állatok közöt, az elsök 
néki áldoztassanak, és az emberek közöt. az elsö szülöttek. 

15 elötte bé mutassanak atemplomban az ö szolgálattyára. meg 
engedvén azt. hogy meg váltathasanak abó mutatás után 
ezen rendelésel meg mutatá hogy ambár. mindenek övei 
legyenek is, mind azon által az elsöket, különösön kedvel-
lené, mint olyanokot., a melyek hozája tartoznak. a többi 

20 felet, és azokot ugy kivánná, mint háláadásnak jelit; ebböl 
következik tehát világosan, hogy az ifiuságnak ideje. kezde-
te. és elsö része lévén életünknek. azal az Istennek tarto-
zunk. olyan okokbol. a melyeknek nintsen semmi közi atöb 
idökel. és azt akarja. hogy azt néki bé mutasuk az ö szolgá-

25 lattyára. [21a:] 
2. Az ifiuságnak ideje leg kedveseb Isten elöt. mert rend 

szerént szolván. és a természetnek rendi szerént, az életnek 
az a leg tisztáb része. és amely nem romlot anyira meg a rosz 
szokásokaL, abban az idöben nem anyira üsmérik aroszat. 

30 se anyi hatalmok. és alkalmatoságok nintsen aroszra, avilági 
rosz szokások még az ö elméjeket anyira meg nem hatoták, 
az ö szokások, és hajlandoságok nintsenek anyira meg 
romolva agonoszak által, mind az idöseb koruaknak. de még 

73 olyan<(ra)okra 
74 a melyek [ek — beszúrás.] a te korodot illeti, k, 
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akegyelem melyet vettek akereszttségben. még új lévén, 
kedvesebé tészi Isten elött azt az idöt, leg aláb azokban. kik 
lábok alá nem tapodgyák azt a kegyelmet, és akik el nem 
vesztik az ártatlanságnak azt a ruháját olyan életel. amely 

5 tele legyen vétekel. 
De vigyáz arra. fiam. hogy én azt mondám hogy az az idö 

nintsen. még anyira meg romolva, rend szerént szolván, és 
atermészetnek rendi szerént, mert az igen valo. hogy abban 
gyakorta nagy meg romlás találkozik. de az atermészetnek 

10 rendi ellen vagyon. a ki is az élet ennek elsö reszének. az 
elmének együgyü[21b:]ségit adta. és részül., az szokások-
nak ártatlanságát. és75 azok igen vétkesek, kik hamiságokal. 
és rosz erkölcsökel. meg ronttyák a jó tulajdonságokot, 
a mellyeket a természet adot volt nékik, meg tanulván 

15 a roszat, és futván az után. olyan korban., a melyben a ter-
mészet tsak az együgyüséget, és az ártatlanságot tanittya 
nékik: 

A 3. ók meg mutattya hogy az Isten különösön kivánnya 
tölled. hogy ifiuságodban szolgályad ötet, ugyan azis az az 

20 idö, amelyben több alkalmatoságod lehet hogy meg muta-
sad hozája valo szeretetedet., az, az elsö kisérteteknek az 
ideje amelyben arra kezdenek sürgetni hogy mondgy ellene 
annak a szeretetnek,76 és szolgálatnak, a melyekel néki tar-
tozol, sürgettetel a magad rosz hajlandoságitol. a melyek 

25 akor leg sebesebek: kisérteni fognak a veled egy korásuak., 
ingerelvén gyakorta aroszra. vagy példájokal, vagy beszé-
dekel: kiserteni fog az üdveséged eUensége. aki mindent el 
követ akor. hogy el vonhason az Isten szolgálattyátol., és 
idején magáévá tehesen. ugy anyira. hogy valojában. az az 

30 idö az. a melyet viaskodo. és proba77 idönek nevezhetni, 
a [22a:] melyben meg fogod mutatni. hogy álhatatos és 
valoságos szeretettel szereted az Istent, hogy ha bátorságal. 
ellene állasz azoknak az elsö ostromoknak, igen kevés dolog 
viteznek lenni a békeségben, bátornak mikor senki sem 

35 bánt. roszat nem tselekedni kisértet nélkül; de ellene állani 

75 és [Utólag beírva a sor eleji margóra. ] 
76 annak a szeretnek, [Elírás.] 
77 proba [b javí tva d-ből] idönek 
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arosznak, és el kerülni avétket a kisértetben, és olyan kor-
ban, a melyben arra sürgetetnek. hogy az Isten szolgá-
la t tyá t el hagyák, a bizonyos jele ajó erkölcsnek., és meg 
bizonyit tyák hogy az Istent mindenek felet szeretik. 

*gubemator in tempestate dignoscitur, in acie miles. probatur. delicata jactatio est cum 
periculum non est confiictatio in adversis probatio est virtutis. s. Cyprianus lib de mor-
talitate. 

5 Ezek az okok fiam. meg üsmértetik velünk hogy az Isten 
különösön szereti az ifiuságnak78 szolgálattyát: és hogy ha 
ezt akarod79 avétek el kerülésire, és az Isteni szolgálatra 
forditod. annál önéki kedveseb áldozatot nem adhatz, és 
amint egy tudos auctor mondgya. azok akik ifiuságokban 

10 magokot meg gyözik, és a kik bá t ran ellene állanak akisér-
teteknek., hogy az Istennek adhasák magokot., azok ifiusá-
gokbol, sziintelen valo áldozatot tesznek, a melyben az 
Istennek élö. és kedves ostyát ajánlanak., tiszta ostyát, mivel 
utállyák avétek ruttságát , oh' fiam tarsd meg jól ezt az 

15 igazságot. és soha el ne felejttsed. 
*qui in hac aetate se domant. et deo se sociant offerunt deo hostiam viventein. deo pla-

centem immaculatam. Hugo. á s. victor. 

[22b:] Negyedik Rész 

Hogy az Is ten különösön szereti az ifiakot, 
és hogy örömest muta t tya hozájok kegyelmit. 

Többet is mondok fiam. mivel az Is ten nem tsak azt80 

kivánnya hogy ifiuságodban szolgályad, de még különös 
20 szeretettel is szeret téged., és hogy abban az idöben. örö-

mesteb adgya néked több kegyelmit mint sem másban., 
azért hogy segittsen szolgálatyában, és hogy abban jobban 
meg mafadhas, ez az igazság nem aláb valo erejü az elöbbe-
ninél, eszerént muta tom azt meg. 

20 Az Is ten leg inkáb három féle személyeket segit örömest 
kegyelmivjel; agyengéket, az együgyüeket tudniillik, azokot, 

78 az ifiuságnak (szeretet i t ) szolgálattyát: 
79 akarod<(ra> [ ? Első a beszúrás a két szó közt; második a — o-

ból javí tva. A törlés olvashatatlan, de a szöveg értelme szerint 
valószínűleg lcorodra vagy Jcorodot volt. ] 

80 azt <(azt)> kivánnya 
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kik aroszat nem anyira üsmérik. és az alázatosokot, az 
gyengéket, mert azokban tettzik ki inkáb kegyelme, az egy-
ügyüeket, mert nem anyira üsmervén aroszat, nem is gátol-
lyák meg anyira az Isten kegyelmét, a ki meg nem veti az 

5 egyiigyüt mondgya az irás. és nem segiti a gonoszt, az aláza-
tosokot, mert a kevélység meg gátolván az Isten kegyelmét, 
ellenben az alázatoság azt el nyeri, mert az Isten ellene áll 
[23a:] akevélyeknek, és kegyelmét adgya az alázutosoknak 

Ez aharom tulajdonság. rend szerént fel találtatik az ifiu-
10 ságban, a kiis gyengéb nem tsak testében, hanem elméjiben 

is., az ö elméje nem lévén még meg erösitve az üsmerettség. 
és aproba által, se az akarattya nem elegendö álhatatos az 
olyan dolgok ellen., a melyek ellenkezö gondolatot adhatnak 
néki azö jovával., együgyüsége is több vagyon nékie, nem 

10 lévén anyi üsmerettsége aroszban, se anyi külömböztetése, 
mint az idösüeknek. alázatosága is több vagyon nékie. mert 
kószeb is az engedelmeségre., és szó fogadásra. és ha a 
kevélység fel találtatik, a mint az igen meg vagyon az ifiu 
elmékben, az a mód nélkül valo meg romlotságtol vagyon., 

20 Ebböl következik világosan, hogy az Isten aki kedvesen 
mutattya jósagát azokhoz, akiknek arra leg több sziikségek 
vagyon., a midön ahoz érdemetleneké nem teszik magokot., 
örömel közli kegyelmit az ifiakal, adván nékik gyakorta jó 
gondolatokot, és jó kivánsagokot ajó erkölcsre, ós azokhoz 

20 valo szükséges segittségit adgya nékik, értem olyan formán. 
hogy ha rendeletlen életekel azokot meg nem gátolyák, és 
érde-[23b:]metleneké81 nem teszik magokot jóságihoz. meg 
rontván idejeknek ártatlanságát, elméjeknek gonoszságá-
val. és vétkek sokaságával 

30 Ennek82 az igazságnak meg bizonyitására nem kel más 
bizonyság, hanem a minden napi proba, amely világosan 
azt83 meg mutattya; oh fiam menyin vannak olyanok. akik 
ki kelvén az ifiuságbol. nagy változást tapasztalnak magok-

81 érde- [23b:] <d)metleneké [Az előbbi bekezdés, a 23a elején 
elírásból] álhatos [álhatatos helyett ; a 22a elején s másu t t is álha-
tatoa a lakban írja.] 

8! Ennek az (bizonysag) igazságnak [az — a-ból javí tva, z be-
szúrásával. ] 

83 azt [Beszúrés. ] 

3 Mikea Kelemen összes Mfivei IV. 

jacob. í. 
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ban. nem érezvén84 az u tán magokban az Istennek anyi 
kegyelmét mint a menyit vesznek vala ifiu korokban. akoron 
a szent sugarlások gyakraban8 5 valának. ajó gondolatok, és 
a88 kivánságok bövebbek, aroszat igen gyülölték, ajó nálok 

5 kedves volt. ajó erkölcs édes, és könyü. 
De mostanában lá t tyák hogy mind ezek meg változtak; 

a sugarlások ri tkábak, avétket nem anyira gyülölik, az áita-
toságok meg hiilt, és némelykor el is alut., a mely szomoru 
változásért., keseregnek az el mult idön, és az elvesztet 

10 kegyelmeken. mondván jóbnak ezeket a szavait. lcitsoda ad-
hattya azt meg nékem. hogy meg láthasam az el mult idöt. és 
hogy viszá [24a:] térhesek arra az dlapotra a melyben voltam 
ifiusagomban, a midön az Isten velem volt. kegyelmének 
szüntelenvalo segittségivel. 

* jób. 29. quis mihi tribuat ut sim juxta menses pristinos seeundum diesquibus dominus 
eustodiebat ,me sieut fui in diebus adoloscentiae meae. quando erat omnipotens mecum 

15 Szent Agoston igen szomoruán tapasztalá magában ezt 
aváltozást. a mint ezt meg valya gyonásiban. azt mondgya 
tehát . hogy ifiu korában betegségben esvén. nagy buzgosá-
gal kiyánta a kereszttséget, a melyet el halasztat ták véle. 
bizonyos okokbol. és hogy meg más betegségben esvén har-

20 mintz esztendös korában, akereszttségröl akor már nem gon-
dolkodék., oh' fiam adgya Isten hogy soha meg ne probállyad 
ezt a yáltozást, és ne legyen okod az el mult idöért valo 
keserüségre., mint sokaknak vagyon. akik is meg muta t tyák 
magokban liogy az Isten gyakorta kedvez kegyelmivel az 

25 ifiaknak, és hogy meg vonnya azt azoktol, kik azal viszá 
élnek. 

* vidisti deus meus quo motu animi et qua fide baptismum christi tui dei et doni mei 
flagitavi a pietate matris meae et matris omnium87 Ecclesiae tuae. lib 1. conf. cap. 10. 
neque desid(erabam in illo tanto periculo baptismum tuum et melior eram quando illum 
de materna pietate flagitavi, sicut jam recordatus atque confessus sum. lib. 5. c. 9. 

De ha még más valoságos bizonyságot kivánsz az ifiakhoz 
valo szeretetiröl az Istennek, visgáld meg,88 hogy mit tsele-

84 érezvén.[Szóvégi é — ó-ból javítva. ] 
85 gyakraban [ban a-ja o-ból javítva. ] 
86 a [Beszúrás. ] 
£7 omniumnium [Elírás.] 
88 visgáld meg, [s — beszúrás sötétebb tintával. ] 
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kedet az Isten Fia ez iránt, a raidön még evilágon volt., 
azon kivül hogy magais kisdedé akart lenni, és által menni 
agyermekségnek. és az ifiuságnak gradusin., noha attol meg 
menthette volna magát. [24b:] és egész ember lehetet volna 

5 egyszers mind; menyiszér nem mutatá meg a gyermekekhez 
valo szeretetit, ? az Evangyélium sok helyt mondgya. hogy 
magához hitta a gyermekeket, parantsolta hogy hagyák 
hozája menni a gyermekeknek: meg feddé azokot kik nem 
engedék hogy hozája menyenek, hogy övék volna amenyek-

10 nek országa. tsudálatos joságal meg öleli vala öket, és89 tsak 
akor küldötte el öket magátol. minek utanna reájok tette 
volna kezeit. és meg áldotta volna öket. 

Az ö leg nevezeteseb gyogyitási az iffiakon volt. ilyen volt 
annak a királynak a fia, a már haldoklot sz. janosnál. 

10 a 4 részben; egy meg más akit az ördög gyöttröt. sz. math. 
17 resziben. a százados szolgája. a kananéabéli aszonynak 
a leánya. 

* amat christus infantiam. quam et animo suscepit. et corpore. 
amat christus ínfantiam, humilitatis magistram, innocentiae regulam mansvetu'linis 
formam s. Aug. ser. de Epiphan 

A három halottak közül. akiket fel támasztot, a ketteje 
igen ifiu volt. a jairus leánya. naim városában az özvegy 

20 aszony fia, a harmadik lázár. aki nem vala igen idös, atizen 
két apostol közöt, szent jánost leg inkáb szerette. aki is leg 
iffiab volt. [25a:] 

Egy szoval, mi bizonyithattya jobban meg a kristusnak 
az ifiakhoz valo szeretetét, mint ez a két dolog. 

25 Elöször azt erösiti nékünk. hogy valamit a kisdedekért 
tselekesznek, olyan mint ha ö érette magáért tselekedték 
volna, a ki bé fogad egy ilyen kisdedet az én nevemben, engem 
fogad bé. 

Másodszor, az a rettentö fenyegetés, a melyel fenyegeti 
30 azokot kik meg botránkoztattyák az ifiakot tudni illik, kik 

vétekben ejtik. A ki pedig meg bottránkoztat egyet akisdedek 
közül. kik én bennem hisznek, hasznosb annak hogy egy malom 
kö kötessék anyakára. és atenger melységiben el meritessék. 
nem elegendö nagy jeleé e. a kristus ifiakhoz valo nagy 

89 és <(az) tsak 

; Í* 

matth. 19 
Mark. 10 
luk. 16. 

matth. 18 5. 

matth 18 6. 
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szeretetének, mivel oly nagy buzgoságal. és nehezségel. 
vagyon azok ellen, kik el akarják forditani öket szolgáláttyá-
tol, Imé kedves fiam ezek a nagy bizonyságok az Isten 
szeretetinek a melyel vagyon ifiuságodhoz, ebben bizonyos 

5 lévén., lehetneé meg tagadnod tölle szeretetedet és szolgá-
latodot melyeket kiván tölled. ilyen korodban, minden 
bizonyal nem lehet, hogy ha tsak rettentö háléadatlan nem 
akarsz lenni. és hameg nem akarod ötet boszontani., a mint 
ezt meg mutatom néked. 

[25b:] ötödik Rész 
10 Hogy azok, a kik nem adgyák Istennek 

magokot ifiuságokban., igen meg boszonttyák. 

Ez az igazságnyilvánkövetkezik90akételsökböl; mert ha 
avalo amint azt meg mutatuk. hogy az Isten különösön 
kivánnya az ifjuság szolgálattyát. hogy azt akort igen szere-

15 ti. hogy különös kegyelmekel segitti azt, ezekböl akövetke-
zik, hogy ötet nem91 lehet nagyobal meg boszontani, mint 
azal. hogy ha nem akarnák szolgálattyát, amelyet ö oly 
igasságal kiván., ós hogy ha nem vennék örömel azt a szere-
tetet a melyet mutat az ifjusághoz, annyi kegyelmivel és jó 

20 téteményivel. de mint hogy ezt az igazságot oly szükséges 
meg tudni, hogy eléggé arra nem inthetik az ifiakot, azért92 

vilagosaban meg mutatom azt nóked, a három következendö 
dolgokban, kérlek hogy azokra figyelmez 

1. Ha az Isten szolgálattyára nem adod az ifjuságodnak. 
25 idejét, ugy el veszed tölle ajelen valo és bizonyos idöt, hogy 

néki olyan mást adgy. amely bizontalan. [26a:] azt sem 
tudod ha azt el érhetedé, és ajövendö nintsen hatalmodban., 
ez az elsö gráditsa az Istent valo boszontásnak, azt fogadod 
az Istennek hogy szolgálni fogod a midön idöseb lósz. ki 

30 mondotta azt néked hogy sokáig fogsz élni ? ha abban bizo-
nyos nem vagy, hogy a holnapi napot életben el éred, hogy 
lehetnél abban bizonyos hogy még tiz esztendeig élsz ? sokal 

90 következik (következik) a két [Törlés a sor végén. ] 
81 nem (nem) lehet 
" azért [z — r-ből javítva.] 
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többen vannak a kik a husz, huszon ött esztendöt meg nem 
haladgyák. mint azok a kik meg haladták,93 hogy pedig 
bizonyos nem vagy ahoszu életben., nem boszontodé akor 
igen meg az Istent, a midön olyan idöt igérsz9* néki, a mely 

5 nintsen hatalmadban, és el veszed tölle a jelen valot a melyel 
élsz. ? vald meg fiam ha nem trefálodikó az olyan az Istenel. 
aki eszerent tselekeszik? és nem mutattyaé meg. hogy leg 
kiseb akarattya nintsen szolgálattyára, mivel olyan idöre 
halogattya a szolgálatot a melyet talám soha el nem éri 

10 2. Nem tsak bizonytalan idöre halogatod az Isten95 szol-
gálattyát. de még el veszed tölle a leg jóbbat, hogy a leg 
roszabikát adgyad néki. Mert [26b:] nem akarván szolgalni 
az Istent. és a jó erkölcsre adni magadot ifiuságodban., 
amely, amint azt meg mondottuk olyan idö, a melyet arosz 

15 szokás nem anyira rontotta meg, olyan idöre hagyod maga-
dot., amelyben mindenek azon vannak, hogy tehetetlennó 
tegyenek tégedet ajora, és ajó erkölcsre, a testnek almatlan-
sági amelyek minden nap96 nevekednek, a meg rögzöt rosz 
szokások, amelyekhez kötetve lészesz. a világi sok bajos 

20 dolgok, a földi jokért valo nyughatatlanság, avilági szokások 
a melyeket magadban vészed.; mivel a világ, szent jános 
szerént el merült a vétekben; a mely tsak a gyönyörüsége-
ket. a fösvénységet, és a nagyra menetelt ohajttya, és tsak 
ugy gondolkodik az üdveségröl, és az örökkó valoságrol. 

25 mint ha nem is volna. 
Mind ezek olyan akadályok az üdveségedre, amelyek egé-

szen el forditnak az Isten szolgálattyátol, hogy ha idején 
annak eleit nem veszed,97 el kerülvén ifiuságodban avetket, 
és követvén a jó erkölcsöt., itéld el hát mint meg bántod az 

30 Istent. a [27a:] midön olyan idöre halasztod szolgálattyát. 
a melyben mindenek azon igyekeznek hogy attol el fordit-
hasanak, és olyanban nem akarod szolgálni, a melyben keve-
seb akadályt, és töb könyüséget találsz arra 

totus mundus 
in maliguo 
positus est. 

93 meg halad<gyák.)ták, 
94 igérsz [igészből javí tva r beszúrásával. ] 
95 az Isten < Isen) szolgálattyát. 
9e nap [Beszúrás. ] 
97 veszed, <hog> el kerülvén 
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3. De a mi raég irtoztatobá tészi aboszontást. nielyel vagy 
az Istenhez, ahogy. nem akarván nékie adni magadot ifiu-
ságodban., tsak akor akarod szolgálni, minek utánna részt 
vettél volna minden gyönyörüségekben, és meg elégittetted 

5 volna kivánságidot. és követted volna minden rendeletlen 
hajlandoságit ifiuságodnak., ugy hogy. az idö melyet Isten-
nek szántál, tsak annak az idönek maradékja, a melyet 
a vétekben, és az ördög szolgálattyában töltöttél volt el 
oh! Fi'am. veszedé észre mitsoda nagy meg bántás e. ? és 

10 mint boszontod Istenedet., és teremtödet, ate lelked98 arra 
teremtetet, hogy az Isten temploma, és lakohelye legyen és 
azt tsak akor akarod nékie szentelni minek utanna sokáig 
birta volna az ördög, és minek utánna azt meg ferteztetted 
volna sok számu vétkekel. 

15 Egész életedet az Isten szolgálattyára kellene forditani, 
és te annak az elsö részit. amelyik leg jób. az ördög [27b:] 
szolgálattyára akarod adni, és tsak azt akarod meg hadni az 
Istennek., a melyik" már a vétekre nem szolgálhat, leheté 
ehez hasonlo méltatlanság ? mit mondanál az olyan emberöl, 

20 aki egy fejedelemnek asztalára tsak azt akarná fel vinni. 
a mi a sertésektöl. és az ebektöl meg maradot: az utálatos 
dolog volna mondhatnád nekem, és azt nem utálod. hogy 
hasonlot akarsz tselekedni az Istenel. sokal vétkesebben. 
a midön olyan korodot szánod szolgálattyára, a melyben 

20 már meg nem elégitheted100 rosz kivánságidot, a melyeket 
bé töltötted volt ifiuságodban oktalan állat modgyára. Nem 
Istent boszontásée, ? hogy ha azon panaszolkodik az ó testá-
mentumbéhek101 ellen. kik meg ferteztetet kenyeret ajánlot-
tanak néki az oltáron., mitsoda panasza nem lehet ellened, 

30 aki, nóki102 tsak olyan maradék életedet akarod adni; amely 
meg ferteztetet minden féle tisztátalanságokal. Hogy ha 
átkoza az olyat a ki magának meg tarttya a jób-[28a:]bikot. 
raondván. Átkozot atsalárd, aki aroszabikot, és az aláb valot 
választtya hogy azt ajánlya az Istennek. mitsoda átoktol nem 

98 lelked [Első e — e'-ből javí tva az ékezet áthúzásával. ] 
99 a melyik ( a ) már [r — s-ból javí tva. ] 

100 elégitheted [Első e fölött á thúzot t ékezet.] 
101 testámentumbéliek [men e-je valószinűleg n-ből javí tva. ] 
102 néki <(olyan> tsak olyan 

1 cor. 3. 

malach. 1. 

malach. 1. 14. 
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félhetz te . aki nem tsak a roszabikot adod neki, de aki még, tsak 
azt akarod nékie adni. a mi ate ifiuságodnak gyönyörködteté-
sire és rendeletlenségire szolgált, oh' adná Is ten hogy ne látnok 
bé tellyesedésit ennek az átoknak, sok számu ifiakon., mint 

5 a melyet lá tunk minden nap veszedelmes tör ténetek által, 
a hirtelen valo halálok. az Is ten el hagyása, arosz erkölcsben 
valo meg rögzés. és más több veszedelmek, a melyek ate 
igasságos haragodtol. jönek. oh. nagy Isten, a melyek által 
meg bünte ted azokot kik tégedet el hagynak ifiuságokban, 

10 hogy kövesék rosz hajlandoságokat., és akik tégedet anyira 
meg vetnek, hogy tsak akor akarnak szolgálni, minek u tánna 
rabjai lettek volna avéteknek. rosz kivánságoknak.1 0 3 és 
az ördögnek. 

[28b:] Hatodikwl Rész 

Hogy az Is ten utállya a rosz erkölcsü 
15 ifiakot. 

Erröl valo nevezetes példák. 

Mind azok után a melyeket mondot tunk, nem szükséges 
ezt a mondást meg bizonyitani, a mely szükség képen követi 
a harom elsöket. mivel, hogy ne utálná az Is ten azokot, aki-

20 kel annyi kegyelmet tészen, hogy különösön kivánnya szol-
gálattyokot; a kiknek sziveket meg nem hat tya 1 0 5 a szere-
tet, . a melyel vagyon hozájok, és a kegyelmek melyeket 
vélek tészen.: és akik ellenben. olyan meg vetésel bannak 
véle, a mint ezt meg muta t tuk : Az Isten utállya abünösö-

20 ket, a mint maga mondgya A versor impium utálom a go-
noszt. de ezt inkáb meg mu ta t t a azok ellen akikhez több 
szeretetel volt. és akik oly méltat lanul viszá élnek joságá-
val,106 a meg bántó t szeretet fiam. boszonkodásra változik, 
és a meg vet tetet jóság, nagy haragra fordul. [29a:] 

103 kivánságoknak. [nák — kereszttel jelölt beszúrás sötétebb 
t intával a sor alat t ; Mikesétől eltérőnek látszó írás? Vö. az 50. sz. 
szövegjegyz. ] 

104 Hatodik [d - ifc-ból javí tva. ] 
106 a kiknek sziveket meg nem ha t tya (sziveket) a szeretet,. 
106 joságával, (a szeretet) a meg bántót szeretet 

genes. 38. 
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Hogy ez igy légyen, azokon az okokon kivül mellyek ezt 
meg mutattyák világosan. a történt dolgok elökben adgyák. 
bizonyosan,107 hogy az Isten mint utállya arosz erkölcsü 
ifiakot, erre valo nézve négy nevezetes példát adok elödben 

5 a szent irásbol., hogy senki abban ne kételkedhessék.108 és 
hogy ezekröl. el lehesen itélni atöbbit. 

Az elsö példa ajudás két fiárol vagyon; ennek109 apátriár-
kának négy fia volt. a kik közül. akét elsö igen gonosz, és 
rosz erkölcsü volt. ihon mit mond az irás az elsöröl, Heröl. 

10 fuit quoque Her primogenitus juda. nequam in Conspectu 
Domini., et ab eo occisus est, Her judásnak az elsö fia, igen 
gonosz volt Isten elött. meg is ölte ötet, amásodikárol, onánrol. 
mindgyárt azután azt mondgya az irás, hogy az Isten meg 
verte ötet halálal, mert utálatos vétket tselekedet., Id circo 

15 percussit eum Dominus, eo quod rem detestabilem faceret, ez 
avétek, noha oly utálatos Isten elöt., és oly nagy büntetésel 
büntetetik meg, mind-[29b:]azon által. igen közönséges az 
ifiak közöt. amelyért gyakorta szál reájok az Isten haragja. 
láthato, vagy láthatatlan képen. 

20 A második példa., a fö papnak. Hélinek110 két fiárol. ofni, 
és finéröl. ezt a két ifiat az attyok atemplomban szolgal-
tatta. de ezek ót magokát igen roszul viselték., igen nagy 
illetlenségeket követtek a templomban, és sok igaságtalan-
ságokot a néphez, a ki. áldozatokot mutatot bé az Istennek: 

25 a kitöl sokal többet kivántak. mint sem igasságosan kiván-
tatot volna, ugy anyira, hogy az irás béliál fiainak nevezi 
öket, az az gonoszoknak., mivel béliál teszi. absque jugo., 
az az. járom. és félelem nélkül valo; azt is mondgya felölök, 
hogy el vesztették volt az Isten félelmét. és köteleségeket. 

30 és hogy az ö vétkek rettentö volt az Isten elöt. 
Az ö gonoszságok anyira fel gerjesztette volt az Isten 

haragját. ellenek, hogy samuel által, azt izené Hélinek. a ki 
el mulatta volt meg inteni fiait. hogy olyan boszut áll raj-
tok, a mely például lészen minden maradékinak. Hogy a 

j 

107 bizonyosan, [a fölött á thúzot t ékezet. ] 
108 kételkedhess<y>ék. [JJ — g-hől javí tva. ] 
109 ennek [nek — utólagos beírás a sorvégi margóra. ] 
110 Héli<ás)nek [nek e-je a-ból javí tva. ] 

GíueflSJ. 

Genes. 58. 

1 reg. 
0. S. et 4. 
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familiájábol111 el veszi az [30a:] fö papságot, és másnak 
adgya, hogy soha senki az öregséget a familiájában el nem 
éri. és hogy tsak nem mind a maradéki iffiukorokban hal-
nak meg: hogy az ö két fia. ofni, és finé. egy napon ölet-

5 nek meg., ós hogy minden maradóka mindenkori jelit 
viselné gonoszságának, a melyet soha el nem törölhetnék 
az áldozatok. 

Mind ezek bé tellyesedének., kevés idö mulva ofnit, és 
finét, a filisteusok meg ölék, ugyan azon nap Hóü meg hal-

10 ván halálokot. a székiben hátra esvén. a fejit bó töré. és 
meg hala., sok más egyéb szomoru dolgok történtenek azon 
a napon. a többi. közöt a frigy ládát is el nyeré az ellenség, 
és mind a töb jövendölések egészen bé tellyesedének, oh' 
menyi nyomoruság következik egy familiában. két fiunak. 

15 gonosz életiért. 
A harmadik példa, Ámnonrol a David elsö fiárol vagyon. 

az irás tsak egy gonosz tselekedetit adgya elönkben, de 
olyan utálatost, hogy még többeket is tselekedhetet., abizo-
nyos lévén. hogy az ember nem113 mász fel egyszers mind 

20 a hamiságnak tetejére. és hogy a [30b:] nagy vétkek attol 
vannak. hogy az Isten el hagya a lelket., az elöbbeni vót-
keiért, ez az ifiu fejdelem. nem igyekezvén hogy még ifiu-
ságában meg zaboláza rosz kivánságit, anyira el hagyá szivit 
a szemérmetlen szeretetnek, hogy az, amaga hugához valo 

25 tisztátalan szeretetre vivé, és mint hogy azt meg nem nyer-
heté hogy ahuga reá állyon olyan utálatos tselekedetre; az 
eröszakal segitté rosz kivanságát, és igy egy tselekedetivel, 
két rettentö vétket mivelt, az eröszak tételt, ós az atyafiá-
val valo vétket.114 

30 De az Istennek igassága nem halasztá sokára. meg mutat-
ni,. hogy mint utálná ennek az fejdelemnek vétkeit. mivel 
két esztendö mulva. meg ölé ötet absolon. az öttse, aki mind 
az ideig el titkolta volt magában ezt a boszu állást. oh' 
Istenem, mely rettentök ate itéletid. 

111 familiájábol <(ki) el veszi [eí <ki> fölé irva. ] 
112 <1 r e g c 3> 1 reg. C.3. 
113 nem [Beszúrás. ] 
111 vét<e>ket. 

1 reg."1 

C. 3. et 4. 
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A negyedik példa Absolonrol,115 a Dávid harmadik fiárol, 
aki is nem vala jobb abátyánál Amnonál, Ez kevély elméjü 
volt. t ud t a magat te t te tni , boszu álló, nagyra vagyó. ema-
gához. és [31a:] a maga szépségihez. mód nélkül valo szere-

5 te t te l volt, a mint is, az irás szerént. rend kivül szép volt, 
ennek aleg elsö rosz tselekedete a bá t tyáva l valo gyilkosága 
volt. ellehet1 1 8itélni hogy több rosz tselekedetek is meg elöz-
hették azt, Ezért avétkiért az At tya haragjában esék. a ki117 

ött esztendeig nem szenvedé ötet udvaránál . , az u tán udvar-
10 hoz hivataték, és kegyelmében vevé. de alig tére viszá az 

udvarhoz, hogy a király ellen. kezde támadni , és a népet 
magához édesitvén. egy kis városkában mene. ahol király-
nak kiál ta tá magát. , az u tán fegyvert foga az At tya ellen, 
arra kénszeritté hogy el hagyná jerusálem városát, hadat 

10 gyüjte hogy el venné az at tyátol a koronát. Mit fog it tsele-
kedni az Isten igassága ? látat lanná teszié ennek az el vete-
medet fiunak tselekedetit., ? nézük meg fiam mit mond 
a szent historia erröl. David lá tván a fia igen szorongatná., 
kételeniteték magát oltalmazni., a mely kevés hadd volt 

20 véle, azt rendben veszi . . és a hartzra kiildi, a har tz meg 
lészen, az Absolon hada, noha több számu volt is, de mind 
le vágatat ik. [31b:] 

Ebben aveszedelemben., (oh! Istennek itélete:) ugy tör-
ténék hogy118 absolon el akarván szaladni és egy nagy fa 

20 alat119 nyargalván el. ahaja, a mely rend kivül valo volt, 
tsudálatosan. és az Istennek engedelméböl, oly erösen a fa 
ágához tekerödzök., hogy hajánál fogva az agon fent akadot, 
és az öszvérje ki ment alola, a David emberei látván fel 
akadva által verék lántzákal. és meg ölék. noha Dávid tsu-

3 a dá la tos kegyeségiböl., meg parantsolta1 2 0 volt nékik a hartz 
elött, hogy a fiát ne bánt tsák. 

115 Absolonrol. [A — a-ból javí tva. ] 
116 el lehet<e> itélni 
117 a ki [a — utólag beírva a sorvégi margóra; ki — es-ből javí tva, 

új sor elején. ] 
118 högy [Ékezethiba. ] 
1 ,9 fa alat ( m e n ) nyargalván el. 
120 meg parantsolta volt [ts — cs-ből javí tva. ] nékik <m> a 

hartz 

42 

2 Beg. 13. 14. 
15 1£ 17 18. 



oh. Istennek igassága. meg mutatod. hogy a szemeidet bé 
nem hunyod, a rosz fiaknak gonoszságin, és hogy ha némely-
kor el halasztod az121 érdemek szerént valo ostorozást. hogy 
idöt adgy nékik ameg térésre, keményen meg bünteted az 

5 után. a vétekben valo maradásokot, és a meg vetést. a melyel 
meg vetik jóságodot. amely joságal várod öket apenitentzia 
tartásra [32a:] 

Imé ezen négy szent irásbol valo példák. világosan meg 
mutattyák, mint utállya Isten arosz erkölcsü ifiakot a szent 

10 irás többeket is adhat elönkben illyeneket. 
vigyáz fiam egy dologra, a mely méltó afigyelmeteségre., 

és amely nem más. hanem hogy, a négy példákban a me-
lyekröl szóllottunk, három féle vétkek találtatnak, a melye-
kért utállya leg inkáb az Isten az ifiakot., és a melyek. leg 

10 rend szerént valob okai veszedelmeknek, 
Az122 elsö, és aharmadik példában meg láthatni atisztáta-

lan vétket, a másodikában, a vallásnak. és a szent dolgok-
nak, meg vetéseket., amelyre igen kel vigyazni az ifiu egy-
háziaknak, kik egyházi joszágokot birnak, ne hogy123 azokal 

20 viszá élvén. az Isten átkát vegyek magokra. és familiájok-
ra., a negyedikében.124 a szülék meg vetésit láttyuk, és az 
atyai hatalom ellen valo fel támadást. 

Hetedik Rész 

Hogy rend szerént az ifiuság idejétöl füg 
az üdveség. 

25 A miket mondottunk a négy utolso részben, meg [32b:] 
mutatta néked, hogy mitsoda köteleségel. tartozol. az Istent 
szolgálni ifiuságodban, a tisztelettel, amelyel tartozol hozája 
lenni a szolgálatod kivánásáért, és a szeretetért. melyel 
vagyon üdveségedhez; a mely tiszteletet el nem mulathatod. 

30 hogy ha tsak meg nem akarod boszontani., és ha haragjában 
nem akarsz esni. mostanában. a magad tulajdon hasznod-

121 az ^ostorozást.) érdemek szerént valo ostorozást. [ostorozást 
r-je z-böl javí tva. ] 

122 Az <(harm) elsö, és a harmadik 
123 hogy [Beszúrás. ] 
124 a negyedikében. [i — e-ből javí tva. ] 
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bol. akarom veled meg üsmértetni azon köteleséget. és vila-
gosan meg mutatni néked, hogy ate üdveséged tsak nem 
egészen azon az életen füg, a melyet fogsz élni ifiuságodban. 

oh! Adná125 Isten fiam, hogy te, és mind azok akik veled 
5 egy idösüek, meg foghatnád jól, és soha el ne felejtenéd ezt 

az igazságot, amelyet aközönséges emberek nem tudgyák., 
és az a tudatlanság. sokaknak okoza, örökös veszedelmeket. 
Adná Isten hogy minden emberek meg üsmernék, hogy az 
anagy örökké valo boldogság, vagy boldogtalanság, a mely ez 

10 élet után várja öket, gyakorta attol az elsö idötöl füg, a mely-
lyet minden meg veti, és leg nagyob része oly roszra fordittya 

De hogy ezt az igazságot el hitethesem veled. [33a:] tsak 
a szent irásbol valo bizonyságokot hozok elö. tudni illik 
magát aszent lelket. aki arrol. oly nyilván valo bizonyságot 

15 tészen, hogy lehetetlen arrol kételkedni. 
Mivel miért inti anyi helyt az ifiakot hogy idején gondol-

kodgyanak üdveségekröl, és ajó erkölcsre adgyák magokot 
ifjuságokban., hanem azért hogy meg mutassa, mitsoda 
nagy haszonravalo idö az. az örök üdveségre. 

20 Miért mondgya apredikator könyvben. Emlékezél meg ate 
teremtödröl, ifiuságodnak napjaiban. minek elötte el jöjjön 
agyötrelemnek ideje, és el közelgesenek az esztendök. melyekröl 
azt mondgyak: nem tettzenek Mitöl vagyon hogy a példa beszé-
dekben azt mondgya az ifiu, az ö uta szerént.,12e az az. hogy 

25 olyan életet él. a melyet élt ifiuságában. midön meg vénhedik 
sem távozik el attol. Jeremiás proféta azt mondgya. hogy 
hasznos az embernek. a terhet hordozni. még ifiuságátol fogvást. 
az az. hogy ajó erkólcsre adgya magát., és visellye [33b:] 
az Isten törvényének kedves igáját. 

30 Az Ecclesiasticus,127 miért inti oly erösen azifiakot ajó 
erkölcsre ezen szép szavai altal. a melyeknek meg kellene 
hatni sziveket: Fiam ifiuságodtol fogvást ved bé atudományt, 
és meg öszülésig böltseséget találsz. Mint aki szánt. és vét. ugy 
járuly ahoz. és várjad az ö jó gyümölcsit, Mert annak dolgában 

125 Adná [A — a-ból javítva.] [Alább a 33a elején:] bizonyságot 
[g — í-ből jav.] tészen, 

126 szerént., ^midon)> az az. 
127 Ecelesiasticus, [Második c — Z-ből javí tva. ] 

Eccles. 12. 1. 

proT. 32. 6. 

jerem siral. I. 
37. 

Eccles. 6.18. 
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keveset munkálodol., és hamar észel annak. gyümölcsiböl., 
Mert igen kemény abölcseség atudatlan embereknek., és meg 
nem marad az esztelen. Mert a tudornánynak bölcsesége nem 
sokaktol üsmértetik, a kiktöl pedig üsmértetett meg marad az 

5 Isten látásáig. Ez a caput tsak abol áll, hogy az ifiakot inti 
ajó erkölcsre. 

Miért mondgya., hogy lehetetlen, azt meg találni az öreg-
ségben. amit nem gyüjtöttek az ifiuságban 

végtire128 miért vagyon a szent könyvek közöt egy olyan 
10 könyv. amelyet tsak éppen az ifiak oktatására irták,, apedig 

apélda beszédek könyve. ? mind a nem muta t tyaé meg vilá-
gosan, hogy a szent lélek meg akar ta üsmértetni az embe-
rekel. hogy az ifiuságnak ideje sokal drágáb. mint sem azt 
betsüllik a közön-[34a:]séges emberek: és hogy minden bol-

15 dogsága, vagy boldogtalansága. egy embemek. a mostani. 
vagy amás életre. rend szerent at tol az idötöl füg; aszerent. 
amint azt jora, vagy roszra fordittya. a bizonyos lévén rend 
szerént, hogy azok az üdveségeket keresik. akik ifiuságokban, 
az Is ten félelmében, és az ö parantsolatinak végben vitelében 

20 neveltettek fel, és hogy azok a kik ebben a félelemben nem 
neveltettek, vagy akik azt el vetet ték hogy arosz erkölcsöt 
követhesék, gyakorta el vesztik tellyeségel magokat. 

Ez az igazság egészen,129 erre a két fundámentumra vagyon 
támasztva. az elsö a, Hogy azok. akik a jó erkölcsót követ-

25 ték ifiuságokban. könyebben meg maradnak abban egész 
életekben, a második a, hogy azok ellenben, a kik a rosz 
erkölcsöt követték abban az idöben, igen nehezen térnek ki 
abbol. gyakorta az is meg törtenik. hogy soha el sem ha-
gyák. ezt akét igazságot bövebben kel meg muta tn i . 

Nyoltzadik Bész 

30 Hogy azok akik a jó erkoltsöt követ ték iffiuságokban. 
rend szerént azt meg is t a r t tyák könyen egész életekben. 

A minden napi proba ezt a mondást . oly nyil-[34b:]van-

128végtire ^mitöl vagyon^ miért vagyon [t — e-ből javí tva.] 
119 egészen erre [gé szótag rr-ből javitva. ] 

Eccles. 25. 5. 
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ságosá tészi. hogy evalonak130 ta r ta t ik , raind aszent irás, 
mind az okosak szerént, hogy ezt jobban meg foghasad, 
elödben tészem annak okait, amelyek meg lésznek erösitve, 
ezen két részröl. 

5 Az elsö a, hogy a szokasok melyeket az ifiuságban. vet t 
sokáig meg marad., és nem könyen lehet el hagyni. 

E világos a szent irásban. az ifiu öregségiben is olyan életet 
éll, mint amelyet egyszer el kezdet. az is bizonyos. hogy a mit 
leg elöbször az elraében vesznek, az állandó, és hogy az elsö 

10 szokások erösen meg gyükereznek az ifiakban; Igen nehéz ki 
törölni az ifiu elmékböl amit leg elobször elméjekben vettek. 
mondgya szent hyeronimus. a festet gyapjut, nehéz az elsö 
fejérségire visza tenni, és a fbld edény. sokáig meg tarttya azt 
az izt, és szagot, a melyet magához vett volt. Ezért is mondgya a 

15 szent irás. hogy jó az embernek aterhet hordozni meg az ifju-
ságátol fogvúst. mert még akor adván magát a jó erkölcsre., 
azt könyen meg is t a r t tya egész életében. valamint az irás 
mondgya. ved bé az oktatást ifjuságodban, és meg öszülésig 
boltseséget talúlsz. 

* S. Aug. libr 2 Conf. cap. 2. Exhalabantur nebula de limosa concupiscentia carnis et 
scatebra pubertatis, et obnubilabant atque obíuscabant cor meum, ut non discerneretur 
serenitas dilectiouis a Caligine libidinis. Utrumque in coníuso aestuabat. et rapiebat 
imbecillam aetatem per abrupta cupiditatum. atque mergebat gurgite ílagitiorum 

20 Szent Bernárd. azt mondgya., hogy annak nem kel más 
okát keresni, hogy miért lá tunk anyi rosz erköl-[35a:]tsü 
öregeket. akikben131 semmi jó erkölcs nintsen. hanem azért, 
mert arra szert nem te t tek ifiuságokban, araely alkalmatos 
idö volt arra. szent hiéronimus. le irván szép érdemes öreg-

2o ségit132 azoknak, kik még ifiu korokba ad tak magokot a szép 
tudományok tanulására., és ajó erkölcs követésire. azt 
mondgya. ' hogy öregségiért tudosab lészen, szokásában bizo-
nyosab; az idönek haszaságáért bölcseb, és ifiuságában valo 
régi munkainak. kedves gyümölcsit szedi. 

* S. Bern. 1. de ©rdin. vitae. Multi senes diu viventes et nihil proflcientes quia nullas si-
bi in opportuno tempore divitias con gregarunt. 

130 e v a l o n a k [E l ső a — o-ból j a v . ] t a r t a t i k , m i n d a s z e n t i r á s , 
m i n d az o k o s a k [ szóvég i a j a v . o-ból . ] [A k ö v e t k e z ő m o n d a t b a n a 
k é z i r a t b a n vett n é l k ü l , h i á n y o s a n ; v ö . a v a r i á n s f o g a l m a z á s á t . ] 

131 akikben [ben — beszúrás;] semmi <jó) jó erköles nintsen. 
hanem [a — e-ből javí tva. ] 

132 ö r egség i t [e — ó'-ből j a v í t v a . ] 

prc* 2B 

Eccles. 6. 18. 

S. Hltr Epist. 
ad nep. 
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Másodszor. hogy az ifiuság, a kisérteteknek. és a küszkö-
désnek ideje: ebböl akövetkezik, hogy amidön azokot meg 
gyözték abban az idöben., akövetkezendö idökben133 azo-
kot könyeben meg fogják gyözni, 

5 A bizonyos, hogy atesti kivánságok, aleg eröseb kisérte-
tek, a melyekel valo küszködés gyakorta valo, de a gyöze-
delem igen ri tka. mondgya szent Agoston. és amelyek134 

némelykor meg tántor i to t ták azoknak hüségeket. a kiket 
meg nem gyözhették akinok. mondgya szent hiéronimus. 

10 noha [35b:] ámbár azok akisértetek atöb idökben is136 meg 
legyenek, de abizonyos hogy azok rend szerént mind erö-
sebek, mind gyakortáb valok az ifiuságban., akiis szent 
Hiéronimus szerént,137 atisztaságnak minden kori küszkö-
désiben vagyon. és mint hogy környül vagyon véve a vétekre 

15 valo alkalmatoságokal.138 és ingereltetvén a testi kivánsá-
gokra. sokat szenved hogy atisztaságot meg tar thasa, ha-
sonlo atüzhöz, a mely meg fojtodik, a nyers fa alat 

* Inter omnia138 christianorum certamina duriora sunt praelia castitatis ubi quotidiana 
pugna et rara victoria. S. Aug. Serm. 250 de tempore. 
quem tormenta non vicerant superabat voluptas S. Hier. in vita pauli. 
Adolescentia multa corporis bella sustinet et inter incentiva vitiorum et carnis1*0 titialati-
ones quasi ignis in lignis viridibus suffoeatur. S. Hier. Epist ad nepot 

De amidön az Is ten kegyelmével., amely139 különös 
segittséget ád az ifiuságnak., amint azt már meg mondot-

20 tuk. , az elsö kisérteteket meg gyözik, a meg lészen., hogy 
atöb idökben lévö kisérteteket is keveseb erövel meg fogják 
gyözni. mivel az ember élete az irás szerént. szüntelen valo 
küszködésböl ál eföldön 

Az oka ennek a. mert akisértetek anyiban el fogynak, 
25 a menyiben azokot meg gyözik. az Isten kegyelme. pediglen 

133 idökben [d megkezdett k-hó\ javí tva; ] azokot [t — javí tva 
világosabb t intával . ] 

134 amelyek {gyakorta) némelykor 
135 omnia <(certamina) christianorum certamina 
136 idökben is [Beszúrás. ] 
137 szerérnt, [szerértből javí tva a felesleges r betű meghagyásával. ] 

atisztaságnak minden kori <(tisz) küszködésiben 
138 alkalmatoságokal. [Második o — a-ból j av í tva . ] és ingerel-

te tvén a <(k) testi kivánságokra. 
139 amely <(kü) különös [Törlés a sor végén.] 
140 carnis <(titi) titilationes 
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ahoz képest szaporodik, a mint [36a:] azal jól élnek, és egy 
olyan sziv aki agyözedelemhez szokot, nem gyözetetik meg 
könyen., az új erökért. melyeket nyer gyözedelmiért. Sám-
son meg gyözvén az oroszlánt. az után gyözhetetlenné lett, 

5 Dávid ifiu korában. oroszlánokot, és medvéket ölvén, ugyan 
ifiu korában a földre veré Goliátot.141 Izraelnek rettentö 
ellenségit. és az után soha ötet meg nem gyözhették a har-
tzokon 

Oh' kedves fiam hatudnád mitsoda nyugodalomban, és 
10 tsendeségben vagyon az elméjek azoknak akik meg gyözték 

az ifiusági kisérteteket. nem kétlem magad is azon igyekez-
nél minden tehettségedel, halgasad mit mond142 a szent lólek 
abölcs által. Fiam, keresed abölcseséget, és meg talalod azt és 
szerét tévén el ne had azt. mert utollyára nyugodalmat találsz 

15 benne. és gyönörüségeddé változik, és az ö békoi erös oltal-
maddá lésznek, abékon órti az Isten félelmét. ós parantso-
latinak végben vitelét 

Harmadikszor azt mondom, hogy az Isten [36b:] neve-
li,143 kegyelmét. és szaporittya áldását azokon kik jól éltek 

20 ifiuságokban., hogy meg tarttsa öket a jó utban a melyben 
mentek irgalmaságábol. 

Ezt az igazságot jobban meg nem mutathatom néked,144 

hanem elödben tészem mit mond az az Isten maga ez iránt 
néked a szent irásban. Az ur adgya abölcseséget. és az ö szajá-

23 bol származik az okoság. és atudomány. És azt nem tsak ö 
adgya. de ö tarttya is azt meg, Mivel. ö örzi az igazak üdve-
ségit, és meg oltalmaza. az együgyiien járokot. az utan meg azt 
mondgya., Fiam. a szivedben menend abölcseség. és atudo-
mány, alelkednek tettzeni fog. (it a jó erkölcsnek tudományát 

30 érti.) atandtsU5 meg öriz téged. és az okoság meg tart téged., 
hogy menekedgyél a gonosz uttol. és arosz társaságtol., hogy 
meg menekedgyél az idegen aszszony állattol, a kinek beszéde 
kegyes. és tsalárd. hogy jó uton járj, és az igazak nyomdokit 
meg örized. 

141 Goliátot. [G — g-hől javítva. ] 
142 mit mond a <bölcs> szent lélek. abölcs által. 
143 neveli, <és) kegyelmét. és [Az (és}-hól k-t próbált javítani. ] 
144 néked, <mint) hanem 
145 a taná ts [Első t — n-ből javí tva . ] 
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A szent irásbol sok helyt láthattyuk azt hogy az Isten mi-
tsoda gond viselésit. és segittségit. [37a:] adgya azoknak. 
kik a jó erkölcsöt követik az ifiuságban. könnyü is ezt meg 
bizonyitani. a szent irásbol valo példákal. 

Kilentzedik Rész.u6 

A Szent irásbol valo nevezetes példák azokrol 
kik jó erkölcsüek lévén ifiuságokban., olyanoká 
is maradtanak egész éltekben, és fö képen 
azokrol., kik a nagy alkalmatoságokban. hi-

vek147 maradtak. 
10 A leg elsö példa amelyet elödben teszek. a Josef példája, 

akiis képe volt ajó erkölcsnek ifiuságában. 
Tizen hat esztendös lévén. anyira utálta arosz erköltsöt., 

hogy az ö báttyainak rosz példája. soha meg nem ronthatá 
ártatlanságát., de söt még nem szenvedhetvén rosz tseleke-

15 deteket, tudtára adá azt az attyának Jákobnak. az ö nagy 
jó erkölcse. amelyért az Istennek ked-[37b:]viben volt; és 
a melyért az attya oly igen szerette. ugyan azért az ö battyai 
anyira meg utálák ötet, hogy148 tsak azt keresék hogy min-
den uton modon el veszthessék ötet, ugy történék hogy egy-

20 szer egyedül találván otet a mezön, esze beszéllének hogy 
meg ölyék ötet. de irtozván attol hogy kezeket vériben meg 
fessék., azt végezék el magok közöt, hogy egy mély verem-
ben botsásák és ót hagyák meg halni, Ez a szegény gyermók. 
nem engesztelhetvén meg. se könyörgésivel. se köny hulla-

2D tásival. báttyainak kegyetlenségit. kételen vala azt el szen-
vedni, az Istenben vetvén minden reménségit. aki soha el 
nem hagya azokot kik ötet szeretik. a mint hogy meg sem 
tsalatkozék, mivel az ö báttyai irtozásal kezdék tekinteni 
kegyetlen tselekedeteket., meg változtaták szándékjokot, 

30 ki vonák averemböl, és el adák a kereskedöknek, kik azon 
mentenek el, akik egyiptumban vivék ötet, és el adák egy 

146<Hetedik Rész Hogy az üdveség rend szerent. az ifiuságnak 
idejétöl füg) Kilentzedik Rész. 

147 hivek [Jc — n-ből javítva. ] 
148 hogy <(m> tsak 
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oda valo urnak, Josef annál az urnál levén, követé jó erköl-
csit, élvén nagy ártatlanságban., a melyért is az Isten áldá-
sát adá az ura házára. akiis látván az ö erdemes voltát, 
nagy kedvében vevé ötet. [38a:] 

5 Imé mi formában tölté el ez az ifiu. az elsö ifiuságat, ugy 
mint. husz, vagy huszon két esztendös koráig., tekinsd meg 
mi következik ebböl., és miképpen tölté el egész életét, 
a melyben három nagy alkalmatoságokot látok, és a melyek 
igen meg probálák jó erkölcsit, 

10 Az elsö, a midön oly ifiu korában, olyan nagy kisértetnek 
álla ellene, a melynél nagyobat nem lehet szenvedni a tisz-
taság meg tartásáért., mivel az urának felesége, aházaság 
törö ocsmány vétkire sürgeté ötet, De az Isteni félelem, 
amelyben neveltetet volt. anyira meg utáltatta véle ezt 

15 avétket, hogy annak a szemérmetlennek. se unszolása, se 
eröszak tétele, meg nem tántorithaták tisztaságát., a mely 
tisztaság az óltatol fogvást. példája lett minden saeculu-
moknak. 

Ebböl a kisértetböl még nagyobban esék ez a gonosz asz-
20 szony nem vihetvén végben rosz szándékját, bé vádolá ötet 

olyan vétekel. a melyel tsak maga volt vétkes, az ura hogy 
ezt a hamis vádolást [38b:] meg hallá. azon igen149 meg 
boszonkodék, meg fogatá ötet. és a150 tömlötzben vetteté, 
ahol harmintz esztendös koráig marada, ez olyan kemény 

25 kisértet volt, a mely könyen meg gyözte volna a gyenge 
jó erkölcsöt. mivel olyan vétekröl vádoltatot, a melytöl 
irtozot, és azért ugy büntettetet, mint ha meg tselekedte 
volna De Josef keményen meg marada az elsö jo erkölcsi-
ben., és mint hogy a békesóges türést meg tanulta volt. azórt 

30 ezt is tsudálatos álhatatoságal szenvedé, vigasztalván magát 
a maga ártatlanságával, a melynek az Isten mind bizony-
sága. mind gond viselöje volt. az Isten pedig aki mindenkor 
véle volt. abban az állapottyában sem hagyá el, hanem 
a mint az irás mondgya. le szállot véle atömlötzben, hogy 

35 meg segittse kegyelmével. és meg szabadittsa. valamint idö-
vel meg is szabadittá tsudálatosan. 

149 azon igen [i — a-ból vagy o-ból? javí tva. ] 
150 a tömlötzben vet teté , [a — valószínűleg ve-h61 javí tva. ] 

Sap 15. 
Genes. 41. 
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Ezen két probák u tán . következék még egy harmadik. 
a mely nagyob volt., apedig nem más. hanem az a nagy 
méltoság a melyre emelteték.; mert meg fejtvén a farao 
álmát, az Istentöl vet tudomány [39a:] által, ez a király 

5 meg szabadita atömlöczböl. és az u tán maga után második 
személyé tevé az országban. az egész országnak tisztartojává 
tevé, egész hatalomal. és meg parantsolá az egész népinek. 
hogy ugy engedelmeskednék Josefnek valamint néki magá-
nak. Ebben a nagy méltoságban, a mely rend szerónt meg 

10 vaki t tya az embereket, és a melyben a gyenge jó erköltsök 
tsak hamar el szélyednek, Josef álhatatosan meg marada 
a maga151 elsö jó erkölcsiben, és mindenkor azon marada 
a mint volt. Az Istenröl valo feledékenység, kevelység, fös-
vénység, boszu állás, a melyek szokták követni a nagy sze-

15 rentséket; az ö elméjit soha el nem foglalhaták. Alkalma-
tosága lévén. hogy bát tyain boszut állyon. akik egyiptum-
ban mentenek volt buzáért,152 nem tsak boszut nem álla. 
de még nagy kegyes szeretettel fogadá öket, ugy anyira 
hogy nem lehet ezt a szent historiát köny hullatás nélkiil 

20 olvasni, olyan igasságal vi t te végben hivatallyát, hogy soha 
senki ellene nem panaszolkodot, de söt még. az Égyiptum 
béliek ötet meg [39b:] szabaditojoknak nevezték, eszerént 
marada meg végig ajó erkölcsben, és az Isteni félelemben., 
a nagy méltoság közöt. harmintz esztendös korátol fogvást, 

25 a mely154 idöben ejnelteték arra anagy tiszttségre. mind 
egesz száz tiz esztendös koráig. a melyben meg hala., óh-
fiam,155 gondolkodgyál jól erröl apéldárol. és tanuld meg 
ebböl, hogy mit nem tselekedhetik az ifiusagban bé ve t t 
allando jó erkölcs 

30 Meg elégedhetném ezel a példával, hogy ha még egy más 
tsudálatost nem kellene elé hoznom. a mely meg mutassa 
ugyan azon igazságat., Az öreg Tobiásnak póldáját akarom 

151 a maga <j> elsö jó 
152 nem tsak boszut nem álla. [Idegen kéz törölte ezt a szöveg-

részt, s ezt í r ta alája: nem hogy boszut allott volna — Vö. az 50. sz. 
szövegjegyz. ] 

153 Genes. <47.> 45 
154 [Sorvégen:] a [új sor elején:] a mely 
155 óhfiam, [h — utólagos beszúrás. ] 

4* 

Genes.151 45 
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tehát elé hozni., a kiröl az irás tsudálatra valo dolgokot 
mond. hogy tselekedet ifiuságában. és azután valo életében. 

Tobias leg ifiab lévén a Nephtáli nemzettsége közöt, sem-
mi ifiuhoz, vagy gyermekhez illendö tselekedeteket nem 

5 mutatot, és amidön mások áldozni mentenek az arany 
bornyunak, melyet Jéroboam az Izraelnek királya tsinálta 
vala, ö el nem ment atöbivel. hanem ö egyedül megyen vala 
Jérusálemben. az ur Templomában, ahol az Izraelnek 
[40a:] Istenét imádgya vala., hüségel ajánlván nékie. min-

10 dennek sengéjit, és tizedgyit. ö ezeket mind meg tselekeszi 
vala mondgya, az irás. és töb illyeneket az Isten törvénye 
szerént., még igen ifiu gyermek korában. 

Oh' fiam mely szép élet egy ifiutol., aki semmi ifiat nem 
tselekeszik, az az. semmi ellenkezöt a jó erkölcsel: aki nem 

15 hagya magat vitetni arosz példák után, álhatatosan meg 
marad az Isten szolgálattyaban, a midön mások el hagyák 
oly nyomorultul, egy illyen jó erkölcsben eltöltöt ifiuságot. 
nem lehete. hogy aszentül valo élet ne követné, amint ezt. 
ezenel meg látod. 

20 Tobiás az ember kort el érvén. az Assyriabéliek fogságban 
vivék atöb hazája béliekel. ninivé városában., a hol el nem 
hagyá ajó erkölcsnek uttyát a melyet meg tanulta vala 
ifiukorában 

Mert elöször,156 mint hogy meg tanulta volt ifiuságaban 
25 ellene állani arosz példának, azért a rabságában sem követé 

a hazája157 bélieknek példájokot, akik szabadosan ettek, 
apogányok ételekböl: a melyet az [40b:] Isten törvénye 
tiltotta 

Másodszor, kedvóben esvén az Assyriai királynak, és 
30 szabadságot nyervén hogy az országban szabadosan járha-

son mindenüt., meg látogattya vala mind azokot a kik rab-
ságban valának, és üdveséges oktatásokot ád vala nékik, 
intvén arra öket. hogy hiven meg maradnának az Isten 
szolgálattyában 

35 Harmadszor: a fogságban lévö Izraélitáknak nyomoru-
ságok. meg szaporodván. ö minden nap el megyen vala öket 

156 elöször, [e — o-ból javí tva . ] 
157 hazája [z— j-hől javí tva. ] 

Tob. 1. 

Tob. 1. 
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látogatni, ós vigasztalni., a mit nókik adhatot , azt közöttök 
el osztogatta, az éhezöket táplálta. a meziteleneket ruházta, 
és arra igen nagy gondgya volt hogy a holtakot el temese, 
noha ezen tselekedetiért az életét veszedelemre te t te . de 

5 a mi még leg tsudálatosab, az, azö békeséges türése, a melyel 
szenvedé meg vakulásának keserves állapottyát . , a mely 
vakságban ötven ha t esztendös korában esék véletlen tör-
ténetböl. ugy történék egyszer; hogy minek u tánna sok hol-
takot temetet volna el, fáradton. a házahoz menvén. és a 

10 falhoz158 [41a:] támaszkodván. el aluvék. és a feje felet valo 
fecske fészekböl agané a szemiben esvén. meg vakula, 
A bizonyos hogy ez igen nehéz keserüség, és kemény probája 
volt jó erkölcsének, de ö azt oly békeséges159 türésel szen-
vedé. hogy az irás azt a jobéhoz hasonlittya E kisértetet 

15 pedig azért engedé meg rajta történni. hogy az utánna valoknak. 
az ö békeséges szenvedése például adatnék, mint a szent jóbéis. 
mert mivel hogy gyermekségitöl fogva félte az Istent. és az ö 
parancsolatit meg örizte, nem szomorkodék az Isten ellen. hogy 
a vakságwo tsapása történt volna rajta. hanem az Isteni féle-

20 lemben. álhatatosan meg marada hálákot adván az Istennek 
életenek minden napjaiban, oh ' mely tsudálatos az olyan jó 
erkölcs mely az ifiuságal nevekedik. négy esztendö mulva.161 

Tobiás meg menekedék ettöl a keserüségtöl. négy esztendö 
mulva., és száz tiz esztendeig éle, az u tán meg hala békeség-

25 ben, eszerónt élnek. és halnak meg fiam mind azok, a kik 
az ifiuságat ajó erkölcsben töltötték el. [41b:] 

Elnem végezhetem ezt a részt amely már is elég hoszu. 
hogy még egy harmadik példát is ne hozak elé néked. az 
ó tes támentumban lévö egy nagy martyrumrol. , tudni illik 

30 Éléázárol, ez igen tiszteletes ember volt, nem tsak azö öreg-
ségiért. de még inkáb az ö nagy jó erkölcsiért. amelyben 
töltötte életét gyermekségitöl fogvást, a midön Antiochus 
király üldözé a sidokot, akarván vélek ellene mondatni val-
lásoknak, és az igaz Istennek. ez a szent ember is meg foga-

158 falhoz [a — o-ból javí tva. ] 
159 béséges [íráshiba. ] 
160 a vakság [o megkezdett k-hól javí tva.] [. . .] álhatosan [El-

írás; vö. előbb a 81. sz. jegyz. is.] 
161 négy esztendő mulva. [Az a la t ta levő sorban megismételve.] 
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ték, hogy ötet is azokra kénszerittsék akinzásokal., a melyek 
soha meg nem tántor i thaták. az ö hüségit, és mint hogy 
némellyek a jelen valok közül. arra intók hogy162 a kiralynak 
engedehneskednék, leg aláb ha tsak külsö képen is: hogy 

5 hadd menthetné meg magát a kinoktol, az irás fel teszi, 
hogy103 meg tekinté az ö öregséginek méltoságát, a mely 
ajó erkölcsben öszült volna meg. nem tselekedvén mind 
addig semit is, olyat. a mi illetlen let volna Abrahámnak 
egy valoságos fiához [42a:] És a jó erkölcsü élethez. melyet 

10 elt gyermekségétöl fogvást Ezeket mind meg gondolván, felelé. 
tsudálatos bátorságal, hogy jóbban szereti meg halni. hogy 
sem oly vétkes tselekedetre hajolni., és példájával arra vinni 
nemzetét. hogy ellene mondgyon vallásának, és az igaz 
Istennek, ezen szavai után. még inkáb kezdék kinozni. és 

15 meg gyözhetetlen bekeséges türésel szenvedé a halált. 
Oh' kedves fiam. tanuld meg ezen példákbol,164 hogy. mit 

tehet az ifiuságban bé vet t jó erkölcs, és a melyet meg erö-
sitette a sok számú jó tselekedet, igyekezél olyanná lenni, 
a mitsodás akarsz lenni egósz életedben., szeresed a jó erköl-

20 csöt ifiuságodban. ós követni fog egész életedben. 

Tizedik Rész 

Hogy azok akik165 a rosz erkólcsre adták volt 
magokot ifiukorokban,100 abol nehezen térnek 
ki , és ugy törtónhetik hogy talám soha sem, 

és el vesztik magokot. 
2o O h ! fiam, hogy nintsen olyan foganatos pennám [42b:] 

a melyel, a szivedben irhatnám sokal erösebben. mint sem 
arézre, vagy a márvány köre. ezt a nagy167 igazságot, hogy 
veled meg ér tethetném tellyeségel. mitsoda nagy, és irtoz-

102 hogy <(engedne) a kiralynak engedelmeskednék, 
103 hogy < ö̂) [? ] meg tekinté az ö 
164 példákbol, [bol, — beszúrás a soreleji margón. ] 
105 akik a ^j) rosz 
166 ifiukorokban, [Első fc—s-ből javí tva . ] abol {kinem térnek.)> 

nehezen térnek ki, 
107 nagy ^szükséges) igazságot. [Törlés a sor végén.] 
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ta to akadályt találnak az ifiusági108 rosz életnek el hagyásá-
ban 

Ez az akadály olyan nagy, hogy azt elégségesen ki nem 
lehet mondani, és másként is olyan közönséges. hogy arol 

5 valojában nem lehet gondolkodni nagy keserüsóg nélkül, 
látván anyi sok számu keresztyéneket, és föképen ifiakot, 
kik suhajtoznak, arosz szokásnak169 rabságában. a mely 
rosz szokást az ifiuságban vévón bé. az idövel nevekedik, 
és a veszedelemre viszi öket.: vagy ha ugy történik. hogy 

10 azt el hagyák, azt igen nagy nehezen., és hihetetlen viasko-
dásal, és az Isten kegyelmének nyilván valo tsuda tételiböl., 
oh' kedves fiam., igyekezél. el kerülni azt az ir toztato 
veszedelmet, légy azon hogy azt meg elözed, vagy azt el 
hagyad mentöl hamarób., hogy ha arra ad tad magadot 

15 Ez a nagy akadály három dologtol jö. 
Az elsö, a rosz szokásnak erejétöl, és el hihetetlen hatalmá-

tol. a mely egyszer gyükeret vetvén a lélekben, onnét azt . 
igen sok bajal lehet ki tépni, [43a:] A szokások abban mind 
meg egyeznek., hogy sokáig tar tanak, és nehezen vesznek 

20 el., de atöbbi közöt arószak azok, a melyek leg inkáb 
ragadnak hozánk. és melyeket leg nehezeb meg változtatni, 
mert sokal nehezeb. a meg romlot természetnek a jóra 
forditani magát, mint sem roszat tselekedni. ezért is mondgya 
az irás. hogy a gonoszok nehezen térnek meg. ettöl vagyon. 

2D hogy az esztelenek számok. véghetetlen az az. abünösöknek 
számok. 

De arosz szokások közöt. amelyeket. az ifiuságban vesz-
nek bé, azok leg erösebbek, és leg nehezeb azokon eröt 
venni. mert az indulatok, eszközi lévén arosz170 erkölcsnek, 

30 ha abban az idöben ajó erköles azokot nem igazgattya, 
idövel nevekedni fognak, és nevekedvén. a rosz erkölcsöt 
meg szaporittyák. és minden nap ujjab eröt adnak néki,. 
amely erö végtire meg gyözhetetlennó tészi. ugyan ezért 
is az irás elönkben akarván tenni a meg romlot szokásnak 

3o erejét, a melyet az ifiuságban vesznek bé. olyat mond, 

108 ifiusági {eletn^ rosz óletnek 
169 szokásnak <keg) rabságában. 
170 arosz <(szô > erkölcsnek, 

r,r, 
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amelyet az ifiaknak el nem kellene felejteniek, ossa ejus 
imple[á3b:y)unturm vitiis adolescentiae ejus, et Cum eo inP2 

pulvere dormient., az ö tsontyai bé töltetnek ifiuságának 
hamiságival, és vele egyiit fognak aluni aporban az az, hogy 

5 az ifiuságnak rosz erkölcsi. és rosz hajlandosági oly erösen 
meg gyökereznek alélekben, hogy azokot meg érzi egész 
életeben, és tsak ahalálal végezödnek el. amint ezt minden 
nap láthatni . 

Az oka ennek nyilvánsagos. arosz erkölcs, a mely egyszer 
10 meg gyözte alelket,, az indulatokot, meg erösitti, és meg 

szaporittya.: az indulatok pedig meg ront tyák az itéletet., 
és jonak t a r t t a t t yák véle azt a mi rosz. és rosznak ami jó; 
a meg romlot itélet, az akaratot meg ront tya. a mely vakul 
mégyen a vétekre, ebböl is következik az u tán minden rosz, 

15 a melyröl siránkozva mondgya szent agoston, hogy a meg 
romlot akarat. kedveli, és gyönyörködik a roszban., a gyönyörű-
ség173 szokdsá lészen, és a szokás a melynek ellene nem állanak, 
szükségé válik. a midön pedig valamely lélek. erre az álla-
potra jutot . nem remélheti hogy eleget tegyen vétkeiért, 

20 mert [44a:] a mint egy aucthor mondgya, ez a szükség a 
halálnak anya. meg ölvén penitentzia nélkül azt. a kiben 
találkozik. 

* Ex voluntate perversa facta est libido, et dum servitur libidini. íacta est consvetudo 
et dum consvetudini non resistitur. facta est necessitas. S. Aug. lib 8. conf c. 3. 
Actio Consvetudinem parit. Consvetudo necessitatem necessitas mortem S. Isidor 

A második oka. annak a nagy akadálynak. az Isten 
kegyelmének meg fogyatkozása; mert mint hogy az Isten 

20 meg szaporittya kegyelmit azokban. kik azokot alázatosan 
veszik., és azokot üdveségekre fordittyák, meg is engedi 
hogy el fogyon azokban, kik azokal174 viszá élnek. és meg 
vetik. hogy ha eszerént bánik minden emberekel; ugy 
tet tzik hogy még inkáb igy banik rend szerént az ifiakal, 

30 valamint hogy ö örömest adgya nékik bövséges kegyelmit,. 
a midön ahoz méltatlanoká nem teszik magokot., a mint 

171 imple [43b:] <p)buntur 
171 in ( p l ) pulvere 
173 a gyönyörűség [s—gr-ből javí tva. ] 
1 ,1 azokal [o —ö-ből javí tva az ékezet áthúzásával; l — Jc-ból jav.] 
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már ezt meg mondot tuk ide felyeb. ugy azokot meg is vonnya 
töllök amidön azokal viszá élnek 

Az Isten a proféta által igy fenyegeti öket. El fogyatkoznak 
az ifiak a szomjuság miat. kik a Samaria büniért esküsznek 

jj-az az, akik hisznek abálvanyokban., a melyeket Samaria 
városa imádgya. Ez a szomjuság. nem atesti szomjuságbol 
áll, [44b:] hanem alelki szomjuságbol. ugy mint az Isten 
kegyelminek valo szomjuságbol; a melyröl mindgyárt 
felyeb azt mondgya az irás. Éhséget botsátok a földre: 

10 nem akenyér éhségét: sem a viz szomjuságút, hanem az ur 
igéje hallásínak 

A harmadik nagy akadály a melyet találnak az ifiuság 
vétkeiböl valo meg térésben., az ördögnek uralkodása. 
a mely mind nagyobodik, mind erösebedik. ahoz képest. 

15 a mint a vétkes szokások szaporodnak a lélekben, ezt175 

az uralkodást rend szerént avétek okoza, a mely el vesztet-
vén a lélekel. az ö teremtöjének kegyelmit és gond viselésit, 
az ördög rabjává teszi, a ki is hová továb meg t a r t t ya 
abban a nyomoru szolgálatban. 

20 oh ! fiam. kitsoda mondhatnáki elegendö képen. a lélek-
nek azt a keserves cállapottyát. aki ebben a rabságban 
vagyon, az ö leg halálosab ellenséginek kegyetlensége alat. 
a ki minden gondolattyát . és gonoszságát, tsak arra fordittya. 
hogy vég képen el veszthese. minden olyan kisértetekre 

25 [45a:] ingerli, a melyek avétekre vihesék, minden nap 
ujjab alkalmatoságokot ád eleiben. hogy magát el veszese, 
el fordittya az olyanoktol., a melyek a rosztol el téri thetnék, 
vétekröl vétekre veti, egy rosz erkölcsböl. a másikában., 
mind addig valamég gonoszságinak mértékje. tetézve 

30 lévén, nékie el hagyasék. az Istennek haragjábol., hogy el 
vegye az érdeme szerént valo büntetést 

E szerént bánik ez a kegyetlen ellenség azokal. akik 
hata lma alat vannak, Istennek. igasságos engedel-
miböl vagyon. a ki is elhadgya azokot. a kik el távoznak 

3o szolgálattyátol. és szeretetétöl, ós akik nem akarván ötet 
szolgálni. az ö parantsolatinak kedveségiben. az ö kegyelmi-
nek. és áldásinak böségiben. igaságal meg érdemlik hogy el 

175 ezt [A t betűt utólag írta a szóhoz.] 
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hagyatasanak annak a kegyetlen urnak keziben. aki tsak 
azö veszedelmeket óhajttya, és aki addig meg nem szünik, 
valamég az örök kárhozatra nem veti öket. oh' fiam, mely 
boldogtalanok mind azok, akik abban a keserves rabság-

5 [45b:]ban estenek; de még boldogtalanabak azok, a kik 
abban lóvén, nem ohajt tyák meg szabadulásokot 

Tizen egyedik Rész 

A fellyeb mondot dolgokrol valo példák 
Legelöbször azokrol. a kik meg tértek. az ifiuságnak 

rosz erkölcsiböl., de igen nagy bajal. 

10 Hogy ha az okoság világosan meg bizonyittya ezt az 
igazságot, amint mar azt meg muta t tuk , a minden napi 
proba nékünk azt még bizonyosabbá tészi. az olyan példá-
kal, a melyek ri tkák. az olyanokrol., akiket az Isten irgal-
masága, különös kegyelemböl. meg téri tet te. az ifiuságnak 

15 rosz erkölcsiböl, Meg elégszem tehát egy igen fö példával. 
a melyet elödben adom. és a mely a szent Agoston példája. 
Ennek a szentnek személyiben oly nevezetes példánk 
vagyon. a melynél a régiek közöt nagyobat nem találhatunk 
ar-[46a:]ra. hogy meg mutathasuk mitsoda nehéz el hagyni. 

20 az ifiuságban bé vet t rosz erkölcsöket. egyebet néked arrol 
nem mondok. hanem tsak a mit niaga mond a gyonásiban. 
az Isten sugarlásabol, hogy az ifiak mindnyájan meg 
tanullyák, mint kel tartaniok az ifiuságoknak vétkitöl; 
azért hogy el kerüllyók a veszedelmet a melyben ö eset 

~° volt, és hogy meg elözék a hajo törést, a melyre az ö ifiu-
ságának rosz élete. vezette volna bizonyosan., hogy ha az 
Isten. az ö irgalmaságának tsudájával at tol meg nem men-
te t te volna., a melyet nem tselekedet anyi sokakal. 

Azt mondgya leg elöbször hogy gyermek korában minden 
30 rosz hajlandoságok meg voltanak benne. az engedetlenség. 

hazugság, reszttség. a játékhoz, és más gyönyórüségekhez 
valo szeretet., a jó dolgokot nem kedvelette., és nagy 
gyorsaságal tanul ta meg mind azt valami ellenkezet atisz-
taságal. és a jó szokásal., tsak épen a játekot szerette, a 

* S. Aug. lib 1. conf. c 12. Et tamen ego deus meus libenter haec didici et delectabar. miser 
et ob hoc bonae spei puer appelabar. cap 16. 
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munkát kerülte, tsak az ár talmas dolgokot akar ta meg 
tanulni. , e szerént töl töt te idejét. tizen hat esztendös koráig. 

[46b:] Ezeket176 az elsö hajlandoságokot, amint emeg 
történik rend szerént, mégnagyobrendelet lenségekköveték. 

5 A tizen hat esztendöt el érvén. az ö elméje. a mely nem volt 
meg zabolázva azokban az elsö indulatokban, mind azokra 
a rosz erkölcsökre vezeté ötet, a melyekre az ö ideje alkal-
matosá tehet te ötet azt maga mondgya nagy keserüségel, 
hogy a rosz kivánság. és a t isztátalan indulatok oly erösen 

10 el foglalák az ö szivét, hogy a t isztátalan vétekben meriték 
ötet anyira, hogy azt kinem mondhatni . ugy hogy, se az 
Isteni félelem., se az annyának bölcs intési, se a rosz tsele-
kedetért valo gyalázat, se semi más egyéb okok meg nem 
tar tozta thaták. abban az elsö rendeletlenségiben, de söt 

15 még oly igen meg romlot állapotra ment volt., nem hogy 
avétket szégyenlette volna, de még azért pirult. hogy nem 
volt mindeneknél roszab erkölcsü, és azt ugy tekintet te 
mint roszat, hogy mások ár ta t lannak ta r to t ták . a midön 
olyanokot látot. , kik ditsekedtek rosz erkölcsökben 

* cap 19 lib 2. cap 1. ubi eram et quam lon^e exulabam a deliciis domus tuae, anno illo 
sexto decimo aetatis carnis meae, cum accepit in me sceptrum et totas manus dedi ei 
vesauiae libidinis licentiosae per dedecus lmmanum illicitae autem per léges tuas. lib 2. 
cap, 2. 
praeceps ibam in tanta caecitate ut inter coaetaneos meos puderet me minoris dedeco-
ris,177 quando audiebam eos jaetantes flagitia sua. et tanto gloriantes magis, quanto 
magis turpes essent cap. 3. 

20 [47a:] Ezt a rosz életet akor kezdé. amidon az iskolábol 
viszá tért volt az At tya házához. ahol egész esztendeig 
marada. az u tán viszá küldék Carthágoban hogy el végezné 
a tanulását . és ót is követé azon életét, tizen kilencz eszten-
dös koráig 

20 Ar ra reá vigyázfiam, hogy a szent Agoston akorikorában 
valo meg romlásának, négy, vagy öt oka vagyon. 

1. A henyélés, a melyben tölté a tizen hatodik esztendejét 
az Attya házánál. az iskolábol valo viszá térésekor. a mely idö 
igen veszedelmes az ifiaknak. a mint meg fogjuk mondani. 

* ubi sexto illo decimo anno interposito otio ex necessitate domestica feriatus ab omni 
schola cum parentibus esse coepi excesserunt caput meum vepres libidinum. et nulla 
erat eradicans manus. lib. 2. 0. 3. 

176 Ezeket \et — beszúrás;] az elsö hajlandoságok,ot [ot — be-
szúrás a sorban. ] 

177 de de coris 
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2. A kevés vigyazás. a melyel volt az At tya az ö szokási-
hoz. a ki is nem igen figyelmezet arra. hogy fia az Isteni 
félelemhen menyen elé. hanem arra hogy tudos. és ékesen 
szólló legyen, valamint sok a tyák tselekesznek. 

* cum interea non satageret idem pater qualis crescerem tibi. aut quam castus essem dum-
modo essem disertus. ibid 

5 3. hogy meg vete t te az annya178 oktatási t a ki is üsmervén 
fiának elméjit, szüntelen arra inté, hogy a t isztátalanságnak 
rendeletlenségit179 el kerülné. de tsak haszontalan volt 

* volebat enim illa et secreto memini ut monuerit cum solicitudine ingenti ne fornicarer. 
qui mihi monitus mulieres videbantur omnibus obtemperare erubescerem. ibid. 

[47b:] 4. A véle valo egy idösüeknek példájok anyira 
meg rontot ták volt elméjit. hogy azon igyekezet. hogy még 

10 roszab erkölcsü lehesen. mint sem volt. azért, hogy inkáb 
hasonlithason hozájok, és a midön látá hogy atöbbi meg 
haladnák agonoszságban, ollyan gonoszságot talált fel. a 
melyet nem tselekedte volt. t a r tván at tol . hogy annál is 
inkáb meg ne vet tetnék atöbbitöl, mert ugy tet tzet . hogy 

10 t isztáb volt. és nem olyan rosz erkolcsü mint atöbi. 

* quid dignum vituperio nisi vitium ego ne vituperarer vitiosior íiebam et ubi non suberat* 
quo admisso aequarer perditis. fingebam me fecisse quod non feceram ne viderer ab-
jectior quo eram innocentior et ne vilior haberer quo eram Castior. ibid. 

5. A nagy szabadság. a melyet aszüléi ad tanak néki a 
játékra, és más mulattságokra, a mint maga is mondgya, 

* Revelabantur etiam mihi ad ludendum habenae: ultra temperamentum severitatis in 
dissolutionem affectionem variarum. et in omnibus erat Caligo intercludens mihi, Deus 
meus serenitatem veritatis tuae, et prodibat tanquam es adipe iniquitas mea ibid. c. 5. 

Mind ezek az okok arosz erkölcsben veték ötet, és abban 
arendeletlenségben ta r ták három esztendeig. az u tán holmi 

20 jó indulatok magában téri t ték. és meg üsmérteték véle 
nyomoru ál lapottyát . , it meg lá thatod fiam, mitsoda nehéz 
az ifiuságnak rosz erköltsiböl ki térni 

Tizen kilentz esztendös levén erösen kezde gondolkodni 
üdveségéröl, a mely gondolatot az Isten adá [48a:] néki, 

25 a Cicero könyvének olvasásaval, a mely könyvet nevezik 
Hortensiusnak. melyben, a bölcseségre valo intések vannak 

178 az annya ( intési t . ) oktatási t [A javítás a törlés föló írva. ] 
17* rendeletségit [ íráshiba. ] 
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r. Ennek a könyvnek olvasása, amint maga mondgya, 
meg valtoztatá elméjit, és hajlandoságit, a gondolatit az 
Istenhez forditatá. és kivánságit meg változtatá. meg kezdé 
vetni az ideig valo jokot, és az élet gyönyörüségit. és nagy 

5 kivánságal kezdé ohajtani abölcsesógnek szépségit. A mint, 
el is kezdette volt már, a rosz erkölcsöt el hagyni, és az 
Istenhez térni nagy buzgoságal. ki ne hitte180 volna bizonyo-
son. hogy ezeket ajó indulatokot a valoságos meg térés ne 
kövesse, ? De oh ! fiam, mit nem tselekedhetik az ifiuságban 

10 vett rosz szokás. ? A rosz erkölcs, és az ifiuságának rendelet-
len hajlandosági anyira meg akadályozák a meg téresire 
valo jó indulatokot, hogy azokot haszontalanoká tevék. 
Az ö meg rögzöt szokásinak terhe anyira le veté ötet az 
elöbeni állapottyában, hogy ugyan ót is marada tizen 

15 kilentz esztendös korátol fogva, harmintz esztendös koráig. 
Es ahárom181 esztendö alat valo bé vet rosz erkölcsök. 
tizen kettöig182 uralkodának benne., a melyekben nem tsak 
az elsö rendeletlenségit követé, de még nagyobakban is 
esék, az tisztáta-[48b:]lanság183 gyakorta atévelygésre és 

20 a vakságra vezetvén az embert,. a manikéusok eretnekségi-
ben veté ötet, amelyben kilentz esztendeig marada, és az eret-
nekség184 mellet, ágyast tarto is volt, mind addig még 
meg nem tért. 

* ib 3. cap. 4. IUe vero liber mutavit affectum meum et ad teipsum domine mutavit. pre-
ces meas et vota ac desideria mea, fecit alia, viluit mihi repente omnis vana spes, e-
immortalitatem sapieutiae concupiscebam aestu cordis incredibili et surgere jam coepe-
ram ut ad te redirem, quomodo ardebam te volare a terrenis ad te. 

A midön a harmintz esztendöt el éré, akor valojában 
25 kezdék gondolkodni meg téréséröl., valamint ezt maga le 

irja a hatodik könyvben. tizen egyedik részben. de fiam 
halgassad mely nehezen vitte azt végben. 

Ezen elsö gondolattya után, még továb marada két 
esztendönél azon rendeletlenségiben, halogatván mindenkor 

180 ki ne hitte <(voln) volna [(volny sor fölötti; volna sor alatti 
beszúrás. ] 

181 ahárom <(eszten) esztendö [Törlés a sorvégen. ] 
182 tizen kettö<(d)ig 
183 tisztáta-[48b:]talanság gyakorta [Első a — o-ból javítva.] 
184 eretnekség \et — utólag beszúrva a sorvégi margóra, elvá-

lasztás után. ] 
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a mint maga mondgya. az Istenhez valo meg térésit, hogy 
ö benne kerese a kegyelemnek életét. és nem tekinté a 
keserves halált melyet magának ád vala gonosz életével., 
sok idö kivántaték néki arra, hogy meg gyogyithasa a maga 

5 értelmét a tévelygésekböl,186 melyek az elöbbeni életétöl 
maradtanak volt, és hogy azt meg gyöze. a meg térésnek 
szükséges voltárol. a mint ezt le irja a hetedik könyvben. 

* lib 6. c 11. cum haec dicebam et alternabant hi venti et impellabant huc atque illuc cor 
meum transibant tempora et tardabam converti ad dominum Deum, et diferebam185 de 
die in diem vivere in te, et non differebam quotidie in me ipso mori. 
Et non erat jam uila excusatio quia videri mihi soiebam propterea me nondum contempto 
saeculo servire tibi, qui incerta mihi esset perceptio veritatis. jam enim et ipsa certa erat: 
ego autem adimc terram obligatus militare tibi recusabam. et impedimentibus omnibus, 
sic timebam expedi, quemadmodum impedimenta timendum est iib 8. 0. 5. 
Et ego ad me quae non in me dixi? quibus sententiarum verberibus non flagelavit ani-
mam meam. ut sequeretur me Oonantem post te ire. et renitebatur. ? recusabat, et non 
se excusabat, Consumpta erant, et convicta argumenta omnia remanserat mota trepi-
datio: et quasi mortem reformidabat restringi a fluxu Consvetudinis quo tabescebat 
mortem. cap. 7. 

Az ö értelme meg volt gyözetve, de az akarat nem akará 
még magát meg adni. avétkes szokások [49a:] anyira el 

10 foglalták volt a szivét, hogy a meg tóréstöl ugy ta r to t . mint 
valamely nagy rosztol., valamint maga mondgya. ki kelleték 
gyomlálni egy más után azokot a rosz erkölcsöket, a nagyra 
vágyást, a fösvénységet. és a t isztátalanságot, az ö lelke 
meg t iszt i t tatot volt már. a nagyra vágyásbol. és a fösvény-

15 ségböl, de az a nyomorult187 t isztátalanság még ellene állot 
oly igen uralkodot rajta az a tisztátalanság, hogy lehe-

tetlennek is t a r to t t a at tol valo meg szabadulását: t a r tván 
nagy nyomoruságnak meg menekedésit azoktol az utálatos 
kivanságoktol, a melyek kezdeti minden nyomoruságoknak 

* Mihi displicebat quod egebam in saeculo, et oneri mihi valde188 erat non jam inflamman-
tibus cupiditatibus, ut solebant, spes honoris et pecuniae ad tolerandam189 iilam servi-
tutem tam gravem, sed abhuc tenaciter colligabar ex foemina. lib 5. c. 1. 

20 Végtire, az ö meg térésinek akadállya olyan nagy volt. 
hogy sok viaskodási u tán melyeket szenvedet lelkében tizen 
négy, vagy tizen öt esztendö alat, az ö szent anyának. 
szorgalmatosági, könyörgési, köny hullatási u tán, a ki 

185 diferebam [Második e —a-ból javítva. ] 
180 tévelygésekböl, <megy) [A <o)-ből l be tűt próbált javí tani ; 

melyek [y — e-ből és megkezdett k-bó\ javí tva. ] 
187 nyomorult [/ —í-ből javítva. ] 
188 valde ( e r a t ) erat 
189 tolerandam <vir tu) illam 
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mindenüt kisérte ötet. mind földön [49b:] mind vizen. 
Carthagobol190 romában, romábol milánumban, tsak hogy 
ötet rendeletlenségiböl ki vehese. és az Istennek meg nyer-
hese, és azt el mondhatni hogy az anyának is tartozik 

5 üdveségiért Isten után. az ö jó akaroinak intések után, a 
nagy szent Ambrusal valo sok tanátskozási191 u tán . akegye-
lemnek sok belsö indulati u tán , az ö meg térése tsuda által 
ment végben a midön egyszer nagy viaskodásban let volna 
a termeszet. és a kegyelem közöt, az égböl szozatot hallot 

10 a mely néki azt mondotta . Tolle lege. tolle lege. ved fel és 
olvasad; parantsolván néki a szozat. hogy nyisa fel az uj 
tes tamentum könyvét mely mellette volt, szent Agoston 
vévé akönyvet . meg nyi t tá . és szent pálnak ezekre a sza-
vairatalála, a melyek által a szent lélek munkálodván 

10 benne., vég képen meg tére. Non in Comessationibus et 
ebrietatibus, non in Cubilibus, et impudicitiis,192 non in 
Contentione et aemulatione, sed induimini Dominum Jesum 
Christum. et Carnis Curam ne feceritis in desideriis. o h ! 
Istenem. lehoté a, hogy a léleknek meg terése olyan nehéz 

20 légyen ? és hogy az ifiuságban vet t rosz erkölcsök anyi 
bajban, és anyi orvoságokban kerüllyenek annak. a ki 
azokbol meg akar gyogyit tatni . 

[50a:] De emég mind nem elég fiam. szent Agoston 
tellyeségel meg térvén193 nem menekedet volt még meg az 

20 elöbbeni akadályoktol.; mert noha viszá nem tér t is soha 
meg térése u tán az elóbeniekre,194 söt még igen kemény 
penitentziát tar to t , szent, és Angyali életet élt. mind azon 
által. sokáig érzette magaban az igen nagy, és gyakorta valo 
kisérteteket, a melyeket ifiuságának régi szokási okozták, 

30 a melyek néki sok bajt adtanak. és vigyazni kelletet magára, 
hogy magát a szenttségben meg tar thasa. a mint ezt maga 
le irja a gyonásiban. lib 10. Cap. 30. és a többiben a hol 
szol. a195 sok féle kisértetekröl, a melyek háborgat ták. 

putabam me 
miserum fore, 
si foeminae 
privarer am-
plexibus lib 
5. c 11. 

Adhuc vivunt 
in memoria mea 
talium rerum 
imagines quas 
ibi consvetudo 
mea fixit. 
líb 10 c. 30. 

1 9 0 Carthagobol [l — n-höl javítva.] 
191 tanátskozási {által) után. 
192 impudicitiis, [c — í-ből javítva.] 
193 m e g térvén ( m ) nem menekedet volt még meg 
194 elöbeniekre, {mind azon) söt még 
195 a [Beszúrás. ] 
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oh ! fiam. olvasd el egy nehányszor ezt a példát,196 visgáld 
meg figyelmeteségel. annak minden részeit. és tekinsd meg, 
hogy mire mehet az ifiuságnak197 rosz erkölcse, a midön 
annak idején ellene nem állanak. kerüld el a veszedelmet., 

5 a melyben ez a szent volt. és a melyben sokan abban el 
vesznek minden nap. 

[50b:] Tizen kettödik Rész 

Azokrol valo példák. a k i k soha el nem hagyták 
ifiuságoknak rosz erkölcseit. 

Valamint a szélvészkor a hajó esze töretetvén. sokan 
10 vesznek el, és kevesen lesznek olyanok akik vagy az uszásal. 

vagy más képen meg tar thasák magokot; ugy a jó erkölcs-
nek hajó törésiben a melyben esnek sokan ifiuságokban, 
a számok azoknak akik el vesznek igen nagy, ós azoknak 
számok a kik maradnak igen kitsiny. 

15 Meg lá thatod hogy mitsoda kevés számuak az olyanok.a 
midön azt meg tudod fiam, hogy az egész szent irásban., 
(a mely tsak nem hihetetlen.) tsak egy példát lá tunk olyat. 
Manasesben. a juda királyában. a kinek elödben adom 
historiáját és ezen egy példa helyet, az irás sok számut ád 

20 elönkben. az olyanokrol. a kik nyomorultul hajó törést 
szenvedtek. és el vesztek ifiuságoknak rosz erkölcsiben. 
némelyek, kik minek u tánna sokáig eltenek volna, meg 
mások. a kik. még igen ifiuságokban holtanak meg. ezekröl 
egy nehány példákot hozok elé. 

25 [51a:] Elöször az Izraelnek minden királyi közöt kik198 

tizen kilentzen valának. akik a tiz nemzettségen uralkodá-
nak. a meg oszlás után.199 nem volt tsak egy is aki igen 
gonosz ne lett volna. ifiuságátol fogvást. se egy is aki halála 
elött meg tért volna; 

30 És noha az irás egészen fel ne tegye is ifiuságoknak életét, 
mind azon által elégé meg érteti velünk, hogy hamisak 

196 a példát, <és) visgáld meg [Törlés a sor végén;] figyelmete-
ségel. [f—v-hől javí tva. ] 

197 ifiuságnak ( j ) rosz 
1 9 8 k i k ( a ) tizen kilentzen [(á) beszúrás a soreleji margón.] 
199 u tán. (n in tsen) nem volt [A javítás a törlés fölé írva. ] 
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voltanak azon korokban, hanem azt nyilván mondgya 
mindenikéröl. hogy rosz erkölcsüek voltanak: nem is mond 
felölök semmi jó erkölcsü tselekedetet, hanem tsak egyedül 
Jehu felöl. a kinek egy nehány jó tselekedetiröl szol, de 

5 azokot is eleinte tselekedte, és idövel öis meg romlék vala-
mint atöbbi. 

A juda királyi közöt is, kik tizen kilentzen valának. 
Salamontol fogvást. haton valának jók Asa, Josaphát, 
Ozias, Jonathám, Ezechiás. és Josiás. atöbbi mind gonoszok 

10 valának, ajók még ifiuságokban is azok voltak, és egész 
éltekben azoká maradtak, sokan pedig azok közöt kik 
gonoszok valának, még ifiuságokban rosz életet éltenek., 
és soha meg sem változtak. 

[51b:] Ezért is mondgya az írás ochoziás királyrol, hogy 
lo huszon két esztendös korában kezde uralkodni, hogy gonosz 

volt, és az Istentelen Achábot az Izraelnek királyát követte, 
a mely gonoszságra az Annya Áthália. ennek a hamis 
királynak a huga tanitotta volt, nem is uralkodék továb 
esztendönel, és a maga Istentelensógiben hala meg. 

20 Azt mondgya Áchás felöl, hogy az uralkodést husz 
esztendös korában kezdé;200 és nem adá magát a jóra, és 
az Isten szolgálattyára, hanem a bálvanyozo Izrael királyi-
nak követé példáit. és felyül is haladá öket Istentelenségivel, 
a melyben meg maradván tizen hat esztendeig. abban 

25 meg is hala. 
Amon, huszon két esztendös korában lett királyá. és az 

Attyának Manasesnek. rosz erkölcseit követé. de nem követé 
penitentzia tartásában, és két esztendö mulva vétkeiben 
hala meg. a maga tselédi ölték meg. 

30 Joáchim. huszon ött esztendös korában kezde uralkodni. 
és tizen egyik uralkodék, szintén olyan gonosz volt. vala-
mint az Atyái, és gonoszságaban201 hala meg, el sem te-
meteték. Jérómiás jövendölése szerént 

[52a:] Ennek a fia Jechoniás királyá lett tizen nyolcz 
35 esztendös korában, tsak három holnapig uralkodék, és 

meg érdemlé vétkeiért hogy Nabugodonozor rabja lenne, 

200 kezdé: </> [vagy <f> ? ] és 
201 goszságaban [ íráshiba.] 

5 Mikes Kelemen Öaszes Művei IV. 

4 Reg 8. 

4 Reg 6. 

4. Keg. 28. 

4 Reg 23. 

jerem. 22. 
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és babyloniában vitetnék, a hol az u tán sokára hala 
meg, 

Sédécias. a J u d a nemzettséginek utolso királya.huszon 
egy esztendös korában let királyá, olyan gonosz volt, mint 

5 az elötte valo királyok: és meg maradván gonoszságában 
tizen egy esztendeig, az Isten boszu állását vevé202 magára, 

és népére, a melyel fenyegette volt az Isten a sidó népet 
annak elötte sokal; mivel uralkodásának kilentzedik eszten-
dejében Nabugodonozor meg szálván Jerusálem városát. 

10 két esztendö mulva azt meg vevé. fel dulá, meg egeté. 
és a lakosit le vágatá, az Isten templomát fel prédálá, és 
meg égeté, a kik a fegyvertöl, és az éhségtöl meg maradának. 
azokot rabságra203 vivé, És a király a gyermekivel együt 
el szaladván, bé érék, meg fogák. és a kevély Nabugodonozor 

15 eleiben vivék, a ki sok szidalomal illetvén ötet. a gyermekeit 
elötte meg öleté, azután204 a szemeit ki szuratá néki. és 
fogságra vivé babiloniában a hol nyomorultul hala meg. 

[52b:] Azok, akikröl szollánk. a magok vétkekben holta-
nak. meg, hogy meg büntettessenek a vétkekért a melyeket 

20 tselekedtenek ifiuságokban, az illyen példak közönségesek 
a szent irásban, a más félek igen ri tkák, és a mint meg 
mondot tam, tsak egyet találunk olyat, aki minek u tánna 
roszul élt volna ifiuságában. valoságal meg tér t volna 
az után, a pedig Manases, de olyan tsudálatos modon tér t 

25 meg. a mely világosan meg muta t tya , hogy mitsoda irtoztato 
nehéz el hagyni az ifiusagban vet t rosz szokásokot, és haj-
landoságokot. 

Ez a fejdelem tizen két esztendös korában el vesztvén 
az ö Isten félö At tyá t Ezekiást. a juda királyát, királyá let 

30 helyében, de el felejtvén tsak hamar az a t tyának szent 
példáit, és intésit. minden rosz erkölcsökre és Istentelen-
ségekre adá magát, az ö gonoszsági minden nap nevekedé-
nek205 az ö uralkodásának tizen ötödik esztendejéig, a 
melyben az Is ten nagy keserüséget botsá t ta reája, büneinek 

35 büntetésiért, az Assyria béhek meg fogák jérusálemben., 

202 v e v ^ [e —^-ből javí tva az ékezet áthúzásával. ] 
203 rabságra [Szóvégi r —a-ból javí tva. ] 
201 azután ( a z után)> a szemeit 
205 nevekedének [Első k— d-ből javí tva . ] 
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és vásban vivék babiloniában, ót rettentö tömlötzben veték, 
és sok nyomorgatásokot szenvede. [53a:] Illyen nyomorult 
állapotban206 lévén,. a szemeit fel nyittá és meg emlékezék 
kesertiségében segittségül hini azt a kit el felejtette volt 

5 jó állapottyában. meg üsméré vétkeit, valoságos töredelmes 
szivel azokért botsánatot kére az Istentöl. és sok köny 
hullatásiért, imádságiért meg nyeré szabadulását, és az után 
szentül tölté életet hatvan hét esztendeig a melyben meg 
holt 

10 Szent Hieronimus igen nevezetes dolgot mond ezen 
historiárol, a melyet a sidok traditiojibol vette ki, magya-
rázván a szent irásnak ezeket a szavait., hogy manasest 
szorongatván a nyomoruság az Istenhez2m fordula, azt mond-
gya hogy ez akor volt. amidön kinos halálal akarák meg ölni, 

15 valamely nagy réz edényben akarák meg ölni, a mely 
mindenüt lyukas lévén, azt a tüzre tették, a mely meg 
melegitvén, és bé hatván mindenüt az edényben, meg kelleték 
emészteni azt a208 szegény fejdelmet, bé zárák tehát209 

abban az edényben. és alájá tüzet gyujtottak, abban az 
20 nyomorult állapottyában is még az Istenhez nem folya-

modék, hanem abálványihoz. de látván hogy tsak haszon-
talan volna. meg emlékezék210 a szent irás. szavairol, a hol az 
Isten segittségit igeri, azoknak, a kik hozája folyamodnak 
a nyomoruságban, és hozája meg térnek töredelmes szivel. 

25 [53b:] ö is azonal az Istenhez emelé szivit nagy ohajtá-
sokal., és meg szabadulását kéré töle.211 büneiért valo oly 
nagy töredelmeségel, hogy az Isten meg irgalmaza neki, 
és meg szabadittá. nem tsak attol az irtoztatohaláltol, de 
még arabságtol is, és viszá vivé jérusálemben: a hol szentül 

30 tölté életét. látod fiam ezt az ifiuság rosz élete után valo 
meg térést, de a mely meg térés igen sokban állot.212 

206 [Előző lap alján, őrszók n y o m a : Illyen nyomorult allapotban 
207 Istenhez [hez — beszúrás. ] 
108 a [Beszúras. ] 
209 tehát <ötet) abban [Törlés a sor elején.] 
110 meg emlékezék [ezék — beszúrás.] 
211 töle. <(oly) büneiért valo oly [oly — beszúrás.] 
• " á l lo t . [ o - a - b ó l jav i tva . ] 
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Tizen harmadik Rész 

Hogy mitsoda nagy roszak következnek az 
ifiuságnak rosz életéböl 

A többi közöt aleg nagyobik rosz az, a melyröl ide fellyeb 
szollottunk, a mely nem más hanem az üdveségnek el vesz-

5 tése, és a kárhozat amelyben esnek sokan az ifiuságnak 
vétkiért,. abizonyos, hogy az akori tett vétkek, sokaknak, 
eredendö okai lesznek örökös nyomoruságoknak., de még 
azon kivül, vannák még sokak mások is. a melyek egy ere-
detböl jönek, a melyeket jó hogy meg tudgyad kedves fiam, 

10 ugy hogy azokot meg üsmervén, inkáb irtozál az óktól, 
mely azokot szerzi 

[54a:] I Articulus. 

Az elsö roszrol., mely a halál., a melyet az213 

ifiusagnak vétkei okozák idö elöt sokaknak 

Leg elsöben is az elöre valo halalt teszem fel., a melyben 
15 esnek sok számu ifiak vétkeknek büntetésiért. 

Ezel nem azt akarom mondani hogy mind azok a kik szép 
virágzo idejekben halnak meg, avétkeknek büntetésiért 
halnának meg, sem azt. hogy mind azok kik a vétket követik 
ifiuságokban., hogy elöre valo halálal. büntetödnek meg. 

20 Azt jól tudom, hogy ajók némelykor ifiuságokban meg 
halnak, és hogy az a halál. az ö jó erkölcsökért valo jutalom. 
és az Isten hozájok valo szeretetinek jele. valamint az irás 
mondgya a bölcseség könyvében. Ha az igaz elöre valo 
halálal meg hal. abban meg talállya nyugodalmát és üdveségit. 

25 az ö jó erkölcse kedvesé tette ötet Isten elöt, és szeretetit 
is meg nyerte néki. és azt kegyelmit hogy ki vétesék evilágbol 
ahol214 a bünösök közöt élt. az Isten idején magához vette, 
ne hogy a meg romlás az elmójiben szivárkozván. az ö lelkét 
[54b:] meg ne tsallyák evilági hejában valoságok. és gyö-

30 nyörüségek., melyek az embereket meg tsallyák. és szeretetik 

213 az <(az) ifiusagnak 
214ahol<'b> a bünösök 
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vélek, az olyan dolgokot, a melyek leg inkáb ellenkeznek 
üdveségekel. 

*Sap. 4. justus si morte praeoccupatus fuerit. in refrigerio erit 
placens deo factus est dilectus. et vivens inter peccatores translatus est. raptus est ne 
malitia mutaret intellectum ejus. aut. ne fictio deciperet animam illius. 

Tudom azt is hogy vannak olyan bünösök kik sokáig él-
nek, és akik meg öregesznek az ifiuságokban vet rosz erköl-

5 csökben. hasonlok ahoz. akit daniel eszerént nevezi. In-
veterate dierum malorum olyan bünösök, akiknek öregségek. 
tsak a rosz napokbol áll. a kinek hoszu életét, a mint abölcs 
mondgya, kárhoztatni fogja az igaznak idején valo halála. 
a ki ifiuságában holt meg, mert ez oly215 kévés ideig valo 

10 életével meg nyerte amenyet, és a bünösnek hoszu élete 
nem egyébre szolgált, hanem hogy vétkit szaporittsa. és 
nevellye kárhozattyát. 

* condemnat autem justus mortuus vivos impios et inventus celerius consumata longam 
vitam justi Sap. 4. 16. 
Sícut vita mala quanto magis fuerit temporaliter prolongata., quanto magis delinquen-218 

tibus multiplicat poenam. sic vita bona. quamvis hic brevi tempore terminata sempi-
ternam Conquirit bene viventibus gloriam, vita igitur mala. immaturos acerbosque senes 
demergit in tartarum, vita vero bona. defunctos juvenes maturos perducit ad regnum. 
S. Fulgent. Bpist. 2. Cap. 3. 

De azt is el mondhatom valoságal, hogy sok ifiak halnak 
meg rosz életeknek büntetésiért. és agyakorta meg történik 

15 hogy az ifiuságnak vétkei az idején valo halálnak ókai. 
erröl az irás igen sok példát ád elé. és a min-[55a:]den 
napi proba ezt meg mutattya nyilvánságosan 

Jób azt mondgya agonosz felöl, hogy el vész, minek elötte 
az ö napjainak száma bé tellyesednék. és ollyan lesz. a meg 

20 sértet szöllö gerezd. az elsö virágjában. és mint a virágját 
el hányo olaj fa. 

Salamon azt mongya, hogy a gonosznak esztendeji meg 
röviditetnek. és agonosz olyan lészen. mint a szélvész. a mely 
hamar el mulik 

25 Meg másut arra int hogy a vétekre ne ad magadot ne 
hogy az idöd elöt legyen halálod. az az. hogy hamaréb. 
mint sem természet szerent kellene lenni. azt is ohajttya 
igasságos neheztelésböl, hogy a gonosznak soha semmi jovai 

215 oly (o fölött áthúzott ékezet. ] 
216 delinquen [Sorvégi elválasztásnál így maradt.] 
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ne legyenek, hogy az ö napjai217 rövidek legyenek: és hogy 
íiind azok akik nem tisztelik az Istennek felséges voltát. 
a ki mindent lát. és akik nem félik ötet meg bántani, tsak 
addig tarttsanak mint az árnyék, a mely el vész egy szem 

5 pillantás alat. A szent irásnak ezek a szavai világosak. és 
ezeknek bé tellyesedések még nyilvánságosabak 

De ha szinte más bizonyságunk nem volna is erröl az 
igazságrol, a példák a melyeket látunk min-[55b:]den nap, 
láthato képen meg mutattyák, menyi ifiakot látunk meg 

10 halni. vagy abetegségben, vagy aveszekedés miat, vagy a 
hadakban, vagy a vizben, vagy egyeb veszedelmes, és vélet-
len szerentsétlenségekben.mind az illyen halálok az Isten 
haragjának erejétöl vannak, az olyan ifiak ellen, akik meg 
vetik az ö kegyelmét., és akik nem akarják ötet olyan idöben 

15 szolgálni, a melyben arra leg kötelesebbek. oh fiam tarts 
attol hogy az illyen büntetés reád ne essék. 

II Articulus 
A második rosz, a mely az ifiuságban tett vét-
kekért vagyon; az elmének218 meg vakulása, 

és a vétekben valo meg keményedés. 
20 A Testi halál. nem egyedül valo., senem leg keserveseb 

büntetése az ifiuság vétkeinek, a mely halált okoznak azok 
a vétkek a léleknek. a belsö vakságért, és aroszban valo 
meg keményedésért. a melyben vetik ötet, nem ritkában 
történik meg, és ez, so-[56a:]kal veszedelmeseb, és keser-

20 veseb, a meg holt embert sirasad mondgya abölcs, mert el 
vesztette a világosagot; de siratni kel a bünöst, mert2W el vesz-
tette az értelmét. és a bölcseségét. egy halotért. tsak hét napig220 

kel keseregni, az az. kevés ideig. de abünöst siratni kel egész 
életében. mert ugyan is. hogy lehet köny hullatás. és keserü-

30 ség nélkül nézni, azt a nagy és oly közönséges veszedelmet. 
amelyet látunk sok ifiakban. akiket az ifiuságoknak vetke. 
rettentö meg keményedésre vezeti., a mely öket minden 

217 napjai [i—í-ből javí tva . ] 
2 , 8 elmének [7 —s-ből? javí tva. ] 
219 mer t [r javí tva í-ből vagy i-böl. ] 
220 hét hapig [ íráshiba.] 
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meg tartozkodás nélkül arosz erkölcsben veti., minden nap 
láthatni olyanokot, és az olyanoknak számok hihetetlen 
kik minek utánna. el töltötték volna az elsö ifiuságokot 
a véteknek rendeletlenségiben, fö képen atisztátalan vétek-

5 ben, hogy az után el idegenednek az üdveségtöl; meg vakul-
nak a magok saját jóvókban a roszban meg keményednek., 
aleg üdveségesebb intéseket meg vetik, meg nevetik mind 
azokot ajokot a melyeket láttyák hogy mások tselekeszik: 
és nem lévón más gondolattyok. hanem tsak a magok 

10 gyönyörusége, és hogy [56b:] kövessék minden indulatit 
meg romlot hajlandoságoknak. igy is fussanak mint vakok 
veszedelmekre, nem lévén semmi olyan. a mi öket meg 
tartoztathasa, oh'fiam. nem siralomra melto roszé ez, ? 
de adna Isten hogy olyan közönséges ne volna mint a mitsoda 

lo nagy, szent Agoston ezt igen meg probalta volt a maga 
személyében, a mint ezt maga mondgya gyonásiban, a hol 
olyan szokal panaszolkodik nyomoruságárol; a melyek a 
leg keményeb szivet is meg hathattyák., és a melyek meg 
érdemlik hogy itt egészen ki tétessenek, hogy azokbol meg 

20 lássák az ifiak, mint kel tartaniok az ifiuság béli vétkektöl. 
a melyek oly nyomoruságos dolgokot okoznak. 

* Exhalabantur nebula de limosa concupiscentia carnis et scatebra pubertatis, et ob-
nubiiabant atque obfuscabant cor meum, ut non discemeretur serenitas dilectionis ft 
Caligine íibidinis. Utrumque in confuso aestuabat. et rapiebat imbecillam aetatem per 
abrupta cupiditatum. atque mergebat gurgite flagitioru m 

A testnek tisztátalan kivánsága, és ifiuságomnak forradása. 
olyan ködöt botsátnak221 vala az elmémre. a mely nagy ho-
mályoságal tölti vala ezt bé, és meg nem engedé hogy meg 

25 külömböztesse a tiszteletes szeretetnek tisztaságát, a szemérmetlen 
szeretetnek setéttségitöl., mind ezek fel hdborodásokot indittanak 
vala bennem, az én gyenge222 ifiuságomot minden féle rosz 
kivánságoknak meredék helyére viszik vala, és azt, a vétkeknek 
melységiben merittik vala 

30 [57a:] Es az után hozá tészi. hogy a szemérmetlen szere-
tetnek tisztátalan indulattya olyan volt. mint alántz. 
a melyel meg volt lántzolva, és annak a szüntelen valo 
zörgése., annyira meg süketitte volt ötet belsö képen, 

221 botsátnak [o— ó-ból javí tva, az ékezet áthúzásával. ] 
222gyenge [Kereszttel jelölt beszúrás a lap alján.] 

S. Aug. libr. 2. 
Conf. cap. 2. 

tobsurdueram 
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hogy nem halhatta azt a mi ötet jóra intette., valamint 
a meg lántzolt oktalan állat, a ki lántzának zörgóse miat. 
nem halhattya a zörgést. mellyet körülötte tesznek, de még 
ez a mondása is figyelmeteségre való. hogy az a sükettség 

0 az ö kevélységének hüntetésire valo volt. a melyel. el távozik 
vala az Istentöl, az Isten is el ereszti vala ötet. tisztátalan 
kivánságit követni 

Imé kedves fiam. mire vezetik az embert az ifiuságnak 
vétkei.223 és a melyre. vezetni fognak minden bizonyal a 

10 tiéid is hogy ha azokot tellyeségel. és jó idején el nem hagyod. 

III. Articulus 
A harmadik rosz. a sok szép reménségeknek 

el vesztése. 

Ez arosz igen láthato. nintsen is224 szüksége más bizony-
ságra, hanem tsak arra, a mit az iránt látunk [57b:] minden 

15 nap, menyi ifiakot látunk olyanokot, kik nagy reménségeket 
adnak225 elméjeknek szép tulajdonságival kik magokot 
alkalmatosoká tehetnék valamely nagy hivatalokra, a 
melyekben az Isten tiszteltetnék., és a hazának szolgálhat-
nának., menyit látunk mondom olyanokot, akik valamely 

20 jónak el kezdésekor. magokot el vesztik., és akik meg 
bomolván ifiuságokban., alkalmatlanoká teszik magokot a 
nagy dolgokra, a melyekre ugy tettzik hogy születtek volt 
menyin vannak, kik minden szép tulajdonságokal226 haszon-
talanoká és tunyáká lésznek. egész életekben hasonlok 

25 lévén az olyan fákhoz.,227 a melyek tavaszal. rakva lévén 
virágokal, egy hó harmat azokot gyümölcsteleneké tészi 
egész esztendö által. 

Ezt a roszat nem tsak azokban lehet látni a kik az ifiuság-
nak vétkeivel. életeket rövidittik, nem is tsak azokban, 

30 akiket ugyan azon vétkek a meg keményedésre viszik.228 

223 vétkei. [Beszúrás. ] 
224 is <más) szüksége más 
225 adnak <( szép) elméjeknek szép [szép — beszúrés. ] 
226 tulajdonságokal \j—gr-ből? javítva. ] 
227 fákhoz,. a (k ik ) melyek [A javítás a törlés fölé írva. ] 
228 viszik. a^min) melyröl 
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a melyröl mar szólóttunk; de a gyakorta meg történik még 
azokban is. akik meg térnek az ifiuságnak elsö rendeletlen-
ségiböl [58a:] mert el vesztvén haszontalanul229 az életnek 
leg drágáb idejét, magokot alkalmatlanoká tették mindenre, 

5 és haszontalanoká a jóra., vagy ha egészen el nem vesz-
tették is az idöt. de230 érdemetleneké tették magokot, 
ifiuságoknak vétkiért. a hivatalokra. a melyekre alkal-
matosak voltak, és a melyekre az Isten rendelte volt 
öket. 

10 fiam vigyáz jól erre, és hogy ezt jól meg érthesed. egy 
nagy igazságra tekints, a melyet jól meg kel tartanod, Az a, 
hogy az Isten a231 maga rendelésiböl, az ifiakot külömb, 
külömb fóle hivatalokra rendelte, a melyekben. azt akarja. 
hogy az ö szolgálattyában. és232 az üdveségekben foglallyák 

5 magokot. ez a rendelés két dolgot tészen fel magában. 
az elsö az. hogy ha magokot alkalmatosoká tészik ahivata-
lokra. a második, hogy ha az üdveségre magokot méltatla-
noká nem teszik. az elsö a munkán áll. és a második az 
ifiuságnak jó életin. ebböl a következik, hogy ha az ifiak 

20 nem munkálodnak azon, hogy magokot alkalmatosoká 
tegyék arra, a mire az Isten rendelte., vagy [58b:] ha azon 
munkálodván. ifiuságokban roszul élnek. el nem fogják 
érni azokot a hivatalokot, a melyeket az Isten. elsö szándé-
kában. nékik rendelte233 volt; vagy ha el érik is, a magok 

20 hittségek vezeti öket arra. hogy vakmerö képen adgyák 
magokot olyan állapotra a melyek öket meg haladgyák., 
és olyan köteleségekre, a melyeket soha végben nem viszik, 
köteleség. a mely öket a kárhozatnak tsak nem el keriil-
hetetlen veszedelmére teszi,, ezt igen gyakorta láthatni az 

30 egyházi rendben, ugy az igaság szolgáltató rendében is 
Ezt az igazságot a szent irás meg bizonyittya. a midön 

az Isten meg igéré Davidnak. és az ö maradékinak. az Izrael 
országát., azt olyan ók alat igéré, hogy ö, és a maradéki 
az Isten törvényét meg tartanák. 

229 haszontalanul <az életnek^ az életnek 
230 de [Beszúrás. ] 
231 a [Beszúrás.] 
232 és az [e's—az-ból javí tva . ] 
233 rendelte [Az utolsó e későbbi beírás?] 
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Egy nehány idövel annak elötte, az Isten el vette volt 
apapságot a fö pap234 Héli familiájábol. azért mert a fiai. 
vétkekért, arra méltatlanok voltanak; noha az elsö szándé-
kában, ennek a familiának [59a:] rendelte volt apapságot 

5 örökösön. de tsak olyan ók alat, ha az ur parantsolatiban 
járnak., .ezek a szók vilagosak a királyok 1 könyv. 2 rész 

Az Istennek ez iránt valo tselekedete, még nyilvánságo-
saban ki tettzik Saulban. az Izrael elsö királyában, az Isten 
nékie, és az ö familiájának adtavolt ezt az országot: de 

10 olyan ók alat hogy meg tarttya parantsolatit; de ugy törté-
nék hogy ez a fejedelem, két nagy fö dolgokban az Isten 
parantsolati ellen tselekedék, a melyekért el véteték tölle 
az ország, 

Leg elöbször, a midön táborban lévén, az ellenség szoron-
15 gatni kezdé, ö pediglen áldozatot tétetet. meg nem várván 

arra samuel profótát, aki nékie meg mondotta volt. hogy 
semmit addig ne tselekednék még viszá nem térne, az áldo-
zatot alíg kezdók el. hogy a proféta el érkezék, a ki is mondá 
Saulnak. Mit tselekedtél. bolondságot tselekedtél., meg nem 

20 tartottad ate urad Istened parantsolattyát; ha ezt avétket nem 
tselekedted volna, az Isten örökösen meg erösitette volna 
[59b:] ate királyságodot, de semmi képen az országod többé 
fent nem áll. 

A második, a midön az Amálécitákot meg gyözvén, a 
25 királyokot meg nem öleté, és meg tartá a sok nyert csor-

dákot és nyájakot, és minden gazdagságokot, az Isten pa-
rantsolattya ellen., a ki meg parantsolta volt hogy semit 
életben ne hagyon. és mindent tüz, és vas által el veszesen; 
samuel hozája menvén. meg feddé engedetlenségiröl, mond-

30 ván hogy többé nem lenne Izraelnek királya, mert mint 
hogy meg vetetted az Isten szavát. meg vetet az ur téged hogy 
ne légy király 

Tanuld meg fiam ezekböl apéldákbol, hogy az Isten 
némelykor az embereket olyan hivatalokra rendeli, a melye-

3o ket vétkek miat el nem érhetik, vagy ha el érik is. azokban233 

Ita tamen si 
custodierint 
filii tui vias 
meas. 
2 para. 6. 

1 Beg 13. 

1 Keg. 15 

234 a fö pap <Héli> Héli [<Héli> é-je l-ből javítva.] 
235 azokban [Első o—o-ból javítva; z egy megkezdett betűből 

javítva.] 
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sokáig nem maradhatnak, abban bizonyos lógy. hogy ha 
ifiuságodban rosz életet élsz. attol igen tarthatz, hogy az 
Isten el ne vessen attol állapottol. a melyet néked szánt 
volt, és hogy soha. elé ne meny. valamely hasznos állapotra 

5 ha az Istent nem akarod szolgálni ifiuságodban, az [60a:] 
Isten is, azt a kegyelmeségit nem mutattya hozád, hogy 
valamire fel emelyen a midön az ember kort el236 éred, és 
hogy érdemes lehess hivatalodhoz 

IV Articulus 

Negyedik rosz. származván az ifiuság vótkeitöl. 
10 az emberek közöt való vétkeknek el áradása 

Ez a rosz mindgyárt eleinte hihetetlennek láttzik néked 
lenni. de azt világosan meg látod. tsak egy kevesó gondol-
kodgyál arrol; 

Mert elöször. ha az igaz, a mint azt meg mutattuk., hogy 
15 nehezen hagyák el az ifiuságnak rosz erkölcseit., abbol 

következik., hogy egy nagy része a meg romlásnak, amelyet 
látunk az emberekben, attol a meg romlástol237 jö, a melyben 
töltötték ifiuságokot. 

Az is bizonyos. hogy arosz ifiakbol rosz atyák lesznek. 
20 és hogy az rosz életü atyák. rosz erkölcsüeké tószik gyerme-

keket, mint hogy ifiuságokban arendelet-[60b:]lenségben 
éltenek, és hogy nem igyekeztenek a magok meg jobbitá-
sokon, azért keveset is gondolnak azal hogy a gyermekek 
Isten félök legyenek. és igy a meg romlás el terjed, és az 

25 atyákrol, a fiakra szál. 
Hogy ha ez a mondás igaznak találtatik. az ifiaknak 

nagyobrésziben, még annál inkáb ki tettzik azokban, a kik 
a tanulásra hivatattak.; akik felöl el mondhatni igazságal, 
hogy azö rosz238 életektöl. származnak töbire a vilagban a 

30 vétkek, és a rendeletlenségek, az oka ennek239 a, hogy ök 
mennek fel. mind az egyházi, mind a világi hivatalokra, 

236 [Sorvégen:] el [új sor elején:] <el) éred, 
237 meg romlástol jö,<(nek,) a melyben 
238 rosz [Beszúrás.] 
239 ennek a, [Második e —a-ból javí tva . ] 
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és rend szerént, azokban ahivatalokban. azon hajlandoságok. 
és szokások szerént viselik magokot. mint a melyeket 
vettek magokban ifiuságokban, mikor pediglen roszul 
viszik végben hivatallyoknak köteleségit. a rosz nem 

5 marad meg tsak rajtok. hanem mind azokra is el terjed, 
a kiknek töllök kel venni az intést. és a neveltetést, és nem 
hogy ezeknek a jó240 erkölcsre valo példakot adnának, de 
még ezeket is rosz erkölcsök követöjivé teszik. 

[61a:] Egy szoval azt akarom mondani., hogy a rosz 
10 erkölcsü tanulok, az anyaszent egyházban rosz papok 

lesznek. tudatlanok. az Istennek. és az anyaszent egyházá-
nak haszontalanok., és gyakorta botránkoztatok, a kik 
beneficiumokot birnak, heverök. fösvények. mértékletlenek., 
alkalmatlanok apapi hivatalok végben vitelére, azokot 

15 roszul vivén végben, a hivek üdveséginek nagy kárávál, 
a Nemesek közöt, kevély nemes emberek. veszekedök. 
szemtelenek, káromkodok. szabad életüek., a birák közöt, 
gyenge birók, személy valogatok, a kik igaságtalanságot 
tesznek a pénzért. becsületért, a félelemért. tudatlanságbol. 

20 vagy hirtelenkedésböl, a melyel itél, a prokátorok közöt, 
ravasz versengö. tsalárd., az ilyen három, vagy241 négy, 
féle személyeknek meg romlásokbol származnak a népeknek 
meg vesztegetése. és a rosz erkölcsöknek242 el áradása, és 
igazan el lehet mondani. hogy a tanuloknak rosz élettyektöl 

25 származnak nagyob243 részint a rosz erkölcsök. és a rende-
letlenségek a világban 

[61b:] Oh. kedves fiam. gondolkodgyál jól ezekröl a négy 
articulusokrol., mentöl nagyob dolgokot244 látz azokban., 
annál inkáb szükséges hogy mind magad, és245 mind azok, 

30 a kik veled egy idösüek. ajó erkölcsre adgyad magadot 
ifiuságodban. 

240 jó ^erkocl) erkólcsre 
241 vagy [a — á-ból javí tva az ékezet áthúzásával. ] 
242 erköl< es) csöknek 
243 nagyok részint [Elírás. ] 
244 dolgokot [l — beszúrás. ] 
245 és [Sor előtti margóra írva. ] 
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Tizen negyedik Rész. 
Hogy az Ördög minden erejét arra fordittya. 
hogy az ifiakat. a rosz erkolcsre vihesse 

Végtire fiam, hogy tellyeségel meg értethesem veled,24G 

mitsoda szükséges hogy az Istennek adgyad magadot 
5 ifiuságodban., azt meg kel tudnod hogy az ördög. az a 

halálos ellensége az emberek üdveséginek, semmitöl inkáb 
ugy nem tart. mint ha jó erkölcsödöt láttya ifiuságodban, 
és minden erejét arra fordittya, hogy tégedet, és aveled 
egy idösüeket. magához hodithason. és tellyeségel el veszt-

10 hesen. 
Ez az igazság egészen követi mind azt, valamit ed-

[62a:]dig mondottunk, ez a gonosz minden mesterségit247 

tsak arra forditván hogy (a menyiben tölle lehet.) el vegye248 

az Istentöl. anéki tartozando tiszteletet: és az emberektöl 
15 az üdveséget a mely nékik készitetet, azt jól tudgya. hogy 

ha az ifiakot arosz erkölcsre viheti. ugy el veheti az Istentöl. 
az elsö, és a leg nagyob hálá adást. a melyel az emberek 
tartoznak nékie. azt is jol tudgya, hogy mint meg boszonttya 
az Istent, az ifiuságnak rosz élete., a mint már ezt249 meg 

20 mutattuk, azt tudgya. hogy a rosz életet mitsoda roszak 
követik, ugy mint. a rosz erkölcsben valo el merülés. a 
vakság. meg keményedés, türhetetlenség. végtire ö azt jol 
üsméri hogy ifiuságnak meg romlása okoza. a világon valo 
gonozságokot. és az emberek kárhozattyát. ugyan ezért is 

25 minden mesterségit arra veti, hogy meg ronttsa az250 ifiu-
ságnak ártatlanságát mint olyat. amin áll az üdveség, ö 
azt tudgya. hogy a ki a patakot meg akarja mérgesiteni. 
a forrásban [62b:] veti a mérget, és a patak mérges lészen 

Ez agonosz lélek. jol tudgya követni az251 ifiuságon., azt 
30 a hamiságot, a melyre tanitotta volt faraot hogy az Isten 

246 veled, <h) mitsoda szükséges hogy 
247 mesterségit [st — r-hől ? javí tva. ] 
248 el <(ve) vegye [Törlés a sor végén. ] 
249 ezt <m) meg muta t tuk , [Törlés tollhiba miat t . ] 
250 az <(ártatlanságnak) ifiuságnak artat lanságát 
251 az (T) ifiuságon., [n — í-ből javí tva;] azt a hamiságot, [á — 

o-ból javítva.] 
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népit el fogyaszthasa, meg öletvén még a bölcsüben a fórfiu 
gyermekeket 

Minden nap követi hamiságát. és kegyetlenségit Nabugo-
donozornak, a ki jérusálem meg vételekor el fogatván 

5 sédéciás királyt gyermekeivel együt. meg öleté az gyerme-
keket az attyok láttára, és mágának a királynak a szemeit 
ki szuratá meg hagyván életét, agonosz lélek. eszerént öleti 
meg a gyermekeket a vétekel. és belsö képen meg vakittya 
az atyákot., hogy ne lássák. vagy ne érezék. gyermekek 

10 veszedelmét., és hogy meg ne segithesék öket a veszedelem-
böl. 

Nabugodonozor sok gyözedelmi után, nagy kevélységel 
tére viszá órszágában., a jérusálemi rabbá tett ifiuságot 
maga elött vitette. mind gyözedelmének jelét. valamint 

15 ezt mondgya jérémiás proféta, és nem hagya252 ennek a 
nyomorult [63a:] városnak nagyob keserüséget, mint azt. 
hogy meg fosztá kedves fiaitol; a melyet ez a proféta oly 
keservesen sirattya mindenek felet 

Ez igy lévén, kedves fiam. ez az utálatos, a mint az irás 
20 mondgya. minden kevélyeknek királya, nagyob gyözede-

lemel nem kevélykedhetik az anyaszent egyház ellen., 
hanem az ifiaknak sokaságával253 akiket rabságaban tarttya 
avétek által., Es ez a szent Anya. semmin keservesebben 
nem siránkozik. mint kedves fiainak el vesztéseken., a kiket 

25 ez az ellenség el ragadgya tölle. ifiuságokban.,254 némelyeket 
közüllök, a rosz erkölcs által,255 atöbbit más által. és tsak 
nem mindnyájokot a tisztátalan vétek által., ez olyan erös 
lántz, amelyel kegyetlensége alat tarttya öket.256 E szerént 
követi Szüntelen valo dühöségit az ifiak ellen. még születé-

30 sektöl fogvást., ós még azoknak gyermekek ellen is, a mint 
ezt mondgya szent János a látásiban Cap. 12. 

Végtire, ennek az ellenségnek, az ifiak ellen [63b:] valo 
hadakozása oly valoságos dolog., hogy ugyan azon szent 

252 nem hagya <n> ennek a nyomorult 
263 sokaságával [Szóvégi a fölött á thúzot t ékezet. ] 
254 ifiuságokban., [6 — n-ből javí tva; ] némelyeket [k—í-ből 

javí tva ; et toldás a sorvégi margón.] 
256 által, <m> atöbbit más által. 
25«öket. <E> [ ? ] E szerént 
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János, ahiveknek irván. és köszöntvén ki kit,257 a maga 
idejéhez képest, ditséri a gyermekeket. és az ifiakot, a 
gyözedelemért.258 melyet vettek volt az ellenségeken Irok 
néktek ifiu gyermekek, mert meg gyöztétek a gonosz lelket, 

5 irok nektek ifiak, mert erösek vagytok. és az urnak igéje benne-
tek vagyon, és hogy meg gyöztétek a gonosz lelket 

Oh! fiam, mely boldogok mind azok az ifiak akiknek el 
mondhatni valojában, hogy meg gyözték üdveségek ellen-
ségit,. hogy pediglen azt el mondhasák. felöled. azért259 

30 adom elödben. aveled egy idósüek ellen valo hadakozását, 
hogy meg üsmérhesed az utánnad260 valo intselkedésiből. 
1. mitsoda nagy szükséges ifiuságodban jó erkölcsünek 
lenned. mivel az ördög tsak azt keresi, hogy attol el forditt-
son. 2 mitsoda bátorságal. kel ellene állanod annak akegyet-

15 len ellenségnek, a ki oly dühöségel keresi veszedelmedet., 
[64a:] hogy hogy lehetne a, hogy ne irtoznál attol az ellen-
ségitöl üdveségednek., és hogy attol inkáb nem tartanál, 
mint sem ahaláltol, és hogy meg adnád magadot annak az 
utálatosnak. a ki tsak az örökös veszedelmedet óhajttya? 

Tizen ötödik Rész 
20 Bó fejezése mind annak, valamit261 mondottunk 

ebben az elsö könyvben. 

Ideje már. végit vetni ennek az elsö könyvnek, és eszed-
ben juttatván mind azt a mit mondottunk, elödben tenni 
rövideden a nagy köteleségeket, a melyekel tartozol a jó 

25 erkólcsre adni magadot ifiuságodban 
A tehát fiam igaz, hogy nem tsekély dolognak ki mene-

telét tekenti. a, hogy ifiuságodban jó erkölcsü légy. és hogy 
az ifiuságnak rosz élettye, nem gyermek játék. se nem 
olyan dolog. a melyel nem ke[64b:]lene sokat gondolni, 

30 amint ezt tarttya a világ közönségesen. de söt még annál 
nagyob dolog nem lehet és ez az igazság. arravagyon épitve, 

257 ki<t> kit , 
258 a gyözedelemért. <a)melyet 
259 azért <elödben> adom elödben. 
2 6 0 u tánnad [d — &-ból javí tva . ] 
261 valamit <ed> mondot tunk [Törlés a sor végén.] 

Scribo vobis 
adolescentes, 
quoniam Ticistis 
malignum 
Scribo vobis 
juvenes quo-
niam fortes 
estis, et verbum 
Dei manet in 
vobis. et vicistis 
malignum. 

19 



a mi leg nagyob.262 és leg szenttségeseb az Isteni szolgálat-
ban. és az emberek üdveségiben. 

Tartozol az Istent szolgálni ifiuságodban. elöször hálá 
adoságbol. a melyel tartozol néki mint teremtödnek. és 

5 utolso végednek; azért adrágalátos végért, a melyre rendelt 
tégedet; teremtvén azért, hogy ötet birjad örökösön a 
menyekben., minek utánna.. ötet szolgáltad volna hiven 
e földön 

2 Azért a nagy kegyelemért melyet tett veled, hogy a 
10 keresztyénségre hivut, és az Catholica vallásra, a mely 

nélkül nintsen üdveség. 
3 Mert az ifiak szolgálattya. különösön kedves Isten 

elött, különösön is szereti öket. és hogy örömest adgya 
nékik böségel kegyelmit. 

15 4 Mert ha tölle meg vonod szolgálatodot azért igen meg 
boszontod 

5 Azért, mert igen utállya a rosz erkölcsü ifiakot. 
[65a:] 

6 Azért, anagy fügésért a mely vagyon üdveseged, közöt. 
20 és az élet közöt,. a melyet fogsz élni ifiuságodban: ugy 

anyira, hogy ha szereted ajó erkölcsöt ifiuságodban. azt 
könyen meg is tartod egész életedben és ha arosz erkölcsöt 
követed., azt igen nehezen fogod el hagyni. vagy talám 
soha sem. 

25 7 Azért hogy el kerülyed a nagy veszedelmeket melyek 
az ifiuságnak rosz életétöl származnak. ugy mint, ahirtelen 
valo halál, avétekben valo meg keményedés, a sok szép 
reménségeknek elvesztése, arosz erkölcsnek avilágban valo 
el áradása 

30 Es végtire. hogy ellene álhas. az ördög intselkedésinek. 
a ki szüntelen azon igyekezik hogy el vonhasa az ifiakot 
az Isten szolgálattyátol, és hogy azokot idején az rendelet-
lenségben vesse., az utan örökösön el veszese. öket. 

Mind ezen okok után azt kérdem fiam tölled hogy ha 
35 kótelkedhetelé még is abban. hogy mit kellesék. tseleked-

ned,263 ezek az igazságok nem elegendö-[65b:]ké arra. hogy 

262leg<y> nagyob. [Törlés a sor végén.] 
263 tselekedned, <mind> ezek 
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veled el hitethesék., hogy mitsoda köteleségel tartozol az 
Istennek adni magadot ifiuságodban, hogy ha azt el hi-
te t ted magadal,264 mit gondolsz jövendöröl: és mitsoda 
ate szándékod? ta lám még eddig, ennek akötelesógnek 

5 nagyságát nem tudtad , mostanában hogy azt tudod vilá-
gosan, mivel mentheted magadot, mitsoda itéletet várhatz 
Istentöl magadra, ha avilágoság ellen tamadcz. és ha ugy 
tselekeszel. mint azok a gonoszok a szent irásban. kik azt 
mondgyák az Istennek. meny el mi töllünk, mi nem akarjuk 

10 tudni ate utaidot. 
A szent historia azt mondgya, hogy a sidok viszá térvén 

ababyloniai fogságbol, Esdras proféta közönségesen el 
olvastat ta nékik az Is ten törvényit . , a melyet ök nem 
hallották volt hetven esztendeig tar to fogságokban 

15 A nép mihent atörvényt kezdé halani, keservesen kezde 
sirni, és oly nagy zokogásal., hogy a papoknak, és a levi-
táknak sokszor kelleték félben hagyni az olvasást. és 
vigasztalni anépet., a ki is siratá nyomoruságát. hogy az 
Isten szolgálattyához valo köteleségit. és hivatallyát nem 

20 tud ta . 
[66a:] Oh' kedves fiam. tessék az Isteni jóságnak hasonlo 

dolgot mivelni szivedben, azon igazságok olvasása után. 
a melyeket elödben adtam. lehetneé a, hogy olyan keveset 
gondolnál azokal. és üdveségedel, és minek u tánna olvastad 

25 volna265 mind azokot az okokot, a mellyek meg mu ta t t yak 
a nagy köteleségeket. a melyekel tartozol szolgálni teremtö-
det., a könyvet bé zárjad magadot meg visgálása nélkül, 
és magadban valamely jó fel tótele nélkül. kénszeritlek 
arra atiszteletre amelyel tartozol Istennek, arra aszeretetre 

30 a melyel tartozol a kristusnak az ö fiának.200 szerelmes 
üdvezitödnek. arra a szeretetre, a melyel kel lenned örökös 
üdveségedhez., kénszeritlek mondom arra, hogy ne olvasad 
haszontalanul ezeket az nagy igazságokot: és a midön 
azokot olvasod. bé zárd a könyvet addig, a még valojában 

264 magadal, <̂ és mitsoda) [Törlés a sor végén.] mi t gondolsz 
jövendöröl: és mitsoda 

265 v o l n a [Beszúrés. ] 
266 fiának. (üdvezi t ) szerelmes üdvezitödnek. 

6 Mikes Kelemen Összes Művei IV. 
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azt fel nem teszed magadban, hogy az üdveségeden fogsz 
munkálodni, hogy jó életet fogsz élni. meg tartván az 
Istentöl vett kegyelmet, vagy is hogy élete [66b:]det meg 
jóbitod. ha rendeletlenségben volt, 

5 Oh' kedves fiam. it vagyon annak ahelye hogy szemeidet 
fel kel nyitani. és magadot meg üsmérni, siratni az eltöltöt 
rendeletlenségidet. és vakságodot., a mely azokot okozta., 
mondván szent Agoston után. jaj. jaj, a setéttségeknek, a 
melyekben feküdtem., jaj avakságnak, a mely miat nem lát-

10 hattam a menyei fényeséget. jaj az én elmult tudatlanságomnak, 
a melyben nem üsmértelek tégedet oh' én Istenem,! hálákot 
adok néked meg világosito és szabaditó Istenem., hogy meg 
világositottál. engemet, és meg üsmértelek tégedet. mely késön 
üsmértelek meg tégedet,. oh' régi igazság. mely késön üsmér-

13 telek meg tégedet oh. örökké valo igazság. 

* soliloq c. 33. vae. vae, tenebris meis in quibus jacui. vae. vae. coecitatis illi in qua videre 
non poteram lumen coeli, vae vae preteritae ignorantiae meae. quando non cognosce-
bam te domine? gratias tibi ago illuminator et redemptor meus. quoniam illuminasti 
me, et cognovi te sero te cognovi veritas antiqua. sero te cognovi veritas aeterna 

Itkel halgatni a menyei Atyának szavát, a ki magahoz 
hi téged, ha ma hallyátok az ö szavát. meg ne keményittsétek 
sziveteket. mondgya Dávid. szükséges hozája viszá térnéd 
órtza pirulásal., azért hogy viszá éltel jóságával. és hogy 

20 mint rosz gyermek. ugy visel-[67a:]ted magadot egy olyan 
jó atyához, siratván egesz szivedböl háláadatlanságodot. 
és hüsegtelenségedet. mondván szent bernárd után Az Isten 
Atyámá akart nékem. lenni, én pedig nem akartam fia lenni, 
mitsoda267 ortzával. emelyem fel szemeimet egy ollyan jó 

25 Atyához. én, a ki oly rosz fiu voltam; szégyenlem hogy 
születésemhez méltatlan tselekedeteket tselekedtem; szé-
gyenlem hogy el fajultam olyan nagy és szent Atyátol. 
sirjatok szemeim. és mint a forrásbol. ugy hulyanak köny-
veim, gyalázatal. fedeztessék bé az én ortzám. 

* Serm. 16. cant. Ipse patrem se exhibuit mihi sed non ego vicissim illi fiiium quanam 
fronte attollo jam vultum patris tam boni tam rnalus filius, pudet indigna gessisse genere 
meo, pudet tanto patri vixisse degenerem. esitus aquarum deducite oculi mei, operiat 
confusio faciem meam 

207 mitso [ :sorvégen elválasztva; új sor elején nincs folytatása. ] 
ortzával. emelyem fel {ortzámot)> szemeimet 
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Oh' boldog sirás fiam boldog gyalázat, a mely Istentöl, 
és Isten szerént lévén, olyan szent békességes268 türést fog 
benned munkálodni. az mely az örök üdveségnek uttyára 
tészen., és szerentsésen fog vezetni a jó erkölcsnek uttyában., 

5 a melyet meg fogok néked mutatni az Isten kegyelmének 
segittségével, arra intelek. hogy azokot figyelmeteségel 
olvasad. 

268 békességes [aéges — kereszttel jelölt sor alat t i beszúrás eltérő 
vüágosabb t in tával ; idegen kéz ? Vö. az 50. sz. szövegjegyz. ] türés t 
fog benned munkálodni. (a mely) az mely 
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[67b:] MÁSODIK KÖNYV 

Hogy mitsoda szükseges modokal. lehet jó 
erkölcsü lenni az ifiuságban 

A midön ez a szent ember Tobiás, meg parantsolá a fiának. 
hogy menne Rages városában, Gábellus nevü jó akarojához. 

5 azt is meg parantsolá neki, hogy keresne valamely módót 
arra az utra. de mindenek felet valamely bizonyos kalauzt 
igyekezék találni, Ez a jó fiu el mene hogy az Attya paran-
tsolattyának engedelmeskedgyék az Istennek különösön 
valo rendelésiböl, utozo köntösben. Rafael Angyalra talála. 

10 a ki nóki meg igeré. hogy el vinné oda a hová akarna menni. 
és viszá is hozná: a mint ugy is lett. 

Ez igy lévén fiam, minek utánna meg mutattam volna 
néked, hogy mitsoda köteleségel tartozol. ajó erkölcsnek 
uttyára meni ifiuságodban, mostanában azt mondom, hogy 

15 minden képen azon [68a:] kel igyekezned hogy meg tanul-
lyád azt az utat, és magadot azokra a szükséges modokra 
oktattatni. hogy azt a nagy269 és szükséges utozást el kezd-
hessed,. és juthasál a menyekben. és az örök életre. 

Meg fogom ezt néked mutatni ebben a második könyvben, 
20 és hogy ha azt szorgalmatoságal keresed; az Isten el fogja 

néked küldeni szent lelkét hogy arra az utra vezesen, és meg 
segit kegyelmével. hogy azt jól el végezhesed. 

Elsö Rész 

Hogy miben ályon avaloságos jó erkölcs 

Az elsö modgya ajó erkölcs elnyerésinek. a. hogy azt 
25 jól meg kel üsmérni., és jol meg külömböztetni a valoságos 

áitatoságot, a hamistol. és tsalárdtol 
Sokan ugy tettzik270 hogy szeretik ajó erkölcsöt. de attol 

távul vannak., mert nem szeretik ugy a mint avagyon 

269 a nagy <sz) és szükséges 
270 ugy tet tzik <^hogy szeretik) hogy szeretik 
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magában, hanem tsak amagok gondolat[68b:]tyok, és 
cvhajlandoságok szerént szeretik. sokan azt gondollyák, hogy 
•-, az olyan jó erkölcsü; aki nem számláltatik a leg gonoszabbak 

közi: mások abban tarttyák ajó erkölcsöt, hogy el távoznak 
5 némely vétkektöl amelyeket utállyák, noha más olyanokot 

követnek, amelyek Isten elött olyan vétkesek., mások meg 
jó erkölcsüeknek tarttyák magokot, a midön külsö bizo-
nyos áitatoságokot visznek végben, noha a lélek üsméretnek 
belsö részit. tellyeségel el mulattyák. a mely rend szerént 

30 meg vagyon motskolva halálos vétkekel., és mind az 
illyeneket. annál is inkáb lehet szanni, hogy ajó utban 
gondolyák magokot lenni noha attol távul vannak: és hogy 
gondolván ezen az uton az üdveségnek kapujára menni. 
végtire ugy történik. hogy aveszedelemnek kapujára veze-

15 tetnek, bé is tellyesedik rajtok salamonak eza mondása 
Est via. quae. videtur homini recta et novissima ejus ducunt 
ad mortem, vagyon olyan út mely az embernek egyenesnek 
láttzik lenni, de annak a vége a halálra vezet. 

[69a:] fiam. ajó erkölcs271 nem füg az emberek gondolat-
20 tyátol. Isten munkája. tölle kell hát venni annak ren-

dét. tsak ö is rendelheti azt el, hogy mint szolgállyák. 
Halgassad mit mond erröl maga a szent irásban. és arra 

meg tanit. hogy a bölcseség. azaz, a jó erkölcs. abban áll. 
hogy az Istent féllyék, és a vétket. tellyeségel el kerüllyék 

25 Akoron. mondá Jób. az az világ kezdetekor. az Isten mondá 
az embernek, az urnak félelme, valoságos bölcseség. és atekél-
letes értelem abban áll. hogy a vétektöl el távozanak. 

szent Dávid hasonlot mond néked. és közönségesen azt 
mondgya ajó erkölcsröl. Declina amalo. et fac bonum. tavozál 

30 a rosztol. és tselekedgyed a jót. 
A bölcs Salamon. hasonlo igazságra tanit, mondván. 

féllyed az Istent, az ö parantsolatit tarsd meg, mert ez, az egész 
ember. hogy ebben áll az embernek tekélletesége, 
azért születet. utolso vége és boldogsága 

35 [69b:] Egy szoval a szent irás nem üsmér más bölcseséget. 
hanem az Isteni felélmet. amelyröl azt mondgya. hogy ez, 
a bölcseségnek koronája 

271 e rkö los <(m) n e m füg 
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Ezen afélelmen pedig nem kel tsak azt az félelmet érteni, 
a mely szolgálat béli félelem,272 és amely a büntetéstöl fél, 
és nem avétkezéstöl. hanem az Isten fiaihoz illendö szere-
lemel valo félelmet, a mely utáltattya vélek avétket, mert 
íi Zj ctZ Istennek nem tettzik, és szereteti vélek ajót. mert 
az. elötte kedves. 

Ez igy lévén fiam. az Isteni iskolának tudománya sze-
rént, avaloságos jó erkölcs, az Isteni félelemben áll, a mely 
örömest meg tartattya az ö parantsolatit; és a mely azt 

10 tselekeszi. hogy mindenek felet attol félnek. és irtoznak. 
hogy az Istent meg ne bánttsák, és minden modot kerestet 
arra. hogy az ö kedviben. és kegyelmében lehesünk. tsak 
egyedül ezt kel jó erkölcsnek tartani, és tsalando áitatoság-
nak azt a mely ettöl a bizonyos rendtöl el távozik 

[70a:] Második Eész 
15 Hogy a jó erkölcsöt ugy nyerik meg. 

ha azt ohajttyák 

Nem elég meg üsmérni ajót, amelyet meg akarjuk nyerni, 
azt még szeretni, és ohajtani is kel buzgoságal. a szeretet 
elsö indittoja tselekedetinknek, ugyan az is fogat minket 

20 a nagy dolgokhoz. az is ingerel minket arra. hogy azok 
után járjunk, és az is talál abban modot. hogy azok véghez 
mehesenek, hogy ha ez igy vagyon a külsö tselekedetinkben, 
a jó erkölcsnek tselekedetiben, eméginkáb meg vagyon: mert 
a jó erkölcsnek szeretete, és ohajtása. a jó erkölcsnek maga-

25 nak egyik része, 
Halgassad fiam mit mond ez iránt abölcs a hatodik rész-

ben. Hogy a bölcseség fényes. és annak szépsége sóha meg nem 
hervad. könyen meg láttatik azoktol akik azt szeretik, és meg 
találtatik azoktol. [70b:] akik azt keresik. meg elözi azokot 

30 kik azt kivánnyák, hogy azoknak elob mutassa meg magát 
A hetedik részben azt mondgya. hogy meg tekintvén 

az emberek közönséges nyomoruságát a kik mindnyájan 
gyarloságban, és tudatlanságban születnek. a bölcseséget 
kezdé ohajtani, hogy meg menekedhetnék nyomoruságitol. 

272 félelem, •(és) és [Törlés a sor végén. ] 

Sap. 6. 13. 
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Az okáért. kivántam, és értelem adatot nékem. és kértem, 
és én belém jött abölcseség lelke. Es fellyeb betsültem azt az 
országoknál. és királyi székeknél. és agazdagságot seminek 
álitottam ahoz képest,2173 Nem is hasonlitottam hozája adrága 

5 követ: mert minden arany ahoz képest egy kevés föveny, és 
az ezüst, ugy mint sárnak itéltetik ahoz hasonlitatván. Az 
egésség. és a szépség fölöt szerettem azt., és el végeztem. hogy 
világoság gyanánt tartanám azt, mert el olthatatlan annak 
világa. jövének pedig nékem minden jók. azal egyetemben. és 

10 számlálhatatlan tiszteség az ö kezei áltál. 
Az után meg azt mondgya a274 nyolczadik részben, Ezt 

szerettem. és kerestem ifiuságomtol [71a:] fogva és kerestem 
ötet magamnak jegyesül vennem. és szeretöje lettem az ö szép-
ségének, El tekéllettem azért azt hozzám vennem. hogy véle 

15 együt éllyek. tndván hogy a jókat velem közli. és vigasztalása 
lészen gondolatimnak. és unakodásimnak. 

Oh' fiam mely szép példa ez arra. hogy meg lássad mitsoda 
szükséges ajó erkölesö ohajtani. tanuld meg tehát ebböll 
apéldábol ajó erkölcsöt szeretni. és azt buzgoságal ohajtani, 

20 abban bizonyos is lehetz. hogy az után nintsen semmi 
kivánatra méltó a világban semmi oly méltán bé nem 
töltheti hajlandoságodot mint az egyedül. se semmi a mi 
azon kivül boldogá tehesen. és hogy azon kivül lehetetlen 
hogy nyomorult ne légy mind ezen. mind amás életben. 

Harmadik Rész. 
25 Az imádságrol:275 harmadik módgya. a jó 

erkölcs el nyerésinek 

Ez atöbbi közöt leg nagyob modgya ajó erkölcs el nyeré-
sinek, nem elég tsak azt ohajtani, hanem azt [71b:] szorgal-
matoságal is kel keresni, és hogy a kereses hasznos legyen. 

30 egyenesen ahoz kel menni aki annak kezdöje. és tölle kel 
azt kérni, a276 ki meg is adgya azt azoknak., a kik azt ugy 
kérik amint kel. a szent irás mondása szerént. ha valaki 

273 képest, [e — e'-ből javí tva az ékezet áthúzásával. ] 
274 a <(h) nyolczadik 
276 imád<(ság)ságrol: 
276 a ki [o — es-ből javi tva. ] 

Sap. 7. 7. 

Sap. 8. 2. 

jacob. 1 5. 
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szükölködik bölcseség nélkül. kérje azt az Istentöl, meg adgya 
azt böségel mindennek. 

A bölcs Salamon jól élt ezel a modal, abölcseségnek 
buzgó ohajtásában., a melyröl már277 szolottunk, a ki is azt 

3 mondgya, hogy meg tekintvén tekélleteségeit abölcseség-
nek. aztot ugy meg szerette, hogy mindenüt kereset abban 
modot hogy azt meg nyerhese., és az ö gyermekségiért. 
a mellyet ár tat lanságban t a r to t t a volt meg. az Is ten meg 
üsmértet te vóle, hogy abölcseség az ö kegyelmének ajándéka 

10 volna, és azt tsak ötölle kel várni, ezt pedig hogy meg 
tud ta volna, a bölcseségnek kú t fejétöl278 kezdé azt szivesen 
kérni. az ö imádságát. ennek a résznek a végin teszük fel. 

[72a:] Ezen a szép példán kivül, az irás elödben adgya 
még A Jesus Sirák fiát. a ki ezeket mondgya magárol 

15 Még midön ifiab volnék, minek elötte tévelygenék, nyilván 
kerestem a bölcseséget imádságomban, atemplonp9 elött kérem 
vala azt. és mind végig keresem azt, igaz uton járt alábam. 
ifiuságomtol fogvást, visgáltam. azt, kezeimet fel emeltem az ég 
felé,. lelkemet ahoz igazitottam.,2^0 meg háborodtam annak 

20 keresésiben. azért is fogom azt a nagy jót birni 
Imé mitsoda modokal éltenek azok a nagy emberek. 

hogy el nyerhesek abölcseséget ifiuságokban: az irás elejek-
ben adgya azokot az ifiaknak mint olyan példákot. a melye-
ket követniek kel. hogy azt meg nyerhesék. adná Isten 

25 hogy sokan281 követnék öket. 
De te fiam. aki az Is ten kegyelméböl ohajtod azt a böl-

cseséget, szükséges hogy azokot például vegyed magadnak. 
és hogy kövessed az u ta t melyet néked mutat tak . , kérjed 
az Istentöl minden nap.azt [72b:] a bölcseséget. mely a tudat-

30 lanságot el távoztassa. a vétket el üzze, és a mely a jó er-
kölcsnek u t tyán vezesen a valoságos boldogságra,. el mond-
ván alázatos szivel. salamonak ezt az imádságát. 

277 már [r — hosszú szárú betűből javí tva. ] 
278 küt fejétöl [Ékezethiba. ] 
279 atemplom<l> [ ? ] elött 
280 igazitottam., [o —a-ból javí tva . ] 
281 sokan [a — á-ból javítva az ékezet áthúzásával.] [Két sorral 

alább:] példá [sor végén csonkán hagyva;]uJ [utólagos beírás új 
sor elejére. Mikestől?] 

Sap. 8. 

Eoele 51. 18. 
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En Atyaimnak Istene, és irgalmasságnak ura. ki mindene-
ket ate igeidel teremtettél. ad meg nekem a te szekidnél álló 
bölcseséget, és ne vess ki engem a te szolgaid közül.: én a te 
szolgád vagyok, és teremtet állatod, erötlen ember. és halando. 

5 alkalmatlan arra hogy magamtol meg érttsem parantsolatidot. 
küld el nékem az282 te szent egeidböl és ate nagy voltodnak 
székétöl a bölcseséget, hogy velem legyen. és velem munkálkod-
gyék, hogy tudgyam mi légyen kedves nálad. mert a mindeneket 
tud, és ért. és mértékletesen fog hordozni tselekedetimben., 

10 és meg öriz engem az hatalmaságdban, és igy kedvesek lésznek 
néked. az én tselekedetim. 

Az ilyen imádságal fiam mindent meg nyerhetz. de azt 
meg kel tudnod, hogy az imádság foganatos legyen.,283 ahoz 
három dolog kivántatik. alázatoság. buzgoság, és álhatato-

13 ság, alázatoság. meg üsmervén magadban, hogy tsak az 
Istentöl nyerhe[73a:]ted meg a bölcseségnek jó284 erkölcsét. 
buzgoság. hogy azt buzgó kivánságal kérjed. álhatatoság. 
hogy azt minden nap kérjed, mivel nintsen olyan nap., 
a melyben. nem volna szükséged az Isten kegyelmére 

Negyedik Rész 
20 Hogy szeretni kel. és keresni. az 

oktattatást. 

Az imádságal., az oktattatás is szükséges a jó erkölcs 
el nyerésire, az Isten. aki kut feje az bölcseségnek., nem 
adgya azt meg mindenkor maga által. hanem arra az embe-

25 reket veszi eszközül. akarván, hogy azok vezesenek minket 
a jó erkölcsnek uttyán, a mi sziveinkben adván a szent 
igazságokot akoron. a midön az emberek minket285 azokra 
tanitanak beszédgyek által., ugyan ezért is rendelt az anya-
szent egyházában pásztorokot. és doktorokot. az apostol 

30 szerént. hogy az Isteni igazságokra tanittsák az embereket, 
és mind azokra a mi szükségesek az üdveségre 

282 az (egekböl) te szent egeidböl 
2 8 3 legyen., ( a h ) ahoz [^ah^ 7í-ja &-ből javí tva. ] 
284 [Előző lap alján levégott őrszók nyomai: ted meg a bölcseségnek 

jó] 
285 minket [k—d-bol javí tva . ] 

Sap. 9.1. 
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[73b:] Hogy ha szükséges minden embernek az oktatás. 
a még286 szükségeseb az ifiaknak, akik ifiuságokért. nintse-
nek elegendö képen oktattatva a bölcseségnek tudományira, 
vagy nem elegendök arra, hogy magoktol azokot meg foghasák 

5 A nem elegendö kedves fiam hogy minden nap kérjed 
a böltseséget, és a jó erkölcsöt. hanem szükséges hogy még 
oktattatást287 is ohajttsad, és keresed azt, hogy azon az 
uton vezetesél azok által. akik azt üsmérik. 

A tanulásnak ohajtása olyan szükséges ajó erkölcsre, 
10 hogy ugyan azis annak a kezdete a bölcs mondása szerént. 

abölcseségnek kivánsága. atudománynak igaz kivánsága. 
Hogy pediglen egészen el hitethesed magadal ezeket. 

olvasad figyelmeteségel. ezeket a szép intéseket 
Fiam ha szomot fogadot tanulni fogsz, és ha akaratodot 

15 arra aVkalmaztatod. bölcs lészesz. hameg hajtod ate füledet 
tudományt vészesz bé. és hogy ha szeretz hálgatni. bölcs lészesz. 
az okos vének gyülekezetiben ály, és azok bölcseségéhez szivböl 
ragaszkodgyál. hogy [74a:] az Istennek minden beszéllését 
halgathasad. 

20 Sok modal juthatunk. a jó erkölcsre valo tanuláshoz. ugy 
mint a predikacio. a lelki dolgokrol valo könyvek. ezekröl 
még fogunk szollani, a mi néked leg hasznosab. és leg 
szükségeseb. ate korodban, a. valamely okos, és jó erkölcsü 
embernek. read valo gond viselése. a kitöl meg tanulhatnád 

25 az üdveségnek valoságos uttyát. ezért is mondgya a bölcs, 
hogy ha egy értelmes288 embert üsmersz légy szorgalmatoságal. 
hozája., és gyakorta meg látogassad. 

Ötödik Bész 

Hogy mitsoda szükséges. ajó erkölcsnek uttyá-
ban a kalauz, fö képpen. az ifiuságnak idejében 

30 E fiam leg föveb mód azok289 közöt, a mellyek tégedet 
ajó erkölcsre vezethetnek,290 [74b:] evitetheti végben atöb-

286 a még<sz> szükségeseb [Törlés tollhiba miat t . ] 
287 ök ta t t a tás t [Ékezethiba. ] 
288 értelmes <el> embert 
289 azok<ot> közöt, 
290 vezethetnek, <evithe> [74b:] evitetheti 

Sap. 6. 18. 

Eccli. 6. 33. 

Eceli 6. 36. 
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bit. és enélkül tsak nem lehetetlen, hogy a többivel élhess 
haszonal. az üdveségnek, és avaloságos bölcseségnek uttya, 
elötted üsméretlen dolog., szükséged291 vagyon egy olyan 
kalauzra. a ki téged arra vezesen. ezt, mind a szent irás, 

5 mind a szent Atyak igy tanittyák 
Ha egy vak más vakot vezet. mondgya az Isten Fia. mind 

a ketten averemben esnek menyivel inkáb ha292 egy olyan. 
vak. a ki maga magát vezetné egy olyan uton a melyet nem 
üsmeri. jaj annák a ki egyedül vagyon. mondgya a bölcs. 

10 mert ha el esik senki fel nem emeli, ugyan ezért is293 inti 
oly gyakorta az ifiakot a példa beszédiben., hogy ne támasz-
kodgyanakokoságokhoz, a kimagánakhiszenazesztelen.,abölcs 
pedig meg halgattya a tanátsokot tobiás a többi közöt erre 
inti a fiát hogy mindenkor a bölcs ember tanátsát kerese. 

15 a bölcs ide fellyeb azt a tanátsot adta néked, hogy az okos 
és értelmes emberel tégy üsmerettséget294 [75a:] és azt 
gyakorollyad, de még erröl meg más szép tanátsot ád: 
az olyan szent férfiuval légy szüntelen akit látod hogy az Isten 
félelmét meg tarttya, akinek lelke, lelked szerént legyen., az az. 

20 aki szeresen tégedet és te is ötet. és a ki mikor tantorgatz 
a setétbenPs szánakodgyék rajtad. a ki meg segittsen. és ne 
engedgye hogy el esél, vagy a ki fel emelyen ha el estél. 
látod mitsoda szükséges ajó erkölcsnek uttyában akalauz, 
azt is világosan meg láthattad. hogy micsodásnak kel annak 

25 lenni, hogy nagy jó erkölesü legyen. hogy az üdveségedet 
szerese., hogy avétekben valo eséstöl meg oltalmazon., 
hogy okosága. és tudománya legyen 

Szent Hieronimus296 a szent iráshoz. hasonlo tanátsot ád 
egy ifiunak a ki a jó erkölcsnek uttyában elö akara menni. 

30 Ennekem a tettzenék. hogy mindenkor Isten félö áitatos 

291 szükséged^re) vagyon 
292 ha [Beszúrás.] 
293 ezért is [is — sorvégi margóra írva;] (is]> inti [inti <is> fölé 

írva, a sor elején.] 
294 üsmerettséget [get — elválasztás u tán irva a sor vége alá a lap 

aljára, halványabb t intával . ] [75a:] és azt [Talán idegen kéz? Vö. 
az 50. sz. szövegjegyz. ] 

296 a setétben. [Első t — r-ből javí tva . ] 
296 Hieronimus [H—h-ból javí tva. ] 
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emberekel társalkodnál., és hogy magad magadot ne ta-
nittsad, se olyan utban ne meny kalauz nélkül. a melyet 
nem üsméred, ne hogy eleinte mindgyárt el tévelyedvén, 
a rosz utat [75b:] vegyed ajó helyet, vagy is hogy azon 

5 szaporában, vagy lassabban járj. mint sem kivántatik, és 
hogy szaporán menvén el ne faradgy, vagy ha lassan. el ne 
alugyál az uton 

* S. Hier. ep. ad rustic mihi placet ut habeas sanctorum contubernium. nec ipse te doceas, 
et absque ductoreingrediaris viam quam nunquam ingressus es, statimque tibi in par-
tem alteram declmandum sit. et errori pateas plusquam aut minus ambules quam necesse 
sit. ne aut currens lasseris. aut moram íaciens. obdormias. 

Arra intelek tehát fiam. a szent Lélek, és szent Hyeroni-
mus után, hogy egy értelmes, és jó erkölcsü gyontato papot 

10 válasz fnagadnak, a ki igazgasa lelked üsméretit, akitol 
meg tanullyad mind azt a mivel tartozol az Isten szolgá-
lattyára ifiuságod idejében, ö leszen a te kalauzod és vezéred 
az üdveség uttyában., meg tanitván tégedet a valoságos áita-
toságnak tudományára. és meg mutatván néked azokot a 

15 miket elkel kerülni. és amiket tselekedni kel. viszá tészen 
ajó utban. amidön attol eltávozol, tudtodra adgya avesze-
delmet a melyben látni fog: arra meg tanyit hogy a kisér-
tetek eilen ály. arosz szokásidot el hagyad. a jó erkölcsre 
fog tegedet bátoritani, ö tégedet fel ébreszt a midön azon 

20 az utonelaluszol., meg tartoztat ha sietni fogsz; azért hogy297 

ne esél. az elöbbeni lankadságodban. és a lankadságbol. a 
vétekben. a mely gyakran törtenik az ifiakon. jegyezd fel 
fiam mind ezeket [76a:] ahasznokot egy más után. mind 
ezeket el veszed egy jó gyontato atyátol, akire mind ezekért 

25 szükséged vagyon. 
Erre valo nézve. terjeszed eleiben gyakorta lelked üsmé-

retinek állapottyát, és belsö voltodot tölle el ne titkollyad. 
légy nagy tisztelettel hozája. mint olyan emberhez. aki 
által az Isten hozád szól, és vezérel. légy bizodalomal., 

30 az ö igazgatásában. és tanácsiban, halgasad figyelmeteségel 
oktatásit, kövesed szorgalmatoságal. a miket jóval, és adgy 
számot néki mind azokrol. a miket vógben vittél. ne szé-
gyenellyed neki meg vallani vétkeidet., és mindenek felet 
örized magadot attol avétektöl a melyben esnek némelykor 

297 hogy <el) ne esél. 
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az ifiak, a kik valamely nagyob vétekben esven mint sem 
a szokás szerént. máshoz mennek gyonni, szégyenelvén meg 
gyonni vétkeket. a rend szerént valo gyontato papjoknak, 
eszerént tselekedvén. haszontalanná teszik agyontato pap-

5 nak igazgatását., és olyan utat vesznek magok[76b:]nak. 
a melyen sok vétkekben esnek, és végtire magokat el vesz-
tik. Nem ugy, fiam nem ugy, szükséges hogy a gyontato 
atyádhoz olyan bizodalomal légy mint egy gyermek az 
attyához, egy beteg adoktorához, eleiben terjesztvén egy 

10 aránt, a benned valo jót és roszat., adoktor nem tudhatván 
a nyavalyát, azt meg sem gyogyithattya, és abeteg aki azt 
el titkolya, veszedelmes nyavalyát várhat. és még ahalált 
is, ne titkold el tehat soha is magadot a gyontato atyád 
elöt, és akár mely áüapotban légy. ne tarts semmitöl is. 

15 nékie mindent meg vallani hogy ha valoságal bánod vétke-
det; nem298 szégyenelheted meg vallani annak. aki azt meg 
gyógyithattya jobban mint akár ki, mivel tégedet jobban 
üsmér, és tudgya mitsoda orvoság neked leg hasznosab., 
el ne felejttsed fiam ezeket az én mondásimot. és kövesed 

20 azokot hiven. 
Minek elötte el vógezem ezt a részt, azt teszem még 

hozája, hogy olyan szüksóges kalauzt lehesen találni. azt 
az Istentöl kel kérni. kérjed ötet [77a:] szivedböl. hogy 
találhas olyan jora, és azt néked meg adgya, kérj tánatsot 

25 erröl. más okos és értelmes embertöl. de ha olyan jora ta-
lálsz, szükség nélkül meg ne változtassad. mind addig 
valamég a halál. vagy más egyéb nagy ók. el nem választ 
tölle 

oh fiam mely boldog lész, hogy ha egy ollyan jó kalauznak 
30 gond viselése alat élhetz, bizodalomal járhatz az üdveség 

uttyán. és abban elé mehetz. hogy ha299 pedig jó kalauzod 
nem lészen minden nap tarthatz attol a veszedelemtöl. 
hogy a jó uttol el ne távozál. és magadot elne veszesed. 

Emlékezél meg arrol anevezetes dologrol a melyet az 
3o irás mond Joás királyrol, ezt a királyt a fö pap Jojada 

nevelte volt fel. az Isteni félelemben. a törvenyre oktatá. 

298 nem <g> szégyenelheted 
299 ha [Beszúrás. ] 

4 Reg. 12. 
2 paral. 24. 
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és ajó erkölcsnek uttyán vezeté ötet. hét esztendös korátol 
fogvást. negyven esztendös koráig., azon idö alat szentül is 
éle ez a király és az irás, ennek a szent fö papnak tulajdo-
nittya szent életét. Joás szentül viselé magát [77b:] az Isten 

5 elött, mind addig valamég a fö pap Jojada oktatá. De nem 
marada meg végig mind ebben az állapotban, mert ez a fö 
pap meg halván, azt a300 nyomorult királyt. nem tartoztat-
hatván meg301 az után az ö jó mesterének oktatási. és jó 
tanácsi, a szabados és rendeletlen rosz életre adá magát, 

10 a melyért sok nyomoruságokban esék. és az Isten tsak 
hamar az után. nyomorult halált botsáta reája; ez a példa 
meg tanit arra, hogy mit ér egy jó mesternek igazgatása, 
a jó erkölcsnek uttyában. 

Hatodik Rész 
A gyonásrol. elöször a közönségesen valo gyonásrol. 

15 A gyonás olyan szenttség lévén. amelyet akristus rendelte 
hogy a keresztyének vétkeit el törölye, és az Isten kegyel-
mében öket viszá tegye, abban nem lehet kételkedni, hogy 
az olyán mód nelegyen. amely nem tsak hasznos, de még 
szükséges is., a jó erkölcs megnyerésire,302 és a szenttségre. 

20 a melyet abünböl [78a:] valo meg tisztuláson kel el kezdeni., 
ugyan azért is adom azt it elödben, mint olyan elsö dolgot. 
amellyen kel303 el kezdened a fel tett szándékodnak végben 
vitelét. hogy az Istennek adod magadot, ajó gyonáson kel 
tehát azt el kezdeni kedves fiam, hogy pediglen a néked 

25 hasznos légyen, azt jovallom néked. hogy az egész életed-
röl valo közönséges gyonáson kezd el. azt pedig három 
okbol. 

Elöször, mert a meg történik némelykor, hogy az elöbbeni 
gyonások haszontalanok voltanak, példának okáért. amidön 

30 agyonásban valamely halálos vétket el titkoltak. a mely 

300 azt a [t — későbbi beírés. ] 
301 meg [Beszúrás. ] 
302 megnyerésire, [elnyerésiréből javí tva; m — beszúrás a soreleji 

margón, g— Z-ből javí tva. ] 
303 kel [k — e-ből javí tva. ] el kezdened 

4 Keg. 2. 
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igen meg történik az ifiaknak. vagy a midön elegendö 
készület nélkül volt agyonás, a vétkekért valo töredelmeség 
nélkül. és azokbol valo meg térésnek fel tétele nélkül. ezis 
nálok igen rendszerént valo., ezen okokra valo nézve a közön-

5 ségesen valo gyonás szükséges. 
Másodszor. ha szinte nyilván ki nem tettzenék is haszon-

talansága, az elöbbeni gyonásoknak, mind azon által lehet 
arra ók hogy abban kételkedhesenek. [78b:] asok fogyat-
kozásokra valo nézve a melyekel azok tellyesek a peniten-

10 tzia tartoknak el mulatásokért, akik meg gyonnak igen kevés 
készülettel, még kevéseb töredelmeségel., és gyakorta.min-
den meg térés304 és elég tétel nélkül, aközönséges gyonás 
eleget teszen. és helyre hoza azokot a fogyatkozásokot és 
alélek üsméretet nagy bizodalomban tészi. 

15 Harmadszor ha anéked szükséges nem volnais. de a 
néked mindenkor, tsak nagy három hasznodra lészen, 
az egyik.305 magadra valo nézve. a második306 a gyon-
tato atyádra valo nézve, a harmadik. a mi az Istent 
illeti. 

20 1. Magadra valo nézve, magad eleiben tévén az eltöltöt 
életedet, amelyböl meg üsmérheted; menyire el távoztál az 
üdveségnek uttyátol. és magadot meg alázván az Isten elött. 
látván amagad nyomoruságát; abbol meg üsméred rosz 
hajlandoságidot. hogy azt meg jobbittsad., ós magad-

25 ban fel tegyed. hogy egészen az Istennek adod maga-
dot [79a:] 

2. A gyontato atyádra valo nézve, abban egészen meg 
üsmérteted véle. a magad lelked üsméretit. ugy hogy bizo-
nyosaban igazgathat teged; és szükségedre valo307 oktatást 

30 adhat néked. 
3. A mi az Istent illeti. abban böségeseb kegyelmet nyer-

hetz tölle, a valoságos meg téresre. és azt annál is inkáb 
meg adgya hogy meg alázván magadot töredelmeségel bánod 
vétkeidet 

304 meg térés <(nélkül.) és elég tétel nélkül, 
305 az egyik. <(a) magadra 
306 másodok [íráshiba. ] 
307 valo (nézve.) okta tás t 
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Hogy pediglen ez a gyonás jó lehesen. 

1°. Arra a végre tselekedgyed hogy az életedet308 meg 
jobbittsad. és el hagyván tellyeségel. avétket magadot egé-
szen. az jó erkölcsnek u t tyára . tegyed. 

5 2. készüly ahoz. nyolcz napal annak elötte, és azon idö 
alat. két dologban foglallyad magadot 

1. hogy a vétkeidröl meg emlékezél. 2 hogy azokot töre-
delmeségel meg bánván ted fel magadban hogy életedet 
meg változtatod. 

10 Hogy az elsöt követhesed; végy minden nap bi-[79b:]zo-
nyos idöt arra hogy magadot meg visgállyad az Isten,3 0 9 

és az anyaszent egyház parantsolatinak rendi szerént. és 
a hét fö vétkekröl. 

De fö képen a másodikán kel munkálodni mint leg 
15 nehezeb, és leg szükségeseb dolgon., és a melyre leg kevesebet 

készülnek rend szerént. ugy mint a töredelmeségen.310 hogy 
meg nyerhesed Istentöl. könyörögni kel. olyan dolgokrol kel 
olvasni a melyek meg utáltassák avétket. , és az Isteni 
szolgálatra ingerellyenek, de a szükséges hogy a311 könyörgés 

20 buzgo legyen, és az olvasás figyelmetes. 
Vond el tehát magadot kétszer. vagy háromszor napjában 

különösön., és ót le borulván Isten elöt, kérjed ötet312 

alázatoságal., és buzgóságal. hogy szállya meg szivedet, 
adgya néked kegyelmit. a melyel meg láthasad nagyságát 

25 a véteknek. és hogy mely igen meg boszonttya az, az ö 
véghetetlen jóságát. hogy azt töredelmeségel meg bánhas-
sad, és hogy azt tellyeségel el hagyhassad a valoságos peni-
tentzia313 t a r tás által, és elete[80a:]det, egészen meg 
változtathasad. 

30 A gyonásodnak napján, minek u tanna az Istennek kegyel-
mét kérted volna olyan nagy dologra, járuly ahoz a szentt-
séghez, nagy tisztelettel., elmódnek nagy figyelmeteségivel., 

308 életedet [Első e —e'-ből javí tva az ékezet áthúzásával; első 
t—g-hől javí tva; előbb elégedet volt .] 

309 az Isten,<^nek.]> és 
310 a töredelmeségen. [s —gr-ből javí tva . ] 
311 a (g)> könyörgés 
312 ötet ( h ) alázatoságal., 
313 penitentzia [p — 6-ből javí tva. ] 
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és szivbéli nagy töredelmeségel. vádold bé magadot vétkeid-
röl. alázatoságal. és tisztán, és az után, hogy azokot meg 
vallottad volna., fogad fel a gyontato atyádnak, hogy azokot 
utalni fogod; főképen az Istennek jóságáért a kit oly igen 

5 meg bántottad, hogy alázatoságal kérsz tölle botsánatot, 
és hogy kész vagy inkab meg halni. mint sem valaha ötet 
meg bántani, kérjed az után a gyontato atyádot, hogy a 
vétek ellen valo orvoságot adgyon néked. hogy többó 
abban ne esél. és modot abban. hogy az után a jó erkölcs-

10 ben, és az Isten félelmében élhess. emeg lévén. figyelmete-
ségel halgasad a mit fog mondani, és a midön az absolutiot 
akarja néked adni. alázd meg Isten elött magadot és töre-
delmeségel meg bánván vétkeidet, kér-[80b:]jed irgalma-
ságát néki, hogy had oldozon fel tégedet menyekben, ako-

15 ron3i4 midön a pap fel oldoz eföldön. 
Oh! mely boldog nap a fiam. a melyben meg szabadulsz 

a vétektöl, es az ördög hatalma alol., hogy az Isten fiai kö-
zöt lehess. és hogy ötet szolgálhasad hüségel mindenkoron 

De hogy ez a gyonás hasznos lehesen. arra vigyáz. hogy 
20 azt elne felejtsed315 oly hamar. a mint etörtenik sokakal., 

hogy az után arol nem is gondolkodnak, és viszá térnek az 
elöbbeni életekre. ez okáért, nagy szorgalmatoságal vid vég-
ben mind azokot a miket a gyontato atyád hagyot néked. 
vagy a vétkeidért valo penitentzia tartásrol, vagy arol. 

25 hogy mikepen kerülhesed el azokot az után. 
Arra vigyáz. hogy minden regel. ujisd meg magadban 

atöredelmeséget, és a fogadást hogy az Istent meg nem bán-
tod., és a316 fel tételt. hogy többé ötet meg nem bántod. 

[81a:] Hetedik Rész 
A rend szerént valo gyonásrol. 

30 Hogy a gyonás,317 nem tsak igen hasznos. de még tellye-
ségel szükséges módgya hogy az embert ajó erkölcsnek uttyá-
ban meg tarttsa, ez olyan igazság, a melyet a minden napi 

314 akoron <[a> midön a pap 
315 felejtsed [j — í-ből javí tva . ] 
316 a [Beszúrás. ] 
317 a gyonás, <igen hasznos) nem tsak igen <ig) hasznos. 
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proba valoságosá tészi. a mely meg is muta t tya , hogy azok, 
akik ezel az Isteni orvoságal nem élnek. viszá térnek avét-
kekre. a melyeket el hagyták volt, ez igy lévén fiam., azt 
bizonyosnak ta r t t sad; hogy ha a jó erkölcsben akarsz élni, 

5 a penitentzia tar tásnak szenttségéhez gyakorta kel jarul-
nod: és ha azt el mulatod soha a rosz erkölcstöl meg nem 
menekedel. se a veszedelemnek ut tyátol ; ezt világosan meg 
muta tom néked, a következendö okokal. 

1. Mert ha szinte egy darab idöig nem esnél is318 halálos 
10 vétekben., mind azon által agyakorta [81b:] valo gyonás 

nélkül, el nem kerülheted más egyéb sok vétkeket, a melye-
ket ha meg szaporitod, és el mulatod, a halálos vétekre 
vezetnek 

2. A gyakorta valo gyonás nélkül, észre sem veszed hogy 
15 a rosz szokásokra adod magadot a melyeket nem is t a r t anád 

roszaknak lenni, és sok olyan veszedelmes állapotokban esel; 
a mellyektöl magadot nem fogod319 örizni, hogy ha tsak azt 
elödben nem adgyák., apedig ugy lehet meg, hogy ha lelked 
üsméretit valamely okos gyontato pap eleiben terjeszted; 

20 aki azokot észre vévén, el is kerülteti veled. 
3. A lehetetlen.320 hogy sok ideig lehes kisértet nélkül. 

fö képen az olyan ellen mely a tisztaságot tekénti . én tehát 
azt mondom. hogy lehetetlen az ellen sokaig321 tusakodni 
a gyakorta valo gyonás nélkül. lássad akar mit tselekedgyél. 

25 de ha gyakorta nem élsz ezel az orvoságal, minden bizonyal. 
meg gyözetel: aminden napi proba azt meg muta t tya , hogy 
aki el mu[82a:] la t tya az orvoságot. a betegségben esik; 
és a betegségböl a halálban 

A gyonás fiam a vétek ellen valo orvoság. 
30 1. mert szenttség lévén. kegyelmét. ád. hogy azt el kerül-

lyed. 
2. Mert meg uj i t ta t tya veled a töredelmeséget a vétek meg 
utálását , és annak el hagyását. 

318 is [Utólagos beszúrásnak látszik a két szó közé. ] 
319 fogod [/ — javí tva olvashatatlan betűből. ] 
320 A lehetetlen. [Harmadik e — Z-ből javí tva . ] <[s) hogy sok 
321 az ellen sokaig <(ellene) tusakodni 
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3. Mert a gyontato papnak intési fel emelik és meg bátorit-
tyák a penitentzia tartot hogy a vétket el kerüllye. és hü 
légyen az Istenhez 
4 Mert a penitentzia tarto meg valván vétkeit, és kisértetit 

5 a gyontato papjának, veszen tölle. olyan modokot. a me-
lyekel azok ellen álhat. a gonosz lélek semmitöl ugy nem 
tart. mint attol hogy észre vegyék, ö olyan kigyó. aki el 
rejti magát a midön marni akar; és el szalad. ha észre 
veszik,. és nagyob tsalárdságot nem tselekeszik az ifiak 

10 el vesztésekre, mint azt, hogy némává teszi öket a lelki 
dolgokban, és nem engedi hogy magokot ki nyilatkoztasák., 
azért hogy abban a vesze[82b:]delmes halgatásban, segitt-
séget ne vegyenek a kisérteti ellen valo állásra., se olyan 
modokot a melyekel el hagyhasák rosz erkölcsöket, a vétek, 

15 mondgya szent Bernárd. hamar meg gyogyitatik. ha azt meg 
vallyák, de a halgatásal. a nevekedik; ha azt ki nyilatkoz-
tattyák nagybol, kitsidé leszen, és ha el fedezik. kitsinybol. 
nagyá lesz. 

Ezen okok után nem kétlem fiam, hogy magadal elne 
20 hitethesed. . hogy mitsoda szükséges a gyakorta valo 

gyonás. de mint ez igen nagy és szükséges dolog. és hogy 
abban gyakorta nagy vétkekben esnek., azért ez iránt még 
több oktatásokot is adok. a melyeket kérlek. olvasad figyel-
meteségel. 

Nyolczadik Rész 
25 A gyonásrol valo szükséges oktatás. 

Gyonyál meg leg aláb minden holnapban., soha azt elne 
mulasad; hogy ha akisértetek szaporák. akor gyakortáb 
kel meg gyonni. [83a:] erre jol reá vigyáz, mert eszükséges 
dolog, és322 ezt nem követvén. avétekben esnek nyomorultul 

30 2. Vigyáz az olyan vétekre, amely sokakal. meg történik., 
hogy tsak akor gondolkodnak agyonásrol. a midön valamely 
kisértetben estenek, ez olyan keserves viszá élés, a melyel 
meg tsalya az ördög alelkeket., mivel nem bolondságé a, 
akor gondolkodni az orvoságrol. a midön halálos betegség-

322 és <m)ezt nem 

pcecatuin pro-
ditum cito 
curatur crimen 
vero tacendo 
ampliatur, 
vitium, si 
patet fit ex 
inagno pusillum, 
si latet, fit ex 
mirumomag-
num 
S. Bern. Serm 
de iuteriori 
dono 
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ben estenek, holot azt meg elözhették volna ugyan azon 
orvoságal. a bölcs tanátsa szerént. Ante languorem, adhibe 
medicinam, abetegséget elözd meg az orvoságál. 

3. Vigyáz még inkáb. egy323 más nagyob. vétkire azoknak, 
5 kik akisértetben esvén, nem hogy mentöl hamaréb ki kel-

nének abbol., és apenitentzia szenttségihez járulnának,324 

hanem a vétekre hagyak magokot, és a gyonást el mulat-
tyák., vagy szégyenböl, vagy lágyságbol, vagy hogy keveset 
gondolnak üdveségekel., mind ezek el halogattattyák vélek 

10 agyonást. valamely jó innep-[83b:]napig. a mely nólkül 
nem is gondolkodnanak ilyen szükséges orvoságrol., az 
illyen viszá éles. közönséges az ifiak közöt, és ez is az oka 
hogy a jó kezdet után. sokan viszá fordulnak, és325 ismét 
arosz erkölcsben esnek, az esésért nem kel kéttségben esni, 

15 hanem fel kel kelni, és ugyan az esetel kel magunkot jobban 
oltalmazni az esettöl. és nem326 kel. bünt, bünhöz tenni. 

4. Ha lehet mindenkor a rend szerént valo gyontato 
atyádhoz. gyonyál, mind azon által. ha ameg nem lehet. 
azért agyonást el nem kel mulatni. 

20 5. Aban bizonyos lehetz. hogy az ördög a menyiben tölle 
lehet, meg gátollya agyakorta valo gyonásodot, minden féle 
akadályt tészen elödben, némelykor azt hiteti el veled. 
hogy az igen nagy baj, hogy ahoz nem vagy jó készülettel. 
némelykor hogy arra szükséged nintsen, mászor valamely 

25 dolgot teszen elödben, gyakorta. meg untattya veled a 
gyonást; gyakorta. és igen gyakorta [84a:] azt hiteti el 
veled. hogy szégyen egy ifiunak. a szenttségek gyakorlása, 
akarván azt. hogy meg piruly a leg szentebb, és leg üdve-
ségeseb dologért; egy szoval minden mesterségit abban veti, 

30 hogy el fordithason ilyen sziikséges. és hasznos dologtol.. 
de fiam az Isten nevére kérlek, hogy ezen akadályokra 
ne hajts. és tarttsad ördögi kisértetnek, mind azokot a 
gondolatokot, a melyek el akarnak forditani a fel tet napon 
valo gyonásodtol., 

323 e g y <^oly) m á s 
324 járulnának, <ts) hanem 
325 viszá fordulnak, és <(vi> ismét [Törlés a sor végén.] 
326 nem •(b) kel. bünt , 

Eccle. 18. 
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Hogy pedig a gyonásod jó lehesen. igyekezél ezeket 
követni. 

I. visgáld meg lelked üsméretit mentöl jobban lehet 
tölled, az olyan vétkekröl. a melyekre leg hajlandób vagy. 

5 II . meg visgálván magadot, töredelmes szivel bánnyad 
hogy az Istent meg bántottad; és alázatoságal kérj tölle 
botsánatot 

I I I járuly a gyonáshoz tisztelettel. és szemérmeteségel, 
meg gondolván. hogy az Isten eleiben ugy mégy [84b:] mint 

10 birád eleiben., hogy irgalmaságát kérjed, és ha kételenitetel 
várakozásban lenned, olvass. vagy imádkozál addig nagy 
töredelmeségel. 

IV. vald meg vétkeidet alázatoságal. és világosan., meg 
értetvén jól azokot agyontato atyadal; sokan vannak 

15 olyanok akik tsak félig mondgyák ki vétkeket, és akik 
azt várják hogy a pap kérdgye töllök atöbbit; az illyen 
vétek. és az ilyenért gyakorta a gyonás haszontalan valo, 
és szenttség törésben esnek. 

V. vigyáz igen arra, hogy soha egy halálos vétket el ne 
20 titkoly agyonásban, szégyenért, félelemért. vagy egyébért, 

ez olyan nagy rosz a melyben gyakran esnek az ifiak, fö 
képen némely bizonyos tisztátalan vétkeket, a melyeket 
szégyenhk meg vallani, és nagy szenttség töréseket tsele-
kesznek, és szüntelen valo halálos vétekben maradnak, oh. 

25 fiam. ne esél sohais az ilyen nyomoruságban, a melyel, 
az ördög. sok [85a:] számu ifiakot tsal meg. és veszt el. 

VI. Ne keresed agyonásidban, hogy a gyontatopapod 
meg ditsérjen. hanem hogy meg327 gyogyittson vétkeidböl, 
és az üdveség uttyan vezesen 

30 VII. A vétkeidet meg valván., halgasad figyelmeteségel 
a pap oktatásit, és hogy mikre int. ne tselekedgyél ugy mint 
azok, akik. a midön a pap nékik beszél. arol gondolkodnak 
hogy ha nem felejtetteké el valamely vétket. eközönséges 
fogyatkozás de igen rosz, az alat a még apap absolutioját 

35 veszed. nagy töredelmeségel kérjed büneidnek botsánattyát 
Istentöl, meg szánván. bánván. azoknak tselekedetit., fel 

327 meg ditsérjen. hanem hogy meg ^ditserj) gyogyittson [Törlés 
a sor végén.] 
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tévén magadban hogy minden erödböl magadot meg 
jobbitod az ö kegyelmének segittségével, 

VIII. A penitentziádot vid végben szorgalmatoságal. és 
buzgoságal. 

5 [85b:] IX. szoktasad magadot arra. hogy a gyonásod 
napján., visgáld meg jól azokot a fö vétkeket, a melyekben 
estél.328 gondolkodgyál. az intésekröl. a melyekre intet a pap, 
hogy magadot meg jobbittsad., tedd fel magadban hogy 
azokot követni fogod 

Kilentzedik Eész 
10 A Szent Komuniorol 

A Kristus Jesus. ami meg váltonk, és üdvezitönk oly igen 
kivánta a mi meg szentelésünket és üdveségünket, hogy 
meg nem elégedék apenitentzia tartás szenttséginek rende-
lésivel. amelyben a maga tulajdon hatalmát adá az apostoh-

15 nak abünök meg botsátására: hanem még a szenttséges 
Eucharistiának329 szenttségit nékünk hagyá, hozánk valo 
meg foghatatlan szeretetéböl, a melyben valoságal adgya 
magát eledelül lelkünknek., hogy azokot meg tarttsa, 
akegyelemnek életében. hogy azokot meg gyogyittsa beteg-

20 ségekböl. meg erösittse gyengeségekben, és hogy örök életet 
adgyon nékik 

[86a:] Ebböl következik, hogy a szent komunio igen 
szükséges azoknak. akik a jó erkölcsöt ohajttyák, és azok 
akik valoságal kivánnyák üdveségeket. azon igyekezenek 

25 hogy ahoz gyakorta járulhasanak. Ha az én testemet nem 
eszitek, mondgya akristus. és az én véremet nem iszátdk, nem 
lészen élet bennetek. 

Kedves fiam az Isten330 kegyelmének. ebben az élö kut 
fejében merithetz magadnak minden szükséges segittsége-

30 ket, és jó erkölcsöket, keresedó abölcseséget, ? it az örökké 
valo bölcseséget veszed. valojában., kivánodé atisztaságot, 
it magát a tisztaságot veszed, szükseged vagyon az eröre 
hogy meg tarthasad ez élet akadályi. és veszedelmi közöt 

328 estél. [é —ö-ből javí tva . ] 
329 Eucharist iának [m—í-ből javítva. ] 
3 3 0 az Isten<[nek> kegyelmének. 
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ajó erkölcsöt, it a331 kegyelmeknek kut fejét veszed., a ki 
meg oltalmazhat mind az ellen, a ki üdveségednek ellene áll. 

Ez így lévén járuly tehát gyakorta ehez a szenttséghez. 
és meg ne vessed kegyelmét az üdvezitönek, a ki oly tsudá-

5 latos szeretettel. adgya néked magát, és a meg mutattya, 
hogy az üdveségit nem ohattya., a ki el mulattya [86b:] az 
üdveségnek kezdetit. 

Es noha közönségesen idöt ne lehesen is szabni a komu-
niora, mivel a, kinek kinek a maga állapottyátol füg. azt 

10 mondom mind azon által., hogy igen jó rend szerént332 

minden holnapban komunikálni de ez iránt333 szükséges 
tanátsot kérni a papodtol 

Mint hogy pedig a komunionak haszna azon áll. hogy 
a komunio ahoz illendö készülettel legyen, ezeket jovallom 

15 tehát néked. hogy a komuniod jó legyen. tarsd meg ezeket 
ós minden komuniod elött. olvasd el. 

Tizedik Rész 
Mint kell. a jó komuniohoz készülni 

A komuniohoz készüly leg jobban a mint tölled lehet. 
aregeli imádságodban kérjed az Istent adgya kegyelmét 

20 hogy a szentül valo komuniora készülhes. tarttsad az elmé-
det egész regel. arol a nagy dologrol334 valo gondolatban., 
a melyhez akarsz kószülni. és mondgyad gyakorta magad-
ban a mit. [87a:] David mond vala a midön a templom 
épitésihez készült. Grande opus. non enim hominis praepara-

25 tur habitatio sed Deo. Ez igen nagy dolog mivel nem embernek 
kel késziteni lako helyt, hanem az Istennek, Igen is. fiam. 
a kristus Jésusnak. valoságos Istennek, és embernek akarsz 
lako helyt késziteni lelkedben, olyat kel tehát néki készi-
teni. a mely méltó legyen hozája. 

30 A templomban idejón el meny az imádságra és agyonásra, 
és kérd meg a gyontato papodtol. hogy ha a komuniora 

331 a [Beszúrás. ] 
332 rend szerént [d — hosszú f-hől javí tva. ] 
333 ez iránt <u) szükséges 
334 dolog<(ban)rol [ro£<ban) fölé írva. ] 
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el mehetzé. és ha jónak talállya hogy el meny, eszerént 
készittsed ahoz magadot 

A komuniod elött fél orával. szály egészen magadban. és 
tselekedgyed azt a mit jovallok nóked. 1. alázd meg magadot 

5 egészen a kristus Jésus elött. móltatlannak üsmervén maga-
dot arra hogy ötet vegyed, méltatlan, az ö nagyságához. 
és szenttségihez képest. méltatlan amagad vétkeihez képest. 
Ergone credibile est. ut habitet Deus Cum hominibus? hát 
le-[87b:]heté, hogy az Isten az emberekel lakjék. ?335 monda 

10 Salamon. a midön el végezé atemplomot,, mond el ezeket 
magadrol, kérj büneidröl valo botsánatot, a melyek érde-
metlenné tettek arra hogy ötet vegyed; 2. kérjed kegyelmit 
arra, hogy méltánvehesedötet. az az.tiszta lelki üsméretel. 
élö hitel,, nagy alázatoságal., az ö joságához valo buzgo 

15 szeretettel, magadban tellyeségel valo el tekéllésel, hogy 
egész eletedben fogod hiven szolgálni, el lehet mondani. 
a komuniohoz valo más egyéb imádságokot is: de figyel-
meteségel. 

A komunionak ideje lévén. meny az oltár eleiben nagy 
20 szemérmeteségel, nem tekintvén se egy felé, se más felé. 

azért ne sies hogy elsö lehes. hanem hagy másokot elöre 
menni, térden lóvén, imádgyad a mi urunkot alazatós szivel. 
és minek utánna el mondottad volna a Confitéort. Domine 
non sum dignus. vegyed erös hittel alázatoságal. a menyek-

25 nek Istenét. és lelkednek üdvezitöjét. 
[88a:] Az oltártol viszá menvén ahelyedre; ne vegyed 

mindgyárt akönyvedet elé. hanem elmélkedgyél az üdve-
zitöröl aki hozád méltoztatot jöni. 

1. Imádgyad alázatos szivel az ö nagyságát. 
30 2. Tsudállyad jóságát., a melyel tégedet meg látogat. el 

mondván azt néki. amit szent Ersébet monda a szent 
szüznek. honnét vagyon a, hogy azén Istenem látogatásomra 
jöjjön. ? vallyad meg azt magadban, hogy érdemetlen vagy 
ahoz akegyelemhez, 3. kérjed tölle büneidnek botsánattyát, 

35 bánnyad hogy egy olyan Istent meg bántottál, aki oly 
szeretettel és jóságal adgya magát néked, fogad fel nékie 
hogy mindenkor szeretni fogod, és soha tölle elnem távozol. 

335 lak<ni> jék. ? 
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4. mutassad eleiben lelkednek szükségit, kérjed kegyelmit 
hogy a kisértetek ellen álhas., hogy a rosz társaságot el 
kerülhesed, és336 a vétekre vivö alkalmatoságokot, gyogyitt-
son meg rosz szokásidbol,337 és hogy elé mehes ajó erkölcsök-

5 ben, 5. adgy hálákot néki aveled tett kegyelemért, hogy 
hozád méltoztatot jö-[88b:]ni, és azért anagy jó téteményi-
ért. ajánlyad nékie lelkedet, életedet,338 mindenedet. és 
minden tehettségedet. mind ezekröl tsak kevés idö alat kel 
elmélkedni,. de nagy buzgoságal. 

10 A templombol viszá térvén, arra vigyáz, hogy minden 
tselekedetidben meg emlékezél. a regeli szent tselekedeted-
röl., a prédikáciora. vetsernyére el meny ha lehet, és tölcs 
egy nehány orát. a jó és lelki olvasásban, kerüld el a sok féle 
társaságot, és Isteni dolgokrol beszélges. és azon a napon, 

15 az is legyen a te leg nagyob mulattságod. 

Tizen egyedik Eész 
A regeli Imádságrol. 

A339 gyonás, és a komunio igen fö módók a jó erkölcs el 
nyerésire, de azok. semmi haszonra., vagy is igen kevés 
haszonra lennének, hogy ha ezeket el raulatnák: ugy mint, 

20 aregeli, és az estvéli imádságot. [89a:] a szent Mise áldo-
zattyát., az idönek joban valo töltésit, a maga meg üsméré-
sit, a jó könyvek olvasását. a jó társaságot. mind ezek 
olyan szükséges modok ajó erkölcsre., hogy az étel és a 
lélegzet vétel. nem szükségesebek a testi élethez. mint ezek, 

25 az áitatoság meg tartására, a mely élete aléleknek. 
Minden teselekedetinkel tartozunk az Istennek de fö-

képen a napnak elsö tselekedetivel, az is ö elötte leg kedve-
seb, ugyan azal is szentellyük meg atöbit az által, az Isten 
áldását veszük atöbb tselekedetinkre is, és egész naprá 

30 valo kegyelmit gyüjttyük valamint az Izraeliták gyüjtötték 
apusztában a mannát regel. a melyel táplálták magokot 
azon anapon. 

336 és [é — javí tva olvashatat lan betűből;] a [beszúrás.] 
337 szokásidbol, [60/ o-ja 6-ból j av í tva az ékezet áthúzásával . ] 

338 életedet, <és> mindenedet. és 
339 A (komunio. és a> gyonás, és a komunio 
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Es amire kel vigyázni a mannában. ahogy a kik regel 
nem gyüjtöttek, a nap fel jötele után semmit nem találta-
nak. az irás azt a szép okát adgya. hogy az Isten. a ki azt 
harmatoztatta minden regel. azt el is olvasztatta a nap 

5 fényel., azért [89b:] mondgya abölcs. hogy minden ember 
meg tudgya hogy nap fel jótele elöt kel az Istent áldani. és hogy 
Jiajnalban kel ötet imádni 

De fiam arra vigyáz, hogy az olyan formában legyen., 
valamint a bölcs adgya elödben, a ki is nem akarja hogy az 

10 imádság erövel, és imel ámal legyen hanem buzgoságal. azt 
mondgya, hogy a bölcs regel. az ö teremtöjéröl valo gondolat-
ra310 adgya a szivét. az az, hogy az elsö gondolatit az Isten-
nek adgya. ós imádgya ötet mint teremtöjét; és meg há-
lállya jó téteményit. hogy könyörögni fog. a magoság béli 

15 elött, az az. hogy imádni fogja az Isten nagyságát hogy 
pedig ezt követhesed. vigyaz arra a mi következik. 

Minden nap regel. mihent fel kelsz. különös helyen tér-
depely le. és ót. 1. Imádgyad. az Istent tellyes szivedböl. 
mint örökös uradot és teremtödet. a kitöl vetted létedet. 

20 2. Adgy hálákot nóki minden hozád valo jo téteményiért, 
azért hogy tégedet teremtet. [90a:] hogy szent Fiának 
érdemi által meg váltot, keresztyéné tett. a közönséges 
anyaszent egyháznak fiává. hogy az üdveségednek szük-
séges igazságira oktattatál, és más egyéb különös jó téte-

25 ményiért 
Kérjed alázatoságal. egész életedben tett büneidnek 

botsánattyát, a melyekel anyira meg bántottad az ö joságát, 
és viszá éltel jó téteményivel, 

4. kérjed kegyelmit hogy szolgálattyában tölthesed a 
30 napot vétek nélkiil, ted fel magadban hogy semmi halálos 

vétket nem tselekeszel., el is kerülöd az arra vivö alkalma-
toságot, és visgáld meg. még elöre hogy mitsoda alkalma-
toság lehetne azon a napon. és attol. ojad342 magadot 

5 Ajánlyad néki minden tselekedetidet. azon a napon, 
3o kérjed hogy áldgya meg azokot, és hogy semmit ne tsele-

340 gondolatra <(a szivét.) adgya a szivét. 
311 Corsuum <dalit> [ ?] tradet 
342 ojad [o — javítva a-ból ? ] 
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kedgyél parantsolati ellen. hanem mindent az ö ditsö-
ségire. 

Ajánlyad magadot a Boldogságos: az örzö Angya[90b:]-
lod, és a patronusod gondviselések alá, ezeket rövideden. 

5 és buzgon tselekedgyed; és aban bizonyos lehetz fiam, hogy 
ha ezeket hiven követed. meg találod a bölcseséget, vala-
mint a bölcs mondgya. akik regel vigyáznak ream. meg talál-
nak engem 

Tizen kettödik Rész. 
Az estvéli imádságrol 

10 Hogy ha szükséges a napot jól kezdeni, nem aláb valo 
szükséges azt jol végezni, az ó törvényben az Isten meg 
parantsolta volt. hogy áldozat lenne. minden regel. és 
minden estve. hogy meg lásuk abbol, hogy valamint a 
napnak kezdetekor tartozunk ötet imádni, ugy háláadásal 

15 is tartozunk néki. annak avégin. 
A föveb része ennek atselekedetnek, a lelki üsméretnek 

meg visgálása., a mely olyan dolog. hogy azt el nem kel 
mulatnod, ha valoságal akarsz ajó erkölcsben eléb menni., 
ez igen jó modgya. arosz szokás el hagyásának. a vétekben 

20 valo esés el kerülésinek., igen szükséges avétkek meg-
[91a:]üsmérésére, és azoknak el kerülésére; hogy a halálos 
vétket meg utállyák, és azon igyekezenek hogy azt többé 
ne tselekedgyék., az ilyen visgálás nélkül, sok vétkekben 
esnek, a melyeket343 ha el mulattyák, a halálos vétekre 

25 vezetnek, az ilyen meg visgálásal pedig, agyónás könyeb 
lehet,. az életet meg jobbittyák. arosz halált meg elözik, 
ajó halálhoz készülnek., magokot meg itélvén. az itéletet 
meg elözik, és igy követik abölcsnek ezt a szép intésit. 
Az itélet elöt kérdezd meg magadot. és az Isten elött engesztelést 

30 találsz, 
Vigyáz tehát fiam arra hogy az estvéli áitatoságodot 

soha elne mulasad: és ezt a rendet kövessed. 
1. Estve minek elötte le fekügyel. le terdepelvén. az 

Istent imádgyad szivesen, adgy nóki alázatoságal valo 

343 a melye<t)ket [ket(i) fölé írva;] ha el mulattyák, a halálos 
[ál — eí-ből javítva.] 

107 

prov. 8. 17. 

Eccli. 18. 20. 



hálákot. mind azokért a jó téteményiért, a melyeket vettél 
joságátol., fö kóppen. hogy tégedet meg tartot azon anapon, 
és meg oltalmazot azoktol a szerentsétlenségektöl, a 
melyekben eshettél volna [91b:] 

5 2. kérjed kegyelmét. hogy meg üsmérhesed vétkeidet a 
melyeket tselekedtél azon anapon, hogy azokért botsánatot 
kérj. és magadot meg jóbbittsad 

3. visgáld meg lelked üsméretit mind azokrol a vétkek-
röl,. a melyek rend szerént valok, erre valo nézve juttasd 

10 eszedben mind azokot a tselekedeteket344 a melyeket tsele-
kedtél regeltöl fogva estig, és nézd meg hogy mitsoda vétket 
tselekedtél azokban. jusson az is eszedben, ha azon a napon 
voltálé valamely kisértetben., ha annak engedtélé, vagy 
ellene állottál; hogy mitsoda társaságban voltal; ót mitsoda 

15 roszat tselekedtél. rosz példát adván beszédedel. és tsele-
kedetedel, hogy az idöt jól, vagy roszul és tsak haszontalan 
töltöttedé el. 

4. Meg látván hogy miben vétettél, töredelmeségel 
bányad azokot, kérj azokért alázatoságal botsánatot Isten-

20 töl; és ted fel magadban hogy azokot többé nem tselekeszed. 
és az elmédben azokot meg tartván.. leg elsö alkalmatoságal. 
azokot meg gyonyad 

[92a:] De ha oly szerentsétlen volnál., hogy azon vétkek 
közöt volna valamelyik halálos., oh' Istenem! fiam, fel ne 

23 kely addig helyedböl, még böségel meg nem siratod nyomo-
ruságodot. és meg nem bánod, hogy oly igen bántottad azt 
a nagy, és szent Istent., kérj azért botsánatot tölle., és 
fogad fel néki. hogy azt meg fogod gyonni; 

kérjed kegyelmét. hogy meg ne haly abban a nyomorult 
30 állapotban, oh! kedves fiam, hogy lehetne aluni félelem. 

és nagy nyughatatlanság nélkül, a midön a lélek üsméret. 
terhelve vagyon halálos vétekel, ha az a félelem meg nem 
hattya szivedet, azt irtoztato rosznak tarttsad, és azördög 
tört vett elödben. hogy meg ejttsen; és az örök veszedelem-

15 ben ejttsen 

341 tselekedeteket a melyeket \eket a — utólag beszúrva halvá-
nyabb t intával . Eredetileg: tselekedet a melyeket volt; javí tás közben 
o törölve. Mikes javitésa ? ] 
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5 Ajánlyad Istennek testedet.345 és lelkedet. kérjed ötet 
hogy oltalmazon meg. az éttzakai veszedelmektöl., fö 
képen avétektöl., az után kérjed. a Boldogságos szüzet. 
az örzö Angyalodot, a pátronusodot. és a töb szenteket 

5 [92b:] 
Es mint hogy a napnak kezdetin, a jó életre valo kegyel-

mit kéred Istennek. ugy annak avégin, a jó halálra valo 
kegyelmét kérjed, mindenik napnak avége. képe, a mi 
utolso napunkon valo életünk végének, végezd el tehát 

10 életednek minden napjait. valamint életedet akarod egyszer 
el végezni 

Tizen harmadik Rész 
A szent Miséröl 

A szenttséges Misének áldozattya.,346 leg nagyob a mi 
titkaink közöt: és leg fövebb tselekedete vallásunknak, 

15 ez olyan áldozat, a mellyet a kristus Jésus rendelte. a mely-
ben, az ö valoságos Testének, és vérinek. fel mutatása által. 
1. Az Istent olyan nagy tisztelettel tisztellyük. a melynél 
néki nagyobat nem adhatunk. 2 hálákot adunk néki jó 
téteményiért, 3. az által meg engesztelyük, hogy büneinket 

20 meg botsása. 4. az által, kegyelmit nyerjük. az ó törvény 
béli négy áldozatot ez az áldozat magában foglallya. ugyan 
[93a:] ezt is jelentették.347 mivel ez egy szers mind. Egész 
áldozat, Engesztelö áldozat, hálá ado áldozot. megnyerö 
áldozat 

25 Az olyan boldogok,348 kik jelen lehetnek ezen a szent 
áldozaton, reszesülnek ezekben a négy fóle hasznokban, 
tsak azon ugy legyenek jelen a mint kivántatik. 

Ahoz pedig. három dolog szükséges; figyelmeteség. tisz-
telet. és áitatoság. Figyelmeteség, hogy az elme jelen légyen. 

30 és figyelmezen arra az Isteni dologra, Tisztelet. hogy nagy 

3 4 5 testedet . [ d - í - b ő l javí tva . ] 
346 áldozattya., <leg föveb és) leg nagyob a mi t i tkaink közöt. , 

és leg fövebb 
347 [Előz5 lap alján őrszók: ezt is jelentették] 
348 boldogok, <hogy> kik [Hfc<hogy> fölé irva.] 
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szemérmeteségel legyenek külsö képen., belsö képen pedig 
igen nagy349 tisztelettel. ahoz a szenttséges áldozathoz, a 
melyen, még az Angyalok is. rettegésel, és félelemel vannak 
jelen. Áitatoság. mert nem imel. ámal, és tsak szokásbol. kel 

5 ót jelen lenni. a mint ezt gyakorta tselekeszik,. hanem olyan 
szándékal és ohajtásal., hogy részesülhesenek ennek az 
áldoza"tnak négy hasznaiban. hogy ót az Istent imádgyuk 
köteleségünk szerént, jó téteményiért valo hálakot adgyunk 
[93b:] néki, kérjük büneinkért valo irgalmaságát., és kér-

10 jük malasztit., föképen olyan malasztit, hogy övé le-
hesünk tellyeségel, és ö néki engedelmeskedgyünk egész 
életünkben 

Igyekezél tehát fiam. azon. hogy minden nap el mehess 
arra a szenttséges áldozatra. de soha elne felejttsed, ezt a 

15 harom dolgot. a melyekröl szollék ugy mint. a figyelmetesé-
get. tiszteletet, és az áitatoságot, meg más sok féle képen 
is jovallyák a Mise halgatását. de tsak te ezen három dol-
gokal halgassad, és hogy vigyed végben a fellyeb meg 
mondot négy dolgot, ugy mint. hogy ót alázatoságal. imád-

20 gyad az Istent, adgy hálát néki jo téteményiért, kérjed 
büneidnek botsánattyát, könyörögj malasztyáért. mind 
magadra mind másokra. ennél hasznosab modot a mise 
halgatásában nem követhetz. 

A fellyeb meg mondot négy dolgot. föképen a Consecra-
25 tiotol fogvást. a Communioig kel végben vinni. a Consecratio 

elöt valo idöben valamely más imádságokot mondhatz el, 
vagy pediglen apapot követheted [94a:] minden imádsági-
ban, a misének minden részeiben. ugy mint. kérj véle botsá-
natot Tstentöl. az introitus, és a kyrie eleisonkor., könyörögj 

30 véle. midön a könyörgéseket mondgya. halgasad figyelmete-
ségel az Epistolát. és az Évangyéliumot, mint ha magát 
a kristust halgatnád. és tarts meg mindenkor az elmédben 
valamit azokbol, a Credot mond el véle, és az offertorium-
kor ajánlyad véle együt, a prefaciokor mikor azt mondgya. 

30 Sursum Corda. emeld fel Istenhez szivedet, és légy figyel-
meteségel., hogy a Consecratiokor imádgyad. a mi urunkot, 
és a fellyeb meg mondot négy dolgot végben vigyed. 

3 4 9nagy [Beszúrás. ] 
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Tizen negyedik Rész 
A munkárol. és az idö töltéséröl. 

Nem elég a napot jól kezdeni. és jól végezni. a mint azt 
meg mutattuk, azt még hasznoson is kel tölteni valamely 
tisztességes munkában., nem lévén semmi. a mi ugy ellen-

5 keznék ajó erkölcsel; se jób akaroja nintsen a véteknek, 
mint a henyélés, fö képen az [94b:] ifiuságban, a mint ezt 
meg fogjuk mondani. erre valo nézve fiam, ha valoságal a 
jó erkölcsben akarsz élni, azt350 el kel magadal hitetni, 
hogy tellyeségel szükséges el kerülnöd a henyélést. és maga-

10 dot, a magad rendihez valo munkában foglalnod. 
Halgass fiam engemet mondgya a bölcs. és meg ne ves 

engem. és végezetre meg találod az én igéimet. minden tseleke-
detidben gyors légy, és semmi betegség nem talál reád, it nem 
tsak a testi betegségeket hanem a lelki betegségeket is 

15 érti. a henyélés meg gyengitti, atestet, a rosz humorok 
miat. a melyeket gyüjti magában., alelket nem aláb valo 
képen gyengitti. de még sokal veszedelmeseben, mert minden 
féle rosz erkölcsöt bé vétet véle. és mint hogy atestnek 
szükséges amozgás. a fáradság. az egéség meg tartására., 

20 a foglalatoság. és a munka, a lélek egéségire is oly szüksé-
gesek, hogy azok nélkül lehetetlen azt meg tartani. 

Elne mulasad tehát fiam, magadot minden nap olyan 
munkában foglalni, a mely ahoz arendhez illik, a melyben 
az Isten tett. ne tekénttsed azt. ugy mint valamely szomoru. 

25 és nehéz állapotot., hanem ugy- [95a:] mint olyan gyakor-
latoságot, a melyet Isten adta néked. hogy abban foglallyad 
magadot hüségel., és mint olyan szükséges modot az üdve-
ségedre. melyel el kerülyed a heverést, a mely minden rosz 
erkölcsöknek anya és rend szerént valo oka. az ifiak vesze-

30 delminek. ajánlyad Istennek munkádot minden regel, és mi-
kor el kezded. kérjed áldását351 reája Istennek. és hogy an-
nak végben menetele, az ö ditsöségire és üdveségedre legyen. 

350 azt [az — e'í-ből javí tva.] [Három sorral a lább:] engemet 
[először em-mel kezdte, majd az m második szárából g-t javí to t t . ] 

351 áldását <reg> reája Istennek. és [és — beszúrás a soreleji 
margón, kissé a sor fölött. ] 
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3ogy ha amunka sziikséges minden renden lévöknek, 
a sokal szükségeseb atanuloknak, hogy ha arra hivatattál; 
sokal inkáb kel abban foglalni magadot, mint akár mely 
más rendben, nem tsak azért, mert az Isten abban a foglala-

5 toságban tett; és hogy azal el kerülheted a henyélést, 
hanem azért is, mert ha rest vagy abban arendben, el vesz-
ted a.tanulásra valo alkalmatos idöt, a mely az ifiuságnak 
ideje. a melyet soha helyre nem hozhatod,. és alkalmatlanná 
teszed magadot, hogy annak idejében valamely tisztességes 

10 hivatalra mehess, valamint e meg történik minden nap 
sokakon., akik el- [95b:] vesztvén a tanulásra valo idöt, 
henyelök. és haszontalanok lesznek minden jora egész éle-
tekben, és gyakorta. rosz erkölcsüek, és hamisak válnak 
belölök. oh! fiam igen kel vigyáznod hogy el ne veszesed 

15 azt a drága idöt, azért számot fogsz adni az Istennek. az 
irás azt mondgya. hogy a ki nem akar tanidni. a, sok roszban 
esik 

Tizen ötödik Rész 

A maga meg üsmérés. igen szükséges 
az ifiaknak 

20 A több módók közöt melyek ajó erkölcsre vezethetnek, 
a maga meg üsmérés leg szükségeseb. ugyan352 ezért is 
jovallották ezt oly igen az auctorok353 kik a keresztyéni 
életröl irtanak. de söt még a pogányok is ezeket a menyböl 
le jöt két szokot igen tisztelték. és az Apollo templomának 

25 akapujára irták354 delphus városában, iismérd meg magad. 
magadot. 

Ezen az üsméreten, a valojában. és gyakorta valo355 

[96a:] magunk meg visgálását kel érteni,. hogy meg lát-
hasuk lelkünk hajlandoságit, annak indulatit, abban mitsoda 

30 fogyatkozások nevekednek, hogy azokot meg lehesen orvo-
solni illendö orvoságokal. 

352 ugyan( t ) ezért 
353 auctorok [ct—to-ból javi tva . ] 
354 i r ták <p> delphus városában, <(m> üsmérd meg magad. 
355 valo [96a:]<meg visg) magunk meg visgálását 

E Coelo 
deacendit 
juvenal. 
sat. XI. 
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Minden embernek vagyon szüksége a maga meg üsméré-
sére; és azok, kik azt el mulattyák, egész életekben, sok 
fogyatkozásokban maradnak. de azt el mondhatni. hogy a 
szükséges föképen az ifiaknak, mivel az indulatok azon 

5 idöben kezdenek nevekedni, és erösödni, hogy ha azokot 
meg nem tartoztattyák. és meg nem zabolázák; szükséges 
tehát. hogy azokot meg lásák, és meg üsmerjék idején két 
okra valo nézve, 1. mert kezdetekkor,356 könnyeb azokot 
meg orvoslani, és meg tartoztatni, nevekedesekkor. mint 

10 sem jová tenni. a midön357 már nagyok 
2 Mert szent Ambrus mondása szerént, az ördög soha 

egyébkor ugy nem kisérti az embereket, mint mikor láttya 
hogy lelkekben, uj indulatok nevekednek: akoron az okokot 
fel gerjeszti, és a keleptzéket el készitti. hogy azokban 

15 ejttse. 
Mind ezekre valo nézve kedves fiam. arra in[96b:]telek, 

hogy igyekezél magadot358 jól meg üsmórni az olyan dolog 
a mely tellyeségel szüksóges, és néked igen. hasznos, ezt 
nem én jovallom néked. hanem maga a szent lólek abölcs 

20 által. fiam életedben probáld meg alelkedet. és ha gonosz léend. 
neadgy liatalmat néki. másut ennek okát adgya. mondván. 
mert agonosz lélek el veszti azt akié. hogy pediglen mi légyen 
hatalmat nem adni lelkének. a 18 részben meg mondgya 
hogy a nem más. hanem hogy ne kövesse rendeletlen indu-

25 latit, és hajlandoságit., kivánságid után ne induly, és el térj 
ate akaratodtol, ha meg engeded ate lelkednek az ö kivánságit. 
örömre ád téged ate ellenségidnek 

Illyen formában. abölcs szerént. még az ifiuságban kel 
meg üsmérni a lélek hajlandoságit,. hogy azokot meg 

30 lehesen zabolázni ha roszak., leg elöbször is ezt a tudományt 
kel meg tanulni; de jó idején kel meg tanulni, hogy holtig 
követhesék, ez a tudományoknak tudománya, enélkül a 
többi nem használhatnak, mert mire valo mindent tudni, 
és magát nem tudni ? kezd el tanulásodot, a ma-[W7a:]gadot 

3o valo meg üsméreten. mondgya szent Bernárd., hejában adod az 

S. Ambr. 1. 
1. offi 4. 

Tunc maxime 
insidiatur ad-
versarius, 
quando videt 
in nobis pas-
siones aliquas 
generari. tunc 
fomites movet 
laqueos parat. 

Eccli 37. 30. 

356 kezdetekkor , [kkor e lső &-ja beszúrás . ] 
357 a m i d ó n [d —n-ből j a v í t v a . ] 
358 m a g a d o t <̂ m]> jól m e g üsmérni 
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elmedet az idegen dolgokra. ha magadot el felejted; mit használ 
ha az egész világot el nyered is. ha magadot el veszted; aárk 
minémü bölcs légy. ha magadnak bölcs nem vagy., bölcseség 
héjával vagy, ha tellyeségel tudnád a hitnek titkait. és mind 

5 azokot a tsiidálatos dolgokot melyeket a természet magában 
foglal., 'de ha magadot nem iisméred, olyan vagy mint akifunda-
mentum nélkiil épit., és aki nem állando, hanem romladozo 
épületet épit. ugy történik az olyanoknak a kik el mulattyák 
magokot meg üsmérni., valamint annak a filosofusnak, aki 

10 a tsillagok járását visgálván. és nem tekintvén lába alá. 
egy mély veremben eset; és mind nevették a kik lát-
ták. 

Tehát kedves fiam. szoktasd magadot. amagad meg üsmé-
résére, és hajlandoságidnak meg türköztetésére., azt idején 

15 tanuld meg, hogy nem kel követned. minden indulatit és 
kivánságit lelkednek. és hogy sokan vannak olyanok. a 
melyek ellen kel állanod minden tehettségedel az Isten 
kegyelme által, hogy pediglen el érhesed azt az üsmerett-
séget. és [97b:] meg türköztetést. három dologra vigyáz. 

20 1 szoktasad magadot arra. hogy magadot meg visgállyad, 
arra a végre. hogy meg láthasad hajlandoságidot, és azokot 
a fogyatkozásokot, a mellyekben leg gyakraban esel. meg 
látod hogy vagyon mindenkor valamely359 indulat, vagy 
fogyatkozás. a mely inkáb uralkodik benned mint más 

23 egyét> a kevélység, vagy aharag, vagy a gyönyörüség. vagy 
más illyenek. más egyebeket is fogsz észre venni, a kik némely 
idöbben fel serkennek., és nevekedni fognak benned; hogy 
ha azok ellen nem állasz, némelykor az engedetlenség támad 
fel benned, némelykor a reszttség. gyakorta az embertelen-

30 ség. a hazugság. és tsalárdság. némelykor az ember szollás, 
ésküvés, mászor. az harag tartás. boszu állás. meg más 
illyenek, mikor pedig ezeket észre veszed. meg ne engedgyed 
hogy ezek nevekedgyenek 

Principes obsta. sero medicina paratur. 
Cum mala per longas. invaluere moras. 

359 valamely [m—l-hől j av í tva ; ] indulat, vagy fogyatkozás. 
[J—k-höl javi tva. ] 
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2. Mi nem üsmerhettyük meg mindenkor világosan 
magunkot, fö képen az ifiu korban., azért szeresed — 
[98a:] ha tudtodra adgyák. rosz360 hajlandoságidot,. fö 
képpen az üsméröid. mesterid. uraid. de leg inkáb a gyon-

3 tato atyád. azt ved jó neven töllök. és jobbisd meg maga-
dot 

3. Mindenek felet kérjed az Isten kegyelmét hogy maga-
dot meg üsmérhesed, és a roszat magadbol ki irthasad. oh! 
en Istenem vilagosisd meg lelkemnek setéttségit. hogy meg 

10 üsmérhesem mind azt, a mi néked nem tettzik én bennem, 
és hogy azt el hagyam kegyelmed által; mond el szent 
Agostonal. ezt a szép imádságot oh! én Istenem. had üsmér-
jem meg361 magamot. és had üsmérjelek. ez a két üsmérettség 
fiam leg szükségeseb egyedül. hogy magunkot, és az Istent 

15 meg üsmérjük. az elsö alázatoságot, és meg téróst indit 
bennünk, a mely kezdete ajó erkölcsnek. és a második 
Isteni. és felebaráti szeretetet, a mely atekélleteség bé feje-
zése. 

Tizen hatodik Rész 
A. jó könyvek olvasásárol. 

20 A bölcs ember, az öregek bölcseségit fogja keres-[98b:]ni, 
és a proféták olvasását gyakorolya, abölcs meg ezt a más 
modot is adgya néked, a mely mind szükséges, mind hasznos 
a jó erkölcs meg szerzésire, és meg tartására. 

Tudosá atudományok tanulása altal lehet lenni, és jó 
25 erkölcsü nem lehet lenni. ajó erkölcs tanulása nélkül. meg 

mutattuk már ide fellyeb mitsoda oktatás szükséges a jó 
erkölcs meg tanulására, az oktatást pedig nem tsak a mes-
terek tanitasibol lehet venni, hanem még a könyvek olva-
sásábol is, nem lehetünk mindenkor apásztorink. vagy más 

30 lelki mesterink mellet. hogy töllök tanullyuk meg a jó 
erkölcsnek uttyát, az ö intések. oktatások. tanátsok, egy 
ideig mag maradnak. elménkben. de azokot könyen el 
veszttyük, hogy ha tsak meg nem ujittyuk az olvasásal. 
és a szent dolgokrol valo elmélkedésel. 

3 6 0 rosz <hasz> hajlandoságidot,. 
3 6 1 üsmérjem meg magamot . [ü — megkezdett m-ből javí tva. ] 
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Erre valo nézve a bölcs. minek utánna azt mondotta 
volna, hogy a bölcseség el nyerésire. szükséges a bölcsek 
tanitásit halgatni., azt is mondgya hogy szükséges. meg 
tanulni. és elmélkedni az Isten [99a:] törvényiröl.362 gondol-

5 kodgyál az Istennek hagyásirol. és elmélkedgyél szorgalmato-
ságal. az ö parantsolatirol. 

Az Isteni szeretet. olyan tüz, a melyet szükség képen kel 
táplálni a jó gondolatokal., ha nem éltetik meg gyengül, és 
egészen el aluszik, ha pedig éltetik. fel gerjed., és minden 

10 nap nevekedik; ezeket ajó gondolatokot tehát meg lehet 
találni az áitatos könyvekben. a melyek eazközi az Isten 
kegyelmének, hogy azokot a jó gondolatokot adgya né-
künk. 

A könyvek által munkálodá Isten a szent Agoston 
15 tsudálatosan valo meg térésit., a mely meg térést, a horten-

sius könyvének olvasása el kezdete volt. a mint ezt maga 
mondgya gyonásinak 3 könyvében. és 4 részében. végtire 
az uj testámentumnak olvasása azt el végezé, a melyet a 
menyei szózat parantsolá néki hogy olvasná.363 mondván. 

20 tolle lege. vegyed és olvasad. 
Az olvasás által tselekedó Isten szent Serápionban azt 

a tsudálatos változást. a ki is az Evangyeliumot olvasván. 
a szivét az ugy meg hatá. hogy minden jovait el364 hagyá. 
és mindenit a szegényeknek osztogatá. az után, az uttzákon 

25 járván. az uj testamentum a kezében. [99b:] mindennek ezt 
mondá. Ille me spoliavit. E fosztot meg engemet. oh' 
mitsoda ereje vagyon a szent olvasásnak.! hogy lehet a.hogy 
azt anyira el mulasák 

De nem elég a jó könyveket tsak olvasni, hasznoson kel 
30 olvasni, erre valo nézve. az olvasásidban ezekre vigyáz. 

1. Ne olvas tsak atudásnak kedviért. és az elméd kiván-
ságiért, hanem abban a szándékban, hogy a jó életet meg 
tanullyad, az olvasás pedig hogy hasznosab legyen, minden-
kor az Istenhez valo kis fuhászkodásal kezd el. a melyben 

362 törvényiröl. <g> gondolkodgyál 
363 olvasná. [olvaná.-ból javí tva ha lványabb t intával , az s be tű 

beszúrásával. ] 
364 el <adá) hagyá. 

Eccli 6. 37. 
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kérjed az Isten kegyelmét, hogy meg érthesed, és oktatá-
sodra legyen a mit olvasz. 

2. olvass tisztelettel. meg gondolván. hogy a könyvben. 
az Isten szol hozád, a szent Atyák is azt tanityák, hogy a 

5 midön imádkozunk, az Istennek beszéllünk, és a midön 
olvasunk. ö szól hozánk. 

••• 

* S. Ambr. 1. 1. offic. 20. christum alloquimur cum oramus, illum audimus cum dÍTÍua legi-
mus oracula 

* S. Cypr. ep. ad dominum. sit tibi vel oratio assidua. Tel lectio nunc cum Deo Ioquere 
nunc deus tecum. 

3. Sok könyveket ne olvass. hanem egyet, vagy kettöt. 
a melyek a jó erkölcsre vihesenek., ugy mint szent Agoston 
gyonásit. thomas kempist, vagy valamely más szép áitatos 

10könyvet. [100a:] 
4. olvas rendivel. az az. a könyvet az elein kezd el. 

és mind végig. más képen az olvasás nem volna igen 
hasznos. 

5. keveset olvas egyszerre, de lassan. és figyelmetesen. 
15 gondolkodgyál365 arol. a mit olvasz. és kérjed az Isten 

kegyelmét. hogy azt követhesed. 
6. Gyakran olvas, az az minden nap. vagy némelykor 

a hétben. fö képen vasárnapokon. és innep napokon. 
7. meg ne elégedgyél egy könyvnek. egyszeri el olvasásá-

20 val. hanem egy nehányszor olvasd által., meg látod hogy 
a másodszori olvasásod hasznosab leszen az elsönél,. mind 
könyeben érted, mind jobban meg fogod tartani mind 
követni. a mit olvasz. 

* Portuita et Taria lectio quasi casu reperta non aedificat. sed reddit animum instabilem 
et le-riter admissa3" leTÍus recedit a memoria. S. Bernd. de Tita solitaria. ad fratres de 
monte Dei. 

Ved eszedben fiam jol ezeket, és kövessed hiven, igen sok 
25 ifiakot látunk olyanokot, kik semmi hasznokra nem fordit-

tyák a jó könyvek olvasását., mert roszul olvasnak, kedvet-
lenül, és gondolatlanul, a melyböl nyilván ki tettzik hogy 
kevés igyekezetek vagyon a jó erkölcsre 

366 gondolkodgyál [Első d — Jc-hül javí tva. ] 
368 admissa <leviter) levius 
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[100b:] Tizen hetedik™1 Rész 

A rosz könyvekröl. 

A midön arra intelek hogy a jó könyveket olvasad, egy-
szers mind arra is intelek hogy tellyeségel kerüld el arosza-
kot, a raelyekröl el lehet mondani, hogy a jó szokások mérge., 

5 nintsen semmi azoknál veszedelmeseb az ifiaknak. 
Ezeknél nem találhatot az ördög föveb modot az elmék 

meg rontására, ö minden féle rosz könyveket találtatot, 
minden féle dolgokrol. minden idökben és minden nyelveken 
és minden nap ujakot találtat, sokan azok közül, holmi 

10 szines tudományokal.388 vagy ékesen valo szollásokal. vagy 
elme találmányal vannak tele, és ezek annál is veszedelme-
sebek., hogy azon szin alat. halálos mérget rejtenek el. az 
ifiak azokot gyönyörüségel. és buzgoságal olvasák., és meg 
is tarttyák. akönyv is kezeknél maradván. idejek vagyon 

15 hogy azokról gondolkodgyanak, és kedvesen el nyeljék az 
alatta valo mérget. 

A rosz könyvek mindenkor veszedelmes és ha[101a:]lalos 
dolgokot okoznak, némellyek az elmét a kételkedésben és 
a tévelygésben vetik a vallásnak leg nagyob igazságirol: 

20 némellyek meg ronttyák. az itéletet. és a jó hajlandoságot, 
jónak itéltetvén ami rosz és rosznak a mi jó. atöbbi pediglen 
aroszat tanitván. fel gerjeszti az indulatokot, és atisztá-
talan szeretetet fel gyujttya a szivekben, és akik az ilyen 
könyveket olvasák. kevesen lesznek, akik meg ne bánnyák 

23 olvasását. 
Az illyen könyvek veszedelmesek az embereknek, de fö 

képen az ifiaknak., akik könyen veszik elméjekben aroszat, 
vagy az elméjeknek369 gyengeségire valo nézve; vagy azért 
hogy nagyob hajlandoságok vagyon a roszra, mint sem 

30 ajóra, ugy kel futni az illyen könyvektöl. mint370 ördögi 

367 hetedik [Második e — t-ből, d — fc-ból javí tva; először így ir ta: 
hetik] 

368 tudományokal . <és ek) vagy ékesen 
368 az elméjek ^ 1]> nek [ Az első k és n közt olyan törölt vonalrész, 

mintha második k-t kezdett volna írni;] gyengeségire [második 
e — é'-ből javí tva az ékezet áthúzásával . ] 

370 mint [ í - d - b ő l javí tva . ] 
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találmányoktol, mint olyan utálatos méregtöl. a melyet 
apokol okádta a földre, hogy a lelkeket meg ronttsa. és meg 
ölye. 

Azok a könyvek pedig ezek. 1. ahereticus könyvek, a 
5 melyek371 tévelygéseket tanitanak ahit ellen. és a melyek 

viaskodnak, az anyaszent egyháztol. [101b:] bé vétetet372 

igazságok ellen, 
2 Az373 olyan Istentelen könyvek, a melyek tsufságra 

fordittyák a vallást. és a szent dolgokot., a mellyek gyalázák 
10 az anyaszent egyház Ceremoniáit és szokásit, a melyek tsu-

follyák az Istennek szenteltetet személyeket, ugy mint a 
papokot, a szerzeteseket, a melyek, viszá élvón a szent 
irásal, illetlen.374 dologra, és roszra. fordittyák annak értel-
mét; 

15 3 A szemérmetlen és375 fajtalan könyvek, a melyek a 
tisztaságot üldözik. a szerelemröl valo könyvek, magyar, 
vagy deák versek 

Az illyen könyvektöl oltalmazad fiam magadot. mint 
olyan találmányoktol. a melyeket az ördög találta vesze-

20 delmedre., az illyen könyveket alig olvashatod halálos vétek 
nélkül, mivel a rosz gondolatot nehezen kerülheted el, ha 
pediglen annak engedtz., és abban gyönörködöl, Isten elöt 
vétkes lész. ha illyen könyvek vannak nálad. vesd el azokot, 
mert más képen nehezen álhatod meg hogy azokot ne 

25 olvasad 

[102a:] Tizen nyolczadik Rész 
A jó társalkodásrol. 

Hogy a jó erkölcsre szert tehes. nintsen fiam annak jób 
módgya, mint a, hogy a jó erkölcsü személyekel társalkod-
gyál. mivel semmi anyira376 eröt nem veszen az elmén, mint 

30 a példa, vagy a jóra. vagy a roszra, az ember természet 

371 a<(kik) melyek 
372 bé vő<tt) te te t [tetet < t t ) fölé irva; először bé vett volt .] 
373 Az [A — a-hól javí tva . ] 
374 illetlen. [t—n-ből jav í tva . ] 
375 és <tisz) fajtalan 
376 anyira <(meg) eröt 
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szerént hajlando a követésre, és azt mivelni a mit lát mások-
tol, hogy377 a példának anyi sok ereje legyen az elmén, a leg 
inkáb a társalkodásban tettzik meg. mert ugyan ót is veszik 
azt bé leg gyakortáb., és ha az378 embereken anyi ereje 

5 vagyon, az ifiakon még sokal töb vagyon, a mint ezt minden 
nap láthatni. 

Erre valo nézve. hasznosab intést nem lehet adni az olyan 
ifiaknak., kik a jó erkölcsöt ohajttyák. mint azt hogy a jó 
társaságot keresik 

10 fiam. ugyan abban hajol lassanként az elme az jó er-
kölcsre, a jó erkölcsüeknek póldájok. meg hatván elméjit, 
egy ifiunak elméjit, arra viszi. hogy azokot kö[102b:]vese, 
lassanként magában veszi szokásokot, és tartásokot., meg 
tanulya hogy ugy beszélyen. és tselekedgyók mint azok., el 

15 hiteti magával. hogy ugy kel tselekedni. a mint379 láttya 
hogy mások tselekesznek., a jol neveltetet, és oktattatot 
elme. szégyenli hogy a hozája hasonlok felyül haladgyák 
a joban, és a jele a rosz természetnek, és aroszban meg 
keményedet elmének, a midön látván jó tselekedeteit 

20 másoknak, meg marad a rosz erkölcsiben. anyi sok szép 
példák közöt 

Erre a bölcs is eszerént oktat tégedet, A bölcsektöl, és az 
okosoktol kérj tanátsot, az igazakot és a jó erkölcsüeket hijad 
magadhoz. ennek azt az okát adgya a példa beszédekben. 

25 mert aki abölcsekel társalkodik. bölcsé lészen. 
Két féle jó erkölcsü szemelyek vannak, a kiknek társasá-

gokot szeretned kel. 
1. Az olyan személyekét, a kik meg haladnak. idövel 

bölcseségel. és jó erkölcsel. halgassad meg más helyt is mit 
30 mond néked. Az okos vének társaságában álly. és azok bölcse-

ségéhez szivböl ragaszkodgyál. az az. hogy gyönyörködgyél 
azö [103a:] társaságokban, és kövessed az ö okos beszéde-
ket. és jó példájokot, szent Ambrus hasonlot joval az ifiak-
nak. Mitsoda hasznos az ifiaknak, abölcs embereket követni, 

377 hogy <(ha) a példának ( sok) anyi sok ereje {vagyon) legyen 
[legyen <(vagyon) fölé írva.] 

378 és ha az [az — es-ből javí tva. ] 
379 a mint [a — m-ből javítva. ] 

Eccli 9. 21 

proT. 13. 20. 

Eccli 6. 35 
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mert ugy meg tanullyák töllök ajó erkölcsöt, és bizonyságot 
is adnak jámborsagokrol., az ifiak abölcs emberekel társal-
kodván., meg mutattyák. azal. hogy követni akarják 
azokot., és azt is itélhetik felöllök, hogy élettyeket. azoknak 

5 élettyekhez szabják., a kiknek szeretik társaságokot. 
* S. Ambr. I. offic. 20. plurimum itaque prodest uniquique bonis jungi, adolescentibus 

quoque utile ut claros et sapientes viros sequantur. quoniam qui congreditur sapientibus 
sapiens erit, &c. et ad instructionem.380 itaque bonis jungi plurimum proficit, et ad pro-
bitatis testimonium. ostendunt enim adolescentes eorum se imitatores esse. quibus ad-
haeserint. et ea Oonvalescet opinio quod ad his vivendi acceperint similitudinem Cum 
quibus conversandi hauserint Cupiditatem. 

2 Társalkodgyál azokal akik veled egy idösüek, és egy 
renden valok., a kiket látod hogy jó erköltsüek., az ö példá-
jok foganatosok lesznek elmédben. és lassanként követni 
is fogod öket, de arra nagy gondod legyen. hogy jól meg 

10 válaszad öket, követvén szent Hieronimusnak381 ezt a szép 
intésit. olyan társaid legyenek, a kiknek társasdgok betsiileted-
nek gyalázattyára ne legyen. akik ne anyira legyenek fel 
ékesitve [103b:] szép köntösökel, mint jó erkölcsökel. és akik 
ne fodoritot hajal; Jianem szemérmeteségel, és tisztelettel éke-

15 sittsék magokot. keresd fel az illyeneket, és szeresed társasá-
gokot, vigyáz szemérmeteségekre. áitatoságokra., jó tsele-
kedetekre., és igyekezél azon hogy követhesed öket,. és 
nelégy utolso teremtödnek szolgálattyában. 

* S. Hiern. epist ad nepotianum Tales habeto socios quorum contubernio non infameris 
non ornentur veste sed moribus. nec calamistro rispent comas, sed mo^ibus.,8, pudici-
tiam polliceantur. 

Tizen kilentzedik Rész 
A Boldogságos szűzhöz. és szent 

20 Josefhez valo áitatoságrol 

Vagyon még hátra kedves fiam. egy utolso fö modgya ajó 
erkölcs meg nyerésinek ifiuságodban. a mely a Boldogságos 
szüzhöz valo áitatoság; ebizonyos módgya383 azoknak. a kik 
ezel jól tudnak élni. mert ennek a szenttséges szüznek ese-

25 dezésinél. Isten elött, kegyelminek meg nyerésire fogana-

380 [Sorvégen:] instruc [új sor elején:] t ruct ionem. 
381 Hieronimusnak [H—h-hól javí tva. ] 
382 moribus. <et) pudicit iam 
383 módgya [Beszúrás. ] 
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tosabat nem találhatunk., se tekélleteseb példát. az ö példá-
jánál nem követhetünk. [104a:] 

Az Isten. és az ö Fiának. a kristus Jésusnak384 szenttséges 
szent Embersége. után. a szent szüzet kel. leg inkáb tisztel-

5 nünk. és szeretnünk. az ö felséges. Istennek Anyai mélto-
ságáért. a mely sokal fellyeb emeli ötet az Istennek minden385 

teremtet állatinál. 
ö tölle vehettyük. minden szüksóginkre valo segittsége-

ket, az Isten elöt oly hatalmas hogy a mit kér, meg nyer-
10 heti tölle. mi hozánk olyan jó, hogy esedezik érettünk 

elötte. Annya lévén az Istennek. meg adgya néki kerésit. 
Anyánk lévén, meg nem vonhattya tolünk esedezésit. a 
midön hozája folyamodunk., a mi nyomoruságink meg 
hattyák az ö szivét, a mi szükségink ötet sürgetik, az üdve-

15 ségünkért valo könyörgésink, meg nyeretik tölle amit 
kérünk. szent Bernárd. el is méri mondani hogy soha senki 
segittségül nem hitta ezt az irgalmaságnák Anyát., hogy segitt-
séginek hasznát ne vette volna. 

[104b:] Hogy ha a Boldogságos Szüz anyi joságal. vagyon. 
20 minden emberekhez., el mondhattyuk hogy különös joságal. 

vagyon az ifiakhoz, akiknek tudgya. hogy mind gyarloságok, 
mind szükségek nagyob,.386 föképen atisztaság meg tartá-
sára., a melynek. ö különösön valo gondviselöje. A historiák 
tele vannak olyan szentek példéjival, akik meg tartották 

25 ez a nagy jó erkölcsöt ennek a szüzek királynéjának. segitt-
ségivel és a minden napi proba meg mutattya.387 hogy sokan 
mitsoda gyözedelmeket vesznek az ö segittségihez valo 
folyamodásokért,. és akik áldásal. mennek eléb a jó er-
kölcsben.388 segittségével. és az Istentöl nékik nyert kegye-

30 lemel. 
Légy tehát fiam áitatoságal. a szent szüzhöz. de az Is-

tenre kérlek, hogy ne ugy légy mint sokan tselekesznek, 
a kik minden áitatoságokot abban tarttyák, hogy holmi 
imádságokot el mondgyanak inkáb szokásbol. mint jó er-

384 Jésusnak <(embersége u tán . ) szenttséges szent Embersége. u tán . 
385 minden [Szóvégi n —s-ből? javí tva . ] 
386 nagyob,. <( föképen,) föképen 
387 a minden napi proba meg muta t tya . (minden nap> hogy 
388 erkölcsben. [k — 6-ből jav í tva . ] 

S. Bernd. 
serm. 4 de 
assump. 
sileat miseri-
cordiam tuam 
virgo beata. si 
quis est qui in-
vocatam te in 
necessitatibus 
suis sibi 
meminerit 
defuisse 
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kölcsböl, és a kik más képen ne gondolnak389 azal [105a:] 
hogy meg szomorittsák halálos vétkekel valo telyes életel., 
a melyeket meg tartozkodás nélkül követik oh' Istenem. 
mitsoda áitatoság ez. ? az Anyának akarnak tettzeni., és 

5 a fiát minden nap fel feszittik. a vérit lábokal tapodgyák, és 
meg vetik kegyelmit. és szeretetit. nem ellenségeé az illyen, 
a fiunak, és az Anyának. ? 

Oh ! kedves fiam. a Boldogságos szüzhöz valo áitatoságod-
nak. más formában valonak390 kel lenni. szükséges hogy 

10 ate áitatoságod, mind nemeseb. mind szenttyeb. legyen, és 
hogy világosaban szollyak hogy ha valoságos fia, és szolgája 
akarsz a szent szüznek, leni,391 szükséges hogy négy dologra 
vigyáz 

1. Attol igen tarts, hogy meg ne szomorittsad a halálos 
15 vétekel., és meg ne keserittsed Anyai szivét, meg bántván 

fiát. és el vesztvén lelkedet, és ha abban a nyomorult álla-
potban találsz esni., azonal folyamodgyál hozája, hogy had 
legyen közben járod fiánál, és békéltesen meg véle. akit oly 
igen meg boszontottad. ez a szent szüz oltalma a bünösök-

20 nek, és az igazaknak. tsak valoságos meg térésel folyamod-
gyanak hozája a mint szent Bernárd mondgya [105b:] 

* Non aspernatur affectum praeducem. ingens desiderium inundationem iachrymarum 
assiduitatem precum quorum libet etiam peccatorum si tamen laverint a malitia cor, 
S. Bern. serm. 1. super salve Kegina 

2 Szeresed, és kövesed jó erkölcseit, fö képen alázatoságát, 
és tisztaságát, a többi közöt, ez a két erkölös tette ötet 
kedvesé Isten elöt; szereti is ezt a két erkölcsöt fiaiban, és 

25 örömest meg is segitti azokot., a kikben ezek meg vannak, 
ugyan azon szent szerént. 

* Agnoscit certe, et diligit diligentes se, et prope est in veritate invocantibus se, prae-
sertim his quos videt sibi conformes factos ibidem. 

3. folyamodgyál hozája az üdveséged szükséges dolgai-
ban. és azért. mondgyál néki minden nap különös imádsá-
got, mond el az olvasot vagy az officiumát. némelykor egy 

30 hétben, tselekedgyél minden szombaton valamit az ö tiszte-

389 ne gondolnak [nem gondolnah helyet t . ] 
3 9 0 valonak (\e) kel lenni. [le-ből k-t próbált javí tani . ] 
3 9 1 leni, [Beszúrás.] 
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Eeveiatio-
num. c. 53 

letire., vagy imádságot, vagy alamisnát., tisztellyed külö-
nösön innepeit a szenttségekhez való392 járásal. 

4. Elne felejttsed segittségül hini a kisértetekben, ave-
szedelmekben., a melyekben lész. az Isten meg bántása 

5 iránt, nagyob tiszteletet nem adhatz néki, mint ha hozája 
folyamodol, az olyan állapotokban: se hamaréb valo segitt-
séget nem vehetz mint ö tölle. ezt szent Bernárd mondgya 

Hogy ha a kisérteteknek szelei ellened támadnak, ha anyo-
moruságnak kö sziklájára esel; tekénttsed a tsillagodot, hijad 

10 Máriát, aveszedelmekben, [106a:] a szükségekben,393 a kétt-
séges dólgokban gondolkodgyál. Mariárol., hijad Máriát, 
mindenkor39i a szádban, és a szivedben legyen, és hogy esedezé-
sinek segittségit vehesed, el ne felejttsed követni jó erkölcseit. 

* S. Bern. homil. 2. super missus est 
si insurgant venti tentationum si incurras scopulos tribulationum, respice stellam voca 
mariam. in periculis, in angustiis, in rebus dubiis, mariam cogita. mariam invoca., non 
recedat ab ore non recedat a corde. et ut impetres orationis ejus sufragium non deseras 
conversationis exempium 

Ha eszerént tselekeszel kedves fiam. valoságos áitatoságal 
15 lész a szent szüzhöz. az ö valoságos fiainak számokban 

lészesz, ö meg néked Anyád lészen. és valamég gondviselése 
alat. lész. adig el nem veszel. tarsd meg szent Anselmusnak 
ezeket a szép szavait. valamint hogy szükség képen az el-
veszti magát. valaki a szent szüzet nem szereti. és aki ö 

20 tölle el hagyatot, ugy is az lehetetlen, hogy az olyan el 
veszen aki hozája folyamodik, és a kire395 irgalmas szemekel 
tekint. 

* Anselm. in. alloq Coelest n. 27. sicut omnis a te aversus et despectus necesse est ut in-
tereat. ita omnis ad te conversus et a terespectus imbossibile est ut pereat 

Ennek az igazságnak meg bizonyitására. egy igen szép 
példát hozok elé. szent Brigittának. egy fia lévén, valamely 

25 hartzon el eset., meg tudván halálát fiának igen nagy 
nyughatatlanságban esék. a fia üdveségiröl, és mint hogy 
az Isten anyira kedvezet ennek a szentnek. hogy gyakorta 
valo jelenési, és. [106b:] látási valának. a melyekröl maga 

392 valo [l — r-ből javítva.] járásal. 
3 9 3 aveszedelmekben, [106a:]aszükségekben,<aveszedelmekben,)a 
3 9 1 mindenkor [o — a-ból javitva.] [A vonatkozó margószöveg-

ben:] imbossibile [ejtés u tán i íráshibából, a.m. impossibile.] 
395 a kire [a — beszúrás. ] 
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egy könyvet irt. a fia üdvezülése, kót jelenésekben nékie 
meg bizonyitaték., az elsöben, a szent szüz. nékie meg 
jelenté hogy különös segittségel volt fiához halála oráján, 
meg erösitvén ötet a kisértetekben. és hogy396 a jó. és a szent 

5 halálra valo kegyelmeket nyert nékie, a másikában, meg 
jelenté az ókat. hogy miért volt olyan különös segittségel 
fiához, mondván, mert az ö fia397 egész életében. hozája 
valoságos áitatoságal volt mindenkor nagy szeretettel. és 
tisztelettel volt hozája, azért mind ezeknek meg jutalma-

10 zására segitette volna meg halála oráján a fiát. 
Látod fiam mit használt ennek az ifiunak a szent szüzhöz 

valo áitatoság., néked is ugy fog a használni., ha a szent 
szüzet ugy szereted, és tiszteled, a mint azt meg mondot-
tuk. 

15 De a Boldogságos szüzhoz valo áitatoság után. nem kel 
el felejtenem az ö szent férjét. a boldog szent Josefet; mivel 
hogy ez a szent., oly boldog volt. hogy az Isten ötet válasz-
totta fia gondviselöjének. és örizöjének. gyermekségiben. és 
ifiuságában [107a:] azt nem lehet gondolni. hogy ez a szent, 

20 ne kedvezne az ifiaknak, és hogy ne szeretné az ifiuságot, 
a melyet az Isten fia meg szentelte, ö, az életnek minden 
szükségeiben szolgálta ötet., a mely szükségek alá hozánk 
valo szeretetiböl vetette magát; meg mentette ötet: az ellen-
séginek kezekböl, fel nevelte gyermekségiböl, gondgya volt 

25 reája ifiuságában., engedelmes volt parantsolatinak, látta 
mint nevekedet minden nap. a kegyelemben. és a jó erkölcs-
ben, valamint a nap. fel jötekor. annál nagyob világoságot 
mutat. mentöl felyeb megyen. 

Nem kellé azt hinnünk, hogy ez a szent aki398 oly nagy 
30 nyájaságban volt a gyermek Jesusal; ne szeretné különös 

szeretettel a kristus fiait. és fö képen az olyanokot, a kik 
azon igyekeznek hogy hasonlittsanak a kristus Isteni ifiu-
ságához, és hogy ne esedeznék érettek. ö elötte. 

Szeresed fiam ezt a szentet, lógy nagy tisztelettel. és áita-
3D toságal hozája, kérjed minden nap hogy legyen gondviselöje 

396 hogy <meg) a jó. és a szent [Az xitóbbi o — beszúrás.] 
397 fia <(hozája) egész életében. hozája 
398 aki [Beszúrás. ] oly nagy ( n y á s a g b a n ) nyájaságban 
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tisztaságodnak, és hijad segit-[107b:]tségül bizodalomal, és 
segittségit veszed, kérjed399 hogy azért agondviselésért. a 
melyel volt a kristus gyermekségihez., oltalmaza meg ifiu-
ságodot az üdveségednek veszedelmitöl., és segittsen arra 

5 hogy ahoz a szent üdvezitöhöz kaptsolhasad lelkedet. 

Huszadik Rész 

Az örzö Angyalhoz, és ahoz a szenthez valo 
áitatoságrol. a kinek a nevét viseled. 

Az Isten minket oly igen szeret, hogy mindenikünknek 
egy Angyalát adgya örzésünkre, rendelvén szolgálatunkra 

10 ki mondhatatlan joságábol a leg tekélleteseb teremtet állatit, 
és az azokot a menyei értelmeket, kik azért teremtettek. 
hogy ö elötte legyenek, és szüntelen ötet szolgállyák me-
nyekben: oh' mitsodás az Istennek jósága. a ki nem mást. 
hanem az udvarábol valo fejdelmet küld egy szegény 

15 szolgának gondviselésire. és amint bölcsen mondgya szent 
Bernárd, aki meg nem elégedet azal. hogy hozánk küldgye 
fiát, szent lelkét adgya [108a:] nékünk. meg igérje nékünk. 
hogy birhasuk ötet a más életben, végtire, hogy mindenek 
a mi üdveségünkre forditasanak. menyekben., az Angyalit 

20 küldi szolgálatunkra, a mi gondviselésünkre rendeli öket, 
és meg.parantsollya nékik, hogy mesterink. és vezérlöink 
legyenek. 

* S. Bem. Serm. 12 in psa qui habitat Mittis ei unigenitum tuum, immittis spiritum tuum 
promittis etiam400 vultum tuum. et ne quid in Coelestibus vacet, ab opere sollicitudinis 
nostrae. beatos illos spiritus*01 propter nos mittis, in ministerium custodiae deputas, 
jubes nostros íieri paedagogos 

Tisztellyed azt. a kit az Isten néked adot, ö mindenkor 
melletted vagyon. hogy gondodot visellye, és meg örizen. jó 

25 gondolatokot ád néked. a dolgaidban meg segit. meg erösit 
a kisértetekben., sok veszedelmektöl meg ment. a melyekben 
esnél. vagy testi. vagy lelki képen. a menyiben hozája folya-
modol., anyiban szolgálattyát. és segittségit tölled meg nem 

399 [Sorvégen:] kérjed [új sor elején:] <kérjed) hogy 
4 0 0 etiam <(etiam) vul tum 
4 0 1 spiritus [A kéziratban kimaradt . ] 
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vonya, mivel nem tartozol. egy illyen örizönek. és gond 
viselönek. 

* Angelis suis mandavit de te quantam debet hoc verbum inferre reverentiam afferre de-
TOtionem conferre fiduciam., reverentiam pro praesentia. devotionem pro benevolentia, 
fiduciam pro custodia. ibid 

Szent Bernárd azt mondgya hogy az örzö Angyalhoz 
három dologal tartozunk. tisztelettel., szeretettel. és bizo-

0 dalomal., tisztelettel. a402 ö jelen valo létéhez, szeretet. vagy 
áitatoság, az ö mi hozank valo jó akarattyáért, bizodalomal., 
azért hogy gondgya vagyon örzésünkre. 

[108b:] 1. Tehát fiam, légy nagy tisztelettel az örzö An-
gyalodhoz. és a midön valamely rosz403 tselekedetre kisér-

10 tetel., emlékezel meg, az ö jelen valo lótéröl. szégyenellyed 
azt tselekedni elötte, a mit egy emberséges ember elöt meg 
nem mernéd tselekedni, 

* in quovis diversorio in quovis angulo Angelo tuo reverentiam habc tune audeas illo 
praesente. quod vidente me non auderes. ibid. 2. 

2. Szeresed ötet különösön, ajánlyad404 magadot minden 
nap nékie, kérjed hogy vigyazon tselekedetidre. és örizen 

13 meg ez életben valo veszedelmektöl. fö képen. a vétektöl, 
a mely a veszedelmeknek. veszedelme. 

3. El ne mulasad hozája folyamodni. minden405 szüksé-
gidben. de föképen a többi406 közöt. ket alkalmatoságokban. 

Az elsö. a midön valamely nagy haszonra valo dologhoz 
20 akarsz fogni, a melyre mind atanáts, mind a segittség szük-

séges néked., kérjed ajó Angyalodot, hogy abban a dologban 
vezérellyen tégedet: ugy hogy. ahoz ne fogj. hogy ha az 
ellenkezik az Isten akarattyával. szolgálattyával. és üdve-
ségedel, ilyen formában. a leg nehezeb dolgot is [109a:] jol 

25 véghez lehet vinni. lehetetlen is hogy jó ki menetele ne 
legyen, ilyen jó kalauz alat, a ki egyszers mind, mind igen 
hü. igen bölcs. és igen hatalmas. 

4 0 2 a<sz> ö jelen valo létéhez, [a — íráshiba az helyett . ] 
403rosz<[k> tselekedetre kisértetel., 
4 0 4 ajánlyad [n — megkezdett Z-ből javí tva. ] 
4 0 5 min [Sorvégen elválasztva, új sor elején nincs folytatása. ] 
4 0 6 a többi <ket> közöt. ket 
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Debent eniui 
aliquid in 
nobis de suis 
recognoscere 
virtutibus, 
ut pro nobis 
dignentur domi 
no supplicare. 
S. Aug. 
serm 20. 
sanct. 

* quid substantis Custodibus"7 timeamus?. nec superari nec seduci minus autem seducere 
possunt. qui custodiunt nos in omnibus viis nostris. fideles sunt, prudentes sunt. poten-
tes sunt quid trepidamus? tantum sequamur eos. ad haeraemus eis. ibid 

A második alkalmatoság aZj a midön valamely kisértetben 
forgasz. a melyben az Istent meg bánthatod. A midön látod. 
mondgya szent Bernárd. hogy valamely kisértet sürget tégedet. 
vagy valamely nyomoruság közelget reád., hijad segittségül az 

5 örzödöt. a doktorodot, ö meg fog segiteni szükségidben. ez az 
* quoties gravissima cernitur urgere tentatio. et tribulatio vehemens imminere, imvoca 

Custodem tuum. doctorem tuum adjutorem tuum. in opportunitatibus. in tribulatione. 
ibid. 

orvoság fiam igen hasznos a kisértetekben. fö képen a melyek 
atisztaság ellen vannak, az Angyalok szeretik ezt a jó erköl-
cset. és arra gondot viselnek, mert az, az embereket. hozá-
jok hasonlóká teszi. és az, követeti vélek az ö tiszta, és 

10 menyei életeket eföldön a nem tsuda mondgya szent Amb-
rus. ha az Angyalok meg oltalmazák az olyan408 tiszta lelke-
ket, kik Angyali életet élnek eföldön. 

* quid Oastitate decorius quae angelum"9 de homine facit. differunt quidem inter se homo 
pudicus et angelus. sed felicitate. non virtute, sed etsi illius Castitas felicior. hujus tamen 
fortior. esse cognoscitur. S. Bernard. epist. 42 S. Ambr homii. 5. de virginitate. 

Az örzö Angyalod után tisztellyed apátronu-[109b:]sodot, 
a kereszttségben azért adgyák reánk valamely szentnek a 

15 nevét; hogy gondviselöink, és szo szólloink410 legyenek Isten 
elöt., és hogy az ö könyörgések. és jó példa adások által, 
illendö képen vihesük végben a keresztyéni életnek kötele-
ségeit., a kereszttségben tett. igéretink szerént. tisztellyed 
és szeresed azt. akinek anevét viseled. ajánlyad411 gond vise-

20 lése alá minden nap magadot, és hogy bizonyoson meg nyer-
hesed segedelmit. el ne felejttsed követni jó erkölcseit. 

Huszon egyedik Bész 
Az Innepekröl. és különösön a vasárnapokrol. 

Az Innepek meg szentelése igen hasznos a jó erkölcsre., 
a midön azt, az Isten, és az Anyaszent egyház akarattya 

25 szerént viszik végben., azok a napok. azért adattak az embe-
4 0 7 Custodibus [í—d-hől javí tva . ] 
4 0 8 az olyan <(Ielke) t iszta lelkeket, 
4 0 9 a n g e l u m ^ h ) de homine 
4 1 0 szo szólloink [szo o-ja ó'-ből javí tva az ékezet áthúzásával] 
4 1 1 ajánlyad <vi ) gond viselése alá 
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reknek, hogy az Isteni szolgálatban., és a lelkek meg szente-
lésiben foglallyák magokot [110a:] 

Ezeknek rendelések olyan régi valamint avilág. A mely-
nek kezdetin, az irás azt mondgya, hogy az Isten mindene-

5 ket teremtvén hat napok alat, a hetedikét meg áldá, és meg 
szentelé. munkái végben menetelének emlékezetére, idövel 
az után uj parantsolatot ada ki, a midön törvényét adá az 
Izrael népének, akinek rendet szaba. hogy mimodon tisz-
tellyék ötet azon a napon. még ehez. más napokot is ada., 

10 a melyeket, azt akará. hogy az ö jo téteményiért valo hálá-
adásban. és népinek meg szentelésire tölttsék. 

Ez a rendelés. gyakoroltatot. meg szaporitatot. és na-
gyob tekélleteségre vitetet az új törvényben gyakoroltatot 
a hetedik napnak meg szentelésivel, a mely szentelést a sidok 

13 szombattya után valo napra tették. a mi urunk fel táma-
dása,413 a szent lélek le szállása. és más egyéb titkok nap-
jára, meg szaporitatot sok olyan inepekel, a mi válttságunk 
titkainak tiszteletére., és azoknak a kegyelmeknek tisztele-
tékre.414 a melyeket tett Isten a szent szüzel. és415 atöb szen-

20 tekel, nagyob tekélleteségre vitetet, a mi a szentelésnek 
modgyát [110b:] illeti., a mely sokal416 lelkibb. és tekéllete-
seb. az ujban. mint sem az ó törvényben volt, a mely, az 
apostol szerént. semit tekélleteségre nem vit 

* Dies resurrectionis Dominicae, tantis divinarum dispositionum miraculis est consecrata 
ut quidquid cst a domino insignius constitutum in hujus diei dignitate sit gestum. s: leo. 
epist 15. 
nihil ad perfectum adduxit lex. hebr. 7. 

Ez az uj tekélleteség nem atesti áldozatokban áll, mint 
25 az ó törvényben. se nem tsak a testi. ós szolgalat béli mun-

káktol valo meg tartozkodásban. valamint azt tarttyák 
sokan a keresztyének közöt is. hanem a belsö. és lelki valás-
béli tselekedetekben az Isteni ditséretekben, hálá adások-
ban, imádságokban, a töredelmeségben. jó olvasásban. és 

412 Genes. [Második e —s-ből javí tva. ] 
413 fel támadása, {napjára,) a szent lélek 
414 tiszteletékre. [k — re-hől javí tva. ] 
415 és [é—a-ból javí tva. ] atób 
410 sokal <te) lelkibb. és tekélleteseb. az ujban. mint sem az 

(ó ban volt. a) ó törvényben volt, 

9 Mikes Kelemen összes MOvei IV. I 29 
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más illyen jó tselekedetekben. illyen áldozatokot is kiván 
Isten mi töllünk azokon anapokon 

Es a mint atudos origénes mondgya. hogy el kel hagyni 
minden világi dolgokot,i17 és tsak az üdveség dolgaiban kel fog-

5 lalatoskodni, atemplomban kel menni, az Isten igéit kel hal-
gatni, a menyekröl kel gondolkodni. aditsöséget ohajtani, az 
itéletröl gondolkodni, el felejtvén ajelen valokot, tsak az örökké 
valokot kel tekinteni. ezekben áll. akeresztyének szombattyának 
meg tartása 

* origenes homil. 23 in numeros si definas ab omnibus saecularibus operibus. et nihil mun-
danum geras sed spiritualibus operibus vaces, ad Ecclesiam convenias, Iectionibus divi-
nis et tractatibus aurem praebeas, et de Coelestibus Cogites, de futura spe sollicitudi-
nem geras. venturum judicium praeoculis habeas. non respicias ad praesentia. et visi-
bilia. sed ad in visibilia. et futura: haec est observatio sabbati christiani. 

10 [111a:] E szerént szentelvén azokot a szent napokot, nem 
tsak e földön lesznek innepek, hanem meg menyekben is az 
Angyalók közöt.418 kik azon vigadnak, és még az Istennek 
magának is. akinek ugyan azon auctor szerént az emberek 
üdvesége nagy innep. 

15 Az innepek meg szentelése. igen fö modgya a jó erkölcs 
meg nyerésire. és leg inkáb erre a végre is hagyták azokot, 
ugyan azért is intelek fiam arra, hogy illendö képen vid vég-
ben azokot. és ne kövesed azoknak példaját, kik meg fertez-
tet ik azokot a szent napokot illetlen tselekedetekel., né-

20 mellyek világi dolgokban töltik azokot, minden tisztelet. és 
külömböztetés nélkül, valamint más napokot, mások ahe-
nyélésben. és a hejában valo mulattságokban töltik azokot., 
mint ha az innepeket, tsak a mulat tság kedviért rendelték 
volna, meg nem419 gondolván azt. hogy ha a testi nyugodal-

25 mat hadgyák azokon a napokon., azt azért, hogy az elme 
a lelki dolgokban foglalatoskodgyék. és akik ezek szerént 
tselekesznek, az innepeket testi képen üllik. valamint szent 
Agoston mondgya, és az sidokot követik., viszá elvén a szent 
napok nyugodalmával.420 hogy magokot mu- [ l l lb : ] l a sák . 

* holot ezen szent szerént, jóbb volna egész nap kapálni. mint 
sem egész nap tántzolni, mások. azokot a szent napokot 

417 dolgokot, [fc —í-ből javítva. ] 
418 is az Angyalok közöt. <(is.) kik 
419 meg nem <gol) gondolván 
420 nyugodal<h)mával. [g — d-hől javítva. ] hogy 

Est Deo magna 
festivitas 
humana salus 

ibid 
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rosz dolgokra fordittyák, ugy mint. a vendégségekro. részeg-
ségekre., tisztátalan421 beszédekre, veszekedésekre., játékok-
ra, és más egyéb illyen rendeletlenségekre., kik az Isten 
innepeit, az ördög tiszteletire vál toztat tyák. , és akik azokot 

5 az ördögnek örömére fordittyák., és az Istennek haragjára, 
a mint maga mondgya A szombatot. és az égijéb innepeket 
nem szenvedem. és a ti innepeteket gyülöli az lelkem. 

* S. Aug. iu ps. 22. observa diem sabbati non carnaliter. non juicdis deliciis, qui otio abutun-
tur ad nequitiam melius utique tota die foderent, quam tota die saltarent 

Ne kövesed tehát azokot, ki viszá élnek illyen422 szent, és 
szükséges rendelésel; tölt tsed szentül azokot a szent napo-

10 kot, az Isten. és az anyaszent egyház akara t tya szerént. az 
Isteni szolgálatban., és a lelked meg szentelésiben, és ezekre 
vigyáz. 

Elöször. mint hogy avétek leg inkáb ellenkezik az inne-
pek meg szentelésivel. azert kerüllyed az Is tent meg bántani 

15 azokon anapokon, mert noha avétektöl irtozni kel minden 
idöben, de abban a vétek sokal nagyob., az aki vétkezik. 
mondgya origenes. a véteknek ünnepét ülli. és nem ülheti az 
Istenét. hogy ha annak, a ki szombaton fát szedet. — 
[112a:] avétke olyan nagy volt, hogy a kövezést meg érdem-

20 lé az Isten parantsolattyábol, hát a mitsoda vétkes volna 
aki. meg szegné szenttségit a szent napnak egy halálos véte-
kel. ? ha egy olyan szolgálat béli tselekedet, a mely magában 
nem rosz, ellenkezönek itéltetik a vasárnap szenttségivel., 
mit nem mondhatni egy olyan vétekröl. a mely423 az Is tent 

25 oly igen meg bánt tya , a mely el ront tya az ö élö templomá-
nak szenttségit., és a mely nagyob minden szolgálat béli 
tselekedetnél; mivel a szolgálat béli tselekedetel tsak az 
embereknek szolgálnak, de a vétekel. szolgáji424 lesznek 
avéteknek. és az ördögnek rabjai. az Is ten fia mondása 

30 szerént., a ki vetkezik. a szolgája avéteknek. 
Másodszor. visgáld meg szorgalmatoságal. a lelked üsmé-

retit. vasárnapokon, és tisztisd meg ahéti vétkeidet a töre-

421 t isztátalan [ta — sor alatt i beszúrás más színű t in tával ; 
először így ír ta: tisztátlan — az egyik t fölöslegessó vál t . ] 

422 illyen <rendele) szent, és szükséges rendelésel; 
423 a mely [a u t án egy megkezdett hosszú szárú betű törölve. ] 
424 szolgáj i [i — a-hőí j a v í t v a . ] 

Isa. 1. 13. 

certurn est quia 
qui peccat et 
agit diem 
peccati. non 
potest agere. 
diem festum. 
supra 
o num. 15. 

joan. 8. 
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delmeségel. és a jó tselekedetekel, és gyakorta. a szenttsé-
gekhez valo járulásal. 

Járuly azokhoz mentöl töbször lehet. azokon a napokon, 
de föképen olyankor, a niidön leg kiseb gyanoságod is lehet 

5 abban., hogy az Isten kegyelmétöl el távoztál., olyankor 
soha azokot el ne mulasad. [112b:] nem akarnál valamely 
nevezetes napon az emberek eleiben menni425 rongyos és 
szakadozot köntösben, de söt még lcg tiszteségeseben öltö-
zöl a napnak tiszteletiért,. te pedig az Isten eleiben mérsz 

10 menni. azon anapon, avétektöl meg szenyesitet lélekel, ? 
azokon anapokon fel szokták ékesiteni az óltarokot. és az 
templomokot az Isten tiszteségiért, te pedig ugy hagynádé 
a lelkedet a mely az ö elö temploma., olyan állapotban a mely 
ö elötte utálatos volna. ? Mire valok. mondgya szent Leo, 

15 a külsö ékeségek, hai26 belsö képen az ember tele tisztátálan-
ságal. és vétekel; vigyaz szent Agostonnak ezekre a szavaira 
A ki atisztaságot meg nem tarttya., se testében. se elméjében, az 
olyannak, a szent napokon, gyász. és szomoru innep napja 
vagyon, ennek okát adgya. mert lehetetlen. hogy az olyannak 

20 valoságos öröme legyen, a küi21 a lelke üsmérete. azal vádollya, 
hogy a lelke az ördög lako helye. és nem akristusé. [113a:] 

* S. leo. senn 3. de quadrag. quid prodest honestatis formam praeferens cultus exterior 
si interiora hominis aüquorum sordeant contaminatione vitiorum. 
qui nec castitatem custodit in corpore, nec puritatem"8 tenet in mente. quoties sanctae 
solemnitates adveniunt in corpore videtur habere gaudium. in corde non Cclebrat nisi 
luctum, quale enim gaudium Conscientia illa habere potest, in cujus anima multis vitiis 
occupata magis diabolus probatur habere quam christus. S. August Serm. 275 

Harmadszor. légy szorgalmatos, vasárnapon. és a nagy 
innep napokon jelen lenni a templomban az Isteni szolgála-
tokon, Szent Agoston429 a maga gyonásiban meg vallya hogy 

25 mitsoda hasznát vette annak meg térésétöl fogvást,430 azt 
mondgya. hogy eleinte az anyaszent egyháznak éneki. anyira 
fel inditották hogy sok köny hullatásokra fokasztották; ez 
a haszon még nagyob volt akor, amidön nem az eneknek 

425 menni<^valam) rongyos és szakadozot köntösben, (menni . ) de 
426 ha [h — az-ból javítva. ] 
427 [Sorvégen:] a kit [új sor elején:] <nek) a lelke [a t be tűt 

utólag ír ta a ki u tán . ] 
428 pur i ta tem <in) tenet in mente. 
429 Agoston [st — n-ből javí tva. ] 
4 3 0 fogvást, [/—u-ből javítva. ] 
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szépségin kezde fel indulni, hanem azon amit énekeltenek., 
hasonlo dolgot fogsz érzeni, ha az Isteni szolgalatokon jelen 
lész szemérmeteségel, és figyelmeteségel.,ésnem azért hűgy 
trécsély, neves, nezed ki jö bé. ki megyen ki, mindent 

5 köszöngess, azért hogy láss másokot; és tégedet is lássanak. 
* Cum reminiscor lacrymarum quos fudi ad cantus ecclesiae tuae. iu primordiis recupera-

tae fidei meae. et nunc cuna moveor. non cantu, sed rebus quae cantantur instituti hujus 
utilitatem rursus agnosco. lib 12 conf 33 

4. Menyel gyakorta apredikaciokra és más oktatásokra, 
melyek vannak a templomban vasárnapokon. és innep 
napokon., mikoron magánoson vagy olvass azokon anapo-
kon, valamely üdveséges dolgokot Istenes emberekel társal-

10 kodgyál, és mulattságidban sokal mértékleteseb lógy azokon 
anapokon. 

Vegtire azokon anyugovo napokon, gondolkodgyál arrol 
az örökké valo nyugodalomrol., a melyet jelentik az innepek. 
amely után kel egyedül suhajtoznod, és [113b:] elmélkedned. 

15 arrol a nagy és boldog innepröl mely leszen a menyekben, 
a hol az Istennek szine bé töltvén aboldogokot431 véghetet-
len orömel. olyan innep lészen a melynek más napja nem 
lészen. és a mely örökké fog tartani., ugyan azokban a 
napokban is kel fiam mondani a profétával. Mely szerelme-

20 sek ate hajlékid eröknek ura. kivánkozik, és el ájul az én lélkem 
az ur pitvari után. Boldogok akik ate házadban laknak uram, 
örökkőn örökké ditsérnek téged, Boldog a férfiu, a kinek tölled 
vagyon segittsége; fel meneteleket rendelt szivében. a köny hul-
latdsok völgyében., a helyen a mellyet szerzet. 

Huszon kettödik Rész. 
25 A Parochiális templomban valo. menetelröl. 

Eröl azért szollok, mert ez, az innepek meg szentelésihez 
tartozik., amelyekröl ide fellyeb szollottam. és annak igen 
jó modgya. hogy az embereket. a valoságos áitatoságra 
vezethesék, ugyan azért is akarok erröl olyan oktatást adni 

30 néked, a mely egész életedre szolgálhat. [114a:] 
Hogy a dolognak a kezdetire menyünk, azt meg kel tudni, 

hogy az Apostolok a kristus menyben menetele után. meg 
431 aboldogokot ^oly) véghetetlen orómel. olyan 
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változtatván a sidok szombattyát, a hétnek elsö napját. 
szentelék a szolgálatra. és a lelkek meg szentelésire, arra 
a naprá rendelék a hivek gyülekezetét, ahová ki ki el ment 
szorgalmatoságal. hogy ót együt imádkozanak, az Isten igó-

5 jét halgassák, hogy jelen legyenek a szent titkok ki szolgál-
tatásán., és az alamisnák szedésin, a melyeket a szegény 
hivek számokra szedték. 

Az Apostolok tselekedetiben láttyuk jeleit ennek a rende-
lésnek a 20. részben. ilyen szokal. Ai32 Szombatnak elsö nap-

10 jan, midön egybe gyültünk volna. Es szent Pál a midön azt 
hagya a korintus bélieknek., hogy a szombatnak elsö napján, 
ki ki mind közzületek. magánál külön rakja a mit a szegények-
nek akar adni, ahol ezeken a szokon. una Sabbati, a hétnek 
az elsö napját kel érteni, a melyet eszerént nevezi szent 

15 márk. Evangyelista et valde mane una Sabbatorum az az 
prima, amint ezt magyaráza szent Máthé. quae lucescit in 
prima Sabbati. [114b:] 

Ezen két helyt az urnak fel támadásárol szól az irás. a mely 
volt szombat másod napján, és azt a napot még azon idöben 

20 nevezék. az ur napjának valamint azt nevezi szent Janos. 
az ö látásiban 

A mi pedig azon anapon valo gyülekezetet illeti az Apos-
tolok tizedik Canonya erröl világosan beszél. hagyván hogy 
mindnyájan a keresztyének. a kik a templomban gyülekeznek 

25 anagy innepeken, ót meg halgasák a szent irásokot. és az Évan-
gyéliumot., hogy ót meg maradgyanak mind végik133 az imád-
ságon, és ót communikályanak. Szent Ignátz. aki az Aposto-
lok idejében élt. ezekröl emlékezik leveleiben, és más régi 
auctorok., de fö képen szent Justinus martyr. aki a második 

30 saeculumban élt. 150. és Tertullianus. aki harmintz eszten-
dövel élt ez után. 

* Ego Joannes fui in spiritu in Dominica die omnes fideles qui conveniunt in solemnibas 
sacris*3* ad ecclesiam scripturas apostolorum et Evangelium audiant, qui autem non 
perseveraverint in oratione usque dum missa per agitur,"3 nec sanctam Communionem 
percipiunt. velut inquietudinem Ecclesiae moventes Óonvenit Communione privari. 
Canon 10 Apost. 

4 3 2 A [Utólag beszúrva a sor elé. ] 
4 3 3 mind végik [mind végig helyett .] 
4 3 4 sacris <in> ad eeclesiam 

4 3 5 a g i t u r , < n ) n e c 
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Szent Justinus a keresztyének mellet irt apologiájaban, 
ki teszi szóp rendel mind azt valamint tselekedtenek azok-
ban agyülekezetekben, a melyek ugyan azok, a nüket mos-
tanában is tselekesznek a parochiális misék alat. halgasad 

5 mit mond ezekröl. [115a:] 
Azon a napon., a melyet napnak nevezik. esze gyülekeznek 

mind azok, akik avárosokban, vagy a falukban laknak. és ót 
az Apostolok könyveit, vagy a proféták irásit olvasdk. a mint 
már az idö azt hoza magávál, az olvasás után. apraesidens. 

10 a nepet kezdi tanitani, és inteni arra. hogy kövesse mind azokot 
a szép dolgokot. a melyeket olvastak, az után ki ki fel kel helyé-
böl. és imádkozik, az után a kenyeret, abort, és avizet alyál-
lyák,436 a praepositus pedig követi imádságit, és hálá adásit. 
és a nép fel szoval feleli az Ament. az után el osztogattyák 

15 a Communiot mind ajelen valoknak., a vége felé. azok akiknek 
modgyok vagyon benne. alamisnát adnak, és azt a superior 
kezében adgyúk, a ki azt, a szegények szükségire fordittya, 
a kiknek is ö a gond viselöjök 

* Et solia qui dicitur dies omnium qui vel in oppidis vel ruri degunt. in eundem locum 
conventus fit. et Commentaria Apostolorum. aut scripta prophetarum quo ad tempus 
fert. leguntur. deinde lectore quiescente praesidens oratione populum instruit. et ad 
imitationem tam pulchrarum rerum ex hortatur postea surgimus simul oinnes. et preces 
fundimus, et precibus peractis. panis offertur et vinum. et aqua. et praepositus quantum 
potest preces et graciarum actiones fundit. et populus fausté acclamat Amen. et distri-
butio atque Communicatio fit oblatorum unicuique absentibus autem per diaconos mit-
titur. Caeterum. qui copiosiores sunt et voiunt pro arbitrio suo quod visum est Contri-
buunt. et quod ita Colligitur. apud praepositum deponitur; atque ille opitulatur pupillis 
et viduis. et itis qui propter morbum aut alium Casum egent, quique in vinculis sunt, 
et peregrinis. et ut verbo dicam. indigentium his omnium137 curator est. S. Just. Apol. 2. 

[115b:] Tertullianus a maga Apologeticájában. részinek 
20 39. azt mondgya, hogy a keresztyének esze gyülekeztenek, 

hogy hathatosaban imádkozanak, mint egy hadi sereg, hogy 
az Istenen Szent eröt vegyenek., amely eröszak, ö elötte 
kedves volt, azokban agyülekezetekben a szent irásbol olvas-
tanak, hogy a hitet taplállya, a reménsóget fel emelye. és 

25 meg erösittse a hivek bátorságát., ót kinek kinek, szükségi-
hez képest valo intéseket, és oktatásokot adtanak., és még 
a midön valaki büntetésre méltó dolgot tselekedet. meg 
büntették. ki tiltván ötet a szent gyülekezetböl. a melyet 

alyállyák, [11 —ra-ből javí tva. ] 
omni^busNum 
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igen nagy büntetésnek tartották. az után. beszél az alarais-
nákrol. a melyeket szedték. a szegények számára. 

* Terb. in Apol. c 39 Coimus in coetuin et Congregationem, ut ad deum quasi manu facta 
precationibus'38 ambiamus orantes: haec vis deo grata est, coimus ad litterarum divina-
rum commemorationem siquid praesontium tempomm qualitas aut praemonere cogit, 
aut recognoscere certe fidem sanctis vocibus pascimus, spem erigimus. fiduciam figi-
mus, disciplinam praeceptorum nihilominus in culcationibus densamus. ibidem etiam 
ex hortationes, Castigationes. censura divina, nam et judicatur magno cum poudere. 
ut apud certos de Dei Conspectu, summum que futuri judicii praejudicium est. si quis 
ita deliquit ut a Communione orationis et Conventus. et omnis Sancti"9 Commercii 
relegetur 

De azt jó meg tudni, hogy440 az elsö három saeculumban, 
az Anyaszent egyhaz. nagy üldözésekben lévén gyakorta a 

5 keresztyéneknek nem volt bizonyos helyek és közönsé-
ges.441 ahová esze gyülekezhesenek, ha [116a:] különös 
házakhoz gyülekeztenek, ós ugy is titkon. hanem a midön 
Istennek tcttzék az Anyaszent egyházanak békeséget. és 
szabadságot adni a keresztyén csaszárok alat a koron szaba-

10 don kezdenek épiteni templomokot, a hová gyülekezének 
a hivek vasárnapokon és innep napokon., egy olyan pásztor 
gond viselése alat, a ki442 az ö lelki gondviselésekre adatot 
volt nékik 

A koron vevék tehát szokásban a parochiákot, és a paro-
15 chiális misét, azokon a szent napokon., nagyob fénj^eségel 

kezdék véghez vinni. mint sem annak elötte az oltátol fog-
vást ez a szokás mindenkor meg tartatot az Anyaszent egy-
hazban, és igen hagyatot ahiveknek mint szükséges dolog 
az Isten szolgálattyára. és alelkek üdveségire, a nép okta-

20 tására. és a jó szokás gond viselésire. az Anyaszent egyház-
ban valo rend. meg tartására, de söt még ez köteleség alat 
is hagyatik. 

Azt meg lehet látni a közönségesen valo Conciliumokbol; 
leg közeleb a tridentinumi Conciliumbol. a mely meg ujitván 

25 arégi ez iránt valo parantsolatokot, azt parantsollya a püs-
pököknek. hogy arra intsék a népeket. hogy gyakorta el menye-
nek a parochiájokbanM3 [116b:] leg aláb vasárnapokon, és 

a38 preoationibus <(a) ambiamus 
4 3 9 Sancti (Commert i i ) Commereii 
4 1 0 hogy az elsö [h — a-ból javí tva.] 
4 4 1 közönséges. <hogy esze) ahová esze gyülekezhesenek, 
442 a ki<(t) [. . .] ada to t [Második a — o-ból javítva.] 
4 4 3 a parochiájokban. [Első o — a-ból javí tva.] [Az előbbi be-

kezdés végén:] valo [a — o-ból jav.] 
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nagy innep napokon és kénszerittsék is öket arra. és a 24. 
sessioban. azt parantsollya, hogy a püspokök arra igen intsék 
a népet, hogy mindenik tartozik a parochiában menni, az Isten 
igéjének halgatására. a midön a meg lehet valamely nagy aka-

5 dály nélkül. 
Ez tehát fiam a parochiáknak. és a parochiális Misék-

nek444 rendelése., a mely három dologra tanit, a melyeknek 
tudatlanságátol következik a meg vetés. a melyel ahoz van-
nak, annak régisége. vége. és kötelesége. 

10 A parochiáknak rendeltetések olyan régi valamint az 
Anyaszent egyház. a végre rendeltetet., hogy a nép igazga-
tassék445 rendel, cs nagyob könnyebségel., kinek. kinek 
maga pásztora léven, aki üdveségire vigyázon, és mindenik 
pásztornak maga anyaszent egyháza. a mely olyan lévén 

15 mint az akoly. a hová a nyáj esze gyül, hogy lelki táplálást 
vegyen., betegségekböl valo meg gyogyulást, szükséges inté-
seket, és oktatásokot, egy szoval., hogy halgasa az ö szava 
által a lelkek örökös pásztorának szavát, akinek ö viseli 
képit, es tarttya helyét; a mi446 a köteleséget [117a:] illeti, 

20 a ki tettzik elegendö képen. ennek, az üdveségre oly szük-
séges rendelésnek végiröl, és a Conciliumoknak oly gyakorta 
valo parantsolatok, meg mutattyák,. hogy a szoros kötele-
ség, és hogy azt el nem lehet mulatni, igen nagy. és igas-
ságos ók nélkül. 

25 Ez így lévén. nem tsudálattra méltó dologé azt látni, hogy 
egy ilyen szent, és szükséges rendelést, anyira meg vetik. és 
el mulattyák, ugy tettzik, hogy a parochiák tsak a köz 
népért, az öregekért. és az aszonyokért vannak. és a keresz-
tyének olyan dolgot vetnek mostanában meg. a melytöl valo 

30 el tiltást regenten igen nagy büntetésnak tartották, 
Ez a meg vetés egy nehány külömb féle okokbol származik 
Némellyek azt áitatlanságbol tselekszik. tartván a szent 

napokon., a parochiális misének hoszaságátol. és rövid misét 
keresnek, hogy a napot a henyélésben, hejában valoságban. 

30 és a mulattságban tölthesék, mitsoda szégyen az, akeresz-
tyéneknek. hogy oly kevésnek tarttsák az innepek meg 

444 Miséknek <n> rendelése; 
445 igazgatassék [k— gr-ből javí tva. ] 
446 a mi a köteleséget [mi — u tána megkezdett hosszú szárú betű. ] 

Sess. 24. 
Cap. 4. 

Moneat Episco-
pus populum 
diligenter 
teneri unum 
quemque 
parochiae suae. 
interesse. ubi 
commodé id 
fieri potest . 
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szentelésit., az Isten és az Anyaszent egyház parantsolatyát., 
és raég a [117b:] magok üdveségit is, jobban szeretik nyo-
morultul el veszteni az Isten szolgálattyára valo idöt a hejá-
ban valoságban, hogy sem azt azö tiszteletire, és a lelkek 

5 meg szentelésire forditani, szent Agoston, erre a siralomra 
mólto rendeletlenségre mondgya, hogy azok a kik eszerént töl-
tikavasárnapnak szent idejét,az ördög szolgálattyában fogla-
latoskodnak, holot arra kellene magokot adni. hogy az Isten 
elött tellyes447 szivekböl imádkoznának. és suhajtoznának. 

* S. Aug. serm 271 observemus diem dominicam et sanctificemus illam videamus ne otium 
nostrum vanum sit sed a vespera diei sabbati usque ad vesperam diei dominici sequestrati 
a rurali opere, atque ab omni negotio., soli divino cultui vacemus. nullus se a sacra"8 

missarum celebratione separet. neque otiosus quis domi remaneat. caeteris ad Eccle-
siam pergentibus. neque in venatione se occupet et diabolico manoipetur officio. circum 
vagando Campos et sylvas, clamorem et cachinium ore exaltans non gemítum, nec oratio-
nis verba ex intimo pectore ad Deum proferens 

10 Mások meg valamely alattoraban valo kevélységböl vetik 
meg e'zt a köteleséget. tartván azt hogy szabadok azokon 
a szent napokon. olyan templomban menni. a hová nékik 
tettzik, ez a szabadság el mondhatni hogy szabadoság. és 
az Anyaszent egyház parantsolattya ellen valo rugodozás; 

15 szent Bernárd. ezt nevezi minden szolgálatnál449 aláb valo 
szolgálatnak. mert ezen szabadságal. el kerülvén a pásztor-
nak látását, és [118a:] gond viselésit, el tévelyednek és a 
farkas hatalmában esnek, az az. nagy rendeletlenségben. 
mivel áz ördög soha könyeben el nem foglalhattya alelket, 

20 mint mikor arra vigyázás. és gondviselés nintsen, valamint 
ugyan ezen szent mondgya 

* S. Bern. epist 42 o libertas servitute servilior quae me pessimae addicat superbiae servi-
tuti, plus timeo dentes lupi quam virgam pastoris. advertens nimirum cruenta bestiae 
quae circuit quaerens quem devoret. elongatam custodiam. heu statim insilit in prae-
sumptorem 

Vannak raeg mások. akik a dolgokra vetnek. de a tsudá-
latos dolog, hogy akeresztyéneknek. nem levén nagyob dol-
gok az üdveségeknél, ós minek utánna az egész hetet a ma-

25 gok dolgában töltötték volna, nem akarják az Istennek. és 
a magok üdveséginek adni a vasárnapot a melyet a maga 
szolgálattyára rendelte; ez a menttség igen közönséges. de 

447 tellyes [telleshől javítva; ye — es-ből javítva.] [Két sorral 
feljebb:] avasárnapnak [[ — r-ből javítva.] 

448 sa< at) cra [Törlés elválasztás után, új sor elején. ] 
4 4 9 szolgálatnál <( valo) aláb valo 
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esoha bénem vétetödik Isten elött azt is akarnám meg tudni 
az olyanoktol: hogy ha mentek akamaké lenni a vasárnap 
meg szentelésitöl. az Is ten hat napot adot az embernek 
a munkára, a hetedikén azt akarja hogy attol meg szünyék,. 

5 ós tsak egyedül a szent dolgokban foglalatoskodgyék, fö-
képen. háromban. hogy ötet tisztellye. a maga lelkét meg 
szentellye. és gondolkodgyék az örökké valo nyugodalom-
rol. a mellyet ez életben kel meg nyerni: azt kérdem már 
most hogy ha meg szenteliké akor azt a szent napot . a midön. 

10 [118b:] azt egészen. a dolgaiban tölti, ki vévén azt az idöt 
a melyben egy rövid misét halgat, azt is leg gyakortáb 
figyelmetlenségel, és azt sem tudgya mit tsinál, kérem azért 
azokot. akik eszerént élnek, hogy ezt jól meg visgállyák, és 
jol meg fontollyák szent Agostonnak450 ezeket a mondásit , 

15 hogy a meg vagyon hagyva akeresztyéneknek., hogy az 
Innep napokon, fö képen vasárnapon, nyugodalomban 
legyenek., hogy alkalmatosabbak legyenek az Is ten szolgá-
lat tyára. , és azokon anapokon a világi dolgokot el hagyák., 
hogy könyebben gondolkodhasanak az Istenröl, a mint erre 

20 int maga a proféta által,451 legyetek veszteg. és nézétek meg. 
mivel én vagyok az Isten, akik pedig a sok bajos dolgok 
miat meg vetik ezt az452 intésit Istennek., és a szent dolgok-
rol nem gondolkodnak, t a r tha tnak attol . , hogy az itélet nap-
ján. a kaput zörgetvén, azt ne felellyók nékik. nem üsmérlek 

25 t i teket, menyetek el innét hamiságnak munkási. és mint hogy 
most el mulat tyák ötet keresni. ö is meg ne vesse öket akor. 

* S. Aug. Serin 251 sup Ideo a sanctis patribus nostris constitutum est christianis. et 
mandatum ut in solemnitatibus sanctorum et maxime in dominicis diebus otium habe-
rent, et terreno negotio vacarent, ut paratiores et promptiores essent ad divinum culo 
tum. cum non haberent"8 quod eos inde retardaret incommodum relinquerent. que ee 
tempore terrenam sollicitudinem quo facilius possent dei intendere voluntatem. indi 
ipse dominus per profetam*5< dixit., vacate., et videte quoniam ego'" sum Deus, athiquo 
diversis curis ac negotiis implicati hanc sententiam Dei spernunt timeo quod in futuro 
judicio illis januam domini pulsantibus dominus respondeat. amen dico'58 vobis nesci-
vos.: discedite a me omnes qui operamini iniquitatem et qui modo Deum quaerere negli-
gunt. ab ipso tuuc respuantur. 

450 Agostonnak [st — n-hől javítva.] 
451 által, <(ülye) legyetek veszteg. [Törlés a sor végén.] 
452 ezt az<I) intésit Istennek., 
453 ha(berem)berent 
454 profetam {dixit vaoate, et videte quoniam) dixit., vacate et 

videte quoniam 
455 eg0 [0_o-ból javítva.] 
456 dieo [után mintha egy fölöslegesen beszúrt] a [betű volna. ] 
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[119a:] vannak meg olyanok akik a parochiakban nem 
mennek vasárnapokon. és Innep napokon. az áitatoságnak 
szine alat. mondván. hogy nagyob áitatoságal vannak 
másut. mint a parochiában, mások meg azért. mert agyon-

5 tato papjok másut vagyon. 
Az elsöknek azt mondom, hogy az áitatoságok nem valo-

ságos. és azokban inkáb képzelés. vagyon. mint sem igaz-
ság, és amely áitatoság az Anyaszent egyház parantsolattyát 
el mulatattya, anem áitatoság, hanem játzodtatás. 

10 A másikának azt felelem, hogy gyakorta jobban tseleked-
né hogy ha aparochiában volna a rend szerént valo gyontato 
papja, ha egyébért nem is. hanem tsak az engedelmeségért. 
és a jó példáért, hogy ha pedíg valamely helyes ókból más-
hoz gyonik, apásztorának engedelméböl, az idövel ugy bán-

15 nyék, hogy az a szabadság meg ne gátollya a parochiában 
menni a szent napokon és azal jó példát adni atöb hiveknek 

Végezetre arra intelek fiam, hogy hü, és szorgalmatos légy 
a parochiához., és semmi okokbol el ne távozál attol; ugy 
tekénttsed azt mint Anyádot, aki a kristusnak szült tegedet 

20 a kereszttség által. és aki a keresz-[119b:]tyenségben nevelt 
fel tégedet, reája vagyon bizatatva a te lelked, arol számot 
kel adni Istennek, ö néki kel tégedet vezérelni az üdveség-
nek kapujához, és tégedet segiteni halálodnak oráján. szere-
sed tehát ötet, mint agyermek szereti az Anyát, légy hozája 

25 engedelmeségel, vegyed tölle az oktatásnak, és a szenttsé-
geknek lelki eledelét. és szorgalmatoságal kövesed az Apos-
tolnak ezt a nagy intésit. 

Engedelmesek legyetek ati elöttetek jároknak, és birtokok alat 
legyetek, mert ök vigyáznak, ugy mint kik számot adnak ati 

30 lelkeitekért. hogy örömel tselekedgyék azt,. és457 nem nyögve. 
mert a néktek nem használ. 

* obedite praepositis vestris. et subjacete eis.: ipsi enim pervigüant quasi rationem pro 
animabus vestris reddituri. ut Cum gaudio hoc faciant. et non gementes"8 hoc enim non 
expedit vobis. 
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[120a:] HARMADIK KÖNYV 

Hogy mitsoda akadályok fordittyák el. az 
ifiakot a jó erkölcstöl. 

Nem elég annak a ki mást vezet valamely utra hogy meg 
mutassa neki az utat melyet kel tartani, és hogy mitsoda 

5 modokal. érkezhetik. a fel tett helyre., hanem még tudtára is 
adgya a veszedelmeket melyeket találhat utyában.,459 meg 
oltalmaza, és módot adgyon néki az akadályok ellen. a 
melyek meg gátolhatnák., vagy meg késedelmezhetnék, 
uttyának. szerentsésen valo el végezésit. E szerént tseleke-

10 dék Raphael. Angyal. (:akiröl már szóllottunk). aki is azal 
meg nem elégedék hogy kalauza lenne az ifiu tobiásnak, 
hanem még meg is menté az uttyában lévö akadályok-
tol., atöbbi közöt attol a nagy haltol. a melyet láttak 
a tigris vize parttyán. a melytöl nem tsak meg szaba-

15 ditá. de meg fogatván véle. azt nagy ha[120b:]szonra4(i0 

forditá. 
Ez igy lévén kedves fiam. minek utánna meg mutattam 

volna néked. az üdveségnek uttyát,. és a modokot a me-
lyekel kel élni, hogy meg nyerhesed ajó erkölcsöt ifiuságod-

20 ban, szükséges az is hogy meg mutassam néked az akadá-
lyokot a melyeket fogsz találni azon az uton. ugy ezt is 
fogom tselekedni ebben a harmadik könyvben. a melyben 
elödben adom az okokot, a melyek szoktak el veszteni a 
veled egy idösüeket, a rosz461 erkölcsben vetvén öket., meg 

23 mutatom mitsoda modokal. kerülheted el azokot, de söt 
még hogy azokbol mitsoda hasznot vehetz a jó erkölcsben 
valo elé menetelre. 

459 u tyában. , <(és) meg oltalmaza, és [Fölötte:] tud tá ra is [is 
utólagos beírás a szóközbe, világosabb t intával . ] 

460 ha [120b:] haszonra 
461 a rosz <(el) erkölesben 
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/ Rész 

Elsö akadálya. az ifiuság üdveséginek. 
az oktatásnak fogyatkozása. 

Az elsö akadálya az ifiak üdveséginek., a tudatlanság, 
vagy az oktatásnak fogyatkozása., mert hogy a jót lehesen 

5 szeretni. azt üsmérni kel. hogy pediglen azt lehesen üsmérni, 
szükséges hogy arra meg tanitassunk., a pedig nem lehet 
hogy magunktol azt meg üsmérjük, mivel magunkal. tsak 
atudatlansá-[121a:]got, és a vétket hozuk evilágra. az Isten 
azt mondgya a proféta által. hogy az ö népe azért vitetet aráb-

10 ságra mert tudománya nem volt. az az. azüdveségre valo okta-
tása, a bölcs azt mondgya, hogy a hol. tudomany nintsen. ót 
nem jó aléleknek. atudományon érti azt, a mit az embernek 
kel tselekedni, a mely nélkül el nem érheti a valoságos 
boldogságát. 

15 Ez az akadály igen nagy, és ez, az elsö eredete az ifiuság 
meg romlásának, ez annál is keserveseb. hogy közönséges, 
és sokakra terjed. a bizonyos léven. hogy az ifiaknak 
nagyob része, az üdveség igazságinak tudatlanságáért veszti 
el magát, és ez a tudatlanság az oktatásnak fogyátkozásátol 

20 jö, az Atyák el mulattyák a valoságos áitatoságra tanitani 
gyermekeket, minden gondgyok tsak. a, hogy azokot a heja-
ban valoságban, a mulattságban,462 a foldi jók keresésiben, 
és avilági szokásokban nevelhesék., a mesterek. pedig leg 
inkáb azon igyekeznek hogy a tudományokban vigyók eléb 

25 öket, ós azon igen keveset igyekeznek, hogy tudosoká tegyék 
öket, az üdveségnek tudományában., a gyermekek a kik 
nem üsmérik. hogy mitsoda szükséges nékik atanulás., nem 
tsak463 keveset gondolnak azal; de még kerülik. mint olyan 
dol-[121b:]got. a mely nehéz, és amely ellenkezik hajlando-

30 ságokal. ez is az oka hogy atudatlanságban maradnak., és 
arosz szokásokban, és hogy magokot el vesztik. 

Ennek az igazságnak464 meg bizonyitására kót ellenkezö 
példát hozok elé., szent Agoston a maga gyonásiban sirat-

462 mulattságban, [«—í/-ból javítva.] 
463 tsak [Soreleji margóra írva.] 
464 az igazságnak [Második g — Tc-\>6\ javítva.] 
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ván ifiuságának meg romlását, annak okát az oktatás 
fogyatkozásának tulajdonittya. és az At tya vakságának 
a ki minden igyekezetit tsak abban vetet te , hogy a fiát elé 
vigye a tanulásban, és hogy ötet tudosá tehesse., és ékesen 

5 szóllóvá, és a mi leg szükségeseb volt. azt el mulatta. , ugy 
mint. hogy szokásira vigyazon. és a jó erkölcsre tanitassa. 
a mely nélkül, a tudományok az embert, még utálatosab-
baká tészik, és inkáb el távozta t tyák kegyelmétöl. 

* lib 3 Conf. cap. 1. quis enim hoininum non extoilebat laudibus tunc pat rem meum quocl 
ultra vires rei familiaris suae impederet filio165 quidquid etiam longé peregrinanti stu-
diorum causa opus esset. cum interea non satageret idem pater qualis crescerem tibi 
autquam coactus essem disertus, aut potius desertus a cultura tua Deus qui es unus 
verus et bonus dominus agri cordis48" mei. 

Ellenben meg. a szent irás elönkben adgya atiszta Susán-
10 nának nemesi cselekedetit, a ki is jóbban szereté hogy hami-

san vádoltassék. és halálra itéltesék akét utálatos venektöl., 
mint Isten elöt vétkezni, olyan fertelmes vétekel., a melyre 
az a két nyomorult unszolák, az irás annak a szent467 tsele-
kedetnek okát, az ö áitatoságának., tulajdonit tya, és annak 

15 hogy szüléitöl szép oktatásokot vet t volt ifiuságában,. az 
irás igy szól felölle, Isten félö volt mert a szüléi Istenesek 
lévén, a mojses törvénye szerént ok-[122a:] tat ták volt. 

* Daniel 13. Joachim accepit uxorem nomine susannam, filiam helciae pulchram nimis 
et t imentem Deum, parentes enim ejus cum essent justi erudierunt filiam suam secun-
dum legem Moysi. 

oh ! kedves fiam vigyáz erre. mint ate üdveségednek leg 
nagyob akadályára., szeresed, és keresed atanulást , és abban 

20 bizonyos légy. hogy nagyob rosztol nem ta r tha tz ifiuságod-
ban, mint at tol ; hogy ha az üdveségre. vivö igazságokot 
nem fogod tudni . igyekezél468 el kerülni ezt a nyomoruságot, 
a mely oka lesz veszedelmednek szeresed atanulást , és arra 
minden modot keres. hogy ha az Isten néked szűléket. vagy 

25 mestereket adot, a kik a jó erkölcsnek u t tyá ra okta tnak, 
adgy nékie azért hálákot.,, hogy ha a szüléid el mulatnák 
az oktatást . keres arra modot magadtol. és meg ta r t t sad 

465 f i<lium>lio 
466 C o r d i s < m e i > m e i . 
467 s z<ép>en t [ en í<ép> f ö l é í r v a . ] 
468 igyekezé l [l— d-hő\ j a v í t v a . ] 
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salamonak ezeket a szép szavait. A bölcs elme,469 azt keresi 
hogy tanittsák, az esztelenek meg maradnak tudatlansá-
gokban. 

II Rész 
A második akadály. a Szüléknek. nagy 

5 kedvezések. rosz példa adások., és rosz 
oktatások 

A valoságos dolog, hogy a gyermekek veszelmét470 gya-
korta a szülék okozák, a kik el mulattyák azt a nagy kötele 
[122b:jséget a melyet Isten adot reájok, hogy gyermekeket, 

10 az ö félelmében és a jó erköltsben471 nevelyék. 
A szülék. ezen köteleség ellen. négy vétekben eshetnek., 

a melyek okozák gyakorta gyermekek meg romlását. és 
veszedelmit. 

1. A midön el mulattyák az áitatoságra oktatni öket, és 
15 jó idején szoktatni472 a jó erkölcs, és az üdveség tudomá-

nyira. 
2. A midön igen kedveznek gyermekeknek, nagy szabad-

ságot adván nekik, és meg nem intvén öket mikor roszat 
tselekesznek 

20 3 A midön tselekedetekel. rosz példát adnak nékik. 
4. A midön az áitatoságal473 ellenkezö oktatást adnak 

nékik 
Azt mód nélkül is láttyuk hogy a szülek kedvezések menyi 

gyermekeket vesztenek el, nagyob része, az Atyaknak. és az 
25 Anyaknak, oly vak szeretettel szeretik gyermekeket, hogy 

tsak atesti jovokat tekintik, tartanak attol hogy leg kiseb-
ben is meg ne szomorittsák,474 ajó erkölcsnek határában 

469 elme, <t> azt keresi 
470 a gyermekek veszelmét [A betűtípusokból ítélve, idegen kéz 

törölte: (veszelmét) és kereszttel jelölve beszúrta a törlés fölé, más 
színű t intával : veszedelmét; vö. az 50. sz. lapalji jegyz. — Ld. a 
variánsban is: veszelemel 993. sz. veszelmet 1028. sz. jegyz. ] 

471 erköltsben [Itsb — olvashatatlan javí tás nyoma látszik.] 
472 öket. és jó idején szoktatni (öke t . ) a jó erköles, és [Utóbbi 

és — beszúrás. ] 
473 az áitatoságal <Valo> ellenkezö [Alatta:] kedvezé <se> sek 

474 szomorittsák, <öket,> ajó 
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ta r tván öket. vagy helyesen meg dorgálván öket., jobban 
[123a:] szeretik öket rosz hajlandoságokban hagyni, ame-
lyek idövel nevekednek., a midön azokot meg nem jóbbit-
tyák és a melyek holtig valo rosz475 erkölcsüeké tészi öket, 

5 és örökös nyomorultaké.476 

Nyomorult A t y á k ! kik azal az esztelen kedvezésel., az 
örökös veszedelemben vetik gyermekeket, hasonlok azokhoz 
az ostoba állatokhoz, kik addig ölelgetik fiokot. hogy meg 
ölik, vak atyák. nem lát tyátokó hogy az a kegyeség. a melyel 

10 vagytok gyermeketekhez oly nagy kegyetlenség, hogy 
nagyobal nem lehettek hozájok, és nem volnátok olyan 
kegyetlenek. hogy ha a magatok kezével ölnétek meg öket. 
a bizonyos lévén. hogy ezen kegyetlenségel, tsak a testeket 
vesztenétek el, de a kedvezéstekel. él vesztitek477 lelkeket, 

15 és üdveségeket el jö még az idö a melyben a gyermekeitek. 
a kiket most ketsegtettek, átkozni fognak t i teket , boszu 
állást kérnek Istentöl ellenetek, és bé vádolnak t i teket az ö 
itélö széke elöt. mint nyomoruságoknak okait., valamint az 
olyan. a kit hogy halálra itólték [123b:] volna, kiáltani kezdé, 

20 nem a biro. hanem az anyám küldöt a halálra. 
Lesz még az a napja, hogy ati vétkes kedvezéstek az Is ten 

á tká t szálittya reátok., és gyermekeitekre; reátok azért 
mert se nem okta t tá tok . se meg nem inte t té tek mikor kiván-
ta to t ; a gyermekeitekre., mert ati kedvezéstekel elvén, 

25 minden rendeletlenségekre, és rosz erkölcsökre adták mago-
kot 

Nézd meg a fö pap Héli példáját, a melyröl ide fellyeb 
szolottunk, tanullyátok meg abbol az irtoztato büntetésböl 
amelyet az Isten botsáta reája, azt, a melyet tiis várhat-

30 tyátok magatokra, mert mind azok anyomoruságok, a 
melyek, ö reája, gyermekeire, és az egész familiájára todu-
lának, a fiaihoz valo nagy kedvezésért valának., halgasad 
mit mond az Is ten erröl maga. Meg itélem a Héli házát™ 
örökké. a hamisdgért, mert tudgya vala hogy méltatlanul. tsele-

33 kednének fiai. és meg nem feddé öket. 
4,5 rosz [o —e-ből javí tva. ] 
176 nyomorultaké. [nyomorultah(k)á he lyet t - ] 
477 él vesztitek [él — e's-ből javí tva. ] 
478 házát [h — javí tva olvashatat lan betűből. ] 
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Elegendö nagyra nem vihetem fiam a szülék vét-[124a:] 
keit., azért hogy azoktol irtoznál., azt akarom tudtodra ad-
ni., hogy ha az Isten bölcs, és jó erkölcsü szüléket adot 
néked., akik a jó erkölcsre oktasanak, azért adgy hálákot 

5 néki, és légy hozájok nagy engedelmeségel. de viszontag. ha 
as&üléid el felejtik kötelesógeket, és üdveségedet, és meg 
engedik rosz tselekedetedet minden feddés, és dorgálás479 

nélkül, az ö kedvezéseket ugy tekinttsed., mint néked leg 
veszedelmeseb dolgodot,480 és a mely el is fog veszteni. kér-

10 jed az Is tent . hogy változtassa meg elméjeket, és hogy 
adgyon néked helyetek más mestereket, a kik tegedet okta-
sanak és reád vigyázanak. 

De még azt is hozá teszem, hogy ha szüléid, nem tsak el 
mula t tyák hogy meg intsenek, de a mi meg roszab; hogy 

15 rosz példát adnak néked, arra tani tván tégedet a mint a 
gyakran meg történik, rosz tselekedetekel: hogy az élet 
gyönyörüségeit szeresed, a gazdagsagokot kiványad; a hejá-
ban valoságot szeresed, kevély [124b:] légy, nagyra vagyó. 
fösvény, haragos. boszu álló, hogy leg kiseb boszuságot se 

20 szenvedgy el, t isztátalan beszédü., esküvö, a jó lakást szere-
tö, részeges. tisztátalan,481 és többek ilyenek, de még többet , 
há t ha még olyan nyomorultak hogy beszédekel ezekre tanit-
tsanak., vagy jóvá hagyák. és ditsérjék a midön valamelyi-
két követed. oh! Istenem, tar ts kedves fiam mindentöl az 

25 ilyen állapotban, soha nagyob. veszedelemben nem lehetne 
üdveséged. folyamodgyál az Istenhez., kérjed világositását. 
hogy njeg külömböztethesed a jót arosztol. erösittse meg 
elmédet. és meg ne engedgye hogy magadot el veszesed. 
azoknak vétkekért . akiknek kellene üdveségedre vigyázni 

30 [125a:] A Elöbbeni482 Részhez valo adás. 

Az elöbbeni részt el végezvén, eszemben jutot meg egy 
más ók, a mely igen ár t az ifiak483 üdveséginek. és a melyet 

479 dorgálás [g~ i-ből javí tva. ] 
480 dolgod.,ot, [d~í-ből javí tva . ] 
481 tisz{t]> [?] tá ta lan, [Törlés elválasztás után, új sor elején. ] 
482 A Elöbbeni [A-t föltehetően utólag írta az Elöbbeni szó elé; 

a la t ta már helyesen: ] Az elöbbeni 
483 ifiak [k — javí tva. ] 
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szükséges fel tegyem., a pedig a gyontato papoknak gondat-
lanságok, a kiknek nintsen mindenkor. elegendö gondgyok, 
és figyelmeteségek a gyermekek gyonásira, a melyeket. tsak 
könyü, és kitsiny dolognak ta r t tyák , azal meg elégesznek 

5 hogy valamely könyü kérdéseket tegyenek;484 töllök, az elsö 
feleletekre hitelt adnak. és minek u tánna holmi imádságokot 
adtanak volna nékik penitentziául., el küldik az absolutio-
val., de a kik szintén olyan tudatlanok., és rosz erkölcsüek, 
valamint annak elötte. ettöl vagyon., hogy az ifiak akik485 

10 inkáb tsak szokásbol gyonnak meg, mint sem okbol. és az 
üdveséghez486 valo indulatbol, gyakorta rosz gyonásokot 
tesznek., a melyekben tsak egy részit valyák meg vétkek-
nek, mert azokrol. nem tudnak [125b:] elegendöt, vagy is 
hogy nintsen elegendö töredelmeségek, se akarat tyok, a 

15 magok meg jobbitására, némelykor, és még gyakorta is, el 
t i tkolyák vétkeket a pap elöt., a kinek szégyenlik azokot 
meg vallani, és az a nyomorult szégyen sok esztendökig 
t a r t tya öket a kárhozatos álapotban., a vétekben gyakorta 
valo esések miat, és a sok szenttség törö gyonásokért, mind 

20 addig valamég valamely okos gyontatora nem találnak. aki 
fel nyisa szemeket. és ki vegye. a nyomorult állapotbol. 

Hogy ha agyontato papok jól el hitetnék azt magokal., 
hogy mitsoda nagy jókót tselekedhetnek487 a gyermekek 
gyonásiban., és mitsoda re t tentö sok roszat. a melynek ök 

25 az okai mikor öket el mulat tyák, meg látnak. hogy nintse-
nek olyun gyonások a melyek oly méltok volnának buzgo-
ságokhoz.,488 se a melyek inkáb meg érdemlenék figyelme-
teségeket mint azok., mindenek felet. három nagy dologra 
is vigyáznának.. Elöször annak mennének végire, hogy ha 

30 az ifiak nem titkoltakó el valaha valamit gyonásokban., 
szégyenböl, vagy félelemböl. és ha az ugy. [126a:] vagyon. 
meg kel vélek üsmértetni . hogy mitsoda roszul tselekedték; 
és azt el kel vélek489 hagyatni egy közönséges gyonás által, 

484 tegyenek <nekik) ; töllök, 
485 akik <[tsak) inkáb tsak [Törlés a sor végén.] 
486 az üdveséghez [v — A-ból javí tva. ] 
487 tseleked<ne)hetnek 
488 büzgoságokhoz., [Ékezethiba. ] 
489 vélek <g) hagyatni 
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másodszor. az Isteni félelmet. beléjek kel oltani,490 és a halá-
los vétektöl valo irtozást, a mely ö elötte fertelmes. föképen 
a tisztátalan vétek, amely leg közönsegeseb az ifiak közöt. 
és ez ö nékik leg halálosab ellensége. harmadszor meg kel 

5 visgálni. hogy ha nem szoktáké meg ezt a vétket., vagy 
mást illyet, valamint, az engedetlenséget, aresttséget. 
az esküvést, és legyen491 gondgyok arra, hogy hagyasák el 
azokot vélek. jó tanátsot adván nékik, és ezen vétkek 
helyet, ellenkezö jó erkölcsöket vétessenek bé vólek. az enge-

10 delmeséget. a munkát. abékeséges türóst. a felebaráti szere-
tetet., egy szoval arra492 tanitani öket hogy az Istent minde-
nek felet szeresék:, és az ö kegyelmét, minden gyönyöriisé-
geknél. Imé ezeket tselekszik a jó gyontato papok. az ifiak 
gyonásiban. és abizonyos, hogy az Isten meg áldgya munká-

15 jokot valamint ezt minden nap láttyuk 
Tégedet pedig fiam arra intelek. hogy visgáld [126b:] meg 

jól magadot., és tekinsd meg, ha nem estelé abban a nyomo-
ruságban. a melyröl szollottam, és hogy ha nem volté mind 
eddig olyan gyontato papod. a ki el mulatot. volna. és meg 

20 hagyot volna rosz szokásidban., és talám még olyan vétkek-
ben amelyeket soha meg nem vallottad a gyonásodban, ha 
ez ugy vagyon kedves fiam. kely ki mentöl hamaréb ebböl 
a veszedelemböl mert ez üdveségedben járo dolog: keres 
egy493 jó gyontato papot. aki abol ki vegyen, és akinek 

25 gondgya légyen ajó erkölcs uttyára vezetni tégedet, és aki 
kövesse azt a három dolgot a melyeket ide fellyeb mon-
dottam 

III Rész 
A harmadik akadálya az ifiak üdveséginek 

az engedetlenség. 
30 Szent Hieronimus igen jol mondgya. hogy ha szinte a 

gyermekek meg romlások, gyakorta a szüléktöl vagyon is. 
de a gyakorta a gyermekektöl vagyon, akik nem akarnak 
tanulni, ezt engedetlenségnek nevezhetni. 

490 oltati , [Iráshiba oltani, vagy oltatni helyett. ] 
491 legyen <gy> gondgyok 
492 arra <tani> tani tani [Törlés a sor végén.] 
493 e g y ^ey JÓ j - ^ bekezdés végén:] három [á — o-ból jav.] 
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Az engedetlenség olyan fogyatkozás, amely nem akarja 
a mások igazgatások alá vetni magát. vagy ol-[127a:]lyan. 
alatomban valo maga hittség, a mely nem akarja hogy tanit-
tsak az igazságokra, a melyeket kel tudni. se tanátsot venni 

5 az olyan dolgokrol., a melyeket tselekedni kel., se a feddést, 
a midön a szükséges. se a jora valo intést, a midön attol el 
távoztanak 

Ennél a fogyatkozásnál. már nem lehet az elmében.494 

roszab fogyatkozás. 
10 Mert ha annak okait meg visgállyák, a kevélysógtöl 

vagyon, a mely meg vetteti mind azt,405 valami másoktol jö; 
vagy a fejeségtöl. és a ragaszkodástol. a melyel. vannak 
a magok elméjekhez, vagy az elmének álhatatlanságátol,. 
a mely semmire nem figyelmezvén. meg veti a leg szüksé-

15 geseb dolgokot496 is. 
Ha meg visgállyuk hogy mik követik az engedetlenséget, 

abizonyos. hogy az egyedül. minden rosz erkölcsökben vet-
heti az ifiakot. mert a meg jóbbitásra valo modot el veszi, 
mivel hogy tselekedhetik ajót. ha azt nem akarják üsmérni, 

20 hogy lehet meg jobbitani a maga fogyatkozásit, hogy ha 
azokrol meg nem feddik, a mely beteg meg nem akarja 
üsmérni nyavalyályát., és az orvoságokot. el-[127b:]veti, 
a nem remélheti meg gyógyulását. 

Ugyan ezért is az szent irásban, fö képen a példa beszé-
25 dekben, a hol leg inkáb oktattya az ifiakot, beszél leg497 

többet ezen rosz erkölcs ellen, a mely leg nagyob akadálya 
üdveségeknek, intvén öket arra hogy örömest bé vegyék. 
az oktatásokot. tanátsokot. és az498 feddéseket. 

Az oktatásokrol azt mondgya. hogy a. hamisnak szive 
30 gonoszt keres., és az igaz sziv tudományt keres. 

A tanácsrol azt mondgya hogy499 A bolond uta igaz az ö 
szemei elbt. aki pedig bölcs. enged atanácsnak A ki szivében 
bizik bolond az, aki pedig bölcsen jár. meg szábadul Halgasd 

494 az elmében [el — az-hól javí tva. ] 
495 mind azt , <v> valami [Törlés tollhiba miat t . ] 
496 dolgokot [l — 17-ből javí tva . ] 
497 leg <inkáb> többet [többet <inkáb> fölé írva. ] 
498 az ( intéseket .) feddéseket. 
499 hogy <a> A bolond 

14!) 

prov 27. 21 

prov. 12. 15. 
proT. 28. 26. 
proT. 19. 20. 



meg a tanátsot. és fogadd meg az oktatást. hogy bölcs légy 
végtire. 

Hát a feddésröl mit nem mond. 
A ki szereti az oktatást. szereti atudományt, a ki pedig500 gyülö-

5 li a feddést. esztelen. 
A ki meg veti az oktatást, utállya alelkét. a fci501 pedig enged 
a meg feddéseknek., birja a szivét. [128a:] 
Az emberre., a ki a feddöt kemény nyakal meg veti, hirtelen 
veszedelem jö. és ötet nem követi az egésség.. 

10 Ez okáért fiam vigyáz erre az rosz erkölcsre, a mely leg 
nagyob akadálya üdveségednek., ha benned fel találkozik. 
igyekezél attol meg szabadulni, és hogy ollyan engedelmes 
elméd lehesen., a mely szerese atanulást, a tanácsot. az 
intést, és a feddést. hogy pedig azt meg nyerhesed, e szerént 

15 tselekedgyél. 
1. Kérjed az Istentöl minden nap azt az elmét. 
2. Legyenek502 mindenkor elötted salamonnak ezek a szép 

intési., 
Fiam figyelmez az én bölcseségemre, és az okoságomra hajtsd 

20 meg füleidet. és végtére ne suhajtozál. midön meg emészted 
életedet mondván. miért utáltam meg az oktatást, és adorgálá-
soknak nem engedet a szivem, és nem halgattam atanitoim 
szavát. és atanitokhoz nem hajtottam füíemet. 

3. Hitesd el magadal., a mint hogy az igaz is, hogy olyan 
2a korban vagy, a mely tele tudatlanságal; és sok fogyatkozás 

alá vagyon vetve, a melyben nem [128b:] vagy alkalmatos 
arra hogy magadot igazgasad. de arra nagy szükséged 
vagyon. hogy olyanok igazgasanak. a kik tudosabbak, az az 
igazgatás pedíg negy dologban áll; az oktatásban. tanáts-

30 ban, feddésben, és intésben, azt bizonyosnak tarttsad hogy 
ifiukorodban, az okosokhoz valo engedelmeség néked oly 
szükséges, hogy ezen503 ajó erkölcsön áll, a jól neveltetésed, 

500 pedig [dig — utólag írva a csonkán hagyott pe mellé a sorvé-
gen, világosabb t intával . Idegen kéz írásának látszik ez a d t ípus ; 
vö. az 50. sz. lapalji jegyz. ] 

6 0 1 a ki [ki — beszúrás. ] 
602 Lenyenek [Elírás. ] 
603 ezen [Első e — a-hól javí tva . ] 

prov. 12. 1. 

prov. 15 32. 

prov. 29. 1. 

prov. 5. 
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a jó erkölcsben valo elé meneteled, ez életben504 valo szeren-
tséd; és az örökké valo üdveséged. 

4. szeresed oktatatni ajó erkölcsben, és öröraest tanullyad 
a jót akár kitöl. 

5 Kérj örömest tanátsot, még az olyan dologban is. a melyet 
magad is világosan által látod oh' mitsoda szép dolog min-
dent tanátsal tselekedni. ezt a bölcs jovallya néked, fiam 
ne tselekedgyél semmit is tanáts nélkül., és a dolgot végben 
vivén. meg nem bánod. 

10 Meg ne nehesztely azért. hogy ha fogyátkozásidrol meg 
intenek., az igen nagy vétek mondgya [129a:] szent Hiero-
nimus., ha azt gyiilölöd aki tégedet meg fedd, fö képen. hogy 
ha hozád valo szeretetiböl fedd meg, ne menttsed magadot 
vakmerö képen,. mert az, a maga hittségtöl505 jöne, söt meg 

15 ellenben., vegyed alázatoságal. a mit jovadra mondanak, 
üsmerd meg vétkedet., és abbol jobbisd meg magadot. 

5 Arrol meg emlékezél. hogy az engedelmeség nem tsak 
abban áll, hogy örömest vegyed az oktatásokot, a tanátso-
kot, az506 intéseket. és a feddéseket, hanem még azokot 

20 követni507 is kell, 
Hogy bé fejezem, szent Hieronimusnak ezeket a szép 

szavait adom elödben. Mely jó a felyeb valoknak engedel-
meskedni, követni parantsolattyokot, és a szent irásnak 
rendi után, meg tanulni másoktol.,508 az életnek, ösvenyét. 

25 amelyen509 kel járni, se annak arosz mesternek ne higyen. 
ugy mint a maga hittségnek 

* S. Hier. ad demetriadem de virginitate. bonum est obedire majoribus parere praeceptis. 
et post regulas scripturarum vitae suae tramitem ab aliis discere. 

Eccle 32. 24 

grande pecca-
tum est odisse 
corripientem. 
maxime si te 
non odio sed 
amore 
Corripiat. 
S. Hier. in 
cap. 5. Amos. 

[129b:] IV Rész 

Negyedik akadály, az álhatatlanság. 
Hogy ha az engedetlenség közönséges az ifiak közöt; az 

álhatatlanság ajóban, még közönségeseb; és ez igen nagy 

5 0 4életben [t —cZ-ből javí tva. ] 
505 a maga hittségtöl ( v) jöne, 
806 az intéseket. és a feddéseket, [az . . . a — beszúrások. ] 
507 kóvetni [t—n-ből javí tva . ] 
508 másoktol., [tol — beszúrás. ] 
509 amelyen [n fölött á thúzot t t betű. ] 
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akadálya üdveségeknek. vannak ollyan ifiak, a kik enge-
delmes elméüek. a tani tást tanátsot intést bé veszik, de az 
is igaz. hogy az engedelmes ifiak, nem mindenkor elegendö 
álhatatosok, hogy hiven kövesék ajót. amelyre tani t tyák az 

5 ö elméjek változo, amely mindenhez ragaszkodik minden 
indulat tyokot követik, a sok féle hajlandoságok mindenkor. 
mozgásban lévén, nem engedi hogy510 sokáig legyenek egy 
állapotban; alig alkalmatosok tsak ara is, hogy valamely jót 
tegyenek fel magokban. ajó erkölcs meg tartására. , aleg elsö 

10 alkalmatoság el felejteti vélek minden jó fel t e t t szándék-
jokot 

Hogy ha ezt az álhatatlanságot jó idején meg nem orvo-
solyák., igen nagy akadályára lészen az ifiak üdveséginek; 
és alkalmatlanná tészi öket, hogy elé mehesenek az áita-

15 tosagban., a fa nem véthet gyö-[130a:]keret a fövenyben, 
se a jó erkölcs az álhatat lan elmében. a mely idöben válto-
zik. 

Ezért is int abölcs ezekre tégedet. hogy ne ingadozz. min-
den szélre. és meg ne induly minden utra. légy állando az ur 

20 u t tyában . 
Ez az álhatatlanság5 1 1 ajóban. három fö okoktol jö. 
1 Attol akönyü változo elmétöl, amely természet szerént 

valo abban a korban., és a mely az ifiakot alhatat lanoká 
tészi minden tselekedetekben, akik is változok minden haj-

25 landoságokban., gondolatyokban szándékokban., és vége-
zésekben. ettöl vagyon. hogy élhatat lanok ajó erkölcs köve-
tésiben. 

2. Attol jö; mert512 nem hitet ték el magokal. valojában. 
üdveségeknek,nagy. ésszükséges voltát , és azt a köteleséget. 

30 a melyel tar toznak a jó erkölcsre adni magokot ifiuságok-
ban. 

3. Jö végtire ajó magaviselésnek fogyatkozásátol. és attol. 
mert nem lóvén elégségesek arra hogy magokot igazgatha-
sák, senkitöl arra tanatsot nem vesznek [130b:] hogy jó 

35 rendben vegyék életeket: vagy ha vesznek. is. de azt tsak 
könyen, arra nem figyelmeznek. se azt nem követik, tsak 

510 hogy (min) sokáig 
611 álhatat^oság aj)lanság ajóban. 
512 mert [r— g-hő\ javítva. ] 

L52 
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hamar el felejtik amely jó intéseket adnak nékik. és ilyen 
formában. tsak követik. álhatatlan elméjeknek minden 
indulatit 

Hogy meg lehesen. gyogyitani ezt az álhatatlanságot, 
5 a három okokhoz. orvoságokot is kel tenni, 

Elöször tehát . fiam. igyekezél azon. a menyiben tölled 
lehet, meg jobbitani benned, azt az idödhöz természet 
szerént valo könyüséget, amely változová tészen tsak nem 
minden tselekedetidben légy álhatatos minden munkádban, 

10 könyen meg ne változtasad fel te t szándékidot, se foglala-
toságidot: hanem ha valamely ókbol, és tanátsal , egy szoval 
igazgasad magadot; okoságal., és ne kövesed tsak a magad 
elméjit. és gondolat tyát . 

2. Azon légy, hogy az elméd állando legyen a jóban. ajó 
lD gondolatok által., gyakorta elmélkedvén üdveségedröl,. és 

arol, hogy mitsoda szüksóges néked a jó erkölcs ifiuságod-
ban, [131a:] 

3. Adgyad magadot valamely okos gyontato papnak igaz-
gatása alá, kövesed tanátsi t . és a rendet mellyet elödben ád. 

20 adgy számot néki némelykor tselekedetidröl. ugy hogy ajó 
utban tehesen., a midön attol el távozol., az ö tanátsa. vagy 
valamely más értelmes embernek tanátsa nélkül, semi513 

olyas dolgot ne tselekedgyél 
De mindenek felet kérjed az Istent gyakorta, hogy ad-

25 gyon álhatatos elmét a fel te t jó szándékidban., és tegyen 
állandová ajoban. kegyelmidnek514 segittségivel. dh.l Iste-
nem erösistsd*15 meg lépésimet ate parantsolatidnak ösvényiben. 
hogy soha azolctol el ne távozam, el ne felejttsed abölcsnek 
ezeket a szép szavait, a jó erkölcsü ember. meg marad ajó 

30 erkólcsben valamint anap, a mely soha el nem veszti fénye-
ségit; de az esztelen változo. valamint ahóld, a mely soha egy 
állapotban nintsen tekinsd meg fiam hogy melyikét valasz-
tod., nem akarnád hogy a világ esztelennek tar tana , pedig 
valoságal avagy Isten elött. hogy ha álhatatos nem vagy 

30 szolgálattyában. 

613 semi ( v a ) olyas 
514 kegyelmidnek [id — beszúrás. 1 
6 1 5 e rö s i s t sd [ E l í r á s ? ] 

ps 16 5: 

Bcoles. 27. 12. 
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[131b:] V Bész 
Ötödik akadály a jónak szégyene. 

A töb modok közöt, amelyeket az ördög talált alelkek el 
vesztésire. a jó tselekedeteknek szégyeninél. nagyobat nem 
találhatot, a szégyenel könyen meg tsallya a gyenge elmé-

5 ket, olyanakot. amitsodások az ifiak, a kik is könyen ma-
gokban vévén a félelmet. és a szégyent, az a nyomorult 
lélek. viszá éll gyengeségekel. és a516 természet szerént valo 
szemérmeteségekel. azon igyekezik, hogy a jótól. és a jó 
erkölcstöl, tarttsanak, és szégyenellyék. holot avétekhez kel-

10 lene ezekel lenniek. 
Erre valo nézve; sok hejában valo; és hamis képzeléseket 

ád elméjekben; tudni illik, hogy a jó erkölcs nem betses az 
emberek elöt, hogy nem igen betsüllik azokot. akik azt 
követik, hogy ha a jóra adgyák magokot. azért öket meg 

15 vetik, és meg tsufollyák, az illyen mesterségekel. el vonnya 
öket517 ajó erkölcsnek uttyárol., az illyen ostoba szégyenel,. 
meg fojttya bennek a jó gondolatokot, és üdveségekre valo 
jó igyekezeteket. És némelykor, eza nyomorult szégyen, 
anyira el [132a:] foglallya elméjeket, hogy nem tsak. a jó-

20 tselekedetért518 és ajó erkölcsért meg ne pirulnának. de még 
ditsekednek519 rosz erkölcsökel, és gyalázatnak tarttyák, 
hogy nem olyan gonoszok. mint a leg roszab erkölcsüek. 
valamint etörténék szent Agostonal. aki eröl keservesen 
beszél gyonásiban 

25 Hogy ha ez a veszedelmes szégyen el foglalta elmédet ked-
ves fiam. azt ugy kel tartanod, mint, üdveségednek leg 
nagyob akadályát. és hogy ha idején nem igyekezel azt el 
hagyni, minden bizonyal. el veszt tégedet. hogy pediglen 
azt meg gyözhesed; a következendö dolgokra vigyáz 

30 Elöször. miért pirulsz meg, ? a jó erkólcsért pirulszé, az 
az. az Isten szolgálattyáért, a mely nélkül nintsen520 semmi 

516 a [Beszúrás. ] 
517 öket <j> ajó 
518 a jótselekedetért [a jótselekede(jt(ytért — javítás a törlés fölött 

világosabb t in tával ; bizonytalan, hogy Mikes javítása-e. Vö. 
előbb az 50. sz. szövegjegyz. ] 

519 ditsekednek <[g> rosz 
6 2 0 n i n t s e n <m]> s e m m i 

omne malum. 
aut pudore. 
aut timore 
natura suffun-
dit 
Tertull. in 
apologetico. 
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tiszteletes evilágon, ditsöségesnek tartod egy földi fejdelem-
nek szolgálattyát., és szégyenled ate örökös uradot. a meny-
nek királyát szolgálnod, akinek mindenel tartozol., mely 
nagy vakság.,! de azt tud meg hogy a rosz és illetlen dolo-

5 gért pirulnak meg., vagy a mely alá valo, és méltatlan 
magában. hogy ha pedig meg [132b:] pirulsz a jó erkölcsért, 
ezt azokal egy mértekben teszed. 

Másodszor; kik elött pirulsz, a hamisak elött. akiknek 
iteletek. meg vagyon romolva. a kik jonak tarttyák. a mi 

10 rosz. és rosznak a mi jó, más rendet nem521 követnek ité-
lettyekben, hanem a rendeletlen indulattyokot, és hajlando-
ságokot, hogy ha tégedet meg vetnek. azért tselekeszik. 
mert utállyák a jó erkölcsöt, és azokot, kik azt követik. 
Utálatoság pedig a bünösnek az Isteni szolgálat. mondgya 

15 a bölcs., utúllyák abolondok azokot. a kik a gonosztol futnak: 
Az igaz uton járó. és az Isten félö meg utáltatik attol., a ki 
a gyalázatos uton jár. hogy ha azt akarod hogy az emberek 
jól itélyenek felöled, miért nem keresed az értelmes és Isten 
félö embereknek itéleteket, a kik téged tisztellyenek és 

20 betsüllyenek a midön jót tselekeszel. 
Harmadikszor Emlékezél meg az Isten fiának erröl a ret-

tentö fenyegetéséröl, a melyel fenyegeti mind azokot a kik 
meg pirulnak az ö szolgálattyáért. A ki engemet szégyenl. és 
az én beszédimet, azt az Ember fia szégyenleni fogja. mikor el 

25 jö az ö Fölségében az az. hogy magáénak nem fogja öket 
üsmérni, gondold el magadban, hogy mitsoda irtoztato 
gyalázat fedezi bé azon a napon., azoknak ortzájokot 
[133a:] akik meg pirulnak ez életben az Isten szolgálat-
tyáért. a midön az egész világ eleiben terjesztetik az ö vét-

30 kek. és hogy. a jó erkölcsért valo522 meg pirulásért öröké 
valo gyalázatra, és bestelenségre tétetnek., a melyek soha 
el nem töröltetnek az Angyaloknak., és a szenteknek elmé-
jekböl. valamint ezt az Isten maga mondgya És titeket örök 
gyalázatra vetlek. és örök szégyenségre, mely soha523 feledéken-

35 ségel el nem töröltetik. 

521 nem ^ ta r t anak ) követnek [A javítás a törlés fölé írva a sor 
elején.] itélettyekben, hanem a <(m) rendeletlen 

522 valo ^v]> meg pirulásért öröké^ké)> valo 
523 soha <(el> feledékenségel el nem tóröltet ik. 
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Oh! kedves fiam kerjed az Istent gyakorta; hogy erösit-
tse meg elmédet, az ellen a nyomorult szégyen ellen, a mely 
tsak tisztán képzelóse a gyenge elméknek. szoktasad maga-
dot idején ahoz, hogy ajót szabadoson tselekedgyed, nem vi-

5 gyázván arra, hogy mások mit fognak arrol mondani., vesd 
meg az ö meg vetéseket, nevesd meg az ö524 meg nevetése-
ket, és emlékezél meg arol hogy mitsoda bolondság nagyob-
ra tartani az emberek tiszteletit az Istenénél, és az örökös 
üdveségednél, és hogy tetzhesél525 egy kevés számu meg rom-

10 lot elméjüeknek, nem tartasz az okos embereknek, a szen-
teknek, akik menyekben vannak, de söt még az Istennek 
kedvéböl ki esni. fontold meg jól mind ezeket. 

[133b:] VI Rész 
A hatodik akadály. a rosz társaság 

/ Articulus. 
Hogy a mitsoda ártalmas. 

15 Oh! kedves fiam kitsoda ád nékem, arra elegendö erejü 
szókót., hogy meg értethesem veled, és aveled egy idösüekel, 
ate üdveségednek ezt a nagy akadályát és hogy szemeid 
eleiben tehesem világosan. a sok számu ifiakot, a kik mín-
den nap magokot el vesztik, arosz társaságok miat. 

20 Ez fiam ez, aza tör. a melyre lesi az ördög rend szerént 
az ifiakot, és a midön öket el nem vesztheti, atudatlanságal, 
a szülék kedvezésivel, az alhatatlanságal. vagy a jó tsele-
kedetért valo szegyenel. a hamisak társaságaval, egészen 
meg526 ronttya öket azoknak beszédgyeket. és példájokot 

25 adgya elejekben. hogy aleg szentebbet is meg ronttsa. és fel 
fordittsa ajó lélek üsméretnek rendét., és gyakorta ezekel 
rettentö rendeletlenségben vetette az olyan ifiakot, akik 
annak elötte nem tudták aroszat, és akik anagy kisértetek-
ben is [134a:] meg tartották volt. ajó erkölcsöt. 

30 oh. Istenem. leheté hogy az a nyomorult, nagyob eszkö-
zöket ne talállyon az emberek el vesztésekre. mint az embe-

524 az ö [ö — beszúrás. ] 
525 tetzhesél [:sorvégi margóra írva; új sor elején:] <(tessél}> egy 

kevés számu [számu — beszúrás. ] 
526 m e g <^rott) ron t tya 
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reket527 magokot, és hogy az embereknek kellesék szolgai-
nak lenni, hogy a magok528 attyafiokon kövesék az ö diihö-
ségit, és az ö átkozot szándékját: hogy az embereket magá-
val vigye az örök kárhozatra:? nem tudom akettö közül 

5 melyikét kel inkáb szánnom. azokoté, akik olyan hamisak, 
hogy beszédekel. és példájokal. veszedelmit okozák attya-
fioknak., vagy azokot, a kik meg hagyák magokot töllök 
rontatni, és hogy nem kerülik el inkáb azö társaságjokot, 
mint sem a pestisben lévökét 

10 Mert a mi az elsöket illeti, nem nyomorultaké azért, hogy 
beszédgyekel el vesztik azokot, a kikért a kristus meg holt, 
és mint ha, az nem volna elég hogy magokot kárhoztattyák. 
hanem még ókai lesznek. attyok fiai kárhozattyoknak., ? 
kezdöi lesznek meg romlásoknak., és véghetetlen sok vét-

15 keknek., eszközi lesznek az ördög hamiságának., és ö530 

magok követik annak az. [134b:] nyomorultnak hivatal-
lyát; abban, hogy az embereket a vétekre taszittsák, és531 

a poklokra vessék, nyomorult kainok, számot adtok. az 
atyátok532 fiainak lelkéröl, az ö véreknek szava, a melyet 

20 ki ontottátok533 az az. az ö üdveségeknek. a melyeket534 el 
vesztettetek, boszu állást kér Istentöl ellenetek,535 ki keresi 
kezetekböl., és számot adtok arrol néki, lelket. lélekért, jáj 
annak, mondgya az Isten fia,. a ki mást meg botránkoztat, 
tudni illik, a ki mást vétekben ejt. 

25 A mi pedig azokot tekénti, akik magokot meg ronttyák 
a roszak társaságában, ezek annál is inkáb meltók536 a 
szanásra, hogy az a nyomoruság az ö vétkektöl vagyon., 

527 az embereket [Első e — o-ból javí tva. ] 
528 a magok [Beszúrás. ] attyafiokon <^véghez^> kövesék 
529 mor tuus <est.) est. 
530 ö [Beszúrás. ] 
531 és (p) a poklokra 
532 a tyá tok [Második t — k-hó\ javí tva.] fiainak <vé] lelkéröl, az 

ö véreknek 
533 on to t tá tok [ok — beszúrás. ] 
534 a melye<t>ket [ket — beszúrás;] <el> el [el — beszúrás;] 

vesztettetek, [harmadik e fölött á thúzot t ékezet; ek — beszúrás 
a szóközbe; vesztettélh&X javí tva.] 

535 ellenetek, [t—(Z-ből javí tva. ] 
536 meltók [e — e'-ből javí tva az ékezet áthúzásával. ] 

rom. 14. 15. 
noli cibo tuo 
illum perdere 
pro. quo 
christus mor-
t u n s I M est. 

Genes. 4. 
vox san^vinis 
fratris tui 
clamat ad me 
de terra. 

Ezech. . 3. 
sangvinem ejus 
de manu tua 
requiram 

Matth 18. 
vae homini illi 
per quem scan-
dalum venit 
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minek utánna jól tudtokra adták volna., hogy nintsen sem-
mi veszedelmeseb az ifiuságnak, mint a rosz társaság. az ajó 
erkölcsnek olyan kö sziklája, a melyen sokan hajo törést 
szenvednek., mind ezek537 az intések után, magákot nem 

5 oltalmazni a veszedelemtöl., hanem szabadoson538 és tartalék 
nélkül menni az olyan társaságban., a melyet inkáb kellene 
el kerülni mint sem ahalált. oh! Istenem mitsoda vakság! 

Az Isten nevében kórlek kedves fiam, hogy vigyáz erre 
anagy akadályára üdveségednek., és ne veszesd el ma-

10 [135a:]gadot vigyázatlanságodért; vagy is hogy jobban 
mondgyam, nem én intelek tegedet erre. hanem a szent 
lélek. a profétak által. Tavozatok el. távozatok el. menyetek 
ki a gonoszok közül., a tisztátalan dolgokot ne illesétek. 
Fussatok ki babiloniábol., ki ki tsak a szaladásrol gondol-

15 kodgyék. 
Halgasad a bölcsnek. Atyai intésit. 
Fiam ha hitegetnek tegedet a bünösök ne engedgy nékik, ha 

mondgyák jere velünk, legy egy társaságban velünk, fiam ne 
járj vélek., tartoztasd meg lábadot az ö ösvényektöl, mert az 

20 ö lábok gonoszra futnak., és sietnek hogy vért onttsanak. és 
meg másut Ne gyönybrködgyél az Istentelenek ösvényiben, 
sene kedvellyed a gonoszok utát. fuss attol, se által ne meny539 

azon. térj el, és hadd el azt 

II Articulus. 
Két dolog ártalmas. a roszak társaságában 

25 a beszéd. és a példa 
Ugyan azon szent lélek tudtodra adgya, hogy két dologtol 

kel tartani a roszak társáságában. a beszéd-[135b:]gyektöl 
és példájoktol. 

A mi beszedgyeket illeti. szent pál ezeket fel szoval mond-
30 gya, Meg ne tsalatassatok, a rosz beszédek, meg ronttyák ajó 

szokásokot A haszontalan, és heában valo szollásokot pedig el 
távoztasd, mert igen nevelik az Istentelenséget. mondá timo-
théusnak, szent Jakab azt mondgya hogy a nyelve olyan 

537 mind ezek <(után)> az intések u tán , magákot [magáthól jav í tva ; 
k—t-ből javí tva. ] 

538 szabadoson <(t)> és tar talék 
539 m e n y [Beszúrás. ] 

Isa. 52. 
Recedite, re-
cedite exite 
inde. polluttitn 
nolite tangere. 

jerern. 51. 
Fugite de 
medio babilo-
nis, et salvet 
unus quisque 
animam suam 

prov. 1. 10. 

prov. 4. 14. 

1 oor 15 33. 

2 tim 2. 16. 

S. Jacob. 3: 6. 
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tflz. mely fel gyut tya a vétket a lélekben., a mely tüzet 
a gehenna tüze gerjesztette fel. szent David azt mondgya 
hogy a bünösök540 szája olyan mint a meg nyilt koporso. 
a melyböl tsak büdöségek jönek ki, és a melyek meg ront-

5 tyák a lelkeket, hogy a gonoszoknak olyan nyelvek vagyon 
mint a kigyoknak, és hogy az áspis kigyonak mérge vagyon 
ajakakon, a mely meg öli mind azokot kik ahoz érnek 

Ha szinte a rosz erkölcsüek meg ta r toz ta t tyák is magokot 
a beszédekben., mind azon által az ö példájok hathatosak. 

10 A ki a szurokhoz nyul. annak a kezei meg szurkosodnak., és 
a ki a kevélyel tarsalkodik kevélyé leszen. maga is. Ne légy 
baráttsdgban a haragos emberel., nehogy az ö példdjdt kövesed. 
A ki bölcsekkel társalkodik. bölcsé leszen. az esztelenek bardt-
tya. feo-[136a:]2cyofc hasonlo lészen., a példának ki mondha-

15 ta t lan ereje vagyon az ifiak elméjin, a barát tság, a melyet 
tesznek a hamisakal., a kedvezésre vezi541 öket, a kedvezés 
pedig a követésre.542 oh! bardttsdg, mondgya szent Agoston; 
mely igen ellensége vagy alelkek jovdnak,! oh! elmének vak-
sága.! a mely roszat tselekedtet a követésel, és hogy kedvez-

20 hesen mdsoknak, a midön mondgydk, menyünk, és tseleked-
gyük. és azt szegyenlik hogy a szegyent egészen el nem vesz-
tették. 

* Euseb. Emis. homil. 1. de initio quadragesimae. k. s. Aug. libr 2. coní 9. o nimis inimica 
amicitia. et seductio mentis, nulla lucri mei causa. ulciscendi libidine. sed cum dicitur 
eamus, faciamus, et pudet non esse impudentem. 

Hogy pediglen világosan meg láthasad. mitsoda mód nél-
kül valo rendeletlenségben veti a rosz társaság az ifiakot., 

25 halgassad mit mond magárol ugyan ezen szent, siratván 
nyomorult ál lapottyát , a melyben vetet te volt ötet. Olyan 
nagy vakságal. megyek vala a rosz erkölcsnek melysége felé, 
hogy akik én velem egy idösüek valának, azok közöt szé-
gyenlettem, hogy ollyan hamis nem voltam mint a többi. 

30 a midön543 hallanám öket ki hirdetni vétkeket , és azokban 
540 bünösök [s — k-hól javí tva; ] szája olyan [olyan — beszúrás;] 
541 a kedvezésre vezi öket, [vezi a. m. veszi — utólagos javí tás 

nyoma: vezeti a törölt <(vezi> fölé írva világosabb t in táva l ; való-
színűleg nem Mikes javítása, hanem idegen kézé. Vö. az 50. sz. 
lapalji jegyz. ] 

642 a követésre. <o> oh ! [Törlés tollhiba miat t . ] 
5 4 3 a<d> m i d ö n 

ps. 5 

ps. 139. 

Eccles 13 1. 

prov. 22. 24. 

prov. 13. 
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annál inkáb ditsekedni mentöl rutabak valának., És en is 
arosz [136b:] tselekedetre viszem vala magamot; nem tsak 
a tselekedetnek gyönyörüségiért, hanem azért, hogy meg 
ditsértesem annak tselekedetiért, mi lehet evilágon gyalá-

5 zatosab. a rosz erkölcsnél; még is én544 roszab erkölesü akar-
tam lenni azért. hogy meg ne545 gyaláztassam, és amidön 
nem találok vala magamban olyat. a melyel én is olyan 
hamisnak láttassam lenni mint mások, olyankor olyan 
gonoszságot gondoltam ki, a melyet nem tselekedtem volt; 

10 azt pedig tsak azért, hogy ártatlanságomért., aláb valo képen 
ne betsüllyenek, és hogy annál is meg ne vessenek., mennél 
inkáb tisztáb életünek láttzottam lenni másoknál. Imé 
illyen társakal járok vala Babiloniának tágas uttzáin hever-
kezvén a sárban, mint valamely jó illatu drága kenetekben 

* lib 2. conf. cap. 5. Fraeceps ibam tan ta caecitate ut inter coetaneos meos puderet me 
minoris decoris, cum audiebam eos jactantes íiagitia sua, et t an to gloriantes magis quanto 
magis turpes essent. Et libebat facere non solum libidine facti verum etiam laudis. quid 
dignum est vituperatione nisi s i e v i t ium? Ego ne vituperarer vitiosior fiebam, Et ubi 
non supetat quo admisso aequarer perditis fingebam me fecisse quod non feceram, ne 
viderer abjectior quo eram innocentior. et viiior haberer quo5*7 eram castior, Ecce Cum 
quibus Comitibus iter ágébam. platearum Babiloniae. et volutai>ar in coeno ejus, tan-
quam in Cynamomis et ungventis praetiosis. 

15 Imé fiam az a keserves állapot, a melyre tette volt a rosz 
társaság szent Agostont ifiukorában, a melyböl. igen nehe-
zen., és az Isten kegyelmének tsudálatosan valo segittségó-
vel kelhete ki. a mint ezt meg mondottuk az elsö548 könyv-
nek 11 részében. 

[137a:] III Articulus 
Négy féle rosz társaságot kel 

el kerülni 
Elöször. fiam irtozál az olyanoknak társaságoktol; akik 

nyilván. és meg tartozkodás nélkül tselekeszik avétket,549 

az illyenek. Istentelenek, és szabad életüek. és még az olya-
2o nokétol is. a kik aleg nagyob vétket is el nem titkollyák 

544 én [Beszúrás;] roszab [sz — 6-ből? javí tva . ] 
545 ne [Beszúrás. ] 
5 4 cnisi<v> [V] vi t ium? 
547 quo <er> eram 
548 az elsö<n> könyvnek 
549 avétket , <és még> az illyenek. 
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egyrnástol. ugy mint a szemórmetlenséget, az esküvést. 
részegséget, de söt meg ezekel ditsekednek valamint abölcs 
mondgya. hogy örülnek. rosz tselekedeteknek, és vigadnak a 
rosz dolgokban. 

5 2. kerüllyed mint ahalált az olyanokot akik tsufolodnak 
ajó erkölcsel. akik avétekre550 unszolnak, és azokot, a kik 
néked rosz beszédeket beszélnek., arosz beszédek akár kitöl 
jöjenek. de ártalmasok., vétket hintenek annak lelkében. aki 
azokot halgattya. 

10 3. örized magadot az olyanoknak társaságoktol. akik két 
szinüek., akik magokot el tudgyák titkolni, az illyenek 
veszedelmesek, a kik nyilván nem un-[137b:]szolnak a 
vétekre. de a kik el forditanak az áitatos tselekedetektöl; 
ugy mint az imádságtol. a szenttségek gyakorlásátol, ajó 

15 könyvek olvasásátol., azt fogják néked mondani hogy azok 
néked nem szükségesek. se nem illendök. hogy más dolgot 
is tselekedhetel., és akik hogy ajóról el fordittsák elmédet. 
tsak a hejában valoságrol beszélnek, a mulattságrol. az idö 
töltésröl, a világi elömenetelröl; az illyen beszédek fiam 

20 ártalmasok, noha nem tettzenek, mivel a jó erkölcsöt 
agyükeriben ronttyák meg. 
4. kerüllyed a heverö és henyélö ifiaknak társaságokot, a 
kiknek nintsen semmi hivatallyok vagy akik roszul viszik 
vegben azt a melyben vannak, az ö példájok a henyelésben 

25 fog vetni, azt fogják néked jovallani. hogy hivatalodot el 
mulasad. és magadot mulasad, a játékot, a korcsomát. meg 
szeretetik veled. és a henyélö életböl. avétkes életben tesz-
nek., vigyáz jól erre az intésemre, es abban bizonyos légy., 
hogy ennél nem lehet neked, veszedelmeseb társaság. 

30 Mind ezeknek bé fejezésire., emlékezél meg fiam arrol., 
hogy valamikor551 akor, de az Istennek [138a:] boszu állása 
meg lopja agonoszokot, láthato vagy láthatatlan képen. Az 
Isten haragjának tiize fel gerjed a bünösök gyülekezetek ellen., 
és azok ellen kik nem akarnak engedelmeskedni parantsolati-

35 nak. A bünösök uta kövekel egyenesitetet meg, de azok végén, 
550 avétekre ( u n ) unszolnak, [Törlés a sor végén. ] 
551 arrol., hogy valamikor^arrol . , ) akor, [A javítás a törlés fölé 

irva.] 
552 Ecc l e s . < 10 .7 . ) 2 1 . 1 1 . 

] 1 Mikes Kelemen összes Művei IV. 

prov 2. 

Eccles. 16. 7. 
In sinagoga 
peccantiam 
exardebit ignis. 
et in gente in-
credibili 
exardescet ira 
Eccles.55' 21. 
11. 
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a553 poJcoi^ és a setéttség. és a szenvedések. Én is554 azt mondom 
a profétával. Tavozál el az Istentelen emberektöl. hogy ne 
egyeledgyél az ö biinökbe. 

VII Rész 
Hetedik akadálya az ifiak üdveséginek 

5 a henyélés. 
Ez az akadály fiam tsak nem leg ellenkezöb ate üdvesé-

gedel; és el mondhatni , hogy ez okoza. és táplállya mind 
azokot, a melyekröl ide fellyeb szollottunk. 

A henyélés oka atudatlanságnak., eszerzi az engedetlen-
10 séget, mert a tunya elme semit sem akar tanulni. a munká-

tol valo félelme, el hiteti véle hogy elegendö tudos., a mások 
oktatási t és tanatsi t bé nem akarja venni. azért hogy azok-
nak követése. terhére ne legyenek. A rest. sokal okosabnak 
tarttya magát. sok olyanoknál a kik másokot oktatnak és tani-

15 tanak. a henyélés anya az álhatatlanságnak., a rest, akar is. 
nem is. [138b:] ma egyet akar, holnap meg mást ; ma vala-
mely jót akar, holnap azt meg vál toztat tya, ugyan a henyé-

' lés okoza a jora valo szégyent, az is veszi el abátorságot, 
a melyel. a jó erkölcsöt kel követni, A félelem el veszi szivit 

20 a restnek. A henyelés a rosz társaságot keresteti, és a vesze-
delmes mulattságokot, egy szoval. ez az oka rend szerént. 
annak a nyomorult véteknek, a melyért anyi ifiak vesznek 
el., apedig atisztátalanságnak vétke. a melyröl fogunk szol-
lani akövetkezendö rószben. egy szoval. nints olyan vétek, 

20 olyan rendeletlenség., olyan veszedelemre vivö alkalmato-
ság. a melyeknek a henyélés ne lehetne oka, ezért is nevezi 
ötet szent Bernárd. mind kisérteteknek. és rosz gondolatok-
nak moslékos helyének. az esztelen beszédek anyának, a jó 
erkölcsök mostoha anyának, alélek halálának, az élö ember 

30 koporsojának., minden gonoszok helyének,555 és a szent lélek 
azt mondgya felöle hogy vótkekre tanito mester. Multam 
malitiam docuit otiositas. Eccles. 33. 

553 a [Beszúrás. ] 
584 is [Utólagos beírásnak látszik a két szó közt, a sorban.] 
555 h e l y é < t ) n e k , 

num. 16. 26 

sapientior sibi 
piger videtur 
septem viris 
loquentibus 
sentias. 
prov. 26. 16. 

prov 13. 4. 

pxgrum dejicitu 
timor. 
prov. 18. 8. 
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* oinnium tentationum, et cogitationum malorum et inutilium sentina, mater nugarum. 
noverca virtutum, mors animae. vivi hominis sepultura sentina omnium malorum 
S.Bern ad frat. de monte Dei. serm 

O h ! kedves fiam nem keserves dologé ez., hogy556 eza 
vétek, a mely ku t feje. anyi nyomoruságoknak [139a:] még 
is oly közönséges az ifiak közöt; ugy is tet tzik mint ha ter-
mészeté vált volna bennek, sokat látz olyanokot közöttök. 

0 a kik henyélö, és tunya életet élnek, amunkát ugy kerülik 
mint ahalált, semmi tiszteséges foglalatoságra nem adgyák 
magokot, vagy ha adgyák. hamar el hagyák, vagy is roszul 
viszik végben; tsak a gyönyörüségeket szeretik, tsak a 
mulattságrol. gondolkodnak. a játék. a sétálás. a jol lakás. 

10 aluvás. életeknek ezek a leg föveb hivatallyi, és az ö leg 
nagyob foglalatoságok. 

Ezektöl jönek azok arendeletlenségek. amelyekben557 

látyuk öket esni minden nap, a gyönyörüségekhez valo ren-
deletlen szeretet, a jó erkölcsnek meg unása; aleg szüksó-

15 geseb igazságoknak558 tudatlansága. az Istenröl és az üdve-
ségröl valo feledékenység. Ezekböl az u tán a rosz társasá-
gok, és559 a mértékletlenségre valo alkalmatoságok, Ezekböl 
a rosz erkölcsók, és a rosz hajlandoságok, a melyek inkáb 
meg szaporodnak bennek. mint sem egy kertben a rosz fü, 

20 végtire ezekböl jönek, hogy egész életekben haszontalanoká. 
és henyélöké maradnak azért mert ifiu korokban. nem mun-
kálodtanak azon., hogy a jó dolgokra alkalmatosok legye-
nek, nem is szollok az [139b:] olyan rosz ei'kölcsökröl, a 
melyekben veti öket ahenyelés. és a melyeket soha el sem 

2a hagyák. 
oh ! adná Isten. hogy olyan könyü volna az ifiakbol. ki 

irtani a henyélést, a mitsoda könyü meg muta tn i hogy a mit 
okoz, és azt mitsoda veszedelmes dolgok követik; de ez 
a rosz erkölcs, anyira meg hato t ta sziveket, hogy még nem 

30 is akarják meg üsmérni aroszat. a melyet okoz nekik,. azért 
hogy ne kénszeritessenek azt el hagyni Meddig aluszol. ó 
rest.? mondgya a bölcs. mikor kelsz fel álmodbol; reád jö 
mint egy uton jdró a sziikölkódés. és a szegénység mint egy 

556 hogy hogy [Sorvégen és új sor elején.] 
557 amelyekben \k~ 6-ből javítva. ] 
558 igazságoknak <m) tudatlansága. 
359 és [ B e s z ú r á s . ] 

11* 

prov. 6 9» 
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fegyveres férfi, Had hassák meg fiam szivedet. a szent lélek-
nek ezek a szavai, és hadd üzzék ki onnét atunyaságot; erre 
valo nézve. olvasad figyelmeteségel. a következendö ref-
lexiokot. 

5 1 Gondold meg hogy az emberek mindnyájan a munkára 
születtek, az Isten mindnyájokot az ala vetette. ezen paran-
tsolattya által., a melyet világ kezdetekor adá ki. A hom-
lolcodnak veritékével eszed kenyeredet, mind adig még viszá 
nem térsz aföldben. a honét vétettél. 

10 Hogy ha tehát ment akarsz lenni a munkátol, henyélö 
[140a:] életet élvén. az Isten akarattya ellen támadtz, el 
rontod a rendet, a melyet oly nagy ditsöségel allitot fel, 
mitsoda okod vagyon. hogy olyan közönséges. és igasságos 
törvény alol ki vonnyad magadot, a mely törvénytöl soha 

15 senkit meg nem mentet, hogy ha pedig okod nintsen mi-
tsoda bizodalomal. maradhatz abban a henyélö életben. 

* Homo ad laborem natus. si laborem refugit, non facit id ad quod natus est. 
quíd respondebit ei qui misit illum. qui iustituit. ut laboret. S. Bernard in declamatio-
nibus 

2. Hogy ha az emberek tartoznak dolgozni egész életek-
ben; még inkáb tartoznak ifiuságokban, mert ha valamely 
tiszteletes munkában nem foglallyák azt az idöt, sok olyan 

20 rosz erkölcsöt. és rosz szokást veszen magában. a melyek 
holtig meg maradnak ugyan abban a korban is kel azon 
igyekezni hogy alkalmatos lehesen valamely hivatalra., 
a melyben egész életében kel foglalni magát. ha azt egyszer 
el veszti. többé viszá nem hozhattya, az el vesztet idö. akár 

25 mely korban, de viszá nem jö., hanem az a kulömbség vagyon 
benne, hogy a melyet a több korokban el vesztenek. a mun-
kával. azt helyre hozhattyák de a melyet az ifiuságban 
vesztik el. azt nem lehet helyre hozni. 

3 Fontold meg azt jol., hogy még annak idejében mint 
30 fogod bánni hogy el vesztetted ifiuságodnak idejét. [140b:] 

a midön alkalmatlan lész minden jora, valamint etörténik 
sokakal., ezt mostanában magadal elnem hitetheted. lész 
még olyan idö hogy el hiszed. de akor már késö. 

4. Ha arra a bánásra ne560 sokat hajtts is most mában. de 

5 6 0 ne [se-ből j a v í t v a . ] 

In sudore vul-
tus tui vesceris 
pane. donec re-
vertaris in 
terram de qua 
sumptus es. 
Gen. 3. 
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nem kellé rettegned a nagy számadásért a melyet561 adtz 
Istennek az ö itéletekor,, ifiuságodnak roszul el töltöt562 ide-
jiröl. Azon arettentö itéletkor; az egész életed szemeid elei-
ben tétetik. mind rendel., és részenként, a szám vételkor; 

5 leg elöbször is azt kérdik tölled, hogy miben töltötted ifiu-
ságodnak idejét; mit fogsz felelni erre az elsö kérdésre. ? ót 
elödben adgyák szép rendel. mind azokot arendeletlensége-
ket. a melyek követték a henyélést, a tudatlansagokot. 
melyeket néked okozot, a vétkeket,563 melyeket veled tsele-

10 kedtetet,. a rosz erkölcsököt a melyekben tegedet vetet, 
a jokot, amelyekre alkalmatlanná tett, mit fogsz felelni 
a kérdésekre és ha semmivel sem mentheted magadot, mi-
tsoda, itéletet kel várnod. 

5. Menyi lelkek vannak mostanában pokolban, a kik meg 
lo valyák hogy kárhozattyoknak. elsö oka. a, hogy roszul töl-

tötték volt ifiuságoknak idejét, hogy ha azok alelkek remél-
hetnének egy kis idötskét abbol. amely [141a:] ate hatalmad 
alat vagyon, oh! Istenem mit nem tselekednének. hogy azt 
meg nyerhetnék., és azt hasznoson tölthetnék. ? leheté hogy 

20 az ö nyomoruságok meg nem hattya szivedet, és hogy ne 
tanuly az ö nyomoruságokon, és példájokon., el kerülni 
azt a meg változhatatlan nyomoruságot. amelyben estenek 
henyélésekórt. 

oh' kedves fiam az üdveségedhez valo szeretetre kénsze-
ritlek tegedet, hogy tellyeségel kerüld el ezt a rosz erköl-
csöt; a melynél nagyob akadálya564 nem lehet az üdveség-
nek, hogy azt el kerüllyed, két dologra vigyáz., Elöször 
hogy magadot valamely tiszteletes565 foglalatoságra adgyad, 
a mely ifiuságodnak egész idejét magának el foglallya, 

30 Masodszor, vigyáz arra a menyiben lehet; hogy soha az idöt 
heverésben ne tölttsed, hanem mindenkor tselekedgyél vala-
mit, az ördög tsak azt keresi hogy henyélve lasson, és akor 
kisérttsen. erre valo nézve kövesed szorgalmatoságal szent 

561 a melyet [t — l-hől j av í tva ; ] <tartozor> adtz [adtz <(tarto> fölé 
írva sorvégen.] 

562 el töltöt <idijiért. ?> idejiröl. 
563 a vétkeket, melyeket [v megkezdett m-ből javí tva. ] 
564 akadálya [Szóvégi a későbbi beírás az y fölé.] 
565 t i s z t e l e s t e s [ E l í r á s . ] 

facito aliquid 
operis, ut te 
semper diabolus 
inveniat. 
occupatum 
Hieronym. 
Epist. ad 
rusticum 
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hieronimusnak ezt a szép letzkéit. Iselekedgyél mindenkor 
valamit, hogy az ördög foglalatoságban talályon mindenkor 

[141b:] VIII Rész 
Nyoltzadik akadály. az. 

szemórmetlenség 
5 Imé el órkeztünk, a leg nagyob, a leg veszedelmeseb, és 

a leg közönségeseb akadályára. az ifiuság üdveséginek, 
a mely nem más. hanem atisztátalan vétek., a melyet ha 
jol meg szemlélem. nem lehet, hogy a profétával együt. 
ne tegyem ezeket a szomoru ohajtásokot. ki ád az én fejem-
nek vizet. és a szemeimnek köny hullatásoknak forrását, hogy 
had sirasam éjel napal az én nepemet mert ki visgálhatná 
meg figyelmeteségel kedves fiam. azokot a sok számu ifiakot 
a kiket ez a vétek ta r t szolgálattyában., a károkot melyeket 
lelkekben okoz. a számlalhatatlan vétkeket a melyeket vélek 

15 té tet , a rendeletlenségeket. a melyekben öket veti, a nyomo-
ruságokot melyeket nékik okoz, de mindenek felet. a nyo-
moruságoknak nyomoruságát; az üdvesógeknek el vesztésit. 
és az örökös kárhozat tyokot , ki visgálhatná meg mondám. 
ezeket a keserves dol-[142a:]gokot. a szivnek nagy fájdalma 

20 nélkül. és ki lehetne olyan hozájok valo szánakodás nélkül. 
hogy • öket meg ne intcné veszedelmekröl., és ne segitené 
hogy azokot el kerüllyék. a melyekre oly vakságal futnak., 
Ez okáért . kérlek fiam arra., hogy figyelmeteségel olvasad 
a következendö oktatásimot, a melyek meg utál tasák veled. 

25 ezt a vétket . mint üdveségednek, leg nagyob ellenségit, és 
veszedelmednek. leg bizonyosab okát. 

/ Articulus. 
Hogy a t isztátalan vétek. az ifiuságnak 
leg nagyob ellensége., ós hogy ez egyedül 
több ifiakot veszt el., mint mindnyájan 

30 atöbb vétkek 
Adná Isten. hogy ez a mondás. inkáb áloni volna566 niint 

sem igazság, és hogy anyiban lehetne ebben kételkedni. 

566 álom volna <(m) mint sem igazság, [z —J-ből vagy/—z-ből 
javítva. ] 

Jérem 9. 1. 
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a menyiben valoságosnak kel ezt tar tani , de a minden567 

napi proba két dologban meg mu ta t t ya hogy abban nem 
kótelkedhetünk. 1. hogy nagyob. része568 az ifiaknak, erre 
a nyomorult vétekre adgyák magokot., [142b:] 

5 2. hogy azok közöt. a kik arra adgyák magokot. sokan 
vannak olyanok. akikben nintsen más egyéb rosz erkölcs, 
hanem tsak ez. 

Elöször, nem keserves dologé a. hogy az életnek leg ár ta t -
lanab kora ugy meg légyen romolva. ezen gyalázatos vétek 

10 által. és az Isten anyaszent egyházának leg viragzób569 része. 
ugy meg gyaláztasék ezen utálatos vétekel.: az ifiak alig érik 
el. az okoságnak idejét., hogy ez a vétek ostromolni kezdi 
öket., az ö elmójekben bé szivárkozik., kivánságokot. és 
gondolatyokot el foglallya, fel gerjeszti sziveket a t isztáta-

10 lan gyönyörüségeknek szeretetóvel. a mely minden nap az 
idövel570 nevekedvén. anyira meg erösödik. hogy igen nehéz 
lészen azt el oltani. 

Ez egy részint a természetnek meg romlásátol jö. a mely, 
a szent irás mondása szerént., aroszra hajol ifiuságátol fog-
vást, más részint ennek a kornak jó rendben valo természe-
titöl jö, a melyet avérnek melegsóge; hajlandobá tészi az 
érzékenségi gyönyörüségekre. ezért is mondot ta Aristotéles, 
hogy a [143a:] mértékletlensóg, az ifiak rosz erkölcse. és egy 
részint az ördögnek hamiságátol, a ki az embert ifiusága-

20 ban, a leg gyengéb résziben kisérti; a testnek571 romlando-
ságát veszi eszkózül. hogy az elmét maga birtoka572 alá vet-
hese., és a mint bölcsen mondgya szent Hieronimus, t ud élni 
az ifiuság tüzeségével, amelyel fel gerjeszti a szivekben a 
szemérmetlen szeretetnek tüzét, sokal kegyetleneb. és tüze-

30 seb egö kementzót gyujtván fel bennek. mint sem573 a 
melyet készitetet volt a Babiloniai király a három ár ta t lan 
ifiaknak, mert ez tsak a testet emészthette meg., de amaz. 

567 a minden <(napoi) napi proba 
568 része [ré — sorvégi, sze — soreleji margóra írva. ] 
569 je viragzób [íráshiba. ] 
5 7 0 az idövel <( any]> nevekedvén. anyira 
571testnek [n —e-ből? javítva.] 
572 birtoka [k — s-ből javítva. ] 
6 7 3 s e m [ B e s z ú r á s . ] 

sensus efc 
cogitatio huma-
ni cordis inma-
lum prona sunt 
ab adoles-
centia sua. 
Genes. 8. 21. 
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meg egeti a lelkeket, és olyan tüzre fogja vetni, a mely soha 
el nem aluszik. 

* Adversura juvenes et puellas aetatis ardore hostis noster abutitur et inflammat rotam 
nativitatis nostrae. Haec sunt ignita diaboli jacula quae simul et vulnerant, et inflam-
mant, et a Rege babilonio tribus pueris praeparantur S. Hier.57' Epist. ad demetriadem. 

oh' fiam, azok akik figyelmeteségel. meg visgállyak a 
szokások meg575 romlását., mely az ifiak közöt vagyon., azt 

5 ugy meg nem sirathatnák. a mint kivántatnék. de a mi még 
keserveseb; ahogy leg gyakortáb, azt a576 meg romlást, tsak 
a tisztátalan vétek okoza., a bizonyos lévén, hogy sokan 
vannak olyan577 ifiak, akikben más [143b:] egyéb rosz er-
kölcs nem uralkodik, vagy ha uralkodik is. de tsak ettöl 

10 vagyon, a melytöl ha meg menekedhetnének. tiszta, és ártat-
lan életet élnének, ellenben pedig. a kik ezen tisztátalan 
indulat alá vetik magokot, hamiságal tellyes életet élnek, 
és minden nap ujjab vétkekben. és rosz szokásokban esvén, 
olyan nyomorult allapotra teszik magokot, hogy gyakorta 

15 meg sem térhetnek nyomorult vétek, kellé hogy az embere-
ket akor veszesed el, amidön, a midön az üdveségnek uttyára 
kezdenek menni. kellé hogy az Istentöl el ragadgyad azokot 
a szép lelkeket, a kik az ártatlanságban élnónek, és azokot 
a rosz kivanságnak áldozad. és a rosz kivanság által. az 

20 ördögnek., és az örökké valo tüznek. ? Atkozot szemérmet-
lenség,. ki fog tégedet érdemed szerént meg gyülölni Kérlek 
fiam olvasad figyelmeteségel a mi következik 

II Articulus. 
Hogy mitsoda keserves dolgok 
követik a tisztátalan vétket. 

25 Az auctorja, a de Bono pudicitiae nevü könyv[144a:]-
nek, és melyet szent Cyprianusnak tulajdonittyák, le irja 
kevés szokal. hogy mitsoda veszedelmes dolgokat okoz ez 
a vétek. azt mondgya., hogy a szemérmetlenség olyanP9 utá-

™ S.Hier. <ad> Epist. ad 
675 meg (f) romlását. , 
576 a f Beszúrás. ] 
677 olyan<ok,) ifiak, 
678 ob <foenum)> scoenum 
579 olyan <indulat> utálatos indulat, 
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latos indulat, a mely nem kiméli se atestet, se a lelket, hogy az 
embert, tellyeségel, a tisztátalan szeretetnek rabjává teszi, eleinte 
hizelkedik neki, hogy az után jobban el veszthese. a midön 
a szivét meg nyerte. el fogyaszttya a joszágot., a580 szemérme-

5 teségel együt a rosz indulatokot tsak nem dühöségre indittya. 
ajó lélek üsméretet el ronttya:, a penitentzia tartatlanságnak 
Anya., veszedelme, és el rontoja az élet leg szeb részinek. az az, 
az ifiuságnak 

* Impudicitia semper est de testanda. obscoenumS78 ludibrium. reddens ministris suis 
nec corporibus parcens, nec animis: debellatis propriis moribus, totum hominem suum 
sub triumpho libidinis mittit, blanda prius ut plus noceat dum placet exhauriens rem 
cum pudore. cupiditatum infesta rabies., íncendium Conscientiae bonae. mater im-
penitentiae, ruina melioris aetatis. Auctor881 libri de Bono pudicitiae. 

Félre teszem akár t a melyet avétek teszen. a testben. 
10 a betsületben. és ajoszágokban, hanem tsak arol szolok hogy 

mitsoda keserves dolgokot okoz a lélekben, a melyböl ötöt 
vagy hatot teszek fel 

Elöször az Isteni félelmet el törli alelkekben [144b:] ugy 
a jó hajlandoságokot is, ennek ne keresük más bizonyságát. 

15 hanem tsak a minden napi probát . elég jól neveltetet ifiakot 
látunk olyanokot., a kik eleinte jó erköltsüek, a vétektöl 
irtoznak,582 a jóra hajlandók. és az Isteni félelem mint ha 
vélek születet volna, akik meg is maradnak ebben az álla-
potban mind addig még a t isztátalan vétekben nem esnek, 

20 de mihent ez a rosz indulat meg gyözi sziveket, minden jót 
elront bennek, a rosz gondolatok által szivárkozik beléjek, 
a rosz gondolatok a t isztátalan tselekedeteknek kivánságit 
fel gerjesztik, a kivánságok a szemérmetlen tselekedetekre 
viszik, ezeknek a vétkeknek gyakorlása, és szaporitása. el 

25 törlik ajó hajlandoságokot, ugy anyira, hogy az u tán . adol-
gok mint más képen tet tzenek nékik mint annak elötte, avét-
ket583 már nem ta r t tyák oly nagy rosznak., ahoz hozája 
szoknak,584 és olyan a ki annak elötte irtozot egy halálos 
vótektöl, a midön eröt veszen rajta. eza fajtalan indulat, az 

30 utan semminek ta r t tya , százanként. és ezerenként tsele-

580 a {sz) szemérmeteségel 
681 Auctor <de) libri de 
582 irtoznak, [z — í-ből javí tva. ] 
583 avétket [e -é-hő\ javí tva az ékezet áthúzásával. ] 
684 szok<sz)nak, [Törlés elválasztás után, új sor elején.] 
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kedni. oh. Istenem. mitsoda változás. és a lélek üsméretnek, 
mitsoda fel fordulása. [145a:] 

2 Másodszor. ez a vótek. a jo erkölcsnek. a szent, és üdve-
séges dolgoknak meg unésát , és még meg utálását okoza, azt 

5 nem lehet ki gondolni, hogy azok a kiket ez a vétek meg 
környékezte, miképen utállyák az üdveséges dolgokot, az 
imádság nékik unadalom. a szenttségeket meg vetik. az 
Is ten igéje öket meg nem hat tya , , az áitatos könyveknek 
olvasását nem szenvedhetik. azt minden nap lá t tyuk. fiam. 

10 hogy a hideg lelésben lévö ember. a hus eledelt nem kiványa. 
mert a keserüségek. meg rontot ták az ö szája izét, ugy az 
olyan is a kin a szemérmetlenségnek forro hidege vagyon, 
nagy unadalomal vagyon a szent. és az üdveséges dolgok-
hoz, mert a szivit el fogták a t isztátalan testi indulatok. , 

10 a melyek meg nem engedik, hogy meg kedvelye a jó erkölcs-
nek édesógót., mert a test szerént valo ember, mondgya szent 
Pál . az az. aki tsak az állati indulatokot követi, meg nem 
fogja azt. a mi az Isten lelkéé. Es azok a kik test5ss szerent 
valok. tsak a testieket kedvellik. [145b:] 

20 3. Harmadszor ez a vétek az elmének meg vakulását 
okoza a lélekben. a mely meg nem engedi hogy meg tudgya 
külömböztetni a jót agonosztol., és hogy jó itéletet tegyen 
adolgokrol; a lehetetlen, hogy az elmének,586 a melyben ez 
az indulat uralkodik, az itélete meg ne légyen romolva. és 

2o hogy ne itélyen az üdveség dolgairol. ellenkezöt az igaz-
ságal., A ragaszkodás a melyel vannak ehez avétekhez. el 
hiteti vélek. hogy az. nem oly igen nagy rosz. és hogy azt 
el hagyhatyák a mikor akarják. , meg nem engedi nékik. 
hogy meg láthasák. mitsoda roszak következnek abbol. és 

30 hogy mitsoda nyomoruságokot vonszon maga u tán ; az Isten 
itéletinek emlékezetit el veszteti vélek, és gyakorta magok 
is azon igyekeznek., hogy azt szemek elöl el vethessék. azért 
hogy587 szabadosaban vétkezhesenek., valamint az irás 
mondgya azokrol az utálatos588 vónekröl kik a susánna tisz-

5 8 5 t es t^sz) ' szerent [Törlés tollhiba miat t . ] 
586 elmének, [nek — beszúrás. ] 
587 hgy [Iráshiba. ] 
588 utálatos [utáloshol javí tva világosabb t in tával ; lehet, hogy nem 

Mikes kezétől való javí tás . Vö. az 50. sz. lapalji jegyz. ] 

1 Cor. 2 14. 

rom 8. 5. 
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taságát meg akarák szeplösiteni. fel gerjedvén arra az utá-
latos589 kivánságra. [146a:] El forditták az ö elméjeket, és le 
hajták az ö szemeket hogy ne látnák az eget. se meg ne emlékez-
nének az igaz itéletekról. látod mit okoz a szemérmetlenség, 

5 az elmét meg vaki t tya, és hogy maga magát meg vakit tsa 
meg fojtván magában ajó gondolatokat, hogy szabadosaban 
vétkezhesék,590 a lélek üsméretnek furdalása nélkül. 

4 Az elme vakságátol jö a kevelység, ezt a t isztátalan 
vétek okoza, a mely meg nem engedi az elmének hogy 

10 amaga jovát meg üsmérje, meg vettet i véle az591 intéseket. 
az oktatásokot, meg neveteti véle aleg jóbb tanátsokot, a 
menyiben ez a vétek. az ifiu elmét lágyá és hajlandová 
tészi.,592 a vétekre, anyiban meg keményiti , és engedetlené 
tészi a jó oktatásokra. azért is mondgya abölcs, atudos ember 

10 ha valamely bölcs igét hall, azt meg ditséri. és magára szabja, 
ha a feslet hallotta. azt, és nem tettzik néki, háta megi veti 
Erröl nem kel más példát keresni hanem szent Agostont, 
Conf. lib 2. cap. 5. a hol le irja kevélységit, a melyel meg 
veti vala [146b:] Annyának bölcs intésit, noha nékie kö-

20 szönheti üdveségit Isten után. 
5. Az akaratnak, aroszban valo meg keményedésit okoza 

ez a vétek,594 a menyiben a vétkek szaporodnak, anyiban 
a lélek is azokhoz szokik. és azokban meg keményedik, ugy 
anyira. hogy semmi azokbol ki nem veheti, A hihetetlen 

25 dolog volna hogy ha tsak azt nem látnok minden nap, hogy 
azok akik ebben avétekben el merültek, hogy595 mitsoda 
ostobák, és meg átalkodotak,596 semmi jó indulatokal. nem 
gondolnak, suketek a kegyelemnek sugarlásira. az Is ten 
igasságinak,597 és büntetésinek fenyegetési nékik tsak álom-

589 utálatos ( indula t ra , ) kivánságra. 
590 vétkezhesék, <és) a lélek üsméretnek 
591 az <Ja) intéseket. [Törlés a sor elején. ] 
592tészi., <(anyiban) a vétekre, anyiban 
5 9 3Eccles. <12 18.) 21.18. 
594 a vétek,<nek,) a menyiben 
595 hogy ( az ) mitsoda 
596 meg átalkodotak. [meg átolkodotak, is olvasható; a betű javí tva 

van, de nem vehető ki t isztán, hogy melyik az eredeti vonal, 
melyik a javítás. ] 

597 igasságinak, <fenyegetési,) és büntetésinek fenyegetési 
598 s u r g i t e <eg ) e g r e d i m i n i 

Dan. 13 9. 

Eccles.s,s 21.1S. 

Gens. 19. 
surgite*"8 egre-
dimini de' loco 
isto quia delebic 
Dominus civi-
tatem hanc et 
visus est eis 
quasi ludeus 
loqui. 
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nak tettzik; példa. lotnak a két veje. akik tsak tréfának 
tarták. a midön lót arra intó hogy hagynák el véle együt. 
sodoma városát., a melynek tsak hamar el keletnék veszni, 
amint elis veszet., azoknak példái, akiket az Isten el vesztet 

0 ezen vótekért ö rajtok nem fog, anyira rabjai ennek az ok-
talan vé-[147a:]teknek., ezért mondgya szent Agoston hogy 
atisztátalan gyönyörüségeknek indulattya. olyan volt mint 
a lántz, a melyel meg volt lántzolva., és a melynek zörgése 
anyira meg süketitette volt ötet. hogy nem halhatta a 

10 kegyelemnek szavát; hogy az a sükettség büntetésül volt 
kevélységinek, a mely el távoztatta ötet az Istentöl. oh! 
mely keserves állapotban esik a lélek a szemórmetlensé-
gért. ! 

6. Mind ezek a keserves599 okai után atisztátalan vétek-
15 nek, vagyon meg más egy, a mely mindeniknél irtoztatób., 

a mely a penitentzia tartatlanság, vagy is a halálos vétek-
ben valo halál. a mely a nyomoruságoknak nyomorusága, 
és minden nyomoruságoknak bé fejezése, Ennek a nyomo-
ruságnak fiam. közönséges. és rend szerént valo oka ez az 

20 utálatos vétek, a mely szüntelen tölti apoklot sok számu 
olyan roszul meg holtakal., a kik azt követik. Némelyekre 
ezek közül. olyan hirtelen valo betegség600 erkezik., a mely 
el veszi töllök.601 mind az idöt. [147b:] mind atehettséget. 
a penitentzia tartásra., mások valamely veszedelmes törté-

25 netböl halnak meg. a mikor meg sem gondolták volna, és 
meg mások a vétekben., akarattal valo meg keményedésben 
halnak meg. az Isten el hagyván öket haláloknak oráján, 
valamint ök is el hagyták volt ötet életekben. halgassad mit 
mond erröl az irás. és az Istenért ved a szivedben. ezeket 

30 a rettentö szavait szent Péternek. Novit Deus pios de tenta-
tione eripere, iniquos vero igni reservare Cruciandos. Tudgya 
az ur az Isten félöket a kisértetböl meg szabaditani. a hamisakot 
pedig az itélet napjára a kinzásra meg tartani. halgassad még 
mi következik. Magis autem eos qui post Carnem in Con-

599 a keserves <okok okai u tan . ) okai u tán [(okai) (okok) föló 
írva. ] 

600 betegség [Első c fölött áthúzott ékezet.] 
0 0 1 t ö l l ök . < a z ) m i n d a z i d ö t . 

lib. 2. 
cap. 2. 
coní 
obsurdueram 
stridore cate-
uae mortalitatis 
meae. poena 
superbiae ani-
mae meae. et 
ibam longius 
a te. 

Mat^r im-
penitentiae. 

2. petr. 2. 9. 
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Cupiscentia immunditiae ambulánt. És a gonoszok közöt leg 
inkáb azoknak tarttya meg ostorát. A kik a testnek tisztátalan 
kivánságiban járnak. de még mi végek leszen: halgasad fiam 
Hi velut602 irrationabilia [148a:] pecora in Corruptione sua 

5 peribunt. percipientes mercedem injustitiae. ugy fognak meg 
halni meg romlotságokban. valamint az oktalan barmok., 
el vesznek otsmányságokban. el vevén vétkeknek igasságos 
büntetésit. oh ! kedves fiam. leheté a, hogy a szemérmetlen-
ség ellen valo ezen szavai a szent léleknek, meg ne603 utál-

13 tassák veled ezt az otsmány vétket. olvasad ezt figyelme-
teségel, és a következendö példákra nyisd fel a szivedet 

III Articulus 
Az olyan nyomorultul meg holtakrol valo 

példák, a kik a tisztátalan vétket 
követték. 

10 A szent irás az ülyenekröl sok számu példakot ád elönk-
ben, némelyekröl mar szollotuk.604 az 1 könyvnek. 6. rész. 
nézd meg hogy ugyan ót mit mondottunk a Judás Pátriárka 
két fiairol805 [148b:] a kiket az Isten hirtelen valo halálal 
bünteté meg ezért a vétekért. 

20 A fö pap. Héli két fiainak véletlen halálok. és mind azok 
a nyomoruságok. a melyeket az Isten külde az ö familiájára. 
nem tsak az ö igasságtalan, és illetlen tselekedetekért volt, 
hanem az szemérmetlenségekért is. valamint ezt fel teszi az 
irás. király. 1 könyv. 2 rész. 22. v. 

25 Ammon. a Dávid fia, a hugahoz valo tisztátalan szerete-
tinek büntetésit, igen szomoru halálal vevé el. a báttyának 
Absolonak kezéböl. 

Absolonak, az Attya ellen valo fel támadásáért, az Isten 
nem tsak azért álla egyedül606 boszut rajta, hanem még az ö 

30 utálatos. és botrankoztato tselekedetiért is, valamint a töbi-
ért, amint ezt láttyuk a királyok 1 könyv. 16 részé. 

602 velut [veluntból javítva. ] 
603 meg ne <(g> utál tassák 
604 szollotuk. [íráshiba azollot(t)unh helyett .] 
605 fiairol [Második i—r-ből j av í tva ; ] a kiket [második k—l-ből 

javí tva.] 
6 0 6egydül [Elírás.] 

I?:Í 

Her. és 
onánrol. 



Mit mondgyunk Salamonrol. fiam, aki böl-[149a:]cseb 
volt minden embereknél, az Isten elött kedves. és a kit 
minden ki gondolhato kegyelmével bé töl töt te volt., a sze-
mérmetlen szeretetre adván magát. ezen vetekért , a leg 

6 nagyob vétekben esék. a mely a bálványozás. a melyben 
oly sokáig marada, hogy nem tudha t tyák abbol valo ki 
térésit. és az egész világot kételkedésben hagyta üdvesége 
felöl. oh ! re t tentö példa, oh' mely irtoztato dolgot okoz 
a t isztátalan vétek. ! 

10 Hogy ha ez a vétek. oly veszedelmes volt a különösön 
valo embereknek, szintén olyan volt az egész világnak. 

Az az ir toztato viz özön. a mely el boritá az egész világot. 
tizen hat száz esztendö mulva. teremtetése után, ennek az 
elsö oka. a szemérmetlenség volt., ez a vétek607 ugy meg 

15 rontot ta volt az egész emberi nemzetet,608 és az Isten harag-
já t annyira fel gerjesztette, hogy el töröllye ugyan azon ter-
mészetet aközönségesen valo özön vizel., hogy a viz[149b:] 
ben el olt tsa a szemérmetlen szeretetnek langját. 

Az özön viz alig szárada el. hogy ez a veszedelmes vétek609 

20 ismét el kezdvén az égetésit. az Isten igasságát arra kén-
szeritté, hogy azórt más irtoztato büntetést tegyen az utá-
latos. Sodoma, és gomora városin; az ö re t tentö szemérmet-
lenségeknek mértéke meg telvén; és boszu állást kérvén 
Istentöl. az Isten lá thato képen. menyei tüzet botsáta reá-

25 jok, a mely nem az embereket, és a városokot tevé porrá. 
hanem még a körül610 lévö helyeket is. a mely mái napig is 
olyan mint egy büdös és füstölgö t ó ; a melyhez nem lehet 
közelgetni. a nehóz szag miat., azért hogy epéldája lenni az 
emberi maradéknak. , és hogy az szemérmetlenek meg tanul-

30 lyák abbol., hogy az illetlen szeretetnek tüze. meg büntet-
tetik meg más ollyan tüzel. a mely öket örökké fogja égetni, 
és soha meg nem emészti. 

Ezekhez a szent irásbol valo példákhoz [150a:] a melyek-
ben kételkedni nem lehet. többeket is adhatnék a historiák-

007 a vétek (annyi ra ) ugy \ugy {annyira) fölé írva. ] 
008 nemzetet , <hogy) és [e's^hogy) föléírva.] 
609 vétek <is) ismét 

610 körül [ö — ti-ből javítva.] [Két sorral lejjebb:] lenni [inkább 
lenne ] 

Genes. 7 

omnis caro 
oorruperat 
Tiam suam. 
Genes. 6. 

Genes. 19. 

Genes. 18. 

Genes 19. 

Sap. 10. 
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bol. de meg elégeszem kettövel, a mellyeket ki választottam 
a többi közül 

Az elsö példát szent Gergely adgya elönkben. a dialogusi-
ban.611 azt mondgya, hogy az ö idejében volt egy Chrysorius 

5 nevii fö, és gazdag ember, de a ki szintón oly tele volt rosz 
erkölcsökel valamint a ládái kintsekel. föképen a fajtalan-
ság alá adta volt magát . , Isten ö szent Felsége végit akarván 
szakasztani vétkeit., a melyeket minden nap egymásra gyüj-
ti vala. valamely nagy betegséget külde reája. a melyben 

10 meg is holt. de nyomorult halálal., mivel a midön utolso 
oráján lett volna ret tentö sok gonosz lelkeket látot ir toztato 
formákban. a kik el akar ták ötet vinni, ö pediglen reszketni. 
kezdet. és keserves kiáltásal hit segittséget. az agyban min-
den felé forgolodot hogy ne láthasa a ru t lelkeket, de akar 

15 mely feló fordult. tsak szemei elött voltak szüntelen, sok 
hánkodási után. [150b:] érezvén magában. hogy igen szoron-
gattatnék a gonosz lelkektöl, irtoztato képen kezdé kiáltani.i 
frigy holnap regelig.612 frigy holnap regelig. és abban a kiál-
tasban a lelkét ki adta . és nyomorultul holt meg. meg nem 

20 nyerhette a frigyet melyet kért. , oh ! szemórmetlenség. anya, 
a penitentzia tar tat lanságnak 

Hogy ha ez ret tentö példa, a következendö még ret tentöb, 
a melyet egy Istenes püspöki embernek irásibol vették ki. 
és aki azt irja hogy látó bizonysága. volt ennek a dolognak. 

25 Azt mondgya, hogy ifiu tanulo lévén. egy olyan tanulo 
t a r savo l t . ak ive l igennagybará t t ságban volt. és aki mind013 

jó nemzetböl valo volt. mind jo erkölcsü ifiu volt: boldog 
ha meg t a r tha t t a volna ártat lanságát . de ugy történék. 
(valamint e történik az ifiakal.:) hogy igen rosz társaságban 

30 esék. a kiknek614 beszédgyék fel gerjeszték benne. a rosz 
kiván-[151a:]ságoknak szeretetét; a melyek el ronták ben-
ne615 kevés idö alat minden jó hajlandoságit, és ki mondha-
tatlan rendeletlenségekben. és minden féle vétkekben veték., 
az ö el fajulttságát mindenek észre vevék. Illyen életet élt 

611 a dialogusiban <y) azt mondgya, 
612 regelig. [Szóvógi g — k-ból javí tva . ] 
c13 mind <(n) jó nemzetból 
614 a kikk beszédgyék [beszédgyek helyet t ; ] fel gerjesztók 
C15beime<k) kevés 

Inducias vcl 
usque mané. 
iiiducius vc] 
usque mané 
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sokaig, noha a jó akaroi. és maga is a ki ezt irta, intették 
ötet hogy hagyná el rosz életét, de tsak hejában volt, az 
Is ten ennek szemólyiben példát akara muta tn i az olyan 
ifiaknak., a kik vakságal616 futnak erre a vétekre. de mely 

0 re t tentö példa617 Ez az ifiu, egy ét tzaka a618 mint alunék. 
ir toztato nagy ijedségben esék. és abban fel ébredvón., 
szörnyen kezde kiáltozni, arra mindnyájan a kik aháznál 
voltak. fel ébredtenek. és segittségire futottanak, és kérdez-
ték tölle hogy mi nyavalyája volna, de semmi egyéb felele-

10 te t nem vehetónek tölle. hanem tsak a kiáltást. az u tán 
papot hivatának, a kiis kezdé inteni hogy az Istenról gondol-
kodgyék. és botsánatot kérjen tölle büneiért, de etsak 
haszontalan volt, apap annál inkáb inté sok szavaival. és 
köny hullatási-[151b:]val, ö pediglen végtire apap felé for-

15 dulván, ós a papot el fordult szemekel. tekintvén. mondá 
néki. keserves szokal. Ja j annak aki engem el hitetet , tsak 
hejában619 kérném az Isten kegyelmét, látom apokol. meg 
nyilt. hogy engem el nyelyen, 

Ezek aszok után . mind azok akik jelen valának. nagy 
20 sirásban lévén, mindenike kialtá neki hogy az Istennek aján-

laná magát . ö pediglen más felé fordulván., és követvén 
kiáltásit. ugy holt meg. mint kéttségben eset. és nyomorult . 

Erre apéldara valo nézve, fiam, nem keüé reszketni mind 
azoknak. a kik atisztátalan vétekre adták magokot, fö képen 

25 az ifiaknak a kiket tekinti ez a példa, a melyböl meg tanul-
ha t tyák hogy mint kel el kerülni ezt a vétket, és hogy mi-
tsoda szorgalmatoságal kel magokot meg oltalmazni. az 
olyanoknak társaságoktol., a kik a mások tisztaságát meg 
ront tyák. 

[152a:] IV Articulus. 
A tisztátalanság ellen valo orvoságokrol. 
leg elöbször. hogy eleinte kel. ennek a 

véteknek ellene állani. 
Minek u tánna meg m u t a t t a m volna néked a roszat, szük-

séges hogy annak orvoságát is meg mutassam. és iidveséges 
616 vakságal [Első o fölött á thúzot t ékezet.] 
617 példa(t)> [a—á-ból javí tva az ékezet áthúzásával. ] 
618 a mint [o — beszúrás a sor elé. ] alunék. <iroz) ir toztato 
619 hejában (keres) kérném 
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modokot is adgyak néked, a melyekel el keriilhesed ezt avét-
ket, amely oly ellensége ate jóvadnak., 

Az elsö orvoság a melyel kel élned, ahogy azt a vétket 
jó idején meg elözed, ellene ály. még minek elötte meg 
gyözön teged, és birtoka alá vesse szivedet. 

Ez fiam ez, az a nagy orvoság, a melyel kel élni ezen vétek 
ellen., fö képen az ifiuságnak idejében amelyben oly szüksé-
ges. és azért hogy ezt nem követik, sokan az ifiak közül 
oly igen erre az indulatra adgyák magokot, hogy abbol igen 

10 [152b:] nehezen térnek ki, holot arra kel vigyázni, mind 
atesti, mind a lelki betegségben, hogy mindgyárt még eleinte 
orvoságal ólyenek. 

Principis obsta. sero medicina paratur. 
Gum mala per longas, invaluere moras. 

15 Hogy ha pediglen szükséges eszerent tselekedni a testi, 
és alelki betegségekben. még szükségeseb atisztátalan vétek-
nek betegségiben, a mely könyen nevekedik, és kevós idö 
alat meg erösödik. 

Ugyan ezért is jovallották ezt a szent Atyák oly nagy 
20 szorgalmatoságal., halgassad fiam mit mondanak néked ez 

iránt 
Szent Cypriánus azt mondgya hogy még eleinte kel ellene 

állani az ördög elsö kisértetinek és hamás képen tselekesz-
nek, olyan mint ha kis kigyot nevelnének, a melyböl nagy 

20 kigyó válván. el nyelheti azt aki ötet nevelte. 

* Auctor lib de jejun. apud Gypria Diaboli primis titillationibus obviandum., nec foveri 
debet coluber, donec in draconem formetur. 

Szent Hieronimus azt mondgya hogy az ördög [153a:] 
olyan mint atsuszo kigyo.620 és hogy meg lehesen gátolni 
hogy akigyó valamely lyukban ne mennyen., tsak azt nem 
kel néki meg engedni, hogy a fejét belé netegye. mivel ha 

30 egyszer belé teszi az egész testét u tánná vonya, és az u tán 
lehetetlen onnét ki vonni., ugy az ördög is hogy lelkünkben 
ne mehesen a vétek által., szükséges ellene állani az elsö 

* S. Hier. in capite 9 Ecciesiast Diabolus serpens est labricus, cujus capiti hoc est prima 
suggestioni. si non resistitur. totus in'al interna cordis, dum non sentitur illabitur. 

620 [Előző lap alján, őrszóként: olyan mint a tsuszó kigyó] 
621 in [ B e s z ú r á s . ] 
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kisértetinek., mivel ha ellene nem állanak., a szivben622 

tsusz, és ha egyszer ót vagyon, azt magának el foglallya 
Szent Gergely azt mondgya., hogy a szemérmetlenség ugy 

gerjed fel a lélekben. valamint atüz a szalmában. valamint 
5 a tüzet ha elnem olttyák hamarjában.623 és egészen. mindent 

meg emészt. ugy ha a szemérmetlenségnek tüzét el nem 
olttyák, olyan égést gerjeszt a lélekben. a melyet meg nem 
lehet az után orvosolni. 

* quid est libido nisi ignis. quid virtutes nisi flores. quid item turpes cogitationes nisi 
paleae; quis autem nesciat quia si in8s* paleis ignis negligenter688 extingvitur, ex parva 
scintilla omnes paleae accenduntur, qui ergo virtutum flores in mente non vult exurgere. 
ita debet libidinis ignem extingvere. ut per tenuem scintülam nunquam possit ardere. 
S. Greg. expos. in. 0. 15. 1 Keg. lib. 6. 

[153b:] De fiam halgassad ezt a szép tanátsát szent Ber-
10 nárdnak. Még a kezdetekor vesd el a rosz gondolatot. és el hágy 

tégedet. a tisztátalan gondolat gyönyörkodtetést okoz, a gyönyór-
ködtetés, reá állást. a reá állás., a tselekedetet. a tselekedet 
a szokást, a szokás. a szükséget; a szükség. pedig a halált; és 
valamint a vipera kigyot a maga kis fiatskai ölik meg. hogy 

lo a hasábol ki jöhesenek, ugy a rosz gondolatok is nékünk halált 
okoznak, hogy ha azokot szivünkben táplállyuk. 

* In initio Cogitationis iniquae repelle, et fugiet a te. Cogitatio prava626deIectationem parit. 
delectatio consensum. consensus actionem, actio consvetudinem. consvetudo necessita-
tem. necessitas mortem. sicut vipera a fiiiis suis in utero positis lacerata perimitur, ita 
nos Cogitationes nostrae. intra nos nutritae occidunt, S. Bern. lib de interiore dono. 
Oap. 

Az oka627 ennek az orvoságnak. a melyet oly igen jóvallyák 
a szentek, a, hogy könyeb ellene allani atisztátalan vétek 
kezdetekor, és igen nehéz azon eröt venni, a midön már 

20 egyszer meg rögzöt, és meg erösödöt a hoszas szokás által. 
Hogy jobban meg foghasad nagyságát. ennek a nehézsóg-

nek., nézd meg mit mondottunk az elsö részben. az aka-
dályrol, mely meg akadályoza az üdveséget. a midön roszul 
éltek az ifiuságban, mivel valamit eröl mondottunk, a mely 

25 példákot elé hoztuk, azok mind a tisztátalan vétket tekintik. 

622 a szivben [v — p-b61 javí tva. ] tsusz, és <a) ha 
6 2 3 hamarjában [Második a — á-ból javí tva az ékezet áthúzásával. ] 
024 in <p) palcis 
626 negligenter [Második g — í-ből javí tva. ] 
e 2 e p rava [r — javí tva. ] 
627 oka <en) ennek [enneJc ( e n ) fölé írva. ] 
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[154a:] V Articulus. 
Hogy a szemérmetlenségnek okait 

el kel kerülni. 
A második orvosága at isztátalan véteknek, a, hogy elkel 

szorgalmatoságal kerülni, annak okait, és alkalmatoságit., 
5 etellyeségel szükséges., a bizonyos lévén. hogy aki a vesze-

delemben nem akar esni, el kel at tol távozni, a mi azt okoz-
hatná. és aki a roszra valo alkalmatoságokhoz közelit. abban 
esik. valamint az irás mondgya. hogy a ki aveszedelmet szereti. 
abban el is vész. 

10 Az elsö ók pediglen. a melyet el kel kerülni, a henyélós. 
Ez az Annya minden vétkeknek., amint ezt már meg mon-
dottuk. de föképen. atisztátalan véteknek., a henyélés nyit 
ajtot a rosz gondolatoknak., és arosz kivánságoknak. a 
melyek egy másra szaporodnak ahenyélö elmében. a szemér-

15 metlenség mondgya szent Bernárd, soha könyebben meg nem 
tsallya az embereket. mint a henyélésben, sokal nagyob 
sebeségel gerjeszti fel a tüzet azokban. akiket a henyélesben 
talállya. Ezt az igazságot még a pogányok is üsmerték hal-
gassad mit mondanak ez iránt. [154b:] 

20 Otia si tollas, periere Cupidinis arcus: 

Contemptaeque jacent, et sine. luce faces. 
quaeritur Egistus quare sit factus adulter? 
In promptu Causa est, desidiosus erat. 
Vigyáz tehát fiam aszemérmetlenségnek erre a nagy oká-

25 ra, és minden tehettségedel kerüld el azt, ne maradgy soha 
hivalkodva. fö képen midön egyedül vagy, 

A 2. oka atisztátalanságnak., az ételben, és az i talban valo 
mórtékletlenség,628 amelyel lehetetlen meg tar tani a tiszta-
ságot akár mely korban is, de föképen az ifiuságban, avérnek 

30 meleg volta a mely fór abban akorban; igen fel gerjeszti 
a rosz kivanságokot amidön pedig akülsö okok is segittik 
azt. ugy mint629 abór. és a jól lakás. akor, agyuladás meg 
nagyob. halgasad mit mond szent Hieronimus.630 aki ezeket 
meg probálta. azt mondgya. hogy az AEihna hegye, a vesu-

628 mértéklet<(eség.>lenség, 
629 mint [Beszúrás. ] 
630 Hieronimus. [H-he-hö\ javí tva. ] 

12* 

Bool. 3. 

luxuria cito de-
cepit homines 
otio deditos. 
gravius urit 
quae otio sum 
invenit. lib. de 
modo bene 
vivendi. 0. 51 

S. Hier. epist 
ad furiam de 
virginitate ser-
vanda non eth-
nei ignis non 
vulcania tellus, 
non vesuvius 
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tantis ardoribus 
aestuant ut • 
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vius hegye, az olympus hegye. a inely hegyek631 szüntelen valo 
tüzei , és lángot okádnak. nem égnek olyan nagy sebeségel. 
mint az ifiak velöi, a midön azokot fel gyulaszttya a bor. és. 
[155a:] az eledel. Es Eustochiusnak irt levelében e szerént 

5 beszél, hogy ha atanáts adásra alkalmatos volnék. hogy ha 
hitelt adnának nékem, aki már ezeket meg probálta, arra intem, 
és kénszeritem alelket aki a kristus jegyese akar lenni, hogy 
a bort ugy kerúllye632 valamint amérget. ezek az ördögnek leg elsö' 
fegyverei az ifiuság ellen. abor, és az ifiuság, dupla fel gerjesz-

10 tése arosz kivánságnak. miért vetünk olajat atüzre., miért adunk 
annak a heves testnek., olyat a mi még jobban égesse. ? látod 
fiam mire int ez a nagy szent, aki oly jól tudta az ifiakot 
vezetni. kövesed ezeket szorgalmatoságal., hogy ha atisztaságot 
meg akarod tartani, 

* Epist ad Eustochium de custodiae virginitatis Siquid iri me potest esse consilii, si ex-
perto creditur. hoc primum moneo hoc ob testor ut sponsa christi vinum fugiat pro 
veneno, Haec advcrsus adolescentiam633 prima sunt daemonum: vinum et adoleseentia. 
duplex incendium. voluptatis. quid oleum flammae adjicimus., quid ardenti corpusculo 
formenta ignium ministramus. ? 

10 A 3. ók. amelyet igen kel634 kerülnöd, arosz társaságok, és 
atisztatalan beszédek, nem lehet el hinni,. hogy ez a két 
dolog. mint meg ront tya az ifiak635 t isztaságát. és hogy 
menyin vannak olyanok akik soha addig ebben a nyomorult 
vétekben nem estenek, valamég azt másoktol meg nem 

20 tanul ták. és nem hallották mások [155b:] fajtalan beszédit. 
a mely beszéd az ifiu elmében olyan valamint a szikra a szal-
mában. a melyben fel gerjeszti a szemérmetlen szeretetnek 
tüzét, ez olyan rend szerént valo dolog az ifiak közöt, hogy 
soha nékik ezeket nem mondhat tyák. se nem kiál t thatyák, 
Távozatok el arosz társaságtol., ne halgasátok a rosz beszé-
deket, vagy amint az Apostol mondgya. meg ne hagyátok 
magatokot tsalatni, arosz beszédek meg ronttyák aszokásokot; 

A 4. ók. az aszonyokal valo nyájas társalkodás. a mely 
igen veszedelmes. Ez fiam az ifiak tisztaságának egészen 

631 hegyek [g — megkezdett fc-bó] javítva. ] 
632 kerüllye<(d) valamint 
633 adolencentiam [Iráshiba adolescentiam helyett; alább helyesen 

írva. ] 
634 kel [Beszúrás. ] 
635 az ifiak {tarsasá) tisztaságát. 
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valo nieg romlása, és gyakorta minek u tánna atöbb vesze-
delmekben meg maradot volna, ebben hajo törést szenved. 
a tisztátalan szeretet könyen bé szivárkozik az ifiu elmék-
ben, a mely még inkáb fel gerjed; annak jelen valo léti-

5 ben.636 a ki azt okoza. azért is int abölcs erre., hogy az aszo-
nyok közöt ne637 maradgy, mert valamint a köntösökben a mój 
meg terem, ugy a férfiaknak is hamiságok, az aszonyoktol 

Hogy ha az aszonyokal valo társaság ártalmas. [156a:] az 
10 ifiaknak, a veszedelmesé, és halálosá lészen. hogy ha anyá-

jaságra. és a barát tságra fordul, a szabados beszedre, az 
ölelgetésre, ha azt kiványák, hogy tessenek. és szeretesenek, 
és egyéb efélékre. a melyek közönségesek az ifiaknál, ezt jól 
is nevezi szent Hieronimus Principia moriturae virginitatis. 

10 a tisztaság elvesztése kezdetinek . . 
Tegyük ehez atisztátalan vagy a hejában valo tekéntete-

ket, az aszonyokal038 valo társaságban a szeretet a szemen 
megyen a szivben. és gyakorta. a rosz szándék nélkül valo 
tekéntet, maga u tán vétket hágy. halgassad mire int 

20 téged a szent lélek. A szüzet ne nézed, hogy valamiképen meg 
ne botrankozal szépségiben: fordisd el orczádot a fel ékesitetet 
aszszonyrol., és az idegen szépségét ne nezegesd: Az aszszonyok 
szépségéért sokan vesztek el., és attol a kivánság mint a tüz fel 
gyulad. o h ! fiam mely szép oktatás ez, tarsd meg ezt az 

25 elmédben, és vigyáz tekéntetidre.639 hogy meg ne állapod-
gyanak azon. a mi ár ta lmadra lehetne. [156b:] E szerént 
tselekedgyél akor is a midön valamely szemérmetlen képe-
ket látz 

Ted ezekhez még a tsokolásokot is. a melyeket gyakorta, 
30 a tisztátalan gondolatok okozák. ezekböl sok féle vétkek 

erednek. azért is nevezi ezt egy jó auctor. az ördög marási-
nak, és a vétek zaloginak. 

036 létiban. [ban — új sor elejére írva, elválasztás u tán ; íráshiba 
ben helyett. ] 

637 ne<m) maradgy, mert valamint a köntösökben <a) a mój 
[a mój <a) fölé írva. ] meg terem, <h) ugy 

638 aszonyokal [Első a —o-ból javí tva. ] 
639 t e k é n t e t t i d r e . <^és) h o g y [Tör lés a sor v é g é n . ] 

Eccles. 42. 12. 

S. Hier in vita 
hilarionis. 

Eooli.. 9. 5. 8. 9. 

Impudici tac-
tus. osculi quid 
aliud est, quam 
morsus diaboli 
ct arrha peccati. 
Kuseb. Emis. 
liomil. de 
quadrag. 
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Végtire tegyük móg ezekhez. a t isztátalan könyveket is., 
a melyek az elmék. mirigye. és a melyeket kerülni kel., 
ezekröl mar szolottunk ennek elötte. 

Imé ezek aleg rendszerénteb640 valo okai a szemérmetlen-
ségnek., ezeket igen kel kerülni, fiam, és visgáld meg. 
magadban. hogy melyike uralkodik inkáb benned, és a mi-
dön észre veszed. igyekezél azt el hagyni, példanak okáért, 
hogy ha ahenyélés. légy szorgalmatos a munkában, hogy ha 
amértékletlenség. légy mórtékletes életü. mind az ótelben 

10 mind az italban. és mindenben, 

[157a:] VI Articulus 
Más egyéb különös orvoságok., a 

tisztátalanság ellen 
El kerülvén a szemérmetlenségnek okait, szükséges még 

olyan orvoságokal is élni. a melyek azt el hagyasák.641 a 
15 többi közül nógyet adok elödben, a mellyek igen szükségesek 

ezen vétek ellen. ós igen hasznosok. hogy attol meg oltal-
mazanak. 

Az elsö, az imádság. az Is ten atisztaságnak kezdete:, tölle 
kel kérni ezt ajó erkölcsöt. ós kegyelmet arra, hogy ellene 

20 álhass. ennek a nyomorult kivánság indulatinak., a mely 
szüntelen az elme ellen támad. kórjed azt fiam minden nap, 
és ne tégy ugy mint szent Agoston. a ki azt kérvén, at tol 
t a r to t hogy meg nyerje. hanem azt nagy buzgoságal kórjed. 
és kiványad meg nyerni, Istentöl, Cor mundum Crea in me 

25 Deus., Én Istenem adgy tiszta szivet nékem, és egyenes 
lelket. a mely el távozék ahamiságtol, ha azt alhatatoságal 
kéred. meg nyered., el ne felejttsed a szent szüznek ajánlani 
magadot.644 [157b:] 

* 28. 1. 8. conf. 7. At ergo adolescena miser, valde, miser in exordio8" ipsius adolescentiae, 
etiam petieram ate castitatem. et dbceram: da mihi castitatem. et continentiam. sed 
noli modo. timebam enim ne me cito exaudires."1' et oito sanares a morbo concupiscen-
tiae, quem malebam expleri quam extingvi. 

A második orvoság. a gyakorta valo gyonás. valamely 
640 rendszerénteb [d — beszúrás. ] 
641 el hagyasák. [el — beszúrás. ] 
642 exordio <p) ipsius 
643 exaudires, [re — javí tva. ] 
644 ajánlani magadot. [A lap aljára írva, halványabb t intával . ] 
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okos papnak. ez igen sziikséges. és hasznos a t isztátalan 
vétek ellen., erröl már ennek elötte eleget beszélettünk, 
hanem tsak azt teszem hozája, hogy meg láthasad, mitsoda 
szükséges645 egy értelmes embernek az igazgatása., mivel 

5 szent Agoston tizen ha t esztendös korában. ebben a tisztá-
talan vétekben lévén, azon panaszolkodik. hogy abban az 
idejiben. nem talált volt olyan okos kézre. a mely ki gyom-
lálta volna belöUe a t isztátalan indulatokot, a melyek neve-
kedtek ö benne a gyontato papodnak pedig erre gondgya 

10 lészen. Szent Hieronimus646 minek u tanna elé beszélené. hogy 
egy klastrom béli superior mitsoda okoságal mentett6 4 7 meg 
egy ifiat a nagy kisértetektöl. a melyekben volt. u tánna 
teszi. hogy ha ez az ifiu egyedül lett volna. hogy gyözte volna 
meg azokot a kisérteteket ? látod eböl hogy egy okos embernek 

15 a segittsége mitsoda szükséges. hogy meg gyözhesed ezt 
a vétket 

A harmadik orvoság, a szent dolgokrol valo [158a:] olva-
sás, és elmélkedés. hogy az elmót jó gondolatokal. bé tölttse, 
és a roszakot onnét648 ki rekesze, illyenek a vétek nagyságá-

20 rol valo gondolatok. az Isten igasságárol az ö nagy voltárol. 
az6 4 9 ö jo voltárol. és más ilyenek, a halálrol valo emlókezet. 
az itéletröl. és az örökös kinokrol. igyekezél azon hogy min-
denkor ezekröl valo gondolatok legyenek elmédben. erre 
valo nézve olyan könyveket olvass. a melyek ezekröl tani-

25 tanak 
A 4. a munka, ez az elmét el fordittya a rosz gondolatok-

rol. és el veszi atesttöl az idöt. hogy az okosság ellen támad-
gyon., meg fogod probálni hogy ezigen fö orvoság, hogy ha 
szorgalmatoságal élsz véle., szent Hiéronimus650 ez iránt egy 

30 szép példát hozz elé magárol., a mely néked hasznos lehet, 
azt mondgya hogy ifiu korában tsak magánosan apusztában 

645 szükséges <az) egy 
646 Hieronimus [H—h-hó\ javí tva. ] 
647 mentett^e) meg 
848 onnét [t — fc-ból javítva.] ki rekesze, 
049 az [e's-ből j a v í t v a . ] 
"5 ' ' H ié i ' on imus { e r r ö l ) ez i r á n t [A j a v í t a s a t ö r l é s föló í r v a . ] 
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ment volt, hogy ót jobban adhasa niagát ajó erkölesre, de ót 
is nem szenvedhette. ifiuságanak buzgoságát.651 a mely néki 
nagy, és szüntelen valo kisérteteket okoz vala, és noha azt 
gyakorta valo böjtölésekel. akará meg tsendesiteni. de652 az 

0 ö elméje mindenkor tsak arosz gondolatokban forgot., hogy 
pediglen azt meg gyözhese., annak jó mód[158b:]gyát653 

találá, mivel egy sidó mester alá adá magát. hogy meg 
tanullya a sidó nyelvet,. adván ezt a nehéz munkát . ahoz. 
amelyet már el kezdette volt a deák auctorok tanulásán. 

10 Ez a munka olyan nehéz volt néki, hogy sokszor fólben is 
hagyá, nem gondolván. hogy véghez vihese, de a tanulásnak 
nagy kedve, ismét el kezdette véle, azö sulyos munkája nagy 
haszonal meg ju ta lmazta ték; mivel meg nyeré amit kerese, 
meg szabadulván anagy kisértetektöl; ós az u tán kedves 

15 tsendeségel. vet te hasznát munkájának, És az Istennek hálá-
kot adok mondá. hogy az én keserü tanulásomnak magjd-
bol,6M mostanában kedves gyümölcsöt szedek. 

* S. Hier. Epist ad rusticum Dum essem juvenis, et solitudinis me deserta vallarent in-
centiva vitiorum ardorem que naturae ferre non poteram quae cum crebris, jejuniis 
frangerem. mens tamen cogitatíonibus aestuabat. ad quam edomandam fratri qui ex 
hebraeis crediderat, me in disciplinam dedi. ut post. quintiliani acumina. ciceronis flu-
vios gravitatem que frontonis. et levitatem plinii. alphabetum discerem. et stridentia 
anhelantia que verba meditarer, quid ibi laboris in sumpterim. quid sustinuerim difficulta-
tis, quoties desperaverim, quoties cessarim. et contentione discendi rursus inceperim. 
testis est conscientia tam meaqui passus sum quam eorum qui mecum vitam duxerunt; 
Et gratias ago Deo. quod de amaro semine litterarum dulcis fructus capio. 

IX Rész 
A kisértetekröl 

It055 a^kisértetekröl szollok. mert noha [159a:] minden féle 
20 vétekröl lehet kisértetni, mind azon által atisztátalan vetek-

nek kisértete. inkab rendszerént valo., fö képen az ifiaknak. 
és nehezeb is ez ellen állani, az igen nagy akadályára vagyon 
üdveségeknek. Ez okáért szükséges öket arra oktatni . hogy 
meg tanullyák azokot meg gyözni 

051 buzgoságá t . [z — «-ből j a v í t v a . ] 
652 de [d — m-ből j a v í t v a . ] az ö e lméje m i n d e n k o r 
6 5 3 m ó d < o t > [ 1 5 8 b : ] g y á t 
054 magjábol . [I — « -bő l j a v í t v a . ] 
055 <M> I t 
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/ Articulas. 
Hogy nii légyen a kisértet, és hogy 

mimodon lehet meg tudni , ha vétkezteneké 
a kisértetben. 

Kisértetnek hijuk alélek eleiben te t t valamely vétket ; 
0 hogy ötet. annak tselekedetire vihesék. vagy pedíglen 

vótekre vivö gondolat. 
A lélek pedig liárom féle képen engedhet avéteknek. 

1. meg tselekedvén aroszat; 2. Azt meg nem tselekedvén, 
de ohajtván azt meg tselekedni, 3. se meg nem tselekedvén. 

10 se nem ohajtván; hanem örömest. ós gyönyörüségel gondol-
kodván avétekröl, más képen is lehet mondani., az akarat 
avétekre hajolhat. tselekedetel.,856 kivánságal. és akarat ta l 
valo gyönyörködtetésel, ebböl két dolog következik: a me-
lyekre jól kel vigyázni. [159b:] 

15 1. Azt meg kel tudni , hogy tsak avétekre valo hajlás teszi 
avétket, ez igy lévén, agondolat egyedül nem vétkes, vala-
még az akarat reá nem hajol. tselekedetel. kivánságal., és 
gyönyörködtetésel., és ha szinte a gondolat egy darab ideig 
tar tana is; vétkes nem volna az akarat nélkül. de söt még 

20 érdemes dolog. volna azt ki vetni az elméböl. 
Másodszor. hogy meg lehesen üsmérni, ha haláloson vétet-

teneké valamely kísértetben, nem elég azt meg visgálni, ha 
aroszat meg tselekedtéké. vagy kivánták, de azt kel meg 
nézni, hogy ha akaratbol valo gyönyörüségel. volté a gondo-

-5 lat,. mivel az akaratal valo gyönyörüség a melyel gondol-
kodnak a vétkes tselekedetröl; halálos vétek. (:Erre igen 
kel vigyázni,. mert ez iránt sokan tsallyák meg magokot, 
tar tván azt. hogy tsak akor engednek a kisértetnek. a midön 
azt a roszat kivánták, a melyel kisértetnek.:) 

30 Mind azon által. szükséges még egy dologra vigyázni; 
a hogy, két féle gyönyörködtetés vagyon a kisértetben. az 
egyike, az, amely meg elözi a [160a:] vétekre valo hajolást, 
és a melyet a kisértet kezdetekor érzik, a másika, a mely 
követi a vétekre valo hajolást., ugyan ez is. az akaratal valo 

3a gyönyörködtetés a fel tet dologban, azért is vétek ez a niáso-

656 tselekedetel., [Első l — k-hól javítva;] kivánságal. (vagj') és 
akarattal [é —a-ból javítva.] 
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dik gyönyörködtetés. mert akaratal valo; az elaö pedig nem 
akaratal lévén, nem vétek, 

Erre valo nézve hogy meg tudhasad. ha vétkeztélé a rosz 
gondolatban valo gyönyörüségért. azt kel meg nézni hogy 

0 ha annak helyt adtálé, és mint hogy a tselekedet nem lehet 
akaratbol valo, hogy ha azt meg nem elözi az üsmerettség. 
hogy tehát itóletet lehesen tenni. ha helyt adtálé annak 
a gyönyörüségnek., azt kel meg tudni . ha azt észre vettedé. 
és miképen viselted magadot, az u tán hogy észre vet ted; 
tudni illik. hogy ha abban meg állapodtalé, vagy nem, mert 
ha abban meg állapodtál., az akaratal volt, és olyan formá-
ban vétkeztél. és aza vétek vagy halálos, vagy botsánando 
volt. halálos, hogy ha abban meg maradtál szánszándékal. 
és akarat ta l , botsánando. hogy ha abban ugy maradtá l : 

15 hogy [160b:] észre sem vetted magadot., és ha annak tellye-
ségel helyt sem adtál . 

II Arliculus. 
Hogy a kisórtetet el nem lehet kerülni, 
és hogy idején kel készülni ahoz, hogy 

annak ellene ályanak 
20 Fiam az Isten szólgálattyára járulván legy álhatatos az igaz-

ságban és félelemben és készitsed a lelkedet a657 kisértetre ezekre 
a bölcs ínt. és ezeket mindenkor elmédben kel tar tanod. 
a bizonyos dolog hogy it nem lehet élni kisértet nélkül, a mi 
életünk szüntelen valo viaskodásbol áll, az irás tani tása 

25 szerént. ollyan ellenségink858 vannak. akik bennünket ostro-
molnak minden felöl, belöl, és kivül. lá thato. és lá thata t lan 
képen, a világ. és a külsö dolgok szüntelen valo alkalmato-
ságokot adnak a vétekre. az rendeletlen kivánság. fel táma-
dásival., szüntelen az okoság ellen viszen minket. az ördög, 

30 a ki [161a:] éjel napal tsak659 a mi veszedelmünket lesi, 
minden erejét tsak arra fordittya hogy minket a kisértetben 
ejthesen. 

Hogy ha ez a mindennek ellensége az egész emberek ellen 
vagyon, a bizonyos. hogy kisértetinek leg nagyob erejit azok 

6 5 7 a<k> [?] kisértetre 
658 elleségink [Elíras. ] 
659 t s a k < t s ak> a mi 
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ellen fordittya, a kik ötet el. hagyván az Isten szolgálat-
tyára t émek. ezt a szent a tyák is igy t a r t tyák , és azok660 

közöt leg inkáb ostromollya az ifiakot, a kiket el akarná 
vonni az Is ten szolgálattyátol. hogy még jó idején lehesen 

5 bizonyos veszedelmekben. a mint ezt már meg m o n d o t t u k . 

* S. leo. per Tigil Ule tentator eos acrioribus pulsat insidiis, quos. maximé videat abstinere 
a peccatis S. G-reg. lib 4. moral. c. 12 Diabolus quanto magis nos sibi rebellare conspicit. 
magis expugnare contendit. Eos enim negligit pulsare quos quieto jure possidet. 

Ez igy lévén fiam, azt ne tsudállyad ha gyakorta valo 
kisérteteket fogsz érzeni. se azt nem kel nyúghatat lanságal 
szenvedni, ez olyan dolog amelyet el nem kerülheted. A ki-
sérteteket gyakorta6 6 1 okozák az olyan rosz szokások, a me-

10 lyekben az elöbbeni vétkekért estenek volt. némelykor az 
alkalmatoságoktol is jönek, amelyekben szán szándékal 
veted magadot, ebben a két dologban, másra nem panaszol-
kodhatol, se másra nem vethetz. tsak magadra, ezen két 
okon kivül,662 a te ifiuságod talál más egyéb kisértetekre 

15 valo okokot is, ate ellenséged [161b:] nyugodalomban nem 
hágy, vagy ha hágy is, tsak azért hogy könyeben meg lop-
hason. készisd el hát magadot a bajnokra., készisd el a fegy-
vert magad oltalmára. légy bátor, kedves fiam. nem egyedül 
fogsz viaskodni, az Isten veled lészen, gyözedelmesé tészen, 

20 és a gyözedelemel,663 üdveséges hasznokot nyeretet veled. 
Ezek a kisértetek arra valok lésznek. 1. hogy magadot 

meg alázad, és tar ts avótekben valo eséstöl. és hogy vigyá-
zásban légy, az imádság. és más jó tselekedetek által. 2. hogy 
hová továb jobban meg gyarapodgyál. a jó erkölcsben., és 

25 minden nap nevekedgyél abban.: mert valahányszor. ellene 
állasz akisérteteknek., mind anyiszor meg ujitod és erösited 
az Istennek te t t fogadásodot. hogy ötet meg nem bántod, 
és az Isten is néked meg adgya kegyelmét. a kisértetek 
ellen. 

30 3. üdveséget szereznek néked. és meg nagyobit tyák, meny-
ben valo boldogságodot 

660 azok^ot) közöt [közöt — beszúrás. ] 
661 gyarkorta [Elírás. ] 
662 kivül, <is,> a te 
663 és a gyözedelemel, <(és> üdveséges 
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/ / / Articulus 
Holmi olyan gondolatok, melyek az elmet 

meg erösittik a kisértetekben. 
A kisértet olyan gondolat lévén. mely a vétekre viszen, 

a bizonyos hogy annak az elsö orvosága az. hogy [162a:] az 
3 elmét meg erösittsem olyan ellenkezö gondolatokal a melyek 

el fordittsák a roszrol., a melyre ingereltetik Imé elödben 
adok némelyeket, a melyek664 meg u tá l ta tha t tyák veled a 
vétket . hogy ha azokot jól meg gondolod. a midön pedig 
a kisértetet érzed magadban, illyen gondolatid legyenek. 

1. Mit akarsz tselekedni. ? egy tselekedetedel. és egy szem 
pillantásban, az Isten kegyelmit el veszted., ellenségivé 
lészesz, méltat lanná lész kegyelmihez, meg fog utálni, és 
haragjában esel. ellene mondasz a menyeknek.: el veszted 
mind azokot a jókót. a melyeket valaha tselekedtél, az 

15 ördögnek rabjává lészesz. és az örök kárhozatra veted 
magadot oh' Istenem. mitsoda veszedelem e ! oh ' fiam gon-
dolkodgyál jól ezekröl a nyomoruságokrol 

* obstnpescite coeli super hoc et portae ejus desolamini vehementer, Dno enim mala fecit 
populus meus. Me dereliquorunt íontem aquae vivae. et fecerunt sibi cisternas dissipatas 
quae continere non valent aquas. jerem 18. 

2. De mi okra valo nézve sietz arra veszedelemre, egy rosz 
gondolatnak nyomorult gyönyörüségiért. egy szemérmetlen 

20 kivánságért, egy tisztátalan. fertelmes tselekedetért, a mely 
gyönyörüsóg egy kis ideig665 tar t . és a mely ha el mulik. 
a tselekedetért. tsak keserüséget hágy maga után, szomo-
ruságot, és a lélek üsméretnek furdálását, a mely nyugoda-
lomban nem hágy [162b:] 

2a 3. visgáld meg jól, hogy kit akarsz meg bántani . A nem 
más. hanem egy olyan Isten, aki véghetetlen nagyságu. 
minden hatoságu. felségü. és szenttségü, egy olyan Isten, 
akit minden teremtet állatok imádnak, a kí elöt reszketnek 
az Angyalok. ö ellene akarsz támadni , le akarod vetni 

30 magadrol. ahozája valo engedelmeséget, és azt mondani 
mint egy pár t ütö, (:non serviam:) nem szolgálok. te féreg. és 
nyomorült ember. szemben akarsz állani teremtödel; o h ! 
nagy Isten. mitsoda méltatlanság e ? tudodé fiam. azt, hogy 

664 a melyek <(el) meg u tá l t a tha t tyák 
d(i5 jfjeig [e_ o-ból javí tva; a javítás helyén összefutott a t inta. 
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mely nagyon meg boszonttya az Is tent avétek. az olyan 
nagy dolog. hogy jóbb volna az egész világnak fel fordulni., 
mint sem egy vétket tselekedni. 

* jerem 10 non est simiüs tibi Domine. magnus es tu. et magnum iiomen tuum. in fortitu 
dine. quis non timebit te ő rex gentium Job. 9. sapiens corde est et fortis robore quis resti-
tit ei, et pacem habuit. ibid. 
Deus cujus irae nemo resistere potest. et sub quo curvantur qui portant orbem. Job. 26. 
Oolumnae Coeli Oontremiscunt. et pavent ad nutum ejus. Jerem. 2. A saeculo confregisti 
jugum meum. rupisti vincula mea. et dixisti non serviam S. Aug. peccatum est ex honorare 
Deum. quod non debet facere homo. etiam si necesse esset perire quidquid Deus non est. 

4. Hogy ha az Isten elót el rej thetnéd vétkedet . és másut 
vétkeznél nem az ö szine elöt. talám nem volnál anyira 
vétkes. De az ö szine elöt akarsz vétkezni. t udván jól hogy 
lát tégedet., hogy irtozva [163a:] tekint i a vétket melyet 
akarsz tselekedni. leheté ennél nagyobal. boszontani? ha 
gondolnád hogy valaki meg lát abban atselekedetedben. 

10 meg pirulnál szégyenletedben. és azt nem szégyenled hogy 
az Isten maga. lát, és olyat tselekedni jelen valo lótében., 
a melyet666 szégyenlenéd meg tselekedni, a leg aláb valo 
embernek is jelen létiben, Leheté az Istenhez ennél nagyob 
meg vetésel lenni, o h ! vak. ha az Is tent meg akarod bán-

10 tani, keress leg aláb olyan helyt a hol ne legyen, és ha olyat 
nem találsz, szégyenelyed hogy olyan imádásra valo szemek 
látnak vétkezni. Es tar ts olyan elöt vótkezni. a ki egyszers 
mind, mind bizonyság. mind biró és aki meg ólethet tégedet. 
abban a szem pillantásban, a melyben vétkezel 

* S. Aug. Serm. 46. de verbis domini. quem timeas major est omnibus: ipse timendus est 
in publico ipse in secreto procedis? videris. intras. ? videris. lucerna ardet videt te. lucerna 
extincta est, videt te, in cubile intras. videt te. in corde versaris, videt te, ipsum time 
cui cura est ut te vídeat. et vel timendo castus esto. aut si peccare vis quaere ubi te non 
videat. et fac quod vis. psalm 138867 quo ibo a spiritutuo. et quo a facie tua fugiam. jerem. 
29. 23. Ego judex et testis. dicit dominus. S. Bern. de Oonversione ad ciericos. cap 1. 
videt te Angelus malus, videt te Angelus bonus. videt bonis, et malis major Angelis Deus. 
& sub cujus oculis velle delinquere tam in sanum, est, quam horrendum incidere in manus 
Dei viventis. 

20 5. Fordi t tsad szemeidet annak jóságára. akit meg akarsz 
bántani, ki ellen kelsz fel, ? nem más ellen hanem ate menyei 
Atyád ellen., akitöl vet ted létedet, aki [163b:] adta néked 
mind azt valamit birsz, a ki szüntelen ta r t téged, a kinek 
segittsége nélkül tsak a kezedet sem mozdithatnád, azal. 

25 a levegö égel élsz. a melyet ö ád, és ha tsak egy szem pillan-

666 a melyet [t — d-bő\ javí tva. ] 
667 < > psalm 138 [Beszúrás.] 
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tásig el hagyna. semmivó lennél. tekinsd meg magadot teté-
töl fogva talpig. semmit olyat benned nem találsz.668 a mi 
Istentöl nem jöt volna, te pediglen mind ezek akegyelmek, 
ós jó tétemények közöt, halálos vétekel akarod ötet meg 

5 bántani , meg vetvén oly adakozo Istennek jóságát, oly jó 
Atyának szeretetét az ö tölle vet t jovakal, akarod ötet meg 
bántani . és boszontani. Eregy háláadatlan. és természet 
nélkül valo fiu, az oroszlányok szeretik azt. a ki öket tap-
lállya. te pedig kevésnek ta r tod meg bántani azt, a kitöl 

10 vet ted mindenedet 
6. Menyünk már az Isten jóságának. arra a meg foghatat-

lan mélységire., szeretetének ku t fejére, a mely az ö Fiának, 
a kristus Jésusnak kin szenvedése. I t . fiam, it. találsz669 

orvoságokot. a leg nagyob kisértetek ellen is, amelyeket 
15 másut fel nem találod. vessed szemeidet. a keresztre fel 

feszitetet üdvezitöre, aki671 rakva sebekel, el merült a fáj-
dalmakban. és aki haldoklik üdveségedért. állapodgyék meg 
rajta. mind nézésed. mind gondolatod, tekinsd meg. és el-
mélkedgyél [164a:] mind arol a mit szenved. gondold meg, 

20 hogy te éretted, és ate vétkeidért szenvedi mind azokot; 
lásd meg ha ugyan volnaó olyan kemény és kegyetlen 
szived., hogy meg bán tha tnád ate üdveségedért haldoklo 
Is tent . , és meg feszithetnéd ujontában egy halálos vétekel. 
hogy hogy ! kedves fiam, ate büneidért fel feszitetet Isten-

* S. Aug. manualis, Cap. 22 Cum me pulsat aliq.ua turpis cogitatio recurro ad vulnera 
christi. cum me9;0 promit caro mea, recordatione Tulnerum Doiíi mei resurgo. in omni-
bus adversitatibus non inveni tam efficax remedium quam vulnera curisti. ibid cap 23. 
nullum tam potens est et tam efficax contra ardorem libidinis medicamentum quam 
mors redemptoris mei. 

20 nek látása. nem elegendöé hogy meg tartoztason avétektöl. 
a vór melyet üdveségedért ki ontot . nem lágyit tyaé meg 
szivedet,, mind azoknak a fájdalmaknak., melyeket éretted 
szenvedet, nem leszené anyi erejek hogy veled szeretessék 
ötet? valamenyi seb vagyon rajta, mind annyi száj kiált-

30 t ya néked Irtozál612 avétektöl. szeresed Jésust. te pediglen 
Í 

068 találsz. [Második l — sz-ből javí tva. ] 
cc9 találsz [Második l — sz-ből javí tva. ] 
670 me ( p r o ) promit 
671 aki [Beszúrás.] 
672 I r tozál \I — i-ből javítva. ] 
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azokot a sebeket. tekintvén, a vétektöl nem irtozol, a mely 
fel feszitette a kristust, se abüneidért fel feszitetet Jésust 
nem szereted; o h ! Jesus meg ne engedgyed ezt, hanem 
tselekedgyed azt. véghetetlen jóságodbol., hogy a halálodrol 

5 valo gondolat meg hassa szivünket a kisórtetekben, a vétket 
meg utáltassa. és hogy inkáb meg halyunk., mint sem ujon-
tában meg bant tsuk azt, a ki hozánk valo szeretetiórt holt 
meg. 

[164b:] IV Articulus 
Hogy mit kellesék tselekedni a kisértetek 

10 i ránt 
Mihent észre veszed hogy valamely kisértet szivárkozik 

elmédben., annak semi helyt ne adgy., hanem vesd ki elméd-
böl mindgyarást, ezt a szent Atyák adgyák tanátsul . fö 
képen szent Hieronimus. 

* S. Hier, Epist. ad Eustochium673 21. nolo sinas cogitationes cresccre. nihil in te babylo-
nium. niliil confusionis adolescat. dum parvus est87í hostis. interfice. nequitia, ne zizania 
cresent elidatur in semine. Audi psalmistam dicentem. filia babylonis misera beatus qui 
tenebit. et Allidet parvulos tuosa7B ad petram. petra autem erat christus 

u Hogy pediglen akisérteteket. még kezdetekkor ki lehessen 
elmédböl üzni. vigyáz két dologra. 1. Emeld fel elmédet az 
Istenhez. fogad fel néki hogy egész szivedböl676 ellene mon-
dasz a kisértetnek, és annak helyt nem akarsz adni. kerjéd 
kegyelmének677 segittségit, és vess keresztet gyakorta szived-

20 re, hogy el üzed onnét678 üdveségednek. ellenségit. azt fiam 
el nem lehet hinni. hogy mitsoda foganatos az imádság 
akisértetben, föképen a midön a kristus [165a:] halálában 
valo bizodalomal együtvagyon. , ezen imádság u t ánmulasad 
magadot, valamit munkálodgyál. olvass. beszélgess. vagy 

25 valamit efélét. a mely az elmét el foglallya, meg fogod látni. 
hogy a kisértet könyen el mulik. 

* Statim ut libido titillaverit sensum. ut blandum voluptatis incendium dulci nos calore-
perfuderit erumpamus in hanc vocem. Dominus auxiliator meus, non timebo quid faciat 
mihi caro. ibid. 

e73 Eustochium [o —7i-ból javí tva . ] 
674 est <h> hostis. 
676 tuos < ap> ad petram. 
676 hogy egész szivedböl <hogy> ellene 
677 kegyelmének [é — i-hől javí tva, ] 
678 onnét <sz> üdveségednek. 
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Hogy ha pediglen a kisértet el nem távoznék, könyorögy679 

nagyob buzgoságal. fogad fel hogy annak helyt nem adcz., 
foglallyad az elmédet valamely más dologban,. hogy ha 
egyedül találkozol igen jó valamely külsö aitatoságot magad-

5 ban fel indittani, ugy mint, a szemeidet az ég felé fel emelni, 
a kezeidet., a melyedet verni, le térdepelni. ós az Isten 
segittségit kérni., igen jó a haláltol valo felelmet is magad-
ban fel gerjeszteni, az itéletet. és az örök kárhozatot erre 
a bölcs int tégedet. Emlékezél meg minden tselekedetidben az 

10 utolso végedröl,6ao és soha sem jogsz vétkezni. [165b:] 
A kisértet ellen még az igen fö orvoság, hogy a kisértetet 

ne tsak meg vesed, hanem még azt valamely jora is kel 
forditani, példának okáért, olyankor. többet imádkozál. 
olvass valamely jó könyvet . valamiben sanyargasad maga-

10 dot. . adgy alamisnát. tegyed a hitnek. és a szeretetnek 
tselekedetét. ugy a töredelmeségnek is. az ellenséged azt 
látvan, hogy nem hogy aroszra vinne, de söt még a jó 
tselekedetre ád alkalmatoságot, nyugodalomban hágy, ne 
hogy a veszedelem helyet jodra681 vályék a kisértet 

20 De fiam mindenek felet arra vigyáz,082 hogy a kisértetben 
semmit ne remély a magad erejétöl, hanem mindent az Isten 
kegyelmétöl várj . a kisérteteket jóbb modal meg nem gyöz-
heted, mint ha alázatoságal azt magadban meg vallod, hogy 
azok ellen semmit nem tehetz magadtol. az Isten kegyel-

20 minek segittsége nélkül, mentól kevesebet bizol amagad 
erejében., annál inkáb meg gyözöd [166a:] azokot, nézd meg 
mit mond szent Agoston,683 nézd meg Dávidot aki a Goliát 

* S. Aug. Serm 4 de verbis apostoli. Noli viribus fuis praesumere. vide681 David coutra 
goliam. vide parvum contra ingentem. sed in nomine domini praesumentem. 

ellen hartzol. egy ollyan gyermek. a kinek se ereje, se fegy-
vere nintsen. még is egy ret tentö oriásal viaskodik, aki teté-

30 töl. fogva talpig fegyverben vagyon. de mint hogy az Isten-

679 könyorögy [Elirás ? ] 
680 v é g e d r ö l , {é s^ és 
681 jodra {ne) vályék 
682 vigáz, [Elírás. ] 
683 Agoston, [A — a-ból javí tva. ] 
684 vide ( p a r v u m ) David contra goliam. vide parvura 
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ben bizot, azért gyözedelmes volt. Te paisal és láncsával685 

jösz reám, én pedig a minden hato Istennek nevében megyek 
reád., ezel abizodalomal. a földre veré leg elsö ütésel. esze-
rént kel viaskodni az688 üdveséged ellenségivel., az olyan. 

5 aki amaga erejében bizik. még az ütközet elött meg gyöze-
tetik. 

Hogy pediglen az Istentöl kegyelmet lehesen nyerni akisér-
tetekben., azt gyakorta kel kérni, és gyakorta kel járulni 
a szenttségekhez., a melyek nélkül lehetetlen sokáig a kisér-

10 tetek ellen állani 

V Articulus 
Hogy mitsoda mesterségekel687 tsallya meg 

az ördög az embereket a kisértetekben. 
fö képen az ifiakot. 

Az ördögnek minden ereje a kisértetekben. [166b:] tsak 
15 a tsalárdságban áll, erre valo nózve, hogy ellene lehesen 

állani, tsak az ö tsalárdságit kel meg üsmérni, azok sokan 
vannak, de azok közül hármat teszek fel., a melyekel hami-
san meg tsallya az embereket, fö képen az ifiakot. 

Az elsö az, amelyel meg nem engedi hogy meg lásák, és 
20 meg üsmerjék a roszat avétekben. a melyet tselekedtet vélek. 

de söt még az elméjekben ol t tya avétekben lévö gyönyörü-
ségnek kedveségit, és hogy mitsoda nehéz az ellen állani. és 
attol el távozni, 

Könyü meg látni hogy e mitsoda nagy tsalárdság minden 
25 képen, mivel a vétekben lévö rosz. nagyob minden ki gon-

dolhato rosznál. a vétekben lévö gyönyörüség. pedig. egy 
kis ideig tar t , és azt, a szomoruság, és a keserüség követi . 
avétek ellen valo állás. ha nehéz is, nem ta r t sokáig. és azt 
édes. és kedves vigasztalás követi, a menyet meg érdemli, 

30 oh ! kedves fiam. ne engedgyed hogy ilyen formában meg 
tsalyon ate üdveséged ellensége. [167a:] amidön valamely 
kisértetre akar vinni. tekinttsed mindgyárt a roszat. a mely 

685 láncsával [Esetleg cz-vel is olvasható; a c u tani betű nem egy-
értelmű, z-hez is hasonlít. ] 

686 az (ellenséged) üdveséged ellenségivel., 
687 mesterségekel [Első s — r-ből javí tva. ] 
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halálos vétek. ne vigyáz a gyönyörüségre. hanem688 gondold 
meg. mitsoda keserüséget fog adni avétek. ha azt meg tsele-
keszed. ne tekinttsed azt, hogy mitsoda nehéz. és bajos 
néked a vétek ellen állani. hanem ajusson eszedben.689 hogy 

5 mitsoda örömed és vigasztalásod lészen, ha az ellen állasz, 
és meg gyözöd. 

A második690 tsalárdság a melyel meg tsallya az ifiakot az 
ördög, a hogy, elejekben. adgya a kisértetben, hogy mely 
könyü azért abotsánat, . azt meg fogják gyonni, peniten-

10 tziát t a r tanak , menyiszer történik a meg. hogy a kisértet-
ben. a melynek alélek üsméret ellene akarna állani. az Isten 
segittségivel. ez a nyomorult gondolat jő az elmében, azt 
meggyonom, azért penitentziát tar tok. és ezel a gondolattal, 
nyomorultul . avótekre adgyák magokot, hogy hogy ? ha azt 

15 gondolhatnád, hogy az Isten el süllyezt a vétek u tán . azt 
meg nem tselekednéd. de mint hogy botsána-[167b:]tot 
reménlesz tölle. azért meg bántod minden tartalék nélkül! 
oh ! nyomorult . azért vagy gonosz, mert az Isten jó;691 azért 
bántod meg mert meg botsát tya néked. o h ! fiam. mely 

20 Istentelen gondolat az ilyen ! ha valaha ilyen gondolat jö 
elmédben, vesd ki azt onnét mint olyat692 a mely káromlás, 
és ördögi gondolat., a melyel. a vótkek mélységiben akar 
vetni. 

A harmadik tsalárság., a, hogy, minek utánna. a kisér-
20 te tben ejtette volna az ifiakot. azt a veszedelmes gondolatot 

adgya az elméjekre. ós azt hiteti el vélek. hogy lehetetlen 
nékik a kisértetek ellen állani., és a vétektöl el távozni. ugy 
hogy ilyen gondolatban lévén, semi eröt magokon nevegye-
nek. ós minden tartalék nélkül a vétekben el merüllyenek. 

30 Az illyen, fertelmes gondolat. ördögi találmány. és annál 
is keserveseb, mert veszedelmes lévén, mind azon által igen 

688 hanem (hogy mits) gondold meg. mitsoda 
689 eszedben. [ben — beszúrás. ] 
690 A második <g) tsalárdság [Alább néhány sorral:] el süllyezt 

[z esetleg s-nek is olvasható; a variánsban: el süllyest,] [Alább:] 
A harmadik tsalárság., [így, d nélkül és eZ-vel, váltakozva.] 

691 az Isten jó ; [az — ö-ből javí tva; Js —jó-hól javí tva;] azért 
bántod meg mert [meg g-je r-hő\ javí tva. ] 

692 olyat [t — n-ből javí tva . ] 
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közönséges az ifiak közöt. szegóny esztelenek. kitsoda varás-
lot meg t i teket . hogy az igazságot világosabnak [168a:] 
ne tar t tsá tok a napnál . ? nem latodé azt. hogy az illyen 
gondolat mint meg boszonttya az üdvezitö irgalmaságát, 

° aki vérivel érdemlette meg nékünk a kegyelmet. a melyel 
a kisértet ellen kel állanunk és a ki kezét nyu j t tya néked. 
hogy meg segittsen; ez az el hitel., nem attol jö. a ki az üdve-
ségre. hi, ha nem az ördögtöl. a ki tellyeségel el akar veszteni. 

* o insensati galatae. quis vos fascinavit non obedire veritati. persuasio haec nou est ez 
eo qui vocat vos galat 3 

Kedves fiam. ne engedgyed hogy az elmódet meg tsallya 
10 sohais az ilyen veszedelmes gondolat; hanem aleg nagyob 

kisértetekben is. emlékezél meg az üdvezitöd irgalmaságá-
rol., aki soha el nem hagya a benne bizokot, A nyomorusá-
gok. mondgya a bölcs. környül vettek engem minden felöl. és 
senki nem volt a ki meg segittsen, meg emlékeztem irgalmasá-

15 godrol. óti én Istenem., tudván azt. hogy meg segited azokot 
a kik benned biznak; és engemet meg szabaditottál aveszede-
lemtöl. 

* Eccli 51 circum dederunt me undique. et non erat qui adjuvaret, memoratus sum miseri-
cordiae tuae domine, et cooperationis tuae a saeculo sunt. quoniam eruis sustinentes te. 
domine. etc. et liberasti me de perditione. et de tempore iniquo. 

Imé ezek az ördögnek a három rend szerént valo mester-
ségi, a melyekel éll. az ifiak ellen valo kisértetiben, és mind 

20 a három egy mást követi, mivel. 1. elfedezi elöt tökaroszat . 
el hitetvén. vólek hogy a nem [168b:] olyan nagy, 2. hogy 
azt könyen el hagyhatyák. végtire a midön már jó meszire 
vitte öket, akor a véteknek el hagyását. re t tentö nehéznek 
mutat tya nékik. azért hogy ne igyekezenek azt el hagyni. 

2° vigyáz jól erre a három féle tsalárdságra. 

VI Articulus 
Hogy mitsoda fogyatkozásokban esnek 

az ifiak. a kisórtetekben. 
A vétken kivül, a melyben esnek., meg hagyván magokot 

tsalatni a felyeb meg mondot tsalárdságokal. , meg más két 
30 veszedelmesekben esnek, a melyekre igen kel vigyáznod. 

hogy azokot el kerülhesed. 
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Az elsö a, hogy a midön gyakorta valo kisértetben esnek, 
tsak hamar el vesztik abékeséges türést. és minek utánna, 
annak ellene állottak volna egy darab ideig. az utan el 
vesztik kedveket. és meg adgyák magokot az ellenségnek; 

5 ez a fogyatkozás igen közönséges az ifiaknál, és ez néki nagy 
hatalmat ád rajtok. 

Régenten. Bethulia városát. Hollofernes. [169a:] meg 
szálván. a város eleji az egész nópel az Istent kérék hogy 
szabaditaná meg öket, de látván hogy az Isten meg nem 

10 halgatná oly hamar kéréseket a mint ök akarnák. el végezék 
hogy ött nap mulva a várost fel adnák. ha adig segittség 
nem jöne. a bátor judith ezt meg halván. igen rosznak találá 
végezéseket, és meg is feddé rolla öket mondván. kik vagytok 
ti. kik az urat kisértitek, nem oly beszéd ez, hogy irgalmaságot. 

15 nyerjen., hanem inkáb hogy haragra indittsa, idöt vetettetek ti 
az ur irgalmaságanak., és ati akaratotok szerént napol rendel-
tetek néki, ugyan ezent szányuk bánnyuk meg, és azö irgalma-
ságát. köny hullatásokal kérjiik 

Hasonlot mondok fiam néked. amidön nyughatatlankodol. 
20 a kisértetben., nem remélvén hogy az ellen álhass. végtire 

meg adod magadot ellenségednek., és azal. igen meg 
boszontod az Istent, mert ugy nem bizol kegyelmében, és azt 
akaratod szerént akarod el rendelni, holot nem ugy nyerik 
azt meg, de söt még. [169b:] bizodalmatlanságodal., méltat-

25 laná tészed magadot az ö irgalmaságához., el távoztatod 
tölled kegyelmét., és minden tartalék nélkül avétekben fogsz 
esni, nem fiam, nem, igy kel tselekedni, bókeséges türönek 
kel lenni a kisértetben., és alázatoságal reménleni az Isten 
kegyelmét, aki soha el nem hágy. hogy ha elöbször693 el nem 

30 hagyod ötet, azt tud meg hogy móg aleg nagyob szentek is 
voltanak a kisórtetben. valamint magad, emlékezél meg 
szent pálrol a ki a kisértettöl valo meg szabadulást kérvén 
Istentöl., ezt a választ vevé. Azmí én kegyelmem elegendö 
néked, mert az erö, az erötlenségben végeztetik el. 

35 A második fogyatkozás a melyben az ifiak esnek a kisér-
tetkor, a hogy, a midön ugy történik, hogy meg gyözetnek 

6 9 3 elöbször [6 hosszú J-hő\ javí tva. ] 
6 9 4 Az [A - a - b ó l j a v í t v a . ] 

judíth. 8. 

conc. trid. sess. 
6. 0.12. 
non deserit nisi 
prius deseratur. 

2 Oor. 12. 
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egy szer az ellenségtöl., akor bátorságokot el vesztik. a 
fegyvert el vetik, és minden féle kisértetektöl meg hagyák 
magokot nyeretni. oh ! Istenem mely rettentö vakság, azért 
fel adni magákot695 az ellenségnek, mert egyszer meg gyöze-

a tettek. minek utánna el vesztették696 volna az Isten kegyelmét; 
fel ger-[170a:]jeszék még hová továb inkáb az ö haragját, 
holot azt meg kellene engesztelni. a penitentziával; mi ellen-
kezik ennél inkáb az okoságal. ? 

Az Izraéliták. esze gyülekezének. hogy a Benjamin697 

10 nemzettségin boszut állanának valamely irtoztato vétekért, 
iel veszték, mind az elsö, mind a második hartzot., noha sokal 
többen valának mint a Benjamiták. ezen a két veszedelmen 
ök igen meg ütközének, és szomorkodának, mind azon által. 
el nem veszték bátorságokot, hanem atabernaculum eleiben 

15 menének. és ót. sirtanak. böjtöltenek. könyörögtenek és az 
Isten haragjának engesztelésire. áldozatokot ajánlának, 
emeg lévén. fegyvert fogának, és bátran menének a hartzra., 
a melyet meg nyerék., és az ellenséget tsak nem mind meg 
ölék. 

20 Ihon fiam, ezt a példát kel követni a kisértetekben. az egy 
szeri el vesztet hartzon nem kel meg ütközni, hanem az 
Istenhez kel folyamodni, siratni kel nyomorusagidot, 
botsánatot kel tölle kérni. meg engesztelni haragját. kérni 
kel kegyelmének segittségit. és minek [170b:] utánna, 

25 büneidért valo penitentziát tartottál volna, az Isten nevében 
ismét a fegyverhez kel nyulni. és hüségel viaskodni, és az 
eseted, nagyob vigyázásban tegyen, tselekedgyél tehát 
eszerént fiam, és kövesed ezeket hüségel. 

VII Articulus. 
Hogy mit kel tselekedni a meg gyözetet 

30 kisértet után. 
Rend szerónt, a kísértettöl valo meg szabadulás után, két 

fogyatkozásban esnek., az elsö a. hogy az Istennek hálákot 

695 magákot [magáthól javí tva ; k— t-höl javí tva. ] az ellenség, k. 
696 el vesz<te)tették [Törlés tollhiba mia t t ; ] volna az Isten 

kegyelmét; <(ger) fel ger-[170a:]jeszék [fel ger- <(ger) alá írva a lap 
alján. ] 

697 Benjamin [i —e-ből javi tva. ] 
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nem adnak agyözedelemért. a melyet vettek segittségivel, a 
második a, hogy nem igyekeznek el kerülni. a következendö 
kisérteteket, Ez a két fogyatkozás. okoza, hogy oly könnyen 
esnek meg más kisértetekben; és meg is gyözetetnek, Elöször, 

5 mert az Isten azt akarja hogy hálákot adgyunk néki jó 
téteményiért . másodszor. mert a ki magára nem vigyáz, azt 
hamar meg lopja, és meg gyözi az ellensége 

A tehát igen szükséges fiam, hogy a midön va[171a:]la-
mely kisértetet meg gyösz. leg elöbször is azt köszönd meg. 

10 és adgy hálákot Istennek a gyözedelemért. üsmerd meg azt 
magadban, hogy a tsak egyedül ö tölle jö. é snem magadtol, 
és hogy az ö segittsége nélkül. ezerszeris a kisértetben estél 
volna 

Az ez u tán valo kisértetek ellene állásához pedig eszerént 
10 készüly. 1 fogad fel az Istennek, hogy minden erödböl azok 

ellen fogsz állani, 2. kórjed. alázatoságal. az ö segittségit. 3. 
ted fel magadban hogy olyan modokal fogsz élni. a melyeket 
már meg probáltad. hogy el kerültessék a kisértetet 

Hogy ha ugy történik hogy valamely ideig kisértet nélkül 
20 találsz lenni. né bizál az olyan békeséghez. és tsendeséghez. 

mert a mint Szent Gergely mondgya. az ellenség tsendeség-
ben hadgya egy ideig némelykor az olyanokot a kiket sokat 
kisértet. azért hogy könyebben meg lophasa öket a midön 
semmitöl nem tar tanak, , és a vétekben ejttse öket valamely 

20 nagy kisértettel. Erre valo nézve vigyáz mindenkor magadra, 
kérjed minden nap áz Isten [171b:] segittségit, és vesd ki 
mentöl hamaréb az elmédböl a vétkes gondolatokot 

* S. Greg. 3. moral. 16. Saepe antiquus hostis postquam menti noatrae tentationis certa-
men inflixerit, ab ipso suo certamine ad tempus recedit non. ut illatae malitiae finem 
praebeat; sed ut in corda quae. per quietem secura reddiderit, répente rediens facilius 
inopinatus irrumpat. 

VIII Articulus 
Nevezetes példa. a melyböl meg láthatni . 

mint kellesék a kisértet ellen állani 
30 Azt egy régi igen jól mondotta. , hogy az út a melyet a 

letzkéböl tanullyák. igen hoszu, de a melyet a póldábol698 

tanullyák. a rövid, és hathatos . azért szükséges699 olyanok 
6 9 8 példábol [Első l-d-hő\ javí tva.] 
6 9 9 s z ü k s é g e s < o l y a n p é l d á k o t e l ö d b e n t e n n e m ; ) o l y a n o k p é l d á i t 

e l ö d b e n t e n n e m . 

longum iter per 
praeoepta.. 
breve et efficax 
per exempla 
Seneca. epist. 6. 
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példáit elödben tennem, a kik viaskodtanak a kisértetek 
ellen. hogy az ö példájokot követvén. a kisérteteket meg 
gyözhesed. 

A töb példák közöt a melyeket elé hozhatnék, tsak a700 

5 nagy szent Hieronimust választom például néked., a ki is 
olyan ifiu volt mint magad az ö kisértetinek idejében, soha 
olyan kisértetekben nem is lósz, mint ö volt, és talám ö 
egye[172a:]dül az Isten szolgai közöt, a kinek ifiusága leg 
inkáb meg probáltatot a kisértetekel, de ö azokot ditsösóge-

10 sen mind meg gyözte nagy hüségel; elödben is teszem azokot 
mind rendel., ugy a mint maga le irja, olvasad nagy figyel-
meteségel. 

Ez a szent még ifiu lévén., minek utánna egy darab idöt 
töltöt volna a világi életben. igen kezdé ohajtani az Isten 

10 szolgálattyát, és tellyes meg térésivel. üdveségin munká-
lodni. fel tévé magában hogy a világot el hagya, és valamely 
pusztában menyen, hogy penitentziát tarttson. és egészen a 
jó erkölcsre adgya magát. erre valo nezve leg elöbször is 
Jerusálemben mene. hogy a szent helyeket meglátogasa., és 

20 onnét, a pusztában rejté magát. 
Abban a helyben marada négy esztendeig. azon idök alat. 

noha. nagy sanyaruságokban elt is. de szüntelen valo nagy 
kisérteteket szenvede, és ollyanokot, hogy szánakodásal kel 
irásit olvasni, imé miket ir egy áitatos aszonynak. oh' ebben 

2o a nagy pusz\Y12h:~\tában. a mely irtoztato lako hely a szüntelen 
valo sütö verö fény miat. hány szor jött elmémben a Romai 
kies101 és kényes élet, tellyes lévén keserüségel; félre valo 
helyeket kerestem, a hol sirathasam vétkeimet; iszonyodtak a 
Giliciumban az én éktelen tagjaim,. minden nap tsak sirtam és 

0 suhajtoztam., más ágyam nem volt, hanem a föld, se más 
eledelem, hanem a mitsodásál éltenek a pusztában lévö barátok, 
a kik tsak vizet isznak, és nyers füvet esznek, még mikor 
betegek is, ebben az állapotomban., és rabságomban. a melyben 
tettem volt magamot, hogy a poklot el kerülhesem. noha ót más 

3a társaságban nem voltam. hanem a scorpiokal., és a vad állatok-
kal. mind azon által gyokorta ugy tettzet. mint ha a Romai 

7 0 0 tsak a <sz) nagy szent 
7 0 1 k ies { é l e t , ? ) é s k é n y e s é le t , 
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aszonyok703 gyülekezetekben lettem volna. a böjt miat az 
ábrázatom el haloványodot volt. de az elmém. a tisztátalan 
kivánságok után éget az el lankadot, és mint egy nálamnál eléb 
meg holt?04 testemben., érzettem égni: [173a:] a tisztátalan705 

5 gyönyörüségnek tüzét. 

* o quoties in eremo constitutus. in illa vasta solitudine quae exusta solis ardoribus horri-
dum monachis praebebat habitaculum. putavi me romanis interesse deliciis. sedebam 
solus quia amarítudine702 repletus eram,: horrebant sacco membra deformia; quotidie 
lacrymae, quotidie gemitus. et si quando repugnantem carnem somnus imminens op-
pressiset. nuda homo vix ossa haerentia collidebam de cibis vero et potu taceo. cum 
etiam langventes monachi frigida aqua utuntur: et Coctum aliquid accepisse Iuxuria 
sit. ille igitur; ego qui ob metum gehennae. tali me Oarcere damnaveram, scorpionum 
tantum socios et ferarum, saepe choris intereram puellarum pellebant ora jejuniis. et 
mens desiderüs aestuabat. in frigido Corpore. et ante hominem suum Carne praemortua: 
sola libidinum incendia bulliebant 

Imé mitsoda706 kisértetekben vala ez a szent, de nézd meg 
hogy ez a nemes vitéz mint viselte magát. az ostromokban. 

Ebben a keserves dllapotomban: minden emberi segittségtöl 
meg lévén fosztatva. a kristus Jesus lábaihoz borultam. azokot 

10 köny hullatásimal öntözém valamint magdolna, és a fel 
támadot testet, egy nehány hetegik707 valo böjtölésekel. hodolta-
tom vala, emlékezem. a tobbi közöt arrol; hogy egész napokon, 
és éttzakákon kiáltoztam a segittség után, és kértem az Isten 
segittségit azokban a viaskodásokban., és meg nem szüntem az 

15 imádságtol. és a mélyem verésitöl, mind addig valamég a 
haboruság el nem mult, és az Isten kegyelme708 viszá nem adta a 
nyugodalmat, és a tsendeséget fiam mitsoda nagy példa ez? 

* Itaque omni auxilio destitutus, ad Jesu jacebam pedes. rigabam Iacrymis. crine terge-
bam. et repugnantem carnem hebdomadarum inedia sub jugabam. memini me claman-
tem diem crebro junxisse cum nocte. nec prius ac pectoris cessasse verberibus qua rediret 
I)omino imperante tranquüitas. 

de halgasad még mi [173b:] következik. 
Es mint hogy az Isten az én bizonyságom, mondgya ezen 

20 szent. minek utánna sok köny hullatásokot ejtettem volna. az ég 
felé emelt szemekel, olyan nagy vigasztalást érzék, hogy ugy 
tettzék mint ha az Angyalok gyülekezetiben lettem volna. és ki 

7 0 2 amari tudine [Első i—a-hól javí tva . ] 
7 0 3 aszonyok <tar) gyülekezetekben 
7 0 4 meg holt <testben> testemben., 
7 0 6 t isztátalan {szerete) gyönyörüségnek 
7 0 6 mitsoda [o — o-ból javí tva; da — beszúrás. ] 
7 0 7 hetegik [Elírás hetekig helyett. ] 
7 0 8 [Sorvégen:] ke [új sor elején:] kegyelme 
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mondhatatlan örömel énekelém ezeket a szókót. a te jó illatodban 
futunk utánnad. oh én Istenem 

* et (ut ipse mihi testis est Dominus) post multas lacrymas post Coelo inherentes oculos. 
non nunquam yidebar mihi agminibus interesse Angelorum, et iaetus. gaudensque can-
tabam post te in odorem ungventorum tuorum currimus 

oh! mitsoda példa fiam ez arra., hogy akisértetek ellen 
igyekezél állani, oh. ! a mely nem tsak tsudálatos. de a 
melyböl mind magad tanulhatz, mind azok is akik veled egy 
idösüek. ebböl három dolgot tanulhatz. 1. hogy a kisérteten 
meg nem kel ütköznöd mivel ez a szent az ö ifiuságaban., a 
nagy sanyargatási közöt és távul minden vétekre vivö 
alkalmatoságoktol. sok ideig szenvedet oly nagy kisértete-

10 ket, 2. meg tanyi t arra miképen kel ellene állani akisértetek-
nek, meg muta t tya példájával. hogy ahoz szükséges. a testi 
sanyargatás. és az imádság. de annak alázatosnak, buzgónak, 
és állandonak kel lenni, 3. azt is meg tudod. hogy mi kö-
[174a:]veti rend szerént a kisórteten valo gyözedelmet., a mely 

10 nem más, hanem, kedves. és vigasztalásal valo tellyes öröm. 
a melyet belsö képen érzik, el mondván ezel a szentel. vony 
magad u tán oh' én Istenem. és a te parantsolat idnak u t tyá-
ban futok. 

o h ! kedves fiam. ez a szép példa hadd legyen mindenkor 
20 szemed elöt, a midön kisértetel. gondolkodgyál a pusztában 

lévö szent Hieronimusról a ki a kisértetek ellen áll, a sanyar-
gatásal. sirásal; imádságal. borulván a kristus lábaihoz, 
segittségit kérvén, magad is azt tselekedgyed. a puszta 
hellyet legyen néked a házad, a hol az Isteni segittséget 

25 vegyed a kisértetek ellen; bizonyos is lehetz abban, liogy az 
imádságod után, az Isten. tsendeséget fog küldeni. és olyan 
örömet, és vigasztalást fog adni. a mellyel még mászor is a 
kisértet ellen fogsz állani, és az üdvezitöt. még hivebben 
szolgálni 

X Rész 
Az akadályokrol. melyek tsak a gazdag 

ifiakot tekintik 
Az akadályok a melyekröl eddig szolottunk., kö-[174b:] 

zönségesen minden rendben. és hivatalban lévö ifiakot 
tekéntik. de mint hogy, a rendek., és a hivatalok közöt 
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vannak olyanok., a melyek különös akadályokot hoznak 
magokal, szükséges hogy azokrol i t t egy szót szollyak azok 
ahivatalok különösön. a gazdagság, a nemeség, az egy házi 
joszágok. 

5 A mi agazdagságot illeti, abban nintsen kéttség,709 hogy a 
különös akadálya ne volna az üdveségnek, mivel az Isten fia 
ezt maga bizonyittya.710 mondván, hogy azok meg fojttyák 
alelkekben az Is ten igójinek magját, és meg nem engedik 
hogy meg gyükerezenek azokban, ós gyümölcsöt hozanak. 

10 ezek a szok, nem tsak az idös komakban tellyesednek bé, 
akikben a gazdagsághoz valo szeretet inkáb uralkodik, ezt a 
roszat még az ifiakban is lehet latni, a kiknek gyakorta, a 
gazdagságnak kivansága, nagy akadályokra vagyon. 

Ehez más bizonyság nem kivántat ik a minden napi 
lo probán kivül., a mely meg muta t tya , hogy az gazdag ifiak 

rend.szerént roszab erkölcsüek má-[175a:]soknál azt lát-
hatni , hogy tsak a gyönyörüségre adgyák magokot. restek. 
a munká t gyülölik. az elméjeket tsak hejában valoságban 
foglallyák, nagyra vágyok, a gazdagságokot ohajt tyák. 

20 kevélyek, magok felöl sokat álitanak. a másokot meg vetök. 
engedetlenek, az oktatásokot bé nem veszik. és más töb 
ilyen rosz erkölcsök vannak bennek. gyakorta, hamisak, és 
a rosz tselekedetekre hajlandok, ellenben pediglen. az 
ollyanok a kik szegónyek, vagy közép érteküek. az Isteni 

2o félelemben élnek. az üdveségeken munkálodnak. a jó 
erkölcsben eléb mennek, ahenyélést kerülik, a munkát 
szeretik, a tanulást keresik. és azt hasznokra fordittyák, És 
illyen formában az Is ten áldását veszik magokra,, a ki 
örömest teszen jót az alázatosokal., és az ötet félökel., 

30 elienben711 pedig meg veti a kevélyeket, és azokot, kik 
erejekben biznak, és sok gazdagságokban ditsekednek. 

Ezeket azért mondom fiam, tudtodra adván. hogy ha az 
Isten gazdag rendben hozot evilagra.712 arra igen vigyáz, 
hogy a gazdagság oka né légyen713 [175b:] kárhozatodnak, 

709 kéttség, [s -y-ból javí tva. ] 
710 bizonyittya. [Második i -o-ból javí tva. ] 
711 ellenben <vetik) pedig meg veti 
712 evilagra. [v — í-ből javí tva. ] 
713 a gazdagság oka né légyen <(ga-)[175b:] kárhozatodnak, 
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valamint oka minden nap sokaknak. sok számuakban, 
nyilván ki is tettzik ez az igazság a melyet a kristus mondot, 
hogy mitsoda nehéz a gazdagoknak üdvezülni, három dolgot 
kel tehát tselekedned. 

5 1 Azt el kel magadal hitetned; a mint az igaz is, hogy a te 
gazdagságod, sokat á r tha t üdvesógednek. hogy ha el nem 
kerülöd az akadályokot, a melyeket okoz, és hogy ha azt, 
jóra nem forditod. 

2. Mászodszor meg kel tudnod azokot az akadályokot. , 
10 hogy magadot meg örizhesed azoktol. azok sokan vannak, 

* de tsak egy nehányat teszek fel., a kevélység. engedetlenség, 
henyélés, a gyönyörüség. arosz társaság, a hizelkedés, mind 
ezektöl örized magadot. 

Légy alázatos gazdagságodban meg emlékezvén a szent 
10 Agoston mondásárol. hogy a gazdagság a kevelységet szüli, 

és mint hogy minden gyümölcsnek különös fórge vagyon, a 
gazdagságnak is vagyon., a mely a kérkedékenység, és a 

* S. Aug. serm. de verbis Domini. nihil est quod si7u generent divitiae quomodo superbiam. 
omne pomum omne lignum liabet vermen suum, vermis divitiai'um superbia est. 

maga hittség. gondold meg hogy a gazdagság mitsoda 
veszedelemre teszen minden nap. mind az Is tent meg bánt-

20 hatod. mind715 magadot el vesztheted, más részint pe-[176a:] 
dig, mitsoda nagy számot fogsz néki adni. azért, hogy ha azt 
jora forditodc vagy sem. mit ditsekedhetel agazdagságok-
ban, a melyeket az Isten elveheti egy orában, ós a melyekel 
a mint a bölcs mondgya. valoságos gazdagságokot nem 

20 szerezhetz. ugy mint bölcseséget, és jó erkölcsöt. hogy ha 
pedig ezek nélkül szükölködöl, minden jovaidal. olyan lesz 
mint egy czifrán fel öltöztetet ló, a ki minden ékeségivel. tsak 
okoság nélkül valo állat 

Légy engedelmes és szó fogado; örömest tanuly, és 
30 örömest vegyed az intést. azt pedig hitesd el magadal, hogj' 

mentöl. nagyob, és gazdagab vagy, annál nagyob szükséged 
vagyon. a tanulásra, azért mert inkáb meg eshetel., és a te 
fogyatkozásidot, nagyob rosz követheti mint a szegényekét. 
kerüllyed a henyélést, a mely oly természete a gazdagok-

714 si {gerent) generent 
715 m i n d <(tegedet> m a g a d o t 

quani difficüe 
qui peeunias 
habent in reg 
num Dei iu-
trare, luk. 18. 

prov. 17. quid 
prodest stulto 
habere divitias. 
cum aapientiam 
amare non 
possit. 
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nak, emlókezél meg arol. hogy a gazdagok, a mint az irás 
mondgya. az emberek munkáiban nintsenek. és az emberekel 
meg sem büntetetnek. de félö. mondgyaszent Bernárd. hogy az 
ördögökel meg ne büntetessenek 

* ps. 27. in labore hominum non sunt. et cum hominibus non flagellabuntur 
peccare volunt sed non flagellari cum hominibus. unde timendum est ne flagellentur 
cum daemonibus. ad pastores. 

5 [176b:] oltalmazad magadot agyönyörködtetésektöl, emlé-
kezé lmeg arol. hogy a tisztaság. mindenkor nagy veszede-
lemben forog a gazdag házaknál, a hol. a kényes eledel. 
köntös, fekvés, és más sok illyen alkalmatoságok miat, ezer 
veszedelemben vagyon, jaj akik gazdagok vagytok, kik éléfánt 

10 csontbol valo agyakban alusztok, és bujálkodtok, a ti ágyaitokon, 
kik meg eszitek a bárányt. a nyájbol. és a borjut a csorda közül, 
kik a bort csészékböl iszátok, és jeles jó kenettel. kenitek maga-
tokot. és a szegényeken nem szánakoztok. az Isten fia meg azt 
mondgya. jaj néktek gazdagoknak, mert el vettétek vigaszta-

15 lástokot. 
Távoztasd el magadtol a rosz társaságot, a mellyet a 

gazdagságod, könyen hozád szoktat tya. 
Meg ne hagyad magadot tsalatni a hizelkedésel, a mely 

mindenkor a gazdagokot követi, és a mely meg ront tya 
20 elméjeket, fö képen az ifiaknak. a szent Hieronimus mondása 

szerént, ne adgy semmi hitelt annak. a mit ditséretedre 
mondanak, mivel vagy ollyanrol. adnak nóked ditséretet a 
mely nem érdemel ditséretet, ugy mint rendedröl, gazdag-
ságodrol., terme-[177a:]tedröl. és töb ilyenekröl, vagy 

20 olyanokrol. a melyek benned fel nem talál ta tnak. ugy mint 
a tudomány.7 1 6 bölcseség, és a jó erkölcs, vagy ha fel talál-
ta tnak is. nem tölled vannak, az elsöröF17 ditsekedned, 
hejában valoság. a másikárol. bolondság, a harmadikárol. 
igaságtalanság, mivel ugy magadnak tulajdonit tanád a 

30 ditsőséget, a mely tsak az Is tent illeti. 
Még egy harmadik dolog vagyon hátra . a mely nem más, 

hanem hogy, igen vigyáz aveszedelmekre, a melyekre tészi a 
gazdagság üdveségedet. azt jora kel forditani, hogy segittse 

716 tudomony. [Elírás. ] 
717 az elsö<(k) f v a g y < b \ V ] rö l [az — ez-böl j a v í t v a . ] 

Amos. profe. 6. 

Ink. 6. 

8, Hier. ad ce-
iantiam. 
Adultorum 
quoque assen-
tationes, et 
noxia blandi-
menta fallaciae 
velut quasdam 
pestes animae 
fuge, nihil est 
quod tam facile 
corrumpat men-
tes hominum 
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üdvezülésedet. ez iránt pedig jóbb tanácsot nem adhatok., 
mint azt hogy kövesed. a mit szent Pál hágy a gazdagoknak. 

E világi gazdagoknak meg parancsold., mondgya Timo-
theusnak, hogy kevélyek ne legyenek., se reménségeket. a 

5 bizonytalan gazdagságokban ne vessék, lianem az élö Istenben. 
(:ki nékünk mindeneket böségesen ád táplálásunkra.:) hogy 

jót tselekedgyenek, gazdagok legyenek a718 jót tselekedetekben, 
könnyen adakozanak, közöllyenek, kintset gyüjttsenek magok-
nak, jövendöré119 jó fundámentumot, hogy el kap-\\77h\]ják 

10 az igaz életet. ilyen formában akarja fiam. hogy a gazdagok 
éllyenek gazdagságokal; eztet követned kel. hogy ha azt 
akarod, hogy a tiéd elne veszesen tégedet, halgasad hogy 
szent Cypriánus mit mond néked, Egy nagy örökség. igen 
nagy kisértet, hogy ha annak jövedelmét szent dolgokra 

15 nem fordittyák, és mentöl ki ki gazdagab a jószágban, annál 
inkáb kel azt vétkeinek váltságára forditani, és nem azoknak 
szaporitására. 

* S. Oypr. lib de habitu Tirginum. Tentatio est patrimonium grande, nisi ad usus bonos 
census operetur: ut patrimonio suo unus quisque locupletior magis redimere debeat 
quam augere delicta 

XI Rész 
A nemesek különös akadályirol. 

Kissebséget tennének a nemeségnek, hogy ha azt, a jó 
20 erkölcsök akadályi közi720 akarnák tenni, de az igazságot 

azal meg nem bán t tyuk . ha azt mondgyuk hogy a nemeségel 
valo roszul éles, nagy akadálya a nemesek üdveséginek, és 
gyakorta az is oka veszedelmeknek, és kárhozat tyoknak. 

Tsak egy kevesé visgállyuk meg a nemesek életét, ez az 
25 igazság ki tettzik, és nyilvánságosan roeg láthatni hogy rend 

szerént. ennél meg romlot tab, se [178a:] rosz erkölcsel 
tellyes rend ennél nintsen 

Abban arendben uralkodik a maga hittség, a mely min-
deneket meg vet te t vélek, és mindeneket721 aláb valoknak 

30 t a r ta t tya náloknál. tsak a nagyra vágyás. és az elömenetel. 
vagyon az elméjekben. minden gyönyörüségek alá vannak 

718 a ( t ) jó tselekedetekben, 
,19 jóvendöre(,) 
720 közi ( t ennék , ) akarnák tenni , 
721 m i n d e n e k e t [et — b e s z ú r á s . ] 

1 timoth. 6. 17. 

jób. 11. vir va-
nus in super-
biam erigitur. 
et tanquam 
pullum onagri 
se liberum 
natum putat. 
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jüb 21 qui 
dixerunt Deo 
recede a nobis. 
scientiam via-
rum tuarum 
nolumus quiss 
est724 omni-
potens. ut 
serviamus ei et 
quid prodest si 
oraverimus 
illum. 

job 21 14,. 

vettetve, bát rak , és orczátlanok a magok vétkit ki nyilat-
koztatni , és azokban ditsekedni, irigyek, a raagok hasznokot 
keresök. tsak magokot szeretök; igaságtalanok, erö szakosok. 
kemények, és gyakorta másokhoz kegyetlenek., fö képen az 

0 a lat tok valojokhoz. türhetetlenek. haragosok. szitkozodok, 
káromkodok, boszu állok, nem akarván el szenvedni leg 
kiseb. bántodást . a mely tsak az ö gondolattyoktol jö. fel 
tévén magokban., hogy soha egyet se szenvedgyenek el. oh ! 
Istenem mitsoda élet az ilyen. ollyan722 embereknek, a kik a 

10 keresztyéni vallást t a r t tyák? 
De a mi leg keserveseb ebben arendben., az az otsmány723 

egymást fegyvere valo ki hivás. és ebben oly igen el merült 
az ö elméjek. hogy nintsen olyan ora életekben. a melyben 
kószek ne legyenek meg verekedni leg kiseb meg bántó 

1 szóért, ez a rosz indulat. szüntelen valo halálos vétekben 
t a r t tya öket, és [178b:] az Isten kegyelmóben. nem engedí 
sohais öket lenni. nem is szolok. arrol, hogy avallást meg 
vetik, hogy mitsoda szabados, és Istentelen életet élnek, fö 
képen a mostani idökben. menyin vannak közöttök olyanok 

20 akik azt mondgyák az Istennek, valamit az Istentelenek 
mondanak néki a szent irásban; Távozál el tölünk. és utaidnak 
tudományát nem akarjuk, kitsoda a minden hato hogy szol-
gállyunk néki, és mit használ nékünk ha imádkozunk néki. ? 

Nem keserves dologé azt látni. hogy a keresztényeknek leg 
25 szeb része. oly igen meg légyen romolva. és hogy anemeség, a 

mely a jó erkölcsnek jutalmára adatot . a mostanában a 
nemeseknek, meg romlásokra. és veszedelmekre vályék, ugy 
anyira hogy gyakorta jele a meg vettetésnek, és hogy jóbb 
let volna. ha a nemeseknek leg nagyob része aláb valo 

30 familiákbol volnának. mivel. azt jól mondgya egy az Atyák 
közül. hogy mit használ. nagy lenni az emberek elött., meg 
vetendö. és nyomorult az Isten elött. az emberek tisztellyék. 
és az Isten meg vesse. parancsolni az ártat lanoknak, és rabja 

* Euseb. Emiss. homi. 3 de paschate. quid prodest quod liber est in natura, qui servus 
est in conscientia. videmus extrin secus generis nobilitate sublimes. intrin secus mentis 
infirmitate degeneres. innocentium dominos. et criminum servos. 

722 ollyan [n — kósőbbi beírásnak látszik. ] 
723 o tsmány <(fe) egymást fegyvere valo ki hivás. 
724 quiss ( o m ) est omnipotens. 
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lenni a rosz kivánságoknak, egy szoval boldog lenni [179a:] 
ezen avilágon egy kevés ideig. és a máson nyomorult . és 
kárhozatban lenni, és örökké ezeket kiáltani, Mit használt 
nékiink a kevélység. vagy a gazdagságokal valo kérkedékenység 

0 mit hozot nékünk. el multak mind azok mint az árnyék miért 
tavoztunk el az igazságnak utyátol. 

oh. kedves fiam. ha nemes. vagy, arra kénszeritlek. hogy 
gondolkodgyal valoságal magadrol, és a veszedelemröl. a 
melyre tészen nemeséged az üdveséged iránt. ne higy 

10 amagad rendének. és tar ts attol. hogy veszedelmedre ne 
legyen, mentöl felyeb valo rendben vagy, annál inkáb 
tartozol jó erkölcsü lenni, hogy magadot meg menttsed. 
arended veszedelmitöl. és igyekezól azon., hogy a nemeséged. 
ne legyen oka kárhozatodnak. erre valo nézve kövesed ezeket. 

15 1. Tanuld meg azt, hogy mi légyen avaloságos nemeség, a 
mely, meg válhatat lan ajó erkölcstöl. ugyan ajó erkölcsel is 
ta r t tyák azt meg. aztot ate eleidnek, azö szép tselekedetek 
meg jutalmaztatására adták volt, ha követed öket jó erköl-
csökben: meg érdemled anemesi nevet. de ha nem követed; 

20 nem vagy valoságos nemes. 
2. Tud meg azt, hogy az emberektöl rendeltetet [179b:] 

nemeségen kivül, vagyon más Isteni nemeség, a mely sokal 
fellyeb valo amanál, és a melyet a kegyelemel szerzik, mert 
ha a nemeség a fö renden levö szülóktöl valo születésböl áll, 

2D mitsoda nemeség, az Istennek fiává, és a kristusnak örökös 
társává lenni. és az ö országát birni. E fiam az a nagy, és 
valoságos nemeség, ha ilyen nemes vagy. valoságos nemesé-
ged vagyon., de ha725 nem vagy, akár minémü nemeséged 
legyen az emberek elött, de Isten elött utálatos vagy. 

30 3. Ez igy lévén, ne légy se kevély. se kérkedékeny nemesé-
gedért. Igen rosz nemeség az, mondgya szent Agoston, a ki 
kevélységiért meg vetendö Isten elött. Ellenben pedig annál 
alázatosab légy. hogy nemes vagy. a bölcs szerént. mennél 
nagyob vagy, alázd meg magadot mindenekben., és ugy kedves 

3a lesz Isten elött. ehez hasonlo szép oktatást ád szent Hieroni-
mus a nemeseknek., Ne betsüllyed magadot fellyeb másoknál 

725 de ha <^nin)> n e m v a g y , 

Sap 5. 8. 

Mala nobilitas. 
quae semper 
superbiam apud 
Deum reddit 
ignobilem 
S. Aug. serm. 
127. de temp. 

Booli 3. 20 

207 



nemeségedért: és meg ne vessed azokot a kik nem nemesek, a mi 
vallásunk nem személy valogato. az emberek rendét n.em tekin-
ti,726 hanem az életet. a szokásokrol itéli a nemeséget [180a:] az 
Isten elöt mas nemeség nintsen, hanem hogy a vóteknek ne 

5 szolgályanak, az Isten elöt valo nemeség a, hogy a jó 
erkölcsben fényeskedgyenek 

* nulli te unquam de generis nobilitate praeponas. nec miseriores quosque aut humili loco 
natos te inferiores putes. nescit religio nostra personas. accipere. nec conditonis homi-
num. sed animos inspicit singulorum. servum et nobilem de moribus pronunciat, sola 
apud Deum, libertas est, non servire peccatis. summa apud Deum est nobilitas Clarum 
esse virtutibus. epist ad. Celantiam. 

4. Igyekezél azon hogy meg tudhasad a rend szerént727 

valo rosz erköleseit. a ncmeségnek. azért hogy azokot el 
kerülhesed. ide fellyeb némelyekröl szollottunk, kérjed 

10 minden nap az Isten kegyelmét. hogy azokban ne esél, és 
arra reá emlékezel., hogy a nagy renden lévöket, a nemeseket. 
az Is ten igazsága. sokal keményeben728 büntet i meg. mint 
sem másokot, valamint a bölcs mondgya. Sap. 6. 7. 

5. Fordi t t sad a jó erkölcsre nemeségedet. hogy lehet az, 
35 azt kérheted.729 két képen, elöször ha nemes lévén. jó 

erkölcsü vagy. a te jó erkölcsöd ugy mondván kedveseb lesz 
Isten elöt; szent Bernárd szerént. aki azt mondgya. hogy az 
Isten. noha. a személyekben ne válogason is. mind azon. 
által a nemesek jó erkölcse. valamivel elötte kedveseb, ezigy 

20 lévén, ate [180b:] nemeséged730 a jó erkölcsre gerjeszthet 
teged, másodszor másokot is arra vezethetz: a te példád 
foganatosab lészen. a mások elméjiben., a beszédid hathato-
sabbak lésznek az intésre, több modod lészen a nyomorultak 
segitésében, az nyomatakot inkab meg szabadithatod. a 

25 veszekedéseket gyakorta meg tsendesitheted, a harag tar to-
kot meg békéltetheted., kövesed mind ezeket, az Isten meg 
áldgya nemeségedet, és nemes lész. mind ö elötte, mind az 
emberek elött. 

726 tekint i , (&) hanem az életet. 
727 [Sorvégen:] rend sze [új sor elején:] szerént 
728 keményeben [Első e — é-bő\ javí tva az ékezet athúzásával; ] 

büntet i [n — í-ből javí tva. ] 
729 kér<d>heted. 
7 3 0 n e m e s é g e d [d —t-ből j a v í t v a . ] 

Epist. ad 
Sophiam. 
minime quidem 
Deus est accep-
tor persona-
rum. nescio ta-
men quo pacto 
virtus in nobili 
plus placet. 
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XII Rész 
Az olyan ifiu egy háziaknak kik beneficiumukot 

birnak. különös akadályirol. 
Nem szollok itt mind azokrol az akadályokrol., a melyeket 

az egy házi joszágok okozhatnak az egy háziak üdveségiben. 
5 hanem tsak azokrol szollok, a melyeket magad is találhatz 

azokban. ifiuságodban., a többiröl. ennek a munkának avégin 
fogok szollani. mostanában. tsak négyet teszek fel. 

Az elsö akadály a. hogy egyházi joszágot birván még igen 
ifiu korodban., a beneficium kedviért [181a:] az egyházi 

10 rendre adod magadot. elöb mint sem arrol tudgy választast 
tenni. és talám arra se alkalmatos, nem vagy, se Istentöl nem 
hivatattál. és talám, móg. a mint egyakran meg történik. 
ellenkezésel. és idegenségel vagy ehez arendhez. Ez az 
akadály igen nagy. ós meg érdemli hogy jól meg fontollyák, 

lo mert azok akik eszerént mennek az egyházi rendben., soha 
köteleségeket végben nem viszik, és magokot el kárhoz-
tattyák abban a roszul választot rendben., azért hogy nagy 
köteleségeket vonszon maga után. és mint hogy ez több jó 
erkölcsöket. és tekelleteségeket kiván. mint a több rendek. 

20 szükseges, minek elötte arra adgyák magokot. hogy meg ért 
elmével vógezenek arrol hogy meg tudhasák ha Istentöl 
hivatattaké arra, meg fogom mondani ez után, ennek az 
akadálynak orvoságát. 

A második akadály a különösön valo köteleségtöl jö, a 
23 mely731 az egy hazi joszágokal jár, hogy szentül elyenek. a 

keresztyének mindnyájantartoznakillendö életet élni vallá-
sokhoz. a mely szent, de a Cléricusok. és a kik egy házi 
joszágot birnak, arra még [181b:] kötelesebbek. a rendeknek 
méltoságos voltáért. a mely ö töllök szolgálat'tyokhoz, 

30 illendö szenttséget kiván. Ez a köteleség nagyobbá tészi az 
övétkeket, vétkesebbé732azegyháziakotIsten elött: és ez az 
oka. hogy a midön rosz erkölcsüek, az Isten haragját, és el 
hagyását veszik magokra. honnét va.gyon hogy némelykor 

731 a mely<(et> az egy hazi 
732 vétkesebbé <is> az 
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ök gonoszabbak,733 mint mások., a roszban. meg keménycdet-
tebbek.734 és a magok meg jobbitásokra nehezebek 

A 3 akadály a köteleségtöl jö: a melyel tartoznak735 el 
mondani a breviariumot, a melyet igen roszul viszik végben az 

5 ifiu beneficiáriusok, noha azal tartoznának7 3 8 halálos vétek 
alat; és valahány nap el mulat tyák mondani,737 a benefici-
umnak, mind anyi napi jövedelmit, tar toznak viszá adni, ez 
az akadály igen nagy a beneficiariusok738 üdveségire, mivel 
meg vetvén hivatalyokot olyan állapotban a mely könyü. és 

10 kevés munkával jár, hozája tészem a halálos vótkeket 
melyekben. esnek. hivatalok roszul valo végben viteliért, 
órdemetleneké tévén öket az Isten kegyelmire sok más739 

vétkekben, és nagy rendeletlenségekben ejti öket. a mint ezt 
láthatni minden nap. [182a:] 

15 A 4. akadály a köteleségtöl jö. a melyel740 tartoznak a 
külsö szemérmeteséghez. és az egy házi köntöshöz. mert a 
mint Istenesen mondgya atridentinumi Concilium. noha a 
köntös ne tsinállya is a barátot . mind azon által. szükséges 
hogy az egy háziak rendekhez. illendö köntöst viselyenek. 

20 u g y hogy akülsö képen valo illendö köntösökel, meg mutasák 
a belsö képen valo jó szokásokot. 

* concil. trid. sess. 14. c. 6. de reform. Kt si habitus non faciat monachum oportet tamen 
clericos Testes proprio congruentes ordini semper deferre, ut per decentiam habitus 
extrinseci. morum honestam ex in trinsecam ostendant. 

De mostanában a beneficiariusok, fö képen az ifiak., nem 
tudgyák högy mi légyen ez a köteleség. olyan köntösben 

733 gonoszabbak, [k— 6-ből javí tva. ] 
734 meg keményedetteb.ek. [meg keményettebbek.hől javí tva: tt—d-re, 
bb—tt-re jav., szóvégi k—6-re jav. s hozzátoldva ek. ] 

736 tar toznak [toz — utólag írva nak elé, a soreleji margóra; a z 
betűs rósz más kéz írása ? Vö. az 50. sz. jegyz. ] 

736 t a r tozná{k)nak [nak — sor alatt i beszúrás; második t — n-ből 
javí tva . ] 

737 mondani, {min) a beneficiumnak, mind anyi <jo) napi 
jövedelmit, 

738 benefioiariusok [ok — beszúrás. ] üdveségire, mivel <el) meg 
( h i v a t ) vetvén hivatalyokot 

739 más [á — ó-ből?, s—g-ből javí tva . ] 
740 a melyel ( v a n n a k ) tar toznak [A javítás a törlés fölé írva, a sor 

végén.] 
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járnak mint mások. rövid741 öltözetet viselnek, gyakorta 
illetlen szinüt. fel ékesitettet valamint a világiak. fodoritot 
hoszu hajat viselnek, valamint az udvariak. ez olyan viszá 
élés, a mely ret tentö rendeletlenségeket okoz a beneficiariu-

5 sok közöt., akik azt t a r t tyák hogy nem tar toznak magokot 
meg külömböztetni. se szokásokal. se köntösökel. a világiak-
tol. Ez az Anyaszent egyház törvénye ellen valo engedetlen-
ség, a ki minden Conciliumokban pana[182b:]szolkodik ezen 
rendeletlenség ellen. és parantsollya a beneficiariusoknak, 

10 hogy egy házi köntöst visellyenek. E meg vetése mind a 
vallásnak. mind az egy házi rendnek, a mint a tr identinumi 
Concilium mondgya, mert ugyan is nem igaságtalan dologó 
egy házi jószágokal élni, és nem akarni, az egy háziak jelit 
viselni. 

10 Erre vigyázon akinek tettzik. , de a mely beneficiarius 
eszerént éll, a kegyelemben nintsen. se absolutiot nem vehet. 
mind addig móg egy házi köntöst nem visel., hogy ha pedig 
anem rajtaáll . hanem a szüléin., a mint egyakorta törtónik, 

, olyankor tartozik ezt a szüléinek elejekben adni, és a szüléi 
20 nagyon vétenek nem tsak akor, a midön fiokot egy házi 

köntösben nem já r ta t tyák . az anyaszent egyház akara t tya 
szerént. hanem még akor. is, a midön fiokot nem köteledzik 
olyan köntöst viselni. 

Hogy pediglen meg lehesen orvosolni azokot az akadá-
25 lyokot. eszerént tselekedgyél. [183a:] 

A mi az elsö akadályt illeti. visgáld meg ha vagyoné 
valamely nehézséged az egy házi rendre, és hanem tekéllet-
tedé el magadban hogy abban a rendben nem742 fogsz menni. 
mert ha ez igy vagyon. lélek üsméret szerónt. a beneficiumot 

30 meg nem tar thatod; tartozol azt el hagyni, és tudtokra adni 
szüléidnek vagy másoknak., hogy semmi kedved nintsen 
egy házi lenni. 

Hogy ha pediglen. semmi idegenséged nintsen. de sött743 

még hajlandoságod az egy házi rendre, tsak azért el ne hitesd 
35 magadal. hogy a beneficiumod elegendö jele. arra valo 

hivatásodnak., mert ta lám arra nem vagy alkalmatos. , ez 

741 rövid {köntösben.) öltözetet 
742 nem (mégy.) nem fogsz menni . [Törlés a sor elején.] 
743 sött {h) még hajlandoságod 
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okáért. kérjed minden nap az Isten kegyelmét., hogy üsmér-
tese meg veled a rendet a melyben akarja hogy szolgállyad. 

A töb három akadályoknak jób orvosága nem lehet. mint 
a,744hogy, abeneficiumodnak. afellyebb meg mondot három 

5 köteleségit szorgalmatoságal vid végben. Élly ajó erkölcsben, 
ted kedvessé Isten elött ifiuságodot, Az Isteni szolgálatot 
aitatosá[183b:]gal vid végben; egy beneficiariushoz illendö 
köntöst visely, a mely rend szerént hoszu legyen,745 fö képen 
vasárnapokon és innep napokon, és a mikor a szenttségekhez 

10 járulsz, egyéb napokon a melyeken helyes okbol hoszu 
köntöst nem viselsz hanem rövidet. aköntösöd fekete legyen, 
és visely rövid hajat. de mindenek felet az egy házi szemér-
meteséget visellyed magad elött. akár mely köntösben légy. 

Ha eszerénttselekeszelkedvesfiam. ugy fog746veled történ-
15 ni. valamint Samuel profétával., akit aszüléi még gyermek 

korában szentelék az Isten szolgálattyára. ez a gyermek oly 
hiven viselé magát a szent sátorban. hogy az Isten elött 
kedves volt. valamínt az irás mondgya hogy az Isten véle 
volt, és a satorban valo szolgálattya. oly kedves volt elötte. 

20 hogy profétának választá; és az egész nép meg üsmeré hogy 
ö volna az ur hiv profótája 

Ez igy lévén fiam, ha az egy házi rendben [184a:] a melyre 
rendeltettél a beneficiumodal. az Istent hiven szolgálod; az 
Isten áldását adgya reád., és segittségit adgya hogy véghez 

25 vihesed annak köteleségeit 

744 a, [Beszúrás. ] 
746legy,en<f> fö képea 
746 u g y fog<y> veled 
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NEGYEDIK KÖNYV747 

Az ifiuságnak szüksóges jó erkölcsökröl 

E fiam a leg föveb része ate oktatásodnak. az elödbeni748 

liárom í'észek ehez tartoznak. mert minek utánna elödben 
adtam volna mitsoda indulatok vigyenek ajó erkölcsre. 

0 mitsoda modokal nyerheted azt meg, hogy mitsoda akadá-
lyok fordithatnak arol el., és melyeket el kel kerülnöd749, 

ifiuságodban.: már mostanában a vagyon hátra. hogy elöd-
ben adgyam mint kövesed azt a jó erkölcsöt és meg mutasam 
azokot a jó erkölcsököt, a melyeket [184b:] szorgalmatoságal 

10 kel meg tanulnod ifiu korodban. hogy valoságos jó erkölcsü 
lehess. 

I Rész 
Hogy az ifiaknak követni kel akristust 

ifiuságában. 
Mint hogy az állando valoság, hogy minden kerestyóni 

15 áitatoság, mind nagyban. mind kitsinyben750 abbol áll. hogy 
a kristus Jésust kövessék, mindenek felet ezt az Isteni példát 
akarom elödben adni, mint a jó erköltsöknek leg tekólleteseb 
formáját, a melyeket meg kel magadnak751 nyerni. és 
ifiuságodot azokhoz szabni. 

20 Ugyan erre valo nézve. mondgyak a szent Atyák, hogy az 
üdvezitö evilágra jövén hogy az embereket oktassa, és meg 
válttsa, az embernek minden korán által ment hogy azokot 
meg szentellye, és hogy ötet könnyeben követhesék. 

[185a:] Ez okáért, mondgya szent Irenaeus. gyermeké lett, a 
2o gyermekeknek, hogy megszentellye a gyermekeket. kitsidé lett, 

hogy meg szentellye a kitsideket, és a752 maga személyiben példát 

747 < X I I I Rész> Negyedik könyv 
748elödbeni [Elírás elöb(b)eni helyet t . ] 
749 el kel kerülnöd [kel l-je r-hől javí tva. ] 
750 kitsinyben [s —y-ból javí tva. ] 
761 magadnak [nak — későbbi beírásnak látszik a k é t sző k ö z é . | 
752 a [Beszúrás. ] 
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adgyon nékik az áitatoságra,7SS és az engedelmeségre, ifiuvá let 
az ifiaknak. hogy nékik példájok lenne. és meg szentelné öket az 
Isten szolgálattyára 

* S. Irenaeus. lib 2. adversus haereses. c. 39. Ideo in omnem venit aetatem et infantibus 
infans factus sanctificans infantes, in parvulis parvulus. sanctificans hanc aetatem et75í 

exemplum illis pietatis effectus justitiae et subjectionis. in juvenibus juvenis, exemplum. 
juvenibus factus. et sanctificans Domino. 

Az ifiuságnak ennek a szentséges példájához kel tehát 
° kedves fiam szabni a tiédet. és rendelni tselekedetidet, ö tölle 

kel venni azokot a jó erkölcsöket a melyeket kel kóvetned; 
tekinsd meg és tselekedgyél a példa szerént melyet mutattak 
néked. 

Az Évangyéliumban pedig négy dolgot látunk, a melyeket 
10 tselekedet az Isten fia halando életiben valo ifiuságakor 

[185b:] 
Az elsö, az ö magános élete. amelyet elt azon idö alat, nem 

akarván magát ki nyilatkoztatni az embereknek, hanem tsak 
az ö szent Anyának. , és szent Josefnek: hogy meg tanullyák 
az ifiak a hivalkodást el kerülni. a mely oly természet 

15 szerént valo755 az ö koroknak, és oly ellenkezö jovokal. és ne 
keresék a világ betsületit , hanem az Istennek. és a szüléjek-
nek. kivánnyanak tettzeni 

A második, az áitatoságnak. és a vallásnak példája, a 
melyet akar t adni. innep napokon templomban valo menete-

20 lével, a töryénynek parantsolat tya szerént., noha arra nem 
vala köteles. atemplomban lévén a doktorokot halgatta. és 
kérdéseket t e t t töllök. mint ha ö tollök akar t volna tanulni, 
ö a ki mind a doktoroknak., mind atörvénynek ura volt. 
Etsudálatos példa, a melyel meg akar ta mutatni az ifiaknak. 

25 hogy mitsoda szeretettel legyenek az áitatosághoz, hogy 
mitsoda gondal [186a:] szolgállyák az Istent . és munkálod-
gyanak üdveségeken advan magokot avallás dolgaira. ugy 
mint az imádságra, az szent áldozatra. a szenttségekre, az 
Isten igéire, keresvén az olyanok oktatásit . akiket az Isten 

30 gondviselések alá rendelt 

753 az aitatoságra, [ra — javítva. ] 
764 et {exep^> exemplum 
755 valo [v—a-ból javí tva.] az ö 

Exod 25. 

214 



A harmadik példa. az a tsudálatos engedelmeség, a melyel 
volt szüléihez. a melyröl ezt mondgya az Evangyélium. viszá 
tére velek názárethben. és engedelmes vala nékik. ennek a 
példanak meg kel szégyenitteni mindnyájan az ifiakot. a kik 

5 rend szerént idegenek az engedelmeséghez, mitsoda szégyen 
fiam anéked a midön el mulatod a tiszteletet a melyel 
tartozol szüléidnek. holot elötted vagyon az Istennek példája 
aki engedelmeskedik teremtet t állatinak. mit fogsz felelni az 
Isten fiának., engedetlenségidröl, a midön szemedre hánya., 

10 hogy maga engedelmes volt azért. hogy néked példát adgyon. 
[186b:] piruly szégyenletedben kevély ember. mondgya 
szent Bernárd, te magadot fel magasztalod a midön az Isten 
magát meg aláza. 

* S: Bem. hom. 1 super missus. Erat subditus illis. quis, quibusl Deus hominibus, disce 
terra subdi, disce pulvis ob temperare. erubesce superbe cinis: Deus se humiliat: et tute 
Exaltas. 

A negyedik példa. a melyet az Evangyélium adgya 
15 elönkben az kristus ifiuságárol ez., Jésus nevekedik vala 

bölcseségben, idöben, és kedveségben Istennél,. és az emberek-
nél. ezen pedig nem kel azt ér tenünk hogy belsö képen. ezek 
nevekedtenek volna akristus lelkében. mert az ö lelke. 
tellyes volt minden tekélleteségekel., még fogontatásakor756 

20 hanem azt kel érteni hogy hová továb jobban ki mu ta t t a 
naponként szent tselekedeteiben, valamint a nap. fel jötele 
elöt olyan fényes. valamint délben-. de azt mondgyuk. hogy 
mentöl felyeb megyen annál fényeseb., mert akor az ö 
világosága fenyesebnek tet tzik a mi szemeinknek. hanem az 

25 Evangyélium tsak azt akarja meg értetni a keresztyen 
ifiakal., hogy igyekeze-[187a:]nek nevekedni a bölcseségben. 
és a jó erkölcsben, ós kerüllyók el azt a közönséges vétkit 
sokaknak. a kik tsak azért nevekednek az idöben, hogy 
fodgyanak. az ár tat lanságban siralomra méltó dolog látni a 

30 gyermekeket. hogy a meg romlás vélek együt nevekedik. és 
hogy mentöl inkáb nönek annál inkáb meg tanul lyák arosz 
erkölcsöt. a hazugságot. a tisztátalanságot, kevélységet. 
engedetlenséget, és a szabad életet, valamint ezt szent 

móg fogontatásakor [Csillaggal jelölt boírás a soreloji margón. ] 
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Agoston tapasztal ta magán: kristus Jesusnak fiai igy köve-
titeké a ti mestereteket, ? azért lett gyermeké, hogy könyeb-
ben követhessétek ötet., hogy életetek sengójit a jó erkölcsre 
fordittsátok., és ti azt. arosz erkölcsnek tanulására adgyátok, 

5 vessed szemeidet erre az Isteni példára tekinsd meg mint 
viszá élsz ifiuságodal, és tanuld meg a keresztyéni jó erköl-
tsökben nevekedni, hogy pediglen meg tudgyad mellyek 
azok, elödben terjesztem azokot egymás u tán . 

[187b:] II Rész 
Az Isteni félelemröl 

30 Az elsö jó erkölcs a mely néked szükséges. az Isteni 
félelem. ez ahit u tán . fundamentuma atöbinek. Ezt az irás, 
abölcseség kezdetinek nevezi, és ugyan ezt is kel. leg elöb-
ször az ifiakban oltani. Erre valo nézve is salamon tanitani 
akarván az ifiakot. a maga példa beszédiben. ezen kezdi el 

15 szép oktatási t . az Isteni félelem kezdete a bölcseségnek. ugyan 
azon irás azt mondgya. a szent Tobiásrol. hogy egy fia lévén, 
akit még. gyermekségiben arra tani tot ta . hogy az Istent 
félye, és hogy magát ohja. minden vétektöl. 

Ezen a félelmen pedig nem kel azt a durva. ós szolgához 
20 valo félelmet érteni, a mely inkáb a veréstöl, és a büntetestól. 

fél, mint sem a vétektöl., hanem atisztelettel valo félelmet, 
a melyel meg tekintvén az Istennek nagyságát. [188a:] fel-
ségit, szenttségit, hatalmát . igasságát, magadot meg alázad, 
és mindenek felet attol tar ts . , hogy egy vétekért. egy olyan 

25 nagy, hatalmas, szent. és igasságos Istennek kegyelmeségiböl 
kine esól. 

E fiam. az az Isteni félelem. a mely a böleseségnek 
kezdete. és a valoságos áitatoságnak fundámentuma. ugyan 
erre is intelek tegedet. és ezt is keresed. hogy pedig azt meg 

30 nyerhesed. eszerént tselekedgyél. 
1. kérjed azt minden nap Istentöl. mivel ö annak akezdete. 

mondgyad szivesen nókie gyakorta. oh' én Istenem, olttsad 
lelkemben félelmedet, a mely ugy meg tartoztason. hogy 
soha meg ne bánt tsalak tégedet 

3o 2 Légy mindenkor nagy gondolattal. az Istennek nagysága 
felöl, ö örökös ura mindeneknek, véghetetlentekélleteségiben. 
a felségben, bölcseségben. szenttségben., joságban., hatalom-

jam mortua 
erat adolescen-
tia mea mala. 
et nefanda, et 
ibam in juren-
tutem: quanto 
aetate major. 
tanto Tanitate 
turpior. 
S. Aug. lib. 7. 
conf. cap. 1. 

prov. 9. 

Tob. 1. 
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ban, igaságban. min[188b:]den teremtet állatok ötet imád-
gyák, söt még az Angyalok is rettegnek elötte, valami nagy 
ezen a világon., az ö elótte tsak pór, és valamint egy szoval 
teremtet mindeneket, ugy egy szem pillantásban. mindene-

0 ket semmivé teheti . oh' nagy Isten. nintsen senkiis tehozád 
hasonlo, mondgya a proféta. nagy vagy, és nagy ate neved,. óh 
nemzeteknek királya. kitsoda ne rettegne te tólled. ? 

3 Mindenek felet at tol tar ts , hogy az Istent meg ne 
bánt tsad, leg elsöben is. minden tselekedetidben tsak ezt 

10 kérgyed magadtol. az Isten nem bántodiké meg azokban. ? 
A midön az Istenröl beszélsz. mindenkor nagy tisztelettel 

beszély. és azon légy hogy mások is elötted más képen ne 
beszélyenek. 

[189a:] III Rész 
Az Isteni szeretetröl. 

10 Hogy ha az Istennek nagysága minket arra kötelez. hogy 
ötet féllyük ós ötet nagy tisztelettel tisztellyük,757 az ö 
josága arra kötelez hogy szeresük, félni kel az Istentöl. az ö 
nagyságáért, a melyért ö véghetetlen imádasra méltó, és 
szeretni kel ötet az ö jóságáért. a melyert ö méltó. avéghe-

20 tetlen szeretetre. nem kel ezt a két dolgot egymástol el 
választani, a félelmet és a szeretetet, Az Isteni félelem, 
kezdete az ö szeretetének mondgya az irás. és a szeretet. 
tekélletesége, a félelemnek., A fci759 félelem nélkiil vagyon. a 
meg nem igazulhat. és aki nem szeret az, a halálban marad. 

20 Szeretni kel tehat az Is tent fiam., mivel hogy ne szeretnéd 
magát a joságot, és azt aki leg elsöben szeretet tégedet. de 
ötet szeretni kel idejón, még ifiuságodban. idején kel760 azt 
el kezdeni. a mit követned kel. [189b:] egész életedben. és 
örökké. az Isteni szeretet a mi utolso végünk, az Isten nem 

30 más végre adot e világra, hanem hogy szeresed ós hogy 
teremtödnek üsmervén ötet, ad meg néki ázt. a mivel tar to-
zik a munka a mesterinek, a teremtet állat. a teremtöjinek. a 
gyermek az a t tyának. az az, a szeretetet; hogy pediglen 

757 tisztellyük, [Első l hosszú / -ből javí tva. ] az ö josága {is)> arra 
758 Eccle. 1 <Timor do-) qui sine t imor^e) est, 
759 A ki [A— a-böl j a v í t v a ; ki - b é s z ú r á s . ] 
7co ide jón kel ( e l ) a z t el k e z d e n i . 

jerem. 10 

Kcele. 25. 16. 
Timor Domini 
initium dilee-
tionis 
Eccle. lT"-\jui 
sine timor est, 
non poterit 
justificari. qui 
non (liligit. ma-
net in morte. 
1 joan. 3. 

217 



tégedet erre még jobban kénszerithesen, minden ki gondol-
hato jó téteményekel volt hozád, rendelvón tégedet arra. 
hogy azö országát birjad, el vesztól volt. megvál tot tegedet . , 
azt pedig nem máson, hanem az ö fiának halálával. a 

5 keresztyénségnek meg betsülhetetlen boldogságára hivut 
tégedet, ahitnek világával meg világositot. és kegyelmével 
meg szentelt, gyakorta viszá vet irgalmaságában, és fiai közi 
viszá te t t , minek u tánna nagyon meg ban to t tad volna ötet.; 
és más több ezer jó téteményeket t e t t veled. o h ! fiam. hogy 

10 lehetne a, hogy ne szeretnéd az Istent . a ki tégedet oly igen 
szeretet? [190a:] 

Az Istenben pedig két olyan dolog vagyon a melyért kell 
ötet szeretni. az elsö, az a jóság, a mellyel vagyon hozánk. 
minden kegyelmivel. és jó téteményivel. a második az a 

lD jóság, amelyet bir magában. és a melyért örökós szeretetre 
méltó, mivel ha olyan lehetetlen dolgot tennónk is fel. hogy 
az Is ten mivelünk semmi jót nem te t t , meg érdemlené mind 
azon által a mi örökös szeretetünket, az ö761 örökös jóságáért 
és veghetetlen tekélleteségiért a melyeket bir magában. és 

2Ü a762 melyekért véghetetlen szeretetre méltó. A midön pedig 
azt mondom hogy szeretni kel az Istent . szollok mind az 
egyik. mind a masik szeretetröl. és azt értem, hogy szeretni 
kel ötet az ö hozánk valo jó tóteményiért, és nem tsak 
azokért ajokért. hanem azért a véghetetlen jóságért. a mely 

25 ö magában vagyon., a mely jóságnak szeretetiben á l l . . az 
emberek. és az Angyalok örökös boldogságok. 

De fiam arra vigyáz.,763 az Isteni szeretet. [190b:] hogy 
valoságos legyen, annak különös tulajdonságunak kel lenni, 
mivel nem elég az Is tent ugy szeretni mint a teremtet 

30 állatokot. hanem ötet mindenek felet kel szeretni, szeresed a te 
uradot IstenedefM tellyes szivedböl, az az, inkáb mindeneknél, 
ugy hogy semmit ne szeress inkáb ö nálánál, valamint 
nintsen ö nálánál. se nagyob, se szeretetre méltób, 

Egy szoval hogy meg mondgyam, az Isteni. szeretet abban 
35 áll, hogy az Is tent mindeneknél nagyobra tisztellyed; a 

761 ö [Beszúrás. ] 
762 a [Beszúrás. ] 
763 vigyéz., <h) az Isteni szeretet. hogy 
764 Istenedet [d £-ból javítva. ] 
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világi joknál. a gyönyörüségeknél, a betsületnél. jó akaroid-
nál, söt még életednél is. ugy hogy soha ezeket ne szeresed az 
Isteni szeretetnek kárával , és hogy kész légy ezerszer inkáb 
ezeket el veszteni, mint sem el mulatni az engedelmeséget. a 

5 melyel nékie tartozol. ebben áll tehát a valoságos Isteni 
szeretet. és enélkül. lehetetlen az Is tent szeretni. se az 
üdveségnek u t tyan lenni. [191a:] 

Kedvesfiam, igyekezél tehát azon., hogy meg nyerhesed 
magadnak ezt a kedves szeretetet. és hogy meg ne tsallyad 

10 magadot a valoságos szeretet helyet tsak a külsöt venni 
magadnak, imé ezeket a tselekedeteket kel követni, hogy 
meg lehesen üsmérni763 ezek által, ha valoságosan szeretedé 
az Istent . 

1. Tarts . és irtozál avétektöl. mindenek felet mert az. az 
lD Istennek nem tettzik. és igen ellenkezik az ö jóságával: tedd 

fel gyakorta magadban hogy azokot semmi okokbol nem 
tselekeszed. 

2. kerüllyed a menyiben lehet a botsánandó vétkeket, mert 
az Istennek nem tettzenek., és noha elne töröllyék is az ö 

20 szeretetét, de meg gyengittik. és kisebitik., és a halálos 
vétekre vezetnek 

3. Igyekezél meg nyerni a néked szükséges jó erkölcsöket. 
és a melyeket az Is ten kivánnya te tölled. A szeretetnek az a 
tulajdonsága, hogy tettzeni akar annak a kit szeret, ha az 

25 Is tent szereted [191b:] kedves fiam. nem tsak azon igyekezél. 
hogy kegyelmében meg maradhass az vétek el távozásával; 
hanem még azon lész.766 hogy meg nyerhesed azokot a jó 
erkölcsöket, a melyekel gondolod hogy ö néki leg inkáb 
kedviben lehetz. 

30 4. Tégyed gyakorta mind szájal, mind szivel. az Isteni 
szeretetnek tselekedetit mindenek felet; ohajt tsad hogy az 
Istent szolgályák. és szeresék érdeme szerént, bánnyad azt. a 
midön látod hogy ötet meg bán t tyák , és azt meg ne engedgyed 
a menyiben tölled lehet., igyekezél, mind szóval, mind példa 

35 adásal. másokal is szeretetni ötet. 

765 üsmérni [ni — utólag beírva a sorvégi margóra. ] 
766 azon lész. [Idegen kéz javí tása? <(lész) alá írva: légy. Vö. az 50. 

sz. jegyz. ] 
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prov. 30. 17 

De mindenek felet fiam. kövesed idején ezeket. és még ifiu-
ságodban kezdgyed szeretni azt, akit szeretni soha meg ne 
szünyél, akármely idején kezdgyed ötet szeretni. de a tsak 
késön lészen, és mindenkor el mondhatod. valamint szent 

5 Agoston mondotta, mely késön szerettelek oh! régi és új 
szépség tegedet, mely késön szerettelek. kérjed gyakorta azt a 
kegyel-[192a:]mét hogy szeresed ötet ugy amint azal 
tartozol és mond el nóki szivedböl minden nap ezeket a szép 
szavait Dávidnak. oh' ón Istenem akár a menyekben. akár 

10 a földön tsak egyedül tégedet szeretlek, te vagy az én 
szivemnek Istene és az én örökös részem. 

IV Rész 
A szülékhez valo szeretetröl. 

A ki az nrat féli mondgya a bölcs. tiszteli a szüléit. és minl 
urainak. ugy szolgál azoknak, akik ötet nemzették. igen is fiam 

10 ha Isteni félelem vagyon szivedben tisztelni fogod szüleidet 
és azokot akiknek hatalmok alat vagy. ugyan ezt is paran-
tsollya tisztellyedAtyádot,. és Anyádot.,és ha öket nem tiszte-
led se Isteni félelem, se szeretet nintsen benned. 

Mivel abban nintsen Isteni félelem, a ki. [192b:] az illyen 
20 szent dolgot meg veti, a melyet atermészet óltotta beléd, és a 

melyet az Isten oly szorosan parantsollya a gyermekeknek 
oly nagy fenyegetések alat. A ki az attyát nyomorgattya, és az 
annyát el üzi, gyalázatos az, és boldogtalan, A ki attyát és 
annydt meg átkoza, annak szövétneke el oltatik a setettségnek 

20 közepette. A szemet melly!m meg tsufollya. az attyát, és a mely 
meg utállya az ö annyának szülését., vájják ki azt a hollok, és 
egyék meg azt. a sasok fiai: Mely gonosz hire neve vagyon aki 
el hadgya az attyát. és meg átkoztatot az Istentöl a ki meg 
keseriti az annyát: 

30 Adná Isten. hogy ezek a fenyegetések. az elmejekben lenne 
oltva az olyan gyermekeknek akik valamenyire el felejtik 
szüléjekhez valo köteleségeket. 

Tegyük még ezekhez a kemény törvónyt a melyet768 adot 

767 melly [11— g-hő\ javí tva. ] meg tsufollya. 
7C8 a melyet a melyet [így, kétszer !] adot Isten az<̂ ó̂ > ó törvény-

ben [A 193a elején:] meg dolgáltatván [áll elírásból; alább többszór 
is r-rel, pl. dorgálásokot.,] 
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Isten az ó törvényben arosz gyermekek ellen, elödben tészem 
mind egészen. kérlek olvasad figyelmeteségel. [193a:] 

Ha válamely embernek vak merö és engedetlen fia vagyon, aki 
az attya, vagy annya parantsolattyát nem halgattya. és meg 

5 dorgáltatván engedni nem akar. ragadgyák meg ötet, és vigyék 
annak avárosnak véneihez. és az itéletnek kapujához, és 
mondgyák azoknak. Ez a mi fiunk engedetlen és vak merö., a mi 
intésinket meg veti, tobzodásokot követ, és paráznaságot. és 
lakadalmokat. köveze meg ötet aváros népe, és hallyon meg, hogy 

10 el vegyétek agonoszt közületek, és az egész Izrael halván. meg 
félemlyék. 

Imé kemény törvény a melyet az Isten rendelt a 
vakmerö gyermekek ellen. és ha szinte ezt nem rendelte is az 
Évangyéliumban, mind azon által kel tartaniok nem aláb 

u valo képen az ö haragjátol . és boszu állásátol. a melyeknek 
erejit igen lá t tyuk tsak nem minden nap a lá thato bünte té-
sekel, a melyeket botsa t tya hól eléb, hol késöre a gyermekek-
re, a kik [193b:] el mulat tyák ezt a szent., ésszoros kötelesé-
get. ez a vétek a ketö közül az egyike annak. a mellyet769 az 

20 Isten rend szerént meg büntet i ez életben. alig találtatik 
olyan gonosz gyermek, a ki az Isten ostorát meg ne kostolná 
ez életben, a mely gyakorta kezdete. az örökkó valo bünte-
tésnek. 

De hadgyuk ezeket a re t tentö, és félelemre valo indulato-
23 kot. az olyan gonosz. és vak merö elméknek, akiket se 

okoságal. se szeretettel nem lehet köteleségekre vinni, te 
néked pedig fiam a ki szivedböl. akarnád az Is tent szolgálni, 
ezek a fenyegetések nem szükségesek.: hogy pediglen veled 
el hitethesem. mitsoda tisztelettel tartozol szüléidnek, tsak 

30 ezt mondom néked. hogy azt. mind az Isten, mind az okoság 
akarja, ugyan ezen két okbol. jovallya szentpál a gyermekek-
nek ezt a köteleséget mondvan. fiak.770 engedelmeskedgyetek 
szüléiteknek mert az igasságos, fiak engedelmeskedgyenek 
mindenben szüléiteknek., mert az kedves az ur elött. tisz-

33 tellyed tehát szüléidet fiam [194a:] meg gondolván 1. hogy 
igaságos. és okoságos dolog, 2. Az Istennek akara t tya 
mely akarat ellen semmit nem kel soha tselekedni. 

769 a m e l l y e t [et — későbbi beírás. ] 
770 fiak. ( e g ) e n g e d e l m e s k e d g y e t e k 
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A mely betsülettel tartozol pedig szüléidnek.771 négy féle 
dolgot foglal magában, ugy mint, tiszteletet, szeretetet., 
engedelmeséget, és segittséget 

1. Légy nagy tisztelettel hozájok. mint olyanokhoz, akitöl 
5 vet ted létedet Is ten után. , vigyaz arra, hogy soha meg ne 

vessed öket. semmi féle okbol; se belsö képen., valamely 
illetlen gondolatal. se külsö képen, szoval. vagy valamely 
meg vetö ábrázat tal . vagy tselekedetel., vegyed tisztelettel 
intéseket. és dorgálásokot., halgasad fiam. mondgya a bölcs, 

10 az atyád oktatásit, és elne hadd az anyád törvényit. meg másut 
azt mondgya, hogy az esztelen meg veti az attya intésit, az aki 
pedig meg örzi az ö dorgálásit, okosab lészen 

2. különös szeretettel kel öket szeretned. [194b:] 
Tellyes szivedböl tisztellyed az atyadot, és az anyád fájdalmirol 

u el ne feletkezél., emlékezél meg. hogy nem születtél volna. hanem 
azok által, és légy háláadásal azért hozájok. más képen pedig 
nem lehetz, hogy ha nem szereted öket. de arra vigyaz. hogy 
annak a szeretetnek., nem tsak természet szerónt, valo, és 
érzékenységi szeretetnek kel lenni, hanem okos. és Isten 

20 szerént valonak, hogy pediglen Isten szerént legyen szere-
teted. azért szeresed öket. mert az Is ten azt akarja, és ugy a 
mint ö akarj fli) ELZ 9/Zj hogy fö képen. az ö lelki jóvokot, és 
üdveségeket szeresed, és ezeket kérjed Istentöl nékiek. 

3. Engedelmeskegyél az ö parantsolatoknak. és gyorsasá-
25 gal vid végben az ö akarat tyokot de engedelmeskedgyél a 

mint szent Pál hagya in Domino, az Istenben, tudni illik, 
mert az Isten azt akarja, tekintvén az Istent , aki ö általok 
parantsol néked, mert ö parantsolya hogy engedelmesked-
gyél nékik, és a midön azt tselekeszed, az Istennek en[195a:]-

30 gedelmeskedel: ellenben pedig ha azö parantsolatokot nem 
követed. az Istennek nem engedelmeskedel., ki veszem azt. 
hogy ha az Is ten tisztelete ellen parantsolnának valamit. 
vagy a magad jovad ellen. az illyen két dologban nem kel 
nékik engedelmeskedni, mind azon által igen jól meg kel 

35 visgálni adolgot, és értelmes emberektöl tanátsot kel kérni,772 

ne hogy a magad itéletiben meg tsallyad magadot. a mint 
emeg történhetik. 

771 szüléidnek. ^a ) [ ?] nógy féle 
772 k é r n i , <(ugy) ne h o g y [ne < u g y ) fölé í r v a . ] 
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4. Tartozol meg segiteni öket szükségekben. ugy mint 
betegségekben, szegénysógekben, öregségekben, és közönsé-
gesen, minden testi és lelki sziikségekben. el hagyni öket 
az illyen alkalmatoságokban. olyan. vétek. amely égre 

0 kiálto vétek volna. 
Egy szoval fiam, hogy a szüléidhez773 valo köteleségnek 

határában maradhas. vigyaz gyakorta ezen két ellenkezö 
példákra, Tekínsd meg aboldogtalan Absolont, a ki minden 
[195b:] résziben meg szegvén. az Attyához valo köteleségit 

10 végtire nyomorultul valo halálban találá igasságos büntetésit 
vótkinek. Meg más felöl visgáld meg tsudálatos példáját. nem 
egy embernek. hanem magának az Isten fiának, a ki774 meg 
testesülvén emberé lett a vált tságunkra, meg alázta775 

magát. és engedelmes volt az ö szent Annyához. és szent 
15 Josefhez., harmintz esztendös koráig ö aki örökös ura volt 

mindeneknek, hogy meg mutassa példájával a gyermekeknek, 
mitsoda tisztelettel legyenek szüléjekhez., és hogy meg 
értesse veled, mitsoda méltatlan. és vétkes dolog. egy 
fereghez hasonlo embernek770 engedetlen lenni azokhoz 

20 akiktöl vet te létit, minek u tánna amenynek földnek Istene 
magát meg aláza. és engedelmeskedik annak akitöl születni 
akart . 

V Rész 
Hogy kiket kel még másokot is tisztelni 

az ifiaknak 
25 Az atyák, és az anyák u tán , meg másokot is kel. [196a:] 

tisztelned. 
1. Tisztelned kel azokot akik helyettek vannak, ugy mint 

atutoridot. bátyaidot . 
2. A mesteridet a kiknek gondgyok vagyon reád. ezek 

30 a tyád helyet vannak nóked. és a mely jókót vész töllök, 
ugy mint tndományt , és jó erkölcsöt. meg haladgyák a földi 

773 szüléid<nek)hez 
774 a ki ( t e s ) meg testesülvén 
775 meg alázta ^és) magát . és [Törlés a sor elején.] 
776 ember{hez)nek [nefc^hez) fölé írva.] 
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jókót azért a te mesteridnck szeretcttel. engedelmeségel. és 
háláadásal tartozol. 

3. különösónkel t isztelnedalelki a tyaidot : és mind azokot 
a kik az üdveség u t tyá ra okta tnak, fö képen a gyontato 

5 atyádot.777 ehez igen nagy tisztelettel légy, szeresed mint 
üdveségednek szolgáját, légy engedelmeségel hozája. és 
kövesed tanátsi t . 

Mindenkor eszedben legyen szent Pálnak ez a szép intése. 
Engedelmeskedgyetek ati elöttetek jároknak, és birtokok alat 

10 legyetek. mert ök vigyáznak, ugy mint kik számot adnak ati 
lelkeitekért [196b:] 

4. Tisztellyed a tiszteletre méltó személyeket. ugy mint az 
egy házi renden lévöket. az öregeket. a fejdelmeket. a 
birokot, ezek az Isten képi, akiket azért rendelte. hogy 

15 igazgassák a világi dolgokban az embereket, mind ezekhez 
szeretettel. engedelmeségel. és hüségel tartozol. 

VI Rész 
Az engedelmeségröl. 

Az engedelmeség olyan jó erkölcs, a mely igen szükséges az 
ifiaknak, ez olyan fundamentumi jó erkölcs, a mely nélkül 

20 nem lehet állando az áitatoság. ezért is mondgya abölcs, hogy 
az igaznak elméje. az engedelmeségröl elmélkedik, mert ez igen 
szükséges módgya a jó erkölcs el nyerésire 

Azon kivül hogy ez szükséges az ifiuságnak emég ugy illik 
ahoz az korhoz., hogy ugyan mint egy tulajdona. és termé-

2o szet szerént valo; az engedetlen gyermek olyan mint egy 
tsuda, egy régi auctor elé [197a:] számlálván avilágban lévö 
sok rendeletlenségeket a harmadik rendben teszi az enge-
detlen gyermeket a ki, oly rendeletlenség. mondgya. hogy 
maga után mást vonszon. 

30 Szeresed tehá t fiam ezt a korodhoz illendö jó erkölcsöt, a 
mely másként is oly szükséges arra. hogy valoságos jó 
erkölcsü lehess egész életedben. alazatoságal. és örömest 
engedelmeskedgyél szüléidnek, mesteridnek., és mind azok-
nak. a kiknek hatalmok alat vagy, 

''"'"• a t y á d o t . <eh> ehez [Törlés to l lh iba m i a t t . ] 
7 7 8 < H > H e b r . 

flcbl."« 13. 17. 

1 pctr. 5 

1 petr. 2. 

roin. 13. 

os justi medita-
bitur obedieu-
tiam 
prov. 5. 

Author Iib de 
duodecim 
abusionibus. 
saeculi apud 
cyprianum 
Adolescens sine 
obedientia 
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Azt mondám hogy alázatoságal. és örömest engedelmes-
kedgyél mert nem elég engedelmeskedni, hanem jól kel 
engedelmeskedni, akedvetlen. félelemböl, és erövel valo 
engedelmeség, rabhoz illendö engedelmeség, a melynek sem-

5 mi érdeme nintsen, se semmi árnyéka ajó erkölcsnek. 
A valoságos engedelmeség a mi köteleségünknek üsmerett-

sógétöl szarmazik. és attol akivánságtol. a melyel kivanunk 
Istennek tettzeni, az elsö ók. arra viszen. hogy alázatoságal 
engedelmeskedünk, és a másika. arra. hogy örömest. és 

10 gyorsan engedelmeskedünk. [197b:] 
E szerónt kel tehát engedelmeskedned,779 ha azt akarod 

hogy engedelmeséged jó erkölcsü, és Isten elöt kedves légyen. 
eszerént engedelmeskedvén, meg tanulod idején nem 
amagad akarattyát követni, hanem a másokét: a maga 

15 akarat veszti el leg inkáb az embereket. fö képen az ifiakot. 
abölcs azt mondgya. hogy az engedelmes ember, agyözedel-
mekröl beszél., ha engedelmes lész ifiuságodban. meg fogod 
órezni a gyözedelmeket a melyeket vész aleg nagyob ellen-
ségeden, a mely a magad akarattya, meg fogod látni hogy 

20 mitsoda hasznos volt ez a jó erkölcs. és egész életedben 
áldani fogod azért az Istent. 

VII Rész 
A tisztaságrol. 

Az engedelmeség meg gátollya az ifiak elméjiben a rende-
letlenségeket és a tisztaság atestieket el távoztattya. 

25 Ez olyan jó erkölcs. a mely tellyeségel. kerüli a meg tiltot 
testi gyönyorüségeket, és a mely azon igyekezik hogy meg 
fojttsa a tisztátalan gondolatokot és kivánságokot, mert azok 
Istennek nem tettzenek. [198a:] 

Ez ajó erkölcs mindennek szükséges. de fö képen az ifiak-
30 nak. akik is hajlandobak lóven a tisztátalan gyönyörüségek-

hez. különös szükségek vagyon erre a780 jó erkölcsre. 
De mint hogy nintsen olyan kór a melynek eszüksógeseb 

volna mint az ifiuságnak, nintsen is ollyan a melyhez781 

ez illendöb volna és hasznosab mint az ifiusághoz. oh' fiam 
7,9 engedelmeskedned, [Szóvégi d — /í-ból javí tva. ] 
7 8°a<a> jó 
781 a mely<ne>hez 
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adná Isten hogy mind magad, mind akik veled egy korásuak. 
meg űsmérhetnétek ennek a jó erkölcsnek szepségit,782 és 
hasznos voltát. 

Hogy ha atisztaság hasonloká tészi az embereket az 
5 Angyalokhoz a szent Atyák mondása szerént. mivel a gyarlo 

testben. az Angyalok tisztaságát követeti vélek. föképen az 
ifiakban bizonyosodik meg ez a mondás, mert az ö idejek 
nem783 lévén anyira meg romolva a vétekel, az ö tisztaságok 
inkáb is hasonlit a menyei lelkek tisztaságához. 

10 Hogy ha atisztaságnak vagyon valamely része amartyrum-
ságnak ditsöségében. valamint szent [198b:] Hieronimus 
mondgya, a kemény viaskodásért, a melly784 gyakorta nem 
aláb a kinoknál., leg inkáb az a ditsöség az ifiak tisztaságát 
illeti, mivel a viaskodas melyet szenvednek. mind nagyob, 

15 mind gyakortáb valo, mint sem amásoké. szent Bernárd azt 
mondgya hogy vagyon még három vér nélkül valo marty-
rumság,785 aböségben valo mértékleteség, valamint Dávid. és 
jób tselekedtenek. az adakozás aszegénységben., a melyet 
követet Tobiás. és az özvegy aszony, és a tisztaság az 

20 ifiuságban. amelyet meg tartotta Josef egyiptumban. 
* Hier ep ad demetriade m. Habet et pudicitia servata martyrium suum. 

quem tormenta non T icerant. voluptas superabat. idem in vita B. Hilarionis. 
Adolescentia multa co rporis bella sustinet idem. 
Acrior pugna juvenum est Aug. serm 43. de verbis Domini 
Martyrium sine sangvine triplex est. parcitas in ubertate. quam habuit David. et Job., 
largitas in paupertate quam exercuit Tobias. et vidua. Castitas in juventute qua usus 
est Josepf in Egyipto. 
S. Bernard. in sente ntiis. 

Egy szoval fiam, leg inkáb az ifiakban találtatik fel ez a 
szóp ditséret, a melyet az Atyák adnak a tisztaságnak. 
mondván, hogy az. virága, és ékesége a szokásoknak, tisztelete 
a testnek, fundamentuma a szenttségnek. és eredete. minden jó 

25 erkölcsöknek; [199a:] mivel a bizonyos hogy atisztaság egy 
ifiuban nagy fundamentuma a jó erkölcsnek. és hogy minden 
jót remélhetni egy tiszta életü ifiutol, a bizonyos lévén, hogy 
valamint az Isten lelke nem lakhatik a szemérmetlen szivek-

782 szepségit [e- e'-ből javí tva az ékezet áthúzásával. ] 
783 nem {n) lévén 
784 a melly [11 — ra-ből javítva.] gyakorta nem aláb fti. ralo] 

a kinoknál., 
785 mar tyrumság, <valami) aböségben 
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ben. ugy kedveségel is marad atiszta lelkekben. és bé tölti 
azokot raalasztival. 

* S. Cypr. lib. de bono pudicitiae. pudioitia fios morum iionor corporum de cor sexuum. 
fundamentum sanctitatis, praejudicium. omnis bonae mentis. 

Ilufinus azt irja náziai szent Gergely felöl, hogy móg igen 
ifiu korában. látása volt. a melyben két rend kivül valo szép-

0 ségü személyek néki meg jelentenek. ós mint hogy szemér-
metes lévén nehezen tekintet reájok, azok a személyek mon-
dák néki, ifiu a mi jelen valo létünkön meg ne haborodgyál, 
mi egy testvérek vagyunk. minket te jól üsmersz., az egyi-
künknek a neve a bölcsesóg, a másikának a tisztaság: mi 

10 tegedet jö t tünk látogatni, mert mi nékünk kedves lako helyt 
készitettél lelkedben. 

Ebböl látod fiam. hogy a tisztaság meg válhatat lan 
abölcsesógtöl. és hogy az ifiak a kik annak adgyák magokot, 
azért az Isten kegyelmit és áldását adgya reájok. [199b:] 

10 Igyekezél hát meg nyerni ezt a szép jó erkölcsöt, de azt is 
tud meg. hogy ezt egy nehány féle képen lehet el veszteni. 
gondolattal. kivánságal. beszédel. és a t isztátalan tseleke-
detel., de nera tsak tselekedetel kel tiszta lenni. hanem 
gondolattal, kivánságal. és beszédel is. és mindenben. 

20 valami egy kevesé meg sérthetné atiszteséget 

VIII Rész 
A szemérmeteségröl. 

Valamínt hogy afák gyümölcsöt teremvén, levelet is 
hoznak egy szers mind a gyümölcs oltalmára, ugy az Isteni 
szeretet tisztaságot helyheztetvén alélekben., ugyan oda 

20 szemérmetesóget is tészen. annak örzésire. mivel atisztaság 
meg nem maradhat a szemérmeteség nélkül, a mely ígen 
szükséges annak meg tar tására. 

A tisztaság irtozik atisztátalan. gondolatoktol. kivánsá-
goktol. és tselekedetektöl, a szemérmeteség786 el távozta t tya 

30 mind azokot a külsö dol-[200a:]gokot a melyek okozhatnák. 
azokot a gondolatokot. kivánságokot, és tselekedeteket., 
ugy mint a rosz beszédeket. illetlen tekinteteket, tsokokot. és 
mind azokot a melyek egy kevesé meg sórthetnék a tisztasá-

78c a szemérmeteség [me — utólag írva a szó alá, lap alján. ] 
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got, a szemérmeteség olyan jó erkölcs tehát, hogy az illyen 
dolgokot el távoztattya., és azokot el nem szenvedheti se 
magában, se másokban. hogy azokért meg ne pirullyon., 
valamint ezt szent Ambms fel teszi az officiumiban. ez a jó 
erköjcs. leg inkáb az ifiakot illeti. 

* S. Ambr. 1. officiorum 18. Est verecundia pudicitiae comes. cujus societate castitatis 
ipsa tutior. est, bonus enim regendae castitatis pudor est Oomes, qui si se protendat. 
ad ea quae. prima pericula sunt pudicitiam temerari non sinit. 

Mert, valamint mondgya szent Bernárd. hogy noha minden 
idöben szükséges ezt a jó erkölcsöt követni, mind azon 
által enagyob fényeségcl tettzik ki az ifiuságban, mí szere-
tetre méltób mondgya. mint egy szemérmes ifiu, ? a szemér-

10 meteség, mitsoda szép. és gazdag ékesége egy ifiunak életé-
ben, és az ortzáján, mitsoda jót nem remólhetni a szemér-
metes gyermek felöl. bizonyos jele is az. jó indulattyának. 
semmi annál jobban nem hasonlit agalambhoz valo együgyü-
séghez. se annál nagyob bizonysága nem lehet. az ártatlan-

15 ságnak, a fáklyálya a tisztaság-[200b:]nak, szüntelen is 
világosittya azt. hogy az elmében ne szivárkozék valamely 
olyan tisztátalanság. a melyet ö mindgyárt ki ne jelenttse., 
és igy el üzi alélekböl avétket, meg tarttya a tisztaságot. 
alélek üsméretnek ditsösége, a tisztességnek örizöje, az 

20 életnek ékesége. a jó erkölcsnek lako helye, a jó erkölcsök-
nek787 sengéje, atermészetnek tisztelete. és jele minden 
tiszteségnek. 

* quid amabilius verecundo adolescente? quam pulchra haec. et quam splendida gemma 
inorum, in vita et vultu adolescentis. quam vera et minime dubia bonae muntia spei 
bonae indolis index. nullum aeque manifestum indicium columbinae simplicitatis, et 
ideo etiam testis innocentiae. lampas est pudicae mentis jugiter lucens ut nihil in ea 
turpe vel indecorum residere attentet. quod illa non illico prodat. ita expunctrix malo-
rum et propugnatrix puritatis intactae, specialis gloria Oonscientiae. et famae custos. 
vitae decus. virtutis sedes, virtutum primitiae. naturae laus. et insigne totius honesti. 
S. Bern serm. ult. in Cant.. 

Ezzel ajó erkölcsel ellenkezik aszemórmetlenség, vagy az 
orczátlanság. a mely semmiért meg nem pirul, ez a rosz 

25 erkölcs anyira utálatos egy ifiuban. a menyire a szemérme-
teség benne kedves. ejele az igen rosz természetnek, és ez 
anyira eredete a sok rosz erkölcsöknek, valamenyire a 
szemérmeteség annya sok számu jó erkölcsöknek. 

787 lako helye, a jó erkölcsöknek (lako helye,) sengéje, [Törlés a 
sor végén.] 
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Igyekezél fiam meg nyerni ezt a szép jó erkölcsöt, ne 
elégedgyél tsak azal meg, hogy a tisztátalan vétket el 
kerüllyed. hanem kerüld el még mind [201a:] azt is a mi arra 
vihetne.. és a mi ha tsak egy kevósé is meg sérthetné atiszta-

5 ságot. valamint tselekesznek mind azok, akik atisztaságot 
szeretik, azt irják szent Bernardinus felöl,. hogy a midön 
ugy történt. hogy valaki valamely tiszteletlen788 szót mondot 
elötte. ö azon ugy meg pirult. mint ha artzul tsapták volna 

IX Rész 
A modos maga viselésröl. 

10 A szemérmeteség után. a modos maga viselós789 sziikséges 
az ifiaknak. 

A szemórmeteség arra vigyáz. hogy el távoztasson minden 
olyan külsö dolgokot, a melyek ellenkeznek. atisztaságal., és 
amelyeket nem szenvedheti se magában. se másokban. 

15 A módóság pedig el kerüli mind azt., valamí illetlen, és 
rendeletlen volna790 külsö képen, ugy mint a tekéntetben. 
ajárásban. aköntösben, a beszédben, ezeknek rendeletlensé-
gek. jelei a rendeletlen elmének 

[201b:] Ezt ajó erkölcsöt igen kel kivánni egy ifiuban, mert 
20 ebizonyos jele a belsö jó erkölcsnek, és az okos elmének. az 

elmét a tselekedetekböl üsmerik meg, és az embernek oko-
ságát. a külsö maga viselésiböl, az irás azt mondgya. hogy 
atekéntetböl üszmérszik meg az ember; és az ábrázatnak ütköze-
tiröl üsmértetik meg az értelmes. atest öltözeti, és afogak 

25 nevetése, és az ember járása, bizonyságot tésznek felöle. Ezért 
is mondgya szent Ambrus. hogy a testnek állásárol üsmerik 
meg az elmének mi voltdt. és hogy a külsö mozgdsok. mint egy 
olyan szozat. a mely meg üsmérteti az elmét. 

Ez igy lévén fiam. ha okos rendes elméd vagyon, a ki fog 
30 tettzeni791 a te modos külsö magad viselésedböl. de ha 

külsö792 képen rendeletlen magad viselése vagyon. a bizonyos 
jele hogy az elméd gyenge. tétovázo, gondolatlan. semmi 

788 tiszteletlen [Harmadik í—n-ből javítva.] 
789 maga vitelés [íráshiba. ] 
790 volna <(k) külsö képen, [Törlés tollhiba miatt. ] 
791 a ki fog tettzeni {a ki fog tett) a te 
792 külsö (külsó) képen [Törlés a sor végén.] 

Eccli 19 26 

Habitus mentis 
in corporis 
statu oernitur 
vox quaedam 
est animi cor-
poris motus. 
S. Ambr. lib 1 
officiorum 
cap. 18. 
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hasznos dologra nem alkalmatos. és a mely tsak a hejában 
valoságra adgya magát,793 ez a külsö rendeletlenség mostaná-
ban igen rosz jel, és [202a:] a jövendöröl igen roszul itélhetni 
felöled. 

5 Nazianus szent Gergely794 Juliánus apostata ellen valo 
elsö oratiojaban. azt irja. hogy együt tanulván véle795 ifiu-
ságábah romában. móg akor meg jövendölte felöle796 hogy 
igen gonosz ember válnék belöle, látván rosz maga viselésit 
és rendeletlen tselekedetit, sok dolgokot láthattak benne: 

10 mondgya, a melyek semmi jót nem jelentettek, a fejit szüntelen 
mozgatta, a szemei el fordultak. és irtoztatok~m voltak. a lábai 
tántorgok., az ábrazattya meg vetö, a nevetése ortzátlan., a 
beszéde akadályozo, a kérdési ostobák. a feleleti még esztele-
nebek., egy szóval még akor elöre el láttam. hogy mi lész még ez 
után belöle. és minek utánna jól meg visgáltam volna. egy 
nehány jó akaroimnak mondám. oh! mitsoda tsudát tápldl198 

roma varosa. 
Hogy pediglen ezt a szükséges jó erkólcsöt követhesed,799 

imó eszerént tselekedgyél. 
20 1 Igyekezél azon a menyiben tölled lehet, hogy [202b:] 

ne legyen semmi illetlen, se furcsaság tekéntetedben. járá-
sodban. se kezed mutogatásidban, mutas kegyes. és nyájas 
ábrázatot; szép, helyes magad viselö légy, a mely jele legyen 
az okoságnak. igyekezél ilyen lenni akár mely helyen. és akar 

2o mely személyekel légy; a fellyeb valokal, azért mert tiszte-
lettel tartozol nékik, a magadhoz hasonlokal. vagy aláb 
valokal., mert jó példával tartozol nékik; söt még mikor 
egyedül vagy is. mert mindenkor Isten elött vagy, az okos, 
és jó rendben valo elme. mindenkor modoson viseli magát. 

30 nem azért hogy az embereknek tessók. (a hivalkodás volna.:) 
hanem hogy az Istennek tessék, A ti tsendes magatok viselése 

793 magát ; <ez) ez 
794 szent Gergely <az) Jul iánus apostata ellen volo [fráshiba valo 

helyett . ] 
795 véle <j) ifiuságában 
79c felöle <f) hogy 
797 i r toztatok [z — r-ből javí tva. ] 
798 táplál [t—r-ből? javítva. ] roma 
799 követ{ed)hesed, 

pliilip. 4. 
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nyilván légyen minden embereknél. mert az ur közel vagyon 
mondgya az apostol. 

2 Mindenek felet. a templomban modos és illendö magad 
viselése légyen, az. az Istennek háza, az imádságra és az 

5 imádásra ren-[203a:]deltetet hely, nagy tiszteletel kel oda 
bé menni. vigyáz magadra. mondgya abölcs, a midön az Isten 
házában mégy, ót nagy tisztelettel kel lenni, alázatos, és 
áitatoságal. a mint illik ahoz a szent helyhez, oda menni 
szemtelenül mint valamely közönséges hazban. minden tisz-

10 telet nélkül, és ót maradni illetlenül, ide s' tova tekinteni. 
szükség nelkül beszélni. nevetni másokal. majd egy székre 
könyökölni, majd tsak fel térden állani. és más egyéb ilyen 
tiszteletlenségek, a melyek vétkek lévén. az Istent meg 
bánttyák. sokal inkáb mint sem azt gondollyák. itéld el 

10 ezekböl. fiam, hogy mit kel mondani azokrol. akik atemplo-
mokban. illetlen,800 és szemtelen tselekedeteket tselekesznek. 
tisztátalan tekinteteket, nem szégyenelvén a sánctuáriumban 
vinni vétkeket. és meg bántani az Istent. olyan. helyen. a 
mely az ö imádására szenteltetet, a proféták is elönkben 

20 adgyák. mint utállya Isten ezt a vétket. szent Agoston az ö 
gyonásiban nagy szánakodásal beszél az ilyen vétkiröl. a 
[203b:] melyet meg vallya hogy az Isten meg büntette. 
noha nem ugy a mint meg érdemlette volna. 

* S. Aug. 3. conl 1. Ausus sum etiam in celebritate solemnitatum, tuarum intra parietes 
Ecclesiae tuae. Concupiscere, et agere negotium procurandi fructus mortis, unde me 
verberasti gravibus poenis. sed nihil ad culpam meam. 

3. A modos maga viselés a köntösben is áll. a melyben kót 
2o dolgot kel el kerülni, a szükség felet valo tzifraságot., a mely 

a hivalkodo elmét jelenti, és az olyat a mely illetlen. és a 
mely a tisztátalanságra indithato, legyen tehát a teköntösöd 
illendö, és rendedhez valo, Ne ditsekedgyél aköntösödben 
mondgya abölcs. mert a hivalkodo ditsöség. szent Hieroni-

30 mus jól mondgya, hogy egy keresztyénnek nem kel azt 
keresni hogy tsunya legyen. se hogy válogato legyen akön-
tösben. de mindenek felet az olyan ókeségeket had el. a 
melyek árthatnak a szemérmeteségnek. szent Hieronimus 
az olyan ifiakot akik igen ékesittik magokot, a szemérme-

800 illetlen [Harmadik í —í-ből? javítva.] et [!] szemtelen 

Eccle. 4, 

ISccli 11 

S. Hier. ad 
Eustocbium 
neo affectatae 
sordes. nec ei-
quisitae mundi-
tiae ohristiano 
conveniunt 
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teség mérginek nevezi, Venenum pudicitiae. oh! kedves 
fiam ha valoságos tiszta szived. vagyon. el fogod kerülni 
mind azokot a tzifraságokot, amellyek semmi jó végre nem 
lehetnek., és amelyek árthatnak néked, vagy azoknak. akik 

5 téged látnak, a [204a:] tisztaságnak mondgya szent Cypria-
nus. nintsen más ékesége hanem a szemérem, elég szépnek is 
álittya akor magát; a midön a gonoszoknak nem tettzik, nem 
is keresi az ékeséget. mivel maga magának az ékesége. 

* S. Cypr. lib de bono pudicitiae. pudicitia semper ornatur solo pudore. bene sibi con-
scia801 de pulchritudine si improbis displicet: nihil ornamentorum quaerit. decus suum 
ipsa est. 

Hogy pediglen ezt a jó erkölcsöt meg nyerhesed. 
10 Azt gyakorta kórjed Istentöl. 

örömest vegyed a midön meg intenek illetlen magad vi-
seléséröl. 

gyakorollyad az olyanokot, akik okosok. és modoson vi-
selik magokot, ós kövesed az illyeneket 

X Rész 
15 A beszédekben valo szemérmeteségröl. 

A beszédben szemérmetesnek kel lenned, ez igen nagy jó 
erköles. fö képen egy olyan ifiuban aki okosan tud szollani, 
és valamint abölcs mondgya. az embernek okoságát. a 
szavábol üsmérik meg, az okoságal valo szolás két dologbol 

20 áll, 1. semmi roszat, se [204b:] disztelent nem kel szollani, 
2. jót kel mondani, és helyesen, az az, hogy akor kel szolani 
a mikor kel. és a mint kel. 

1 Tehát fiam, soha semmi illetlen. és disztelen szót ne 
szoly, szent Pál tilttya a keresztyéneknek az illetlen szót, 

25 az, aki rosz dolgokrol beszél. mondgya. abölcs. el nem rejt-
heti magát. és az Isten itélete el nem felejti ötet. 

kerüllyed atisztátalan beszélgetést., a mely valoságos 
mérge, és meg rontoja. a szemérmeteségnek. és ajó szokás-
nak., és a mely véghetetlen vétket okoz mind abban a ki 

30 beszelli, mind abban. aki halgattya, kerüld el akét értelmü 
szokot. a melyek. okot adhatnak arosz gondolatra, egy 
szoval kerüld el az ocsmány, bestelen szokot. a melyek oly 

8 0 1 conscia<[m)> 

líccli 1. 

Eccli 4. 

Eplies. 5. 

Sap. 1. 
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gyakorta az emberek szajában vannak, es a melyek aleg 
fesletteb életüekhez is illetlen, hát tehozád hogy illenék 

2 Az beszélgetésekben, a melyek. jók, vagy is se nem jók, 
se nem roszak, ne legy gyors a szollásra. hanem halgasad 

5 minek elötte szoly, [205a:] vannak olyan elmék amelyek 
mindenkor elsök a szolásra, és utolsok ahalgatásra, a melyek 
mindenben ár t tyák magokot, a mások beszédit félben ha-
gyatyák, olyan dolgokrol beszélnek. a melyhez semmit nem 
értenek., az ilyen802 jele a furtsa. gondolatlan. és hegyke 

10 elmének. ezért is mondgya a bölcs. hogy ha olyan embert 
látz a ki gyors a beszédre, inkáb várhatz tötte esztelenséget, 
mint sem azt. hogy magát meg jóbbittsa. 

Hogy rendes beszédü lehess. ezeket kövessed. 
1. Beszély keveset. sokat halgas. nagy jele az okos elmé-

15 nek. a ki másokot halgat. és keveset beszél. az irás azt 
mondgya. hogy a ki mértékletes beszédiben. az okos és tudos. 
és hogy a halgatás oly nagy jele az okoságnak. hogy még az 
esztelen is okosnak tartatik halgatásáért. nem szollok it az 
olyan gondolkodo halgatásrol., a mely agoromba[205b:]ság-

20 tol., vagy a szomoruságtol jö, hanem az okos halgatásrol.,803 

a melyet azért tselekeszik. hogy másokot halgathasanak és 
helyesen beszélhesenek. 

2. A midön másokal beszélgetz, három dologra vigyáz, 1. 
addíg ne beszély valamég meg nem halgatod mit mondanak 

25 néked, 2. félben ne hagyasd másal abeszedet. 3. olyan dolog-
ban beló. ne szoly, a melyet nem tudod. 

Ezt a három dolgot a bölcs hagya néked. Minek elötte 
meg nem halgatod ne felely egy igét is. A beszéd közöt semmit 
ne szoly. Minek elötte szoly, tanuly. mert amint a példa804 

30 beszédekben mondgya. A ki elób felel. mint sem hall. bolond-
nak mutattya magát. és szégyen vallásra méltonak. 

3. A midön elö kellö emberekel beszélgetz. a bölcs ezeket 
hagya néked. A te ügyödben is tsak alig szoly, ha kétszer kér-
detel, tsak rövideden felely, sokakban oly légy mint a tudat-

proy. 29. 20. 

prov 17. 27. 

Eccli 11. 8. 

Eccli 18 19. 

prov. 18. 13. 

Ecoli 32. 10. 
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lan. halgas tsendeségel805 másokot, és helyes kérdéseket is tévén. 
tanulásnak8 0 6 kedviért. 

[206a:] XI Rész 
A nyelvnek más egyéb rosz erkölcseiröl, 

és leg elöbször az esküvésröl 
5 A rosz, és a helytelen. beszédeken kivül. vannak meg más 

olyan rosz erkölesei anyelvnek. amelyeket tartozik szorgal-
matoságal el hagyni egy keresztyén. azok közöt elsö az 
esküvés 

Az igen rosz természet. ós rosz szokás föképen egy ifiuban, 
10 aki az esküvésre adgya magát, nem szollok it az olyan eskü-

vesröl. a mely avallás szerént vagyon valamely igazság 
bizonyitására. a midön azt a szükség kivánnya., a mely 
szükség n t k á n törtónik meg az ifiakal hanem szoUok. az 
olyan esküvósekröl. a melyek oly közönségesek akeresztyének 

ld közöt., és a melyekben az Istennek szenttséges nevit emlit-
tik, és fel veszik hejában leg kiseb. haragban, és sokszor ok 
nélkül. hanem tsak abbol az utálatos szokásbol., a melyel 
minden idöben az Isten nevére esküsznek. [206b:] Ennél 
a véteknél veszedelmeseb szokást nem lehet bé venni, 

20 Mert elöbszór. az Is tent meg vetik, amidön oly kevésre 
betsülik azö szent nevót, amelyet minden teremtet állatok 
imádgyák. és amelynek807 szenttséges volta elött rettegnek 
az Angyalok. de sött még, az ö ez iránt valo parantsolat tyát 
is meg vetik. Az urnak nevét hejában fel ne vegyed. 

20 2. Igen nagyon meg boszonttyák a kristus Jésust . az ö 
Fiát . hogy olyan tiszteletlenségel bánnak azö dragalátos 
halálával. amelyet szenvedet válttságunkért. és az ö szentt-
séges vérivel a melyet üdveségünkért ontot ta ki, a mely 
boszontás szintén olyan nagy, mint a melyet vett a hóheritol. 

30 Meg ostoroztatot. mondgya szent Agoston. a sidok ostorival. 
és mostanában ostoroztatik. arosz keresztyének káromlásival. 
és azok. szintén ugy vétkeznek akik a menyekben lévö Jésust 
karomollyák. valamint azok. akik a földön létekor káromlották, 
[207a:] 

805 tsendeségel [Első s —e-ből javí tva. ] 
806 tanulásnak [na — ra-ból? javí tva. ] 
807 amelynek <sz-> szenttséges [Törlés a sor végén.] 
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Ez arosz erkölcs. véghetetlen vétkekben ejti az embert, 
mert azon kivül hogy nintsen olyan vétek amely ugy meg 
szaporodnék mint az esküvés. a midön azt szokásban veszik, 
még az Isten á tká t is fogja okozni az esküvöken, aki el-

5 hagya öket, arosz indulat tyokra, ezért is mondgya abölcs. 
hogy a sokat esküvö férfiu, hamiságal rakodik meg, és el nem 
távozik annak házátol acsapás. 

4. Ezt808 a rosz erkölcsöt igen nehezen hadgyák el. tsak 
egy kevés gyükeret vethesen., az idövel nevekedik. és végtire 

10 ki nem lehet ir tani . valamint ezt lá t tyuk azokban akik azt 
meg szokták 

Egy szoval azt el mondhatni . hogy eza vétek. az ördögök 
vetke. aki az Isten szenttséges nevónek bestelenitésére igye-
kezik, és az irtoztato dolog, hogy a keresztények., akiknek 

15 ugy kellene ditsérni az Is tent eföldön. valamint az Angyalok 
ditsérik ötet menyekben, még is ök it azon gyalázatos szokal 
élnek, mint a melyeket az ördögök okádnak ellene poklok-
ban [207b:] 

Oh' kedves Fiam. keriild el. ezt az fertelmes vétket . a 
20 mely utálatos Isten, és az emberek elött. és a melyet gyülö-

lik minden féle személyekben, fö képen az ifiakban, azt tud 
meg hogy az ó törvóny halálra itélte a káromkodokot, szent 
Pál pedig az ördög hatalma809 alá ada két olyan keresztyént. 
kik ebben a vétekben ta lá l ta t tak, hogy meg tanullyák. mondá. 

20 hogy nem kell kdromkodni. Szent Gergely azt irja. hogy egy 
ifiunak szokása lévén az Is ten nevét káromlani. a midön 
valamely türhetetlenségben volt. halálos betegségben eset, 
agonosz lelkek magoknak el foglalták, és meg ölték. az 
at tya karján. a ki is kedvezésböl meg nem dorgálta rola 

30 afiát. és ebben az ifiuban. egy nagy bünöst nevelt a pokol 
számára mondgya ez a szent. 

Ezen vétek ellen leg jóbb orvoság. a. hogy a midön azt 
egy kevesé szokásban vették, vagy arra hajlandoságot 
éreznek, az810 arra vivö okokot el kerüllyék, ugy mint 

3o aharagot, a [208a:] játékot , arosz társaságot, és még egye-
beket. a mellyek az esküvésre indi thatnák, de az igen jó. 

808 Ezt a <jó erk) rosz erkölcsöt 
809 hatalma [Szóvégi a fölött á thúzot t ékezet. ] 
8 1 0 a z < a l ) a r r a 

Eccli 23 12. 

Ex quibus est 
hymenaeus, et 
alexander. quos 
tradidit sata-
nae. ut discant 
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1 tim. 1. 
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és szükséges, liogy valahányszor ésküszöl. mind anyiszor 
raagadot meg büntesed,811 valamely alamisnával, imádságal. 
és böjtel. 

keriily el minden féle. szitkot. esküvést. és átkozodást., 
° akeresztyéni köteleség azt hoza magával hogy semmi képen 

ne eskügyenek a kristus szent parantsolattya szerént. En 
pedig mondom néktek, hogy tellyeségel ne esküdgyetek, légyen 
ati beszédetetek, ugy, ugy, nem. nem, ami pedig ezek jelet 
vagyon. agonosztol vagyon. 

10 Az Ember Szolásrol 

Az ember szollás meg más olyan vétke anyelvnek. amelyet 
el kel kerülnöd. és meg utálnod. 

Az ember szolás az, amidön valakit olyan vétekel vádo-
lyuk. a melyet nem tselekedet. és a mely gya[208b:]lázatban 

15 hozhattya. vagy is ki nyilatkoztatni valakinek olyan vétkit. 
amely titokban volt. mivel mind addig valamég felebará-
tunknak vétke titokban marad. nagy kárt teszünk néki 
ha azt tudtára adgyuk annak a ki azt nem tudgya. 

Az ember szollás némelykor ahamiságtol jö, a gyülölség-
20 töl, aboszu állástol. az irigységtöl; és attol. hogy szán szán-

dékal. akarnak ártani a felebarátnak, némelykor pediglen 
a gondolatlan.812 vagy aváltozo elmótöl vagyon, és attol. 
hogy könyen ki mondgyák amit tudnak másrol., epedig 
közónséges az ifiak közöt 

2o Noha az elsö féle ember szollás leg vétkeseb legyen, a 
másika sintsen vétek nélkül mivel meg foszttya a felebará-
tot, jó hirétöl nevótöl., arrais kénszeriti. hogy helyre hozák. 
az elvett betsületet, a könyen valo ember szollás pedig 
jele az olyan elmének. . a melyben.[209a:] nintsen se fele-

30 baráti szeretet, se okoság. mivel a felebaráti szeretet el 
fedezteti813 velünk a más vétkit. valamint akarjuk. . hogy 
a miénk is el légyen fedezve., az okoság pedig meg nem engedi 
hogy azt ki nyilatkoztasák helytelenül. és szükség nólkül. 

811 meg büntesed, <vagy) valamely 
812 a gondolatlan. {és) vagy [vagy <(és) fölé írva.] [. . .] és a t to l . 

[* — t-hől javí tva.] 
813 el fedezteti <f) velünk 
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Kerüld el fiam ezt a vétket: mint olyan alá valo dolgot. a 
mely illetlen a nemesi, és a valoságos keresztyéni szivhez, és 
mint olyan rosz erkölcsöt, a mely814 utálatos az Isten. és az 
emberek elött. ezért mondgya abölcs. hogy az ember szóló. 

5 utálatos az embereknél. 
Ne mondgyad ki könyen aroszat más felöl. hanem tarsd 

meg azt a szivedben, és ki ne nyilatkoztasad. 
A bölcs azt mondgya. hogy ha valamely szót hallasz fele-

barátod ellen., had hallyon meg benned. és ne fély, mert a meg 
10 nem fohaszt az az, hogy sen[209b:]kinek nem kel mondani, 

egy szoval., tarsd meg a más betsületit , valamint tudod hogy 
a néki drága és valamint kivánod, hogy más is meg ta r t t sa 
atiédet. 

Azt pedig jó meg tudni . hogy nem ember szolás a más 
10 vétkit ki nyilatkoztatni, a midön a néki jovára fordulhat, 

vagy hogy azal nem engedik hogy másnak árt tson, de söt 
még némelykor tar toznak is azt ki nyilatkoztatni annak 
akinek illik, amelyet sokszor el mulat tyák. vagy tartalékbol, 
vagy más egyéb okbol, a mely at tol származik. hogy nem 

20 szeretik a felebaráttyok üdveségit. és a melyek okai. hogy 
vétkesek lesznek Isten elöt a más vétkiért. 

A boszszuság. vagy a gyalázatal valo illetésröl. 

Kerüld el aveszekedéseket is, a melyek sok féle roszakot 
okoznak, a mint azt meg fog-[210a:]juk mondani. és amidön 

25 valaki veszekedik veled. kerüld el. a gyalázatos szokot. a 
szemre hányásokot. vagy a fenyegetést. mind ezek olyan. 
alá valo tselekedetek. a melyek illetlenek a nemesi szivhez., 
emlékezél meg arol., hogy a gyalázatért , gyalázatot adni 
visza,815 a szemre hányásért , szemre hányást . olyan mint 

so na8i6 valamely motskot, téntával . mosnák meg, hogy még 
feketéb legyen. és mint ha valamely kevós boszszuságot a 
melyet néked mondottak. olyan vétekel akarnád el törölni, 
a mely gyakorta halálos, és ugy az üdveséged kárával . 
öriznéd meg betsületedet, akeresztyéni lelek. nem tsak mást 

814 a mely [m — o-ból javí tva. ] 
815 viszi, [Elirás viszá (vissza) helyett . ] 
816 ha [Beszúrás. ] valamely motskot, ( t e^ tén tával . 
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nem tud gyalázni. de móg a gyalázatért . gyalázatal sem tud 
fizetni. a szent Pál szép mondási szerént. Aldgyátok ati 
üldözöiteket, áldgyátok. és ne átkozátok, senkinek gonoszért. 
gonoszt viszá nem adván. boszut nem álván, neSV! adgyatok helyt 

0 aharagnak. meg ne gyözettessél a gonosztol. hanem joval gyözd 
meg agonoszt, az az. [210b:] hogy a gonoszért, joval fizes. 

Ezekre azt fogod nékem felelni. hogy az igen nehéz. az 
ugy vagyon fiam. ugyan azért is kel annak követésit idején 
meg tanulni. ezek atudományok nehezek azoknak., akik818 

10 ezeket meg nem tanul ták ifiu korokban., és a kik tsak a ter-
mészetnek hajlandosági szerént éltenek, de azoknak könyü, 
akik idején tanullyák az Isten akara t tyá t követni. és a 
kristus Jósus lelke szerént ólni, követvén példáját, és tani-
tását , valamint illik egy keresztyónhez. 

A veszekedést szerzökröl. 

Vigyáz móg egy más vétkire anyelvnek a mely igen közön-
séges az ifiak közöt; és igen819 ártalmas. , apedig nem más 
hanem a veszekedést szerzés820 a szó hordásal., a mely, 
vagy agondolatlanságtol vagyon, nem vigyázván arra hogy 

20 abol mi következhetik., vagy a hamiságtol., hogy egyenet-
lenséget. és veszekedóst indit tsanak [211a:] 

Ez a vétek sokal nagyob. mint sem gondollyák mert sok 
vétkeket okoz, és indittoja mind annak a rosznak, a mi 
követi a veszekedést, abölcs azt mondgya. hogy az Isten 

20 hat dolgot gijülöl, és a hetedikét utállya, azt, aki az atyafiak 
közöt viszá vonyásokot hint, És az Ecclesiast icusaztmondgya. , 
hogy ^4821 fondorlo és két nyelvü, átkozot. mert sok békeségben 
lévöket meg háborit. abünös férfiu meg háborittya barátit. és a 
békeségben lévök köziben ellenkezést ereszt. 

30 Ez igy vagyon fiam, mert valamint hogy, a békeség, és az 
egyeség az Istentöl származik. ugy a veszekedések. és az 

817 ne [Sor alat t i beszúrás; először a szóközbe ír ta be, de a t inta 
elmosódott, emiatt ismételte a sor alat t . Mikestől ? ] 

818 akik <[azt)> ezeket [Törlés a sor végén.] 
818 igen <(vesz) ártalmas. , [Törlés a sor elején.] 
820 szerzés^,) 
821 A [a-ból javí tva. ] 
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viszá vonások., az ördögtöl jönek, ezért is mondgya az Isten 
fia, hogy A békeségesek, az az. azok. a kik az egyeséget 
igyekezik raeg tar tani mások közöt., Az Isten fiai. hogy ha 
azok akik békeséget szereznek. az Isten fiai. tehát azok, 

5 mondgya szent Gergely. . akik azt fel hábo-[21íb:']rittyák, 
a sátán fiai. kerüllyed ezt a vétket fiam. mert ir toztato, és 
utálatos Isten. és emberek elöt. 

* S. Greg. 3. pars. pastor. Audiant jurgiorum seminatores. quod scriptum est. beati paci-
fici.. quia íilii dei rocabuntur : si filii dei qui pacem faciunt. proeul dubio filii satanae. 
qui Confundunt. 

Vigyáz abeszédidre hogy soha olyat ne mondgy, a mely 
valamely veszekedóst okozhatna mások közöt.,: de föképen 

10 soha annak kezdöje ne légy hamiságbol. és szán szándókal. 
utállyad ezt avétket, mert ez a veszedelemben ejthet 

A hazugságrol. 

A hazugság vagyon még hátra, a raely nem utolso vétkei 
anyelvnek, az ez iránt valo okta tás annál is szükségeseb 

15 néked: hogy eza vetek, igen közönséges az ifiaknál, és amely 
nékik igen veszedelmes a midön azt szokásban veszik. 

A hazugség mindenkor vétek, raert mindenkor az igazság 
ellen vagyon., ós noha halálos vétek ne légyen is. a midön 
a dolog nem nagy, mind azon által. ahazugságnak szokása, 

20 tsak kevós dologban is. nem kevés dolog, [212a:] mert sok 
féle rosz erkölcsöknek nyit ajtot. 

A hazug elméjü tsalárd lészen amaga viselósiben. 
A beszédiben kettös. 
Alhatatlan fogadásiban 

25 két szinü szokásiban 
Minden tselekedetiben titkolodó 
Hizelkedö és lágy. a midön igazságot kel mondani. 
Bátor, és szemtelen. a hazugságra. 
orczátlan ahazugság oltalmazásában. 

30 Eskiivö, ember szolló. másokban kételkedö. raert mint 
hogy a hazugságot meg szokta, azt gondollya. hogy mások 
is mindenkor hazudnak. 

Egy szoval a valoságos hazug. minden roszra alkalmatos. 
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Ez igy lévén fiam. kevés rosz orkölcs vagyon olyan, amely 
veszedelmeseb volna az ifiaknak ennél. azért is int igy abölcs. 
ne kivány minden féle hazugságot mondani, mivel a hazugság-
nak szokása nem jó. [212b:] 

5 Egy szoval. igen rosz tulajdonsága az elmének ahazugság. 
az irás erröl re t tentö dolgokot mond, azt mondgya. hogy az 
Isten azt utállya. hogy a hazug ajakak. ö elötte ocsmanyságo-
sok. ellenben pedíg akik igazak. ö néki tettzenek., El is 
veszti mind azokot. akik hazugok. abölcs azt mondgya hogy 

10 gonosz gyalázat emberben ahazugság, és atudatlanok szájában 
szüntelen forog. Türhetöb alopó a szuntelen hazugnál. és mind 
ketten veszedelmet találnak örökségül. a hazugnak élete gya-
lázatos, és a bestelenség szüntelen kövcti ötet. 

Végtire ahazug elme igen hasonlit az ördöghöz, aki a 
15 hazugságban gyönyörködik., ugyan ö is találta azt fel, és 

annak a t tya , valamint az Isten Fia maga mondgya. 
Szent Agoston is azt mondgya, hogy valamint az igazság 

az Istentöl szarmazik. ugy ahazugság az ördögtöl ered. 
Szent Ambrus is azt mondgya. hogy a hazugok ennek az 

20 utálatosnak fiai. mivel az Isten fiai az igazságot szeretik. 

* vos ex patre diabolo estis. joan. 8. S. Aug. tract. 12. in joan. quomodo Deus pater genuit 
filium veritatem, sic diabolus lapsus genuit quasi filium mendacium. S. Ambr. de domi-
nica passionis. Cavete fratres mendacium: quia omnes qui amant mendacium filii sunt 
diaboli, qui non82! solum mendax est. sed etiam et pater. et inventor ipsius mendacii 

[213a:] kerüld el fiam ezt arosz erkölcsöt, minden alkal-
matoságokban. fö képen ket töben. 

Elöször, a midön valamely nagy dologrol beszélsz, az az, 
a mely á r tha t felebarátodnak vagy jovában. vagy betsiileti-

25 ben. vagy üdveségiben. ezekre igen kel vigyázni. 
Másodszor. a midön olyan szemelyel beszélsz a kinek 

valamely hatalma vagyon rajtad. mivel olyankor ahazugság 
vétkes tsalárdság volna., mind azért hogy atiszteletetet 
meg sérted. mind azért mert a hazugság a magad jovának 

30 ár tana. a melyért kérdeszkednek tölled. vagy pediglen fele-
barátod8 2 3 jóvának 

Egy szoval. akár mi képen legyen. akar kivel beszély, 
szoktasad magadot arra, hogy soha szán szándékal. és tudva 

822 non [Első « — i-ből javítva. ] 
8 2 3 f e l e b a r á t o d < é n a k . ) j ó v á n a k 

Eocli 7. 
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ne hazudgy. szeresed az igazságot minden szavaidban. oh' 
mely szép dolog az egy ifiuban. a midön egy hazugságot 
nem mondhat pirulás nélkül, Az igaz, mondgya abölcs. 
utállya a hazugságot, kérjed az Is tent hogy utáltassa meg 

5 ve-[213b:]led ezt a vétket . és mond el néki gyakorta Sala-
monak ezt az imádságát. vanitatem. et verba mendacia longe 
fac a me. Én Istenem tavoztasd el töllem a hejában valoságot. 
és a hazugságnalc beszédit. 

XII Bész 
A mértékleteségröl. 

10 Inttsed arra az ifiakot, hogy mértékletesek legyenek. mondgya 
szent Pál. azt látod fiam, hogy ezen nagy Apostol szerént., 
az ifiaknak szükséges a mértékletesóg., és noha a mértékle-
teség neve824 alá érttse közönségesen az ifiuságnak minden 
tselekedetit, aki a mód nólkül valot keresi mindenben, mind 

15 azon által különösön órti az ételben, és az i talban valo mér-
tékleteséget, mivel az illyenekben valo mórtékletlenség igen 
közönséges az ifiaknál. és nekik igen ártalmas. , 

Mint hogy pediglen: a mértékleteség. az ételben, és az 
italban valo jozanságbol áll, azért néki két rosz erkölcs 

20 ellen kel támadni , arészegsóg, és a [214a:] torkoság ellen, 
mind a ke t tö ár talmas az ifiuságnak. mivel ez a két rosz 
erkölcs, négy nagy jó ellen tusakodik egy szers mind. a 
tiszteség. az egésóg, az elme. és az üdveség ellen. 

Nintsen semmi diszteleneb egy ifiuban. mint a részegség. 
vagy atorkoság. az értelmes emberek utállyák ezt a rosz 
szokást, nem tsak magokban. de még másokban is. 

Azt minden napi probákbol láthatni . , hogy a szükségén 
felyül valo bór ital, és hus étel, mitsoda ártalmas. , föképen 
az ifiak egéséginek és hogy mitsoda betegségeket. és nyava-

30 lyákot okoznak nékik. a melyek holtíg meg maradnak, és a 
melyek, gyakorta idö elött. a koporsoban teszik. ellenben 
pediglen. a mértékleteség. meg t a r t tya az egéséget. és az 
életet, valamint ezt sok helyt tan i t tya az irás. hogy a sok 
étkekben betegség lészen. és a móhon valo étel a sdr betegséghez 

824 n e v e </) a l á 
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közelget. atobzodás miat sokan holtak meg, a ki pedig magát 
meg tartoztattya. meg hoszabittya életét. [214b:] 

A mi az elmét illeti, ki ne tudná azt. mint ellenkezik véle 
ez a két rosz szokás, azt minden nap lá thatni . hogy azok 

5 akik torkosok, ostobáká,825 gorombáká, és testieké lesznek, 
a szent Hieronimus példa beszédgye szerént.826 hogy a kövér 
hass. nem terem éles elmét. apedig igen közönséges, hogy a 
részegesek dadogoká lesznek, az elméjek meg tompul. és 
semmi jora nem alkalmatosok, 

10 A mi az üdveséget illeti, nem lehet elhinni. mitsoda ártal-
mára vagyon ez a két rosz szokás. mert azon kivül hogy827 

az ételben, és az i talban valo mértékletlenség sok vétkeket 
okoz. a mellyek közöt sokak halálosok, ez akét rosz szokás 
más véghetetleneket is szereznek., valamint. a haragot, 

lo veszekedést, esküvést, káromkodást , a t isztátalan beszédet, 
és mindenek felet a szemérmetlenséget, a melyet a mérték-
letlenség gerjeszti828 fel az ifiakban ezért is mondgya szent 
Hieronimus., hogy ajó lakás közöt nehéz meg tartani atisztasá-
got és hogy a bór, és az ifiuság. duplan gerjesztik fel arosz 

20 kivánságot. [215a:] 

* diíficile inter epulas servare pudicitiam S. Hier. lib 2. ep. 9. vinum et adolescentia duplex 
incendinm voluptatis. idem. ad Eustochium 

Hogy tellyesógel el kerulhesed. ezt akét rosz szokast,829 

és hogy meg tar thasad a mértékleteséget, három dologra kel 
vigyáznod. az ételben, és az i talban, a menyisógre. a miné-
müségre. és a szemérmeteségre. 

25 A mi a menyiséget illeti, vigyáz mind az. egyikében. mind 
a másikában, a mod nélkül valora, meg ta r tván mindenkor 
magadot az elegendöségnek, és a tiszteségnek határában, 
a testi,830 és roszul tani tot elméhez illik, a rendeletlen és 
mérték nélkül valo étel. és hogy magát husal bé tölt tse 

30 minden tartozkodás nélkiil. 

825 ostobáká, <(és) gorombáká, és [Tórlés sor végén.] 
826 szerént [re' — javítva olvashatatlan betűből. ] 
827 hogy <(es) az ételben, és 
828 ger<[sz) jeszti fel 
829 szokast, <(h) és hogy 
8 3 0 a testi, (elméhez.) és roszul tanitot elméhez 

venter pingvis 
non gignit men-
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A mi a minómüséget illeti, három dolgot kel el kerülni, 
a gyenge eledelekre nem kel831 vágyni, az olyanokra a melyek 
az egéségnek á r tha tnak és a melyek atisztátalanságra indit-
hatnak, fö képen a szükségen felyül valo bór italt, a melyet 

5 az ifiak mérginek nevezi szent Hieronimus, és a melyel az 
ördög. leg könyeben viheti öket a t isztátalanságra. [215b:] 

A mi pedig a szemérmeteséget illeti. a melyre kel vigyázni 
az étel közben., ahogy, mohon nem kel enni, ne tekénts 
minden ételre,832 mint ha a szemeidel az egész asztalt meg 

10 akarnád enni. nem kel tsak a jó falatokrol beszélleni. se elsö 
ne légy az ételben. se utolso az elhagyásban, mind ezek 
ellenkeznek. atiszteségcl, és a mértékleteségel. halgasad 
a bölcs mely szép letzkét ád elödben. 

Ha nagy asztalhoz ülsz. ne kezdgyed el annál az ételt elsöben. 
10 ne mondgyad, sok ami ezen vagyon, ne nyuly elsöben atálban, 

se mód nélkül ne egyél. ugy ély mint mértékletes ember azokal 
a melyek elödben tétetnek. te szünyél meg elsöben az ételtöl. 
emberségnek okáért, se elsöben. innod ne kérj. 

Végtire fiam azon légy hogy ne gyakorollyad a részegese-
20 ket. se a torkosokot. erre valo nézve a korcsomákot kerüld 

el. és ha atorkoságra hajlandoságod vagyon igyekezél el 
hagyni azt, abölcs azt mondgya., hogy a ki ajolakásraadgya833 

magát. megszegényül, ésa ki. abort. és a ven-[2l6a:'}dégeskedést 
szereti. nem lesz soha gazdag. 

25 Kórjed az Istent . hogy vegye el belölled ezeket a mértók-
letlenségeket, a melyek soha meg nem elégednek., és amelyek 
tsak azt a testet hizlallyák, a melyet még az Is ten porra 
tészi, és a férgeknek eledele lészen, a melyek az elmét meg 
ronttyák. és elégtelené tészik az Isteni dolgokra. és az 

30 üdveséges gondolatokra; 

* Esca ventri831 et venter escis, Deus autem huu c et has destruet. 1 cor 6. Animalis homo 
non percipit ea quae Dei sunt. 1 cor. 2. At tendite vobis ne graventur Oorda vestra in 
Crapula et ebrie tate. et superveniat in vos repentina dies illa. luk. 21 

831 kel <gy) vágyni, a [ !] olyanokra 
832 ételre, [Első e — e'-ből javí tva az ékezet áthúzásával . ] 
833 adgya <p) magát. [Néhány sorral följebb:] az elhagásban, 

[Elírás.] 
834 ven( ter ) t r i et venter 

16* 

quid quid facit 
seminarium 
voluptatum, 
venenum puta 
epist. ad furiam. 
nolite inebriari 
vino in quo est 
luxuria. 
Ephes. 5. 

Eccli 31. 

prov. 21. 17. 
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XIII. liész 
A kegyeségröl. a haragrol. 

Mint hogy az ifiak mód nélkül szeretik a gyönyörüségeket, 
az ö türhetetlenségek is szintén olyan nagy, mind abban: 
a mi nékik. nem tettzik. ezek olyan két indulatok, a melyek 

5 az ifiakban uralkodnak, ós a melyek azokban arendeletlen-
ségekben vetik öket, a melyekben lát tyuk. , te-[216b:]kinsd 
meg mind835 a rosz erkölcseit, és rendeletlenségeit az ifiu-
ságnak. visgáld meg mind azokot a nyomoruságokot, a 
melyekben esik, és meg látod, hogy mind azok, vagy a 

10 gyönyörüségtöl. vagy aharagtol származnak., vagy mind 
a kettötöl egy szers mind. Ezek olyan módók, a melyekel 
szokta elveszteni az ördög az ifiakot, abban, bizonyos lévén. 
hogy ha az egyikel nem. de a másikával azt végben viheti, 
azt lá t tyuk is. hogy gyakorta aharagal veszti azt el. a kit 

15 agyönyörüségekel el nem veszthette. 
Ennek okáért mint hogy oly szükséges néked hogy meg 

mérsékellyed a gyönyörüsógnek szeretetit, a mely oly ter-
mészet szerént valo a te idödhöz, az is tellyeségel szükséges 
néked; hogy meg tar toztasad a haragnak indulati t ; 

20 A harag el kerülésire anyi ók vagyon. hogy tsudálatra 
méltó, hogy az oly közönséges az emberek közöt. kérlek 
azért fiam. fontold meg jól ezeket. [217a:] 

1. Hogy a harag olyan goromba indulat . a mely az embe-
reket hasonloká teszi az oktalan állatokhoz, mivel mi ha-

20 sonlit inkáb egy oktalan állathoz. mint egy olyan ember; 
a ki leg kisebet sem szenvedhet el., ? az oktalan állat fel 
indul mind az ellen. a mi ötet meg sebesiti, mert okosága 
nintsen. hogy ha teis fel indulsz mind az ellen a mi néked 
nem tettzik, miben külömbözöl az oktalan állatoktol, ? és 

30 mire valo néked az okoságod. ? 
2. A harag rend szerónt az okoságnak fogyatkozásátol 

vagyon. vagy az elmének gyengeségétöl, a mely semmit 
elnem türhet . , se el nem ti tkolhat . és a mely meg nem 
külömbözteti a dolgok közöt, melyik erdemel836 haragot, és 

35 melyik nem, hogy ha tehát hajlando vagy a haragra, meg 

835 mind <(azokot) a rosz 
836erde<l>mel 
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mutatod azal elmédnek gyengeségit,. és a melyben több 
esztelenség vagyon. mint sem okoság. a bölcs azt mondgya. 
hogy az esztelen. hamar haragra gerjed. ezért is adgya ezt 
a tanátsot , ne légy gyors aharagra. mert [217b:] a harag 

5 az esztelennek kebelében. nyugszik. 
3. A harag, fel hábori t tya az itéletet, és az okoságot., és 

alkalmatlanná tészi az embert arra hogy külömböztetést 
tegyen, ajó. ós a rosz közöt az igaz,837 és a hamis. közöt., 
ahasznos, és az ártalmas közöt, 

10 4. A harag, tsak külsö képen is. ugy meg vál toztat tya az 
embert., hogy mindmás formáju, az ortzája el haloványodik. 
a szemei szikráznak, a szóvába akadályoz. ateste reszket. 
akiáltozások, és más egyebek illyenek, a melyeket aharag 
okoza, és a melyek hasonlová teszik az embert a dühöshöz 

10 5. Et tö l vagyon. hogy aharagost senki sem szenvedheti. 
mindenek el hagyák. söt még ajó akaroi is kerülik, a könnyen 
haraguvot, ki szenvedheti el mondgya a bölcs, a könél, és a 
fövenynél. nehezeb az esztelennek haragja. 

6. Menyi rosz dolgok következnek a haragból. aveszeke-
20 dések. gyalázások., ember szollások. boszu állások. ésküvések, 

káromlások., és más sok száz vétkek. ezert mondgya abölcs. 
hogy a ki könyü a haragra. avétekre meg könyeb. ettöl [218a:] 
származik. a barát tság fel bontása, a harag tar tás . boszu 
állás. veszekedés. verekedés. és gyakorta az ember ölés 

20 Egy szoval. a harag egészen ellenkezik a keresztyénségel. 
az ki az attya fiára meg haragszik mondgya a kristus. a méltó 
az itéletre., tanullyátok meg töllem. hogy én kegyes és alázatos 
vagyok. 

A szeretet, mondgya szent Pál . békeséges türö, kedves. 
30 haragra nem indul, minden keserüség. harag, boszonkodás. 

kiáltozás, kúromkodús. közülletek ki vettessék. 

A harag ellen valo orvoság. 

Hogy ha ez az indulat uralkodik benned., minden tehet t -
ségedel azon légy. hogy azt meg mérsékelyed; erre valo 

837 a z igaz , ( n t ) é s 
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per tristitiain 
vuitus corrigi-
tus animus 
delinquentis. 
Eccli 7. 

nézve838 olvasad és kövesed figyelmeteségel. az ide aláb 
mondot dolgokot. 

1. soha meg ne haragugyál. atsekély [218b:] dolgokért, 
példának okáért, hogy ha valamely izetlen szót mondanak, 
ha olyat valamit tselekesznek. a mi néked nem tettzik, . 
ha atseléded valamely fogyatkozásban esik., az illyenekért 
meg haraguni, jele volna arendeletlen, és gyenge elmének. 

2. Hogy ha pedig valamely nagy dologban bántot tak meg, 
minek elötte meg haragugyál, tekinsd meg, hogy ha aharagal 

10 azt meg orvosolhatodé, mivel meg fogod látni. hogy a harag 
arra gyakorta haszontalan.: hogy ha az ugy vagyon., esz-
telenség azért meg haragunni, példának okáórt. gyalázatos 
szót mondot tanak nóked. vagy roszul beszéltenek felöled, 
ha szinte ezekért nieg haragunál is, de ezeket a haragal viszá 

15 nem hoznád, más orvoságát kel hát keresni, és gyakorta 
ameg vetés leg jóbb. 

3. Hogy ha ugy történik, hogy nómelykor illendö839 vala-
mely izetlenséget muta tn i annak a ki meg sértet. azért hogy 
mászor azt ne tselekegye, [219a:] mert a bölcs mondása 

20 szerént ha szomoru ortzát mutatz840 annak a ki meg bántot. 
az által meg jóbbíttya magát. mind azon által, soha sem hasz-
nos a szivedben haragot tar tani . kiátozni841 gyalázatos szót 
mondani, az á r tana ateigasságodnak. még inkáb a jó erköl-
csödnek, mert az ilyen tselekedetekben vétek vagyon. 

25 4. vigyáz tehát magadra, a midön a haragot842 órzed jöni, 
hapedig nómelykor meg elöz tóged. minek elötte azt meg 
gátolhasad. térj magadban mentöl hamaréb, ós tsedesedgyél 
meg könyen a jó elmék hamar meg tsendesednek., egy poéta 
szerént. A harag az emberi fogyatkozástol jö. de a haragot le 

30 tsendesiteni, a keresztyeni köteleség. és jó erkölcs. 

* ovid. quo quisque est májor, magis est placabilis irae. et faciles motus mens generosa 
Oapit. 
S. Hier.8" ep. ad demetriadem Irasci hominis est, finem imponere iracundiae. christiani 

838 nézve </> olvasad és kövesed <az) figyelmeteségel. az ide 
839 illendö <(iz> valamely izetlenséget 
840 ma ta t z [Iráshiba. ] 
841 kiátozni ( m a s ) gyalázatos 
842 a haragot <nY>érzed jöni, [érzed z-je j'-ből javí tva. ] 
843 S.Hier. <ad> ep.ad 
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szent844 Ambrus azt mondgya a nagy Theodosius Császár 
felöl, hogy oly kegyelmes volt, hogy kedvesen vet te . a midön 
kegyelmet kórtek tölle. és a midön leg nagyob haragban 
volt, leg könyebben meg kegyelmezet., ugy anyira hogy 

5 [219b:] ö benne azt ohajtották. a mitöl másban ta r to t tanak , 
oh' mely szép példa efiam, erre méltó hogy vigyáz. 

* Ambr. concione. de obifcu theodosii Imp. Beneficium se putabat. accepisse. 
augustae memoriae Theodosius cum rogaretur ignoscere, et tunc proprior erat yeniae 
cum fuisset. commotio major iracundiae, praerogativa ignoscendi erafc, indignafcum 
fuisse. Efc petebatur in eo, quod hia<5 aliis timebatur ufc irasceretur. 

5. A midön meg haragszol. büntesd meg magadot valami-
vel. vagy valamely imádságot mondgy el, vagy adgy alamis-
nát., vagy valamely másal. akik pedig lát tanak. , azok elött. 

10 mutasd meg, hogy bánod indulatodot. 
6. Igen kevesen vannak olyanok, akik haragjokban. ne 

mondanának. vagy ne tselekednének olyat. a mit az u tán 
meg bányák. tehát , a midön meg haragszol., a menyiben 
lehet türköztesd meg magadot, hogy se ne mondgy, se ne 

15 tselekedgyél semmit olyat. a mire a harag ingerel., ne hidgy 
magadnak. . a midön haragban vagy, hanem várjad had 
mullyék el. és akor visgáld meg hogy mit kel mondani, 
vagy tselekedni. 

7. A midön haragban vagy., meg ne engedgyed hogy az 
20 elméd arrol gondolkodgyék. és azt hitese el veled. hogy igaz 

okod vagyon a boszonkodásra, mert a még jobban fel ger-
jesztené aharagot; nintsen senki is, a ki haragjában azt846 

gondolná hogy oka nints a haragra, magad pediglen. hi-
[220a:]tesd el azt magadal hogy magadot meg tsalhatod. 

25 és fordittsad másra elmédet, a midön a haragod el mulik, 
akoron jobban fogsz a dologrol itélni. és mind más képen., 
mint mikor a haragod ta r to t 

8. Hogy ha a haragot meg akarod utálni, vigyáz másra 
figyelmeteségel. a midön haragban vagyon: mivcl semmit 

30 nem fogsz847 látni ö benne., se tselekedetiben., a mi néked 
nehéznek ne tessék, hasonlot gondoly magad felöl. a midön 

844<(Szent) szent Ambrus 
846 in ^aliis) aliis 
84s azt ( n e ) gondolná 
847 semmit nem fogsz <se) látni ö benne. , se 
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mások haragban látnak., és ha olyankor atükörben látnád 
magadot, magadnak sem tettzenél., 

9 kerüllyed anyughatatlanok. és aharagosok társaságát. 
abölcs jovallása szerént. netégy baráttságot aharagos em-

a berel. ne hogy magadban vegyed természetit. 
Egy szoval. szoktasad arra magadot hogy mindenekhez 

kegyes, és kellemetes légy.,. menttsed a mások vétkeit., 
íelejsd el. ha meg bántanak, botsás meg könyen másoknak. 
és ne haragugyál. [220b:] meg leg kisebért is. mindenel 

10 kegyesen beszély, és legyen mindenkor az elmédben a kris-
tusnak ezek a szép szavai. tanullyátok meg töllem, hogy én. 
kegyes. és alázatos szivü vagyok. 

XIV Rész 
A felebarátal valo békeségröl. a 

veszekedések. és az ellenkezések ellen. 
15 A harag szerzi aveszekédéseket, az ellenkezéseket, és mind 

azokot a veszedelmeket, a mellyekröl szollottunk. azt pedig-
len néked ígen szükséges meg tudni, hogy mitsoda veszedel-
meket okoznak ezek, mivel az ifiak, gyakorta esnek az illyen 
rendeletlenségekben: az ö idejeknek forrósága meg nem 

20 engedi nékik hogy békeségel szenvedgyenek el leg kiseb 
meg bántó szót is, ettöl származik az után ajó erkölcsnek 
bennek valo meg romlása, mivel ahol békeség nintsen, ót 
nem lehet a848 felebaráti szeretet., tehát a jó erkölcs sem. 
a hol az irigytség,849 [221a:] és a veszekedés vagyon. ót 

20 aváltozás. és minden rosz tselekedet fel találtatik. mondgya 
szent jakab 

Az illyet tellyeségel el kel kerülnöd, idején tanuld avesze-
kedéseket, és az ellenkezéseket meg utálni, és szeretni abéke-
séget, és az egyeséget mert ha abékeségnek lelke nintsen 

30 benned, a békeségnek Istene nem lészen te veled,. 
Hogy meg nyerhesed, és meg tarthasad annak abékeség-

nek lelkét, három dologra kel vigyáznod., 1. hogy senkivel 
ne veszekedgyél; 2. hogy okot ne adgy másoknak a veled 

848 a [á-ból javí tva az ékezet áthúzásával. ] 
849 i r i g y t s é g , [y — t-hő\ j a v í t v a . ] 

prov. 19. 

nbi zeluB et 
oontentio, ibi 
inoonstantia et 
omne opns 
pravum 
jacobi 3. 

1 Cor. 13. 
pacem nabete. 
et Deus pacis et 
dilectionis erit 
vobiscum 
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valo veszekedésre. 3. hogy okosan visellyed magadot, a mi-
dön veled veszekedni akarnak 

1. Tehát. ne garázdálkodgyál senkiben is akár mi okod 
legyen arra, vannak olyan elmék, a kik természet szerént 

0 garázdák., és a kiknek850 mindenkor vagyon valamely vesze-
kedések másokal., a mely elmék türhetetlenek. semmit el 
nem szenvedhetnek, vak merök, ós gon[221b:]dolatlanok. 
akik tsak amagok elméjek, és nem az okoság u tán járnak. 
ezért is mondgya abölcs. hogy abolondnak ajaki versengések-

10 ben8il egyelednek, és aszája feddödéseket szerez meg másut . 
Tisztelet az embernek aki meg852 vonsza magút aversengésektöl; 
minden bolondok pedig veszekedésekben egyelednek. 

It pediglen nem szollok az ollyan féle veszekedö elméröl, 
aki tsak épen hamiságbol. keresi aveszekedéseket, és örül 

15 azon a midön másokot lát veszekedni, az illyenek olyan 
gonosz elmék., a kik a magok veszedelmét keresvén. azt 
még meg is talállyák, valamint az irás mondgya, hogy a 
gonosz mindenkor aveszekedést keresi, de a kegyetlen angyal 
ellene küldetetik. az, az, hogy853 az ördög, mindenkorfog ellene 

20 tamasztani valamely veszedelmet 
2. A nem elég hogy másal ne veszekedgyél [222a:] hanem 

még arrais kel vigyáznod, hogy másnak okot ne adgy a 
veszekedésre; mivel meg történik némelykor hogy szán 
szándékal adnak okot arra: a mely jele. a hamis és a vesze-

2o kedö elmének., némelykor, és gyakorta. arra okot adnak 
gondolatlanságbol., nem vigyázván még elöre arra. hogy mi 
sérthetné meg a felebarátot. erre igen kel vigyáznod, nagy 
szorgalmatoságal igyekezél tehát el kerülni mind azt valami 
meg bántha tná felebarátodot, ugy mint a versengések. az 

30 ember szollások, a szó hordások. tsufolások., gyalázások, 
és többek illyenek. a mellyek szüntelen valo veszekedéseket. 
ellenkezéseket854 okoznak az ifiak közöt. 

850 a kiknek {rninden természet) mindenkor 
851 versengé<g)sekben <elegyednek) egyelednek, 
852 meg {vol) vonsza magát 
853 hogy {akegyetl) az ördög, 
854 ellenkezéseket [Harmadik e — e-ből javí tva az ékezet áthúzá-

sával. ] 

prov 18. (!. 

pi'OT. 20. 3. 

semper jurgia 
quaerit malus. 
angelus autem 
crudelis mitte-
tur contra eum 
prov. 15 
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3. Ha ugy történik hogy valaki minden ok nélkül beléd 
akar veszni., igyekezél okosan viselni magadot, meg ne 
engedgyed hogy a harag meg gyözön., vagy is leg aláb térj 
magadban855 mentöl hamarób, föképen ne fokadgy a856 

5 [222b:] szitkozodásra. legyen eszedben ez a szép szava a 
bölcsnek, hogy egy kegyes felelet el ront tya a haragot. , a 
kemény szó pedig azt fel gerjeszti, még jobban. 

Azt mondhatod ezekre nékem. hogy tegedet meg fognak 
vetni. azt fogják mondani hogy nintsen szived, azt mondom 

10 ezekre. hogy tsak a rosz erkölcsüek fogják ezeket857 mondani, 
és az okosok meg ditsérik mértékleteségedet, és betsülni 
fognak, abátorság nem a veszekedésböl áll, hanem, abbol. 
hogy858 meg tudgyad vetni. a midön valamit mondanak 
ellened. azt hallatlanná tegyed., és el szenvedgyed keresztyóni 

1J békeséges tiirésel., az üdvezitönek szeretetiért. és példájara, 
a kit a midön étkozták, nem átkozodot, a midön gyalázatal 
illették. nem fenyegetödzöt, illyen fiam. a keresztyéni nemes 
bátorság, és ez illik az Is ten hü szolgájához. 

[223a:] XV Rész 
A botsánatrol. és a boszu állásrol. 

20 Vagyon még egy szükséges dolog, a mellyel meg lehet 
ta r tani a békeséget. és az egyesóget a felebarátal, a mely, 
a meg bántásnak botsánat tya , ez olyan jó erkölcs a melyet 
jó idején meg kel tanulni. annál is inkáb, hogy ez igen nehéz. 
és r i tka a keresztyének közöt. de a mely tellyeségel szükséges 

25 az üdveségre. 
Igen is fiam, szükscges hogy tudgy meg botsátani mások-

nak, a midön meg bántanak. az az. hogy ne tar ts , se haragot. 
se gyülölséget a felebaratod ellen. akár mely okot adot is 
azokra. semmi szándekod ne légyen a boszu állásra, se 

30 semmi roszat néki ne kivány, de söt még kivánnyad a véle 
valo jó tételt . és az ö jóvát . jól is kel vóle tenni, a midön 
az alkalmatoság hoza magával. [223b:] 

853 magadban [d — 6-ből javitva.] [A bekezdés elején a kézirat-
ban 3 helyett 5 áll.] 

856 a [222b:] a szitkozodásra. 
857 ezeket [et — későbbi betoldás ezek mellé. ] 
858 abbol. hogy (abbol ) mcg tudgyad 

prov. 15 

qui Cum male-
diceretur. non 
maledioebat, 
Cum pateretur 
non commina-
batur 
lpetr: 2. 
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Ez igen nehéz dolog. azt mondhatnád erre. avalo., de 
tsak azoknak nehéz. a kik soha sem vizsgálták meg az oko-
ka t , a melyek arra köteledzik., a melyek ollyan nagyok, 
hogy el vesztette az elméjit az olyan. aki azoknak nem859 

5 engedne, ezek azok az okok 
1. Az Is ten azt ugy akarja. és néked azt tellyeségel pa-

rantsolya. egy áta lyában. mondván. Ive860 keresed a boszu 
állást, se meg ne emlékezél. a polgdr társaid boszuságárol. Az 
Isten Fia. azt hagya nókünk. Azt mondom néktek. szeresétek 

10 ellenségteket, és tegyetek jól azokal. a kik titeket gyülölnek. A 
gonoszért. ne fizesetek gonoszal. mondgya szent pál És aki az 
attyafiát gyülöli, a gyilkos mondgya szent jános 

2 Az Isten azt olyan formában akarja. hogy meg nem 
botsát tya vétkeidet, hogy ha szi-[224a:]vedböl meg nem 

10 botsátasz annak a ki tégedet meg bántot , Botsásatok meg, 
és meg botsátatnak néktek, mondgya az Isten fia. Hasonlo 
mértékel. fognak néktek mérni, mint a melyel ti mértek mások-
nak. Ha az embereknek meg nem botsátotok. a ti mennyei 
Atyátok sem botsát meg néklek. Irgalmaság nélkül itéltelik 

20 a meg. mondgya szent J a k a b . a ki irgalmaságot nem tészen. 
visgáld meg jól ezt az okot, és nézd meg ha nem akarodó 
hogy az Isten meg botsáson néked. 

3 Az Istennek ez az akara t tya . oly igasságos, hogy a leg 
vakmeröbnek. sem lehet az ellen valamit mondani, nem 

25 igaságosé a, hogy az Isten ugy bányék. veled, valamint te 
bánol másokal., hogy meg botsáson néked. ha teis meg 
botsátasz, hogy boszut ályon rajtad. ha te is boszut állasz 
azon a ki téged meg bántot . enem igaságos dologé. ? figyel-
mezél jól fiam [224b:] ezekre, Azt akarod, hogy az a vég-

30 hetetlen nagyságu felséges, és hatalmas Isten meg bántassék. 
de ki által, ? amaga munkája által. minek u tánna minden 
ki gondolhato jót t e t t volna véle, a mely meg bántásért.861 

se te. se az egész teremtet t állatok. ha szinte azokal örökké 
keseregnél is, de soha azórt néki, elegendö elég tételt nem 

35 tehetnél., egy szoval., olyan vétekel bántod meg, a mely 
örök kárhozatot érdemel, a melyet tsak az ö ingyen valo 

869 nem [m — javítva. ] 
860 Ne [JV-n-ből javítva.] 
861 meg bántásért. (ha) se te. [Törlés a sor elején.] 

levit. 19 

ma t th . 5 . 

rom. 12. 

1 joan. 3. 

luk. 6. 

ma t th . .6 

jacobi 2 . 
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irgalmaságábol kerülheted el., és a melyel néked nem tar to-
zik. Azt akarod mondám. hogy egy olyan nagy Isten. a k i t 
olyan igen meg bántottál . , meg botsása mind a vétket. mind 
a büntetóst , : te pediglen meg nem akarsz botsátani az a tyád 

d fiának, és magadhoz hasonlonak. ! te aki olyan vétkes vagy 
mint ö, és akinek olyan szükséged vagyon a botsánatra 
valamint néki, te néked, a ki ta lámlcg elsöben te bántot-
tad [225a:] meg ötet . vagy is talám soha semmi jót nem tet-
tél véle. vagy is ha tettél , nem lehet azokhoz hasonlitani 

10 a melyeket vettél Istentöl. ós a mit véle tet tél is. azt862 

az Istentöl vet ted volt mind ezen okok u tán is, a boszu 
állást. és az elég tételt keresed,. ós azt863 nem akarod hogy 
az Isten boszut állyon rajtad. a te szándékod. mind igaság-
talan, mind nevettségre valo Ember emberre haragot tart. 

10 mondgya a bölcs, és az Istentöl keres orvosdgot. magához ha-
sonlo emberhez nints irgalmasága. s' a maga büneiért könyörög. 
ö test lévén, harágot tart, és engesztelést kér Istentöl. ? ki imád-

kozik annak vétkeiért. ? 
Mind ezekre fiam mit felelsz: ? azt mondodó hogy nehéz a 

20 botsánat . ? mondgyad tehát azt is. hogy, nehéz. büneidnek 
botsánat tyá t venni Istentöl, mondhatnádé azt. hogy meg 
nem akarsz [225b:] botsátani, mondgyad azt is, hogy nem 
akarod hogy az Isten meg botsáson. a mi a tyánkban. ne 
mondgyad többé ezeket a szokot. botsásd meg nékünk a mi 

2a vétkeinket, miképen mi is meg botsatunk azoknak. a kik 
mi ellenünk vétettenek., hanem e szerént mondgyad. ály 
boszut én rajtam., valamint én boszut akarok állani azokon, 
kik engem meg bántot tanak, gondold meg jól ezeket. és 
visgáld meg, hogy mit kel. tselekedned, és mondanod ezek-

30 röl. 
Én meg akarok botsátani, azt felelheted nekem ezekre, de 

hogy szeresem, és jóvát kiványam annak a ki meg bántot . 
és a ki még roszamot kiványa., arra magamotnem vehetem., 
ha ez igy vagyon, mondgyad tehát azt, is hogy az Isten 

35 szeretetit nem kivánod, se azt hogy jót tegyen veled., mivel 

862 azt [Beszúrás. ] 
863 azt [Beszúrás. ] nem akarod hogy az Isten <(állyon> boszut 

állyon [A 22.5b elején:] a mi a tyánkhan. [t — n-böl jav.] 
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ugy fognak veled bánni. valamint te bánsz másokal, mond-
gyad hogy nem akarod szeret-[226a:]ni a magadhoz hason-
lot. a kristusért. a ki hozád valo szeretetiért életét letet te; 
holot eliensége voltál néki És hogy az Isten olyankor szeretet 

0 tégedet, amidön arra érdemetlen voltál . , te pedignem akarod 
a tyád fiát szeretni hogy ha nem érdemes szeretetedre., 
mondgyad azt, hogy nem szeretheted felebarátodot az Isten-
ért, hanem tsak magadért , És noha az Is ten azt parantsollya 
néked hogy szeresed azt, aki tégedet meg bántot , arra int is 

10 tégedet., és ugy tekinté a szeretetet, meliyet864 a felebarátod-
nak adod, mint ha nékie adnád; mind azon által mind az„ 
el nem hagyatha t tya veled. a haragot. és a gyülölséget. a 
melyet a szivedben hordozod; mondgyad egy szoval., hogy 
semmi közt nem tartasz. se az Isten kegyelméhez, se az 

15 örök élethez, mivel az szent iras azt mondgya Mi tudgyuk 
hogy a halálhol által vitettünk az életre., mert szerettyuk az 
atyafiakot, a ki nem szeret a halálban865 marad. [226b:] 

Mind ezekböl azt hozuk ki fiam, hogy, vagy akeresztyén-
ségnek, az Isten kegyelmének, és az üdveségnek, ellene 

20 mondgy, vagy tellyeségel meg botsásad az ellened te t t vét-
ket, az ellenségidet szeresed. és agonosz helyet joval fizess., 
de mint hogy ez a jó erkölcs igen nehéz a meg romlot ter-
mészetnek. és a világi rosz szokásnak, azért ezt, még idején 
kel meg tanulni, és gyakorta kérni az Istentól, kérjed tölle 

20 a tsendes, és a866 békesóges szivet, a mely szerese a gonoszért. 
jóval fizetni, szoktassad magadot arra., még ifiuságodban. 
hogy meg botsásad a kis boszontásokot. és légy887 jóval 
a roszért,: ugy hogy meg tudgyad bótsatani a nagy bántá-
sokot annak idejében. azért, a ki meg botsát tya vétkeidet, 

30 és a ki meg váltot, noha igaságal el veszthetet volna örökö-
sön 

804 mellyet [Első l- g-h&\ j av í tva . ] 
865 a halalálban [Elírás.] 
866 a [Beszúrás. ] 
867 légy <roszal,> jóval a roszért,: [jóval <roszal,> elé írva a 

soreleji margón.] [Amásodik bekezdésben:] szeresed az [. . .] mint 
magadot. [lapalji szövegrész a kéziratban szembetűnően nagyobb 
betűkkel van írva, vö. alább.] 
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[227a:] X F / 8 6 8 Rész 
A felebaráti szeretetröl. 

Ez a jó erkölcs. annya. a három fellyeb valoknak. és azok 
akikben e fel nem találtatik, mind azokban arendeletlensé-
gekben esnek., a melyekröl az utolso három részben szóllot-

5 tunk. A harag, a veszekedés. gyülölsóg. boszu állás, mind 
at tol jönek. hogy nintsen felebaráti szeretet bennünk. , és 
hogy nem szerettyük fele bara tunkot keresztyeni modon. 
és ugy, a mint az Is ten parantsolya. 

Tellyeségel szükséges hogy meg tanullyad ezt ajó erköl-
10 csöt, mert ez, az egyik fundámentuma. a keresztyenségnek. 

a mely erre akét törvónyre vagyon ópitve. szeresed az Is tent 
mindenek felet, és felebarátodot, mint magadot. mind azon 
által ez a jó erkölcs. mind [227b:] ri tka, mind ezt igen roszul 
követik a keresztyének. 

15 A közönséges keresztyének azt t a r t tyák hogy a felebaráti 
szerefet abbol áll, hogy az atyok fiokot, jó akarojokot, szere-
sek, és mind azokot, a kiktöl valamit várnak, és a töb em-
bereket idegenségel tekinttsék., enem felebaráti, hanem 
magokhoz valo szeretet. illyen gondolatban nevelik869 fel 

20 gyermekeket., arra tani t tyák, hogy tsak azokot szeresék, 
kik ö vélek jót tesznek., gyülöllyók avélek roszul tévöket, 
és atöb emberekhez idegenségel legyenek., ezektöl jönek 
a rendeletlenségek. a melyek a keresztyénséget870 el változ-
ta t tyák , ezektöl a keménység, a melyel vannak az emberek 

25 egy máshoz, az egy máshoz valo kevés jó akarat . , a szük-
ségekben valo kevés segittség, a veszekedés. bestelenség; 
gyülölség, boszu állás. 

Igen szükséges az ifiuságot az illyen fo-[228a:]gyatkozás-
rol el szoktatni, és íllyen szükséges. és üdveséges jó erkölcsre 

30 oktatni . 
Ez a fogyatkozás, harom dolognak tudatlanságatol szár-

mazik. a melyeket ebben a jó erkölcsben meg kel üsmérni, 
ugy mint, hogy kitsoda a felebarát. akit szeretni kel., mi 
okbol kel szeretni, miben áll az a szeretet 

8C8 x v i <Articulus.> Rész 
869 nevelik [v —m-ből javí tva. ] 
870 a keresztyénséget <m> el vál toztat tyák, [Törlés a sor végén.J 
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1. Az a felebarát. a kit szeretni kel. azok mindnyájan az 
emberek, nagy, kitsiny, szegény, gazdag, jó, gonosz. jó 
akaró. vagy ellenség. 

2. Az ók, a melyböl kel öket szeretni, nem más. hanem 
5 hogy mindnyájan az Isten fiai, azö képére teremtet tek. a 

kristus vérin meg vál ta t tak , az Isten., a mi közönségesen 
valo Atyánk, azt akarja. hogy ugy szeresük öket, mint 
a tyánk fiait. és hogy a kristus. a mi közönségesen valo meg 
váltonk. parantsollya hogy öket szeresük. [228b:] 

10 3 Ez a szeretet három dologból áll, mindennek jót kel 
kivánni, a mikor lehet jót is kel tenni, mind lelki, mind 
testi képen, El kel szenvedni. a mások fogyatkozásit. 

Imé fiam, ez a valoságos felebaráti szeretet, az jó erkól-
csöknek. ez az egyik fundámentuma., és valoságos jele a 

15 keresztyéni elmének, enélkül nem lehet tet tzeni az Isten-
nek. . se semmi valoságos jó erkölcsöd nem lehet, szükséges 
tehát. hogy ezt gyakorollyad még jó idején 

1. szoktasad arra magadot, hogy ugy tekints minden 
embereket mint a tyád fiait, és ugy mint a tyád fiainak., 

20 kiványad jóvókat, légy jól tevö, és kedveskedö mindenek-
hez, lógy könyörületeségel. a szegényekhez, és a nyomorul-
takhoz., ne lógy irigységel a gazdagokhoz, se azokhoz a 
kiknek jól fóly a dolgok.,871 szeresed ajokot, jó erköl-[229a:]-
csökért, a gonoszokot872 azért. hogy joká legyenek, kivá-

25 nyad az elsöknek. a végig valo meg maradást , a töbinek a 
meg térést., gyülöllyed a vétket. a mely az ember. munkája, 
de az embert szeresed, a ki az Isten munkája 

2. Mert a semmi. hogy ha tsak másnak jót kivánsz. ha 
tselekedetedel meg nem mutatod, ha a meg lehet, szoktasad 

30 magadot a másal gyorsaságal valo jó tételre. tehettséged 
szerént., a felebarátal pedig harom féle képen lehet jól 
tenni. téstében. betsületében. és lelkében. 

A mi az elsöt illeti, segittsed873 másokot szükségekben. az 
alkalmatoság, és atehettséged szerént. adgy örömest asze-

8 , 1 a dolgok., [d megkezdett gr-ből javí tva. ] 
872 erkólcsökért. (a gonokot) a gonoszokot [A javítás a törlés föló 

írva; Mikes kezeírása ? Vö. az 50. sz. jegyz. ] 
873 segittsed [Első t — d-hő\ javí tva. ] 
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Jób 21 
Eleemosina ab 
omni peccato, 
et a morte libe-
rat, et non pa-
tietar animam 
ire ad tcnebras. 
Tob. 4. 

Tiitellige quae 
proxirni sunt. 
ex te ipso. 
Ecoli 31. 18. 

Tobiae i, 

gényeknck. oh! mely szép jó erkölcs egy ifiuban. a szegé-
nyekhez valo könyörületeség, ós szánakodás. boldog aki el 
mondhattya jóbal, gyermekségemtöl fogvást nevekedet velem 
a könyörületeség. mert az olyanon. az Isten [229b:] áldása 

5 böségel leszen.. egész életében. és halálának oráján. a mint 
az irás mondgya. 

A mi a felebarát. betsületét illeti, arra igen kel. vigyáznod., 
ha ártatlanul vádollyák. fogjad párttyát. ha valamely rosz 
tselekedetit ki nyilatkoztattyák, menttsed a menyiben 

10 lehet, és fedezd el rosz tselekedetit, és mutasd meg a ki arrol 
beszél neked, hogy az ember szollást nem szereted, és hogy 
a felebarát betsületire vigyázni kel. 

A mi alelkót illeti. felebarátodnak.874 mint hogy annak 
jova, a jó erkölcsból, és az üdveségböl áll, és mint hogy eleg 

15 nagyob atöbb jók közöt, azért ezeket meg kel nyerned fele-
baratodnak., imádkozni kel érette, a rosz erkölcsöt, és arosz 
alkalmatoságokot el kel véle hagyatni. vagy875 magad, vagy 
mások által. eszerént kel tselekedni fö képen azokal. a kikel 
leg gyakortáb vagy, ugy mint jó akaroidal. társaidal. és 

20 tselé[230a:]didel. a valoságos felebaráti szeretet. a, hogy 
ötet szeresed az üdveségcrt. és az örökké valoságért 

Vagyon még hátra egy harmadik dolog mely a felebaráti 
szeretethez tartozik. a mely nem egyéb, hanem hogy szere-
tettel. szenvedgyed az ö fogyatkozásit, és menttsed okoságal 

25 az ö876 vétkeit. ne légy az itéletben., se a feddésben. gyors, 
a melyet nem kel tselekedni se szükség, se haszon nélkül. 

Végtire fiam. a nagy rendi a felebaráti szeretetnek. abban 
áll., hogy ötet magadrol itéllyed. valamint abölcs mondgya, 
Magadrol itéllyed.. a felebaratod dolgait. kövesed még ezt. a 

30 nagy tudományt, a melyre. mind az irás, mind a természet 
tanit. soha azt ne tselekedgyed mdsokal., a rnit nem akarnád 
hogy mások tselekedgyenek veledF1 Az üdvezitö hasonlot 

874 felebarátodriak. [Második e- 6-ből javí tva . ] 
876 vagy magad, [v — m-ből javí tva. ] 
876 az ö [az — ö-ből javí tva; ö — beszúrás;] vétkeit. ne<gy>Iégy 

ne e-je fölött á thúzot t ékezet; a szó eredetileg négy volt .] 
8,7 veled [Kereszttel jelölt beszúrás a lap alján. Nem Mikes d 

t ípusa; vö. az 50. sz. jegyz.] 
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mond; A mely mértékel mértek másoknak. azon mértékel viszá 
mérettetik néktek,. Minde-[230b:]neket azért a mit akartok 
hogy az emberek mivellyenek néktek, tá878 is mivellyétek nékik 

XVII Rész 
A felebaráti intésröl. 

5 A mit ide fellyeb mondottunk akötelesegröl, a melyre a 
felebaráti szeretet köteledzi akeresztyéneket, hogy a fele-
barattyok üdveségire vigyázanak, meg érdemli hogy még 
arrol nagyob gondolkodásal legyünk. mint egy olyan nagy 
dologrol a melyet noha nem tudgyák, és el mulattyák sokan, 

10 ezt a köteleséget nem üsmervén, új dolognak. és hihetetlen-
nek tarttyák 

Mind azon által nintsen semmi ennél közönségeseb aszent 
irásban a mely azt tanittya. hogy. az Isten parantsolatot adot. 
kinek, kinek az ö felebarattya felől. vigasztallyátok, és épittsétek 

15 egy mást. Egymást inttsétek. Ne legyetek részesek a [231a:] 
setéttségnek gyümölcstelen tselekedetiben. vétekben. 
hanem inkáb meg fedgyétek. 

Végtire, szeretni kel az Istent. mindenek felet, és a879 

felebarátot mint magunkot, mert hogy szerethettyük fele-
20 barátunkot mint magunkot, hogy ha az ö880 leg nagyob szük-

ségeire. mellyek az üdvesége. oly keveset hajtunk, hogy 
azokot el hagyuk. leg kiseb hasznunkért., Es hogy szeret-
tyük az Istent mindenek felet. hogy ha azon nem igyeke-
zünk., hogy ötet meg ne banttsák., hogy ha abban modunk 

20 vagyon. 
Ez aköteleség olyan nagy, hogy szent chrysostomusal 

rettentö dolgot mondatot, ugy mint, hogy az Isten nem aláb 
valo képen kér töllünk számot a más üdveségiröl, valamint 
a magunkérol. És ha szinte szentül éltünk volna is881 egész 

30 életünkben, de ha bizonyos alkalmatoságokban el mulattuk 
a felebarátunk üdveségit,. a jó élet haszontalaná lészen. 
a bizonyos. hogy ez az el mulatás. olyan vétkes, hogy az 

8,8 ti <is) is [Törlés tollhiba miat t ; a javí tás a törlés fölé írva. ] 
879 a <jó> felebarátot 
880 a z ö { szükségeire) leg nagyob szükségeire. 
881 is [Beszúrás;]egészéletünkben, [be — későbbi beírás sötétebb 

tintával, rövidítésjellel.] 

17 Mikes Kelemen Összes Művei IV. 

matth. 7. 

Eccli 17 12. 

1 tessa 5. 11. 

rom. 15 14. 

Ephes. 5. 11 

S. Ohrysost. lib 
3. adversus 
vituperatores 
vitae monasti-
cae. 
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[231b:] egyedül oka lehet kárhozatunknak., ennek ezt az 
okát. adgya, hogy a ki elmulattya meg segiteni felebarattyát 
szükségiben, azt az Isten meg veti az itéletkor,: akar mely 
jót tselekedet volna is mást, anyival is inkáb a ki el mulattya 

5 meg segiteni attya fiát az olyan nagy dologban, a mitsodás 
az üdveség, meg érdemel minden féle büntetést 

Ennek a nagy köteleségnek végben vitele, a felebaráti 
intés882 parantsolattyának követésin áll, a mely parantsola-
tot az urtol vettük, és amelynek rendét eszerént adgya 

10 elönkben. Ha vetkezik ellened az Atyád fia. meny el és fed 
meg ötet különösőn., ha meg halgat. meg nyerted ötet, ha pedig 
meg nem halgat, végy egy.883 vagy két bizonyságot melléd. 
ha azokot meg nem halgattya, mond meg az anyaszent egy-
háznak. 

15 Hogy jól meg értethesem veled ezt a parantsolatot. a 
melyet oly kevesen tudgyák es követik; négy, vagy őt 
igaságot teszek it fel nóked. a melyek.884 azt könyen meg 
értetetik veled, mind [232a:] pedig követetik. 

Az elsö azt a véget tekinti. a melyre ez a parantsolat 
20 adatot, a mely nem más. hanem hogy, a felebarát a ki vét-

kezet, hogy abban viszá ne esék. vagy hogy mások ne köve-
sék példáját. 

A masodik a. hogy ez a parantsolat. nem tsak a felyeb 
valokot köteledzi. hanem minden féle személyeket, mivel 

25 hogy ez a parantsolat, szereteti parantsolat, mondgya szent 
thamás, arra minden keresztyének kötelesek. 

A harmadik a, hogy ez a köteleség. hogy a felebarátot 
meg ne engedgyók a roszban esni, tsak akorá értödik, a 
midön ez a két dolog együt találkoznak., 1. a midön tudgyák 

30 a rosznak végben885 menetelét, és a veszedelmet a melyben 
a felebarát abban eshetik, vagy abban ejthet másokot, 2. 
a midön a más vétkit meg gátol hattyák., mivel nem tarto-
zunk olyan dolgot tselekedni, a mely hatalmunkban nin-
tsen 

882 intés<(nek> parantsola t tyának 
883 egy_ ^két , ) vagy kót 
884 a melyek. <(mincl> azt 
885 végben <(vi-) menetelét, [Törlés a sor végén.] 
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A negyedik a, hogy ez a hatalom, a melyel meg [232b:] 
nem kel engedni a roszat. nem tsak arra értödik hogy mi mit 
tselekedhetünk magunktol, hanem még mások által, ezt is 
akarta az üdvezitö velünk meg értetni mondván.: ha nem 

6 halgat tégedet. végy másokot is magad mellé, ha azokot 
sem halgattya. mond meg az Anyaszent egy háznak. 

Az ötödik a, hogy a midön azt hagyák. hogy meg kel 
mondani az anyaszent egyháznak, fellyeb valoknak, 
a véghez mehet vagy titkon. vagy nyilván. a midön a886 

10 meg lehet titkon. nem szükséges azt ki nyilatkoztatni. 
Ez igy lévén, az atyafiságos intésnek parantsolattya arra 

kötelez mindnyájunkot, hogy meg gátollyuk a más vétkit, 
a midön azt tudgyuk. és887 meg lehet. azt orvosolni vagy 
magunk, vagy mások áltaJ. ebböl következik tehát, hogy ezt 

15 a parantsolatot véghez lehesen vinni, ki ki tartozik meg 
gátolni a roszat más által, a midön maga által nem lehet. 

Ennek aköteleségnek nagyságárol immár szolottunk. 
a melyet a nagy vétek nélkül el mulathattyák, és a melynek 
el mulatása nagy [233a:] számadásal lészen az Isten888 

20 itéletekor, egy szoval fiam, nem vétkes dologé Isten elött. 
a midön valakit látnak. vagy tudnak. lelki veszedelemben 
lenni, és a segittséget mellyet adhatnának nékie, tsak meg 
vetik, tsak anyit gondolni a felebarátal. a midön haláloson 
vétkezik. . mint ha tsak egy pohár vizet innék, ha valaki 

25 szükségben lattya lenni az attya fiát, mondgya szent János. 
és bé zárja szivét elötte, miképen marad meg az Isten szeretete 
abbanl ha ez igy vagyon a testi szükségekben., mi lészen 
a lelkiekben?. szent Chrysostomus azt mondgya, hogy 
nagy kegyetlenség igy el hagyni a felebarátot, és hogy ha 

30 a nagy keménysóg volna egy emberben ha nem segitene 
a terh alat el eset889 oktalan állatnak. mitsoda ke[233b:]gyet-
lenség nem volna egy keresztyéntöl. azt nem tselekedni 
atyafiáért, a mit az emberek tselekesznek. egy oktalan 
állatért. egy oktalan állat el esik mondgya szent Bernárd. 

886 R midön a ^midön) meg lehet 
887 és <a> meg lehet. azt orvosolni vagy magunk, <által,> vagy 

mások által. 
888 [Előző lap alján, őrszók: számadásal lészen az Isten] 
889 el esest [Iráshiba el eset(t) helyett . ] 

17* 

1 joan. 3. 17 

S. Chrys. de fe-
rendis repre-
hensionibus. 

honi. 4 
in 1. ad. cor. 
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és találkozik olyan a ki890 fel segittse. a lélek pedig el veszti 
magát. és senki azal nem gondol. 

Hogy ha az ó törvény. mondgya szent Chrysostomus, azt 
parantsolá hogy még az ellenség ökrét se hagyák el, a midön 

5 láttyák hogy el tévelyedet. hanem viszá vigyék az urának., 
a ki el mulattya, és el hagya, nem az ellensége el tévelyedet 
ökrét, hanem akeresztyén attyafiának lelkét el veszni a véte-
kért, az olyan mitsoda botsánatot várhat ? 

Ha ate atyád fia mondgya szent Agoston, valamely halá-
10 los sebben volna, és azt el akarná titkolni azért hogy azon 

valamely mettzést ne tegyenek, nem volnaé kegyetlenség 
tölled, ha teis el akarnád véle [234a:] együt azt titkolni, 
ellenben pedig a hozája valo irgalmaság volna,891 ha sebét ki 
nyilatkoztatnád annak. aki azt meg orvosolhatná, menyivel 

15 inkáb tartozunk tehát hasonlot tselekedni az ö lelkének 
sebéérfc, a melynek el mulatása sokal veszedelmeseb, hogy 
ha a szivben azt meg hagyák nevekedni, és annak halálát 
okozni 

végtire, ha valamely gyuladásnak az kezdetét láttad 
20 volna,'a melyet vagy magad, vagy mások által el ólthattad 

volna, ha ezt el mulatnád.,892 nem volnáló oka az égésnek. ? 
el itélheted ezen hasonlatoságbol. mitsoda nagy roszat 
tselekeszel893 a midön tudván felebarátodnak vótkét, azt 
el titkolod, nem adván tudtára annak aki arrol tehetne., 

25 a bizonyos tehát, hogy [234b:] számot fogsz Isten elöt adni894 

a roszért melyet felebarátod tselekedet, és a melyet meg 
gátolhattad volna, ha arrol meg inttetted volna. 

Tekinsd meg fiam, és fontold meg jól ezeket az ókókót. 
Mit fogsz felelni az Istennek az ö itéletekor, hogy ha azt 

30 el fogod mulatni, lágyságbol. félelelemböl. vagy nyomorult 
kedvezésböl. a mint etörténik gyakorta, mit fogsz felelni a 
midön szemedre hányák., hogy inkáb kivántál tettzeni a 
felebarátodnak, mint sem az Istennek. ? De mit mondasz 
arra, a midön elodben teszik, hogy gyakorta meg gátolhat-

890 a ki [ki — beszúrás. Mikestől?] 
891 volna, <hogy) ha [fta<[hogy) föló írva.] 
892 el mulatnád. , <V> nem volnálé 
893 tselekeszel [Szóvégi l—r-hSYI javí tva . ] 
894 adni [d —n-ből javí tva. ] 
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tad volna a más vétkit veszedelem nélkül, hogy ha valamely 
tartalék, lágyság, vagy kedv keresés meg nem tartoztatot 
volna. ? ugyan akor895 lészen a, hogy vétkes lész a más vét-
kiért. meg is lész terhelve896 olyan vétke-[235a:]kel, a me-

5 lyeket meg gátolhattad volna, és melyeket halgatásodal 
okoztad, a melyekröl az Istennek. számot fogsz adni, 

El kel fiam ezeket a veszedelmeket kerülni, és annak 
okáért, kövesed azt, a mit az Isten fia hágy nékünk. A midön 
látod hogy az Istent halálosan meg bánttya valaki, ugy mint, 

10 esküvésel. tisztátalan szókal,897 vagy tógedet valamely 
vétekre valo. ingerlésel, igyekezél azon. hogy ezekröl el 
fordittsad. szép intésidel. hogy ha azt nem tselekedheted., 
nem lévén arra elegendö bátorságod, vagy hatalmad, tsele-
kedgyed azt a mit az ur parantsol néked,898 valamely más 

15 értelmes embereket kérj arra, a kik gondolhatod hogy jóbban 
véghez viszik náladnál. 

Ezt a rendet, a mi urunk után. szent.[235b:] Agoston 
adgya elönkben. 109 dik levelében, mondván. Ne gondollyá-
tok azt hogy ártani fogtok a felebarátnak. ha vétkit a meg 

20 gyogyitásnak kedviért ki nyilatkoztattyátok, de söt még vétkesek 
lesztek, veszedelmiért, hogy ha meg menthetitek ötet. attől. 
tudtáraadván annak aki azt meg gyogyithattya, és ha ti hal-
gatástokal; el veszni hagyátok. 

* quaest c. 1. non"9 vos judicetis esse malevolos, quando crimen alterius indicatis magia 
quippe innocentes non estis, si fratres vestros quos indicando corrigere potestis tacendo 
perire permittis. 

Hogy ha eszerént kel tselekedni akor, a midön, a fele-
25 barátunk vétke tsak magának árt, annál is inkáb tartozunk 

azal. a midön másoknak is árthat. rosz példájával, és gonosz 
beszédivel., mivel olyankor el kel hagyni a haszontalan valo 
különös intést, és ahoz kel menni egyenesen. a ki arol tehet. 
és akinek kel is arol tenni. 

30 Végtire fiam. legyenek elmédben. szent jakabnak ezek a 
szavai. Atyám fiai ha ki el tévelyedik közülletek az igazságrol. 

895 akor (leg 1) lészen a, 
896terhelve [l—r-ből javitva. ] 
897 szókal. [ó — ó'-ből javítva.] 
"^néked, <és helyetted) valamely [Törlés a sor végén.] 
899 non <Jminus]> v o s 

Jscob. 5. 19 
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és meg tériti valaki ötet, tudni kell. hogy a ki meg teriteti a 
&ü[236a:]nős<, az ö tévelygö utárol. meg szabadittya annak 
lelkét a haldltol., és el födözi a bünöknek900 sokaságát. 

XVIII Eész 
A baráttsagrol. 

5 A baráttságrol is kivántatik itt szollanom, mivel az igen 
foganatos hogy az ifiakot a jóra. vagy a roszra vezese. az ö 
jó, vagy rosz hajlandoságok szerént, és azért is mert, az ifiak 
termeszet szerént hajlandok lévén a szeretetre. természet 
szerént, és azon kivül is nem tudván jol meg külömböztetni 

10 a jó.901 baráttságot. a ártalmastol., gyakorta történik hogy 
igen rosz baráttságban esnek, a mely veszedelemre tészi öket, 
és gyakorta oka lesz el veszéseknek, ez okáért szükséges,902 

hogy erre [236b:] elegendö oktatást vegyenek magoknak, 
meg tanulván el kerülni a rosz baráttságot, és hasznokra 

15 forditani ajót. 
külömbség vagyon a felebaráti szeretet, és abaráttság 

közöt, tartozunk minden embereket szeretni, a mint már azt 
meg mondottuk. de nem lehet baráttságban lenni minden 
emberekel, mert abaráttság különös szeretet. 

20 A- baráttság hogy mi légyen, az, aszeretetnek. olyan egy 
más közöt valo közlése. a melyel két személy egy mást903 

szereti különösön, és egy másnak jovát keresi. 
A baráttság mindenkor azt a véget követi a mely végre 

köttetet, ha a jó akaroban a roszat szeretik. a baráttság 
25 rosz-, és vétkes, ha ajót szeretik, abaráttság jó. és ditséretes, 

de annak ajonak valoságos jó erkölcsnek kel lenni. vagy 
olyan tekélleteségnek. amely ajó erkölcsre vigyen. ugy mint, 
a tudomány, ajó természet. és mások illyenek.. [237a:] 

A baráttság hogy jó, és valoságos legyen, három féle 
30 tulajdonsága legyen, ugy mint, szükséges hogy a jó erkölcsre 

9 0 0 bün<n>öknek 
901 a jó. <az> barát tságot . a [az helyet t . ] ártalmastol. , 
902 szükséges, <k> hogy 
903 e g y m á s t [Mikes íráshibából egy más-t írt, melyet idegen kéz ? 

javí to t t úgy, hogy a szó s betűjére ráírt egy új / betűt és mellé í 
betűt . ] 
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legyen épitve, ajó erkölcsre igyekezék. és a jó erkölcstöl 
vezettessék. 

1 A jó erkölcsre szükséges hogy legyen épitve, az.az, 
hogy a jó akarot, valamely jó és ditséretes904 erkölcsiért, és 

5 természetiért kel szeretni, 
2. A jó erkölcsre igyekezék, mert abarattságnak, a jó 

akaroja jovát kel ohajtani és keresni, a jó erkölcs pedig. 
minden más jovak felet nagyob. és szükségeseb., a mely 
baráttság a jó akarokot arra viszi. hogy egy másnak más 

10 jókót szerezenek. és a jó erkölcsöt el mulásák. a nem baratt-
ság. hanem nyilván valo tsalárdság. 

3. A barattság ajó erkölcstöl vezettessék. az az, hogy ajó 
erkölcs rendellye azt. és hogy. [237b:] a jó akaro ne tsele-
kedgyék semmit olyat a baráttyáért, a mely ellenkezék a jó 

15 erkölcsel. a mely baráttság meg bántattya az Istent. a jó 
akarojáért, az utálatos, és átkozot baráttság, mert inkáb 
szereteti az etnbert, az Istennél. 

Ezen három tulajdonságbol; könyen meg választhatod 
fiam. a jó baráttságot. arosztol. és azt a melyiket keresned 

20 kel, attol., a melyiket kerülnöd kel. 
1. El kel kerülnöd az olyannak baráttságát. akiben semmi 

jó erkölcsöt nem üsmérsz. se olyan tekélleteséget, a melyet 
szerethetnód, de söt még inkáb az olyanok baráttságát., 
a kikben rosz erkölcsöt láthatz. ugy mint tisztátalanságot, 

25 részegséget, esküvóst, az illyen oly veszedelmes baráttság. 
a mely beléd olttya rosz természeteket, mert valamint a 
bölcs mondgya Az esztelenek jó akaroja., ugy mint a rosz 
erkölcsüeké. hasonlo lészen hozájok. [238a:] 

2. kerüllyed az olyan baráttságot a mely jóbbá nem tészen, 
30 illyen az olyanok baráttságok. akik tsak a magok hasznokot 

keresik. az olyanokét is. akik905 nem intenek ajóra. és az 
üdveségedre. a mikor a meg lehet. de fö képen az olyanak 
baráttságátol irtozál. a ki avétekre ingerel, a ki hizelkedik, 
és aki rosz szokásodban meg akar hagyni, az ilyen jó akaroi-

30 dot ugy kerüllyed mint nagy ellenségidet, 

904 jó és ditséretes < jó) erkölcsiért, 
905 akik <meg> nem 

prov. 13. 
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3. kerüllyed az olyanak baráttságát. a ki te éretted, és 
anéked valo tettzésért. az Istent semminek tarttya meg 
bántani. példának okáert. lopni, tsalni, veszekedni, eskünni, 
embert szollani,806 fele baráttyát meg bántani. és több illye-

5 neket. vesd meg az ilyen baráttságokot. és mindenkor el-
médben legyen szent Ambrusnak ez a szép mondása. hogy 
aki az Istenhez hüségtelen. a nem lehet jó akaroja egy ember-
nek. 

Ellenben pedig keresed az ollyannak [238b:] baráttságát 
10 a ki minden jóra menendö. és akiben olyan jó természetet 

látz, a melyet követheted. az olyanokét, a kik ajó erkölcsre 
visznek, jó példájokal, és jó beszédekel, kik segitenek taná-
tsokal, kik rosz szokásidért. néked nem hizelkednek, hanem 
azokrol meg intenek szeretettel. ezen szép mondása szerént 

15 abölcsnek, hogy ajó akarotol vett sebek jobbak., mint sem az 
ellenségtöl vett tsokok. 

Végtire olyan. jó akaroid legyenek. a kik az Isteni féle-
lemre vigyázanak baráttságokban, és akik a te leg nagyob 
jódra tzélozanak. ugy mint, az üdveségedre. Az illyenek 

20 fiam. ajó. és a907 valoságos baráttságok, ezeket annál is 
inkáb kel keresned, hogy igen ritkák. és ha illyenekre találsz. 
meg tarttsad azokot. az illyen baráttságokrol mondgya a 
bölcs. Hogy a hü jó akaro. erös oltalom., hogy aki olyanra 
talált. kintset tálált, hogy semmit nem hasonlithatni az olyan 

25 jó akarohoz, mivel [239a:] sokal. jóbb. az aranynál. és az 
ezüstnél. és hogy mind az életnek, mind a meg halhatatlanságnak 
orvosága. szeresed és keresed az illyen baráttságot. igyekezél 
annak meg találásara és a midön meg találod tarsd meg azt 
szorgalmatoságal., és el ne hadgyad valamely változo. és 

30 álhatatlanságbol. valamint etörténik az ifiakal, El ne had-
gyad a régi barátodot mondgya a bólcs, mert az új nem lészen. 
hozája hasonlo.908 

Hogy meg találhasad az ilyen baráttságot emlékezél 
meg elöször arra. hogy azt gyakorta kel kérni Istentöl., 

35 mert atölle származik. A ki ötet féli. ötet meg talállya mondgya 

906 szollani, ( m e ) fele ba rá t tyá t meg béntani . 
907 a [Beszúrás. ] 
908 mondgya a bölcs, mert az új nem lészen, hozéja hasonlo. 

<(mondgya a bölcs.^> 

S. Ambr. 3. 
olíic. c. 16. 
non potest ho-
mirii esse ami-
cus. qui Deo 
fuerit infidus. 

prov. 27. 6. 

Eccle. 6. 

Bccle. 9 

Eccle. 6 
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abölcs. Másodszor te légy elsö a szeretetre. mert hogy, szere-
senek. szeress. de ennek a szeretetnek olyannak kel lenni 
a mint meg mondottuk, a jó erkölcsre legyen épitve. a jó 
erkölcsre igyekezék. és ajó erkölcstöl vezettessék 

[239b:] XIX Eész 
5 A játékokrol. és a mulattságokrol. 

A mulattság909 szükséges, az elme könyebitésére. fö képen 
az ifiaknak., a mulattságra való játék, hozájok inkáb illik, 
a mind természetekel. mind elméjekel meg egyezik. 

A játek. tehát. és a mulattság nem ellenkezik ajó erköl-
10 csel., de söt még azt hagyák, és a, jó erkölcsü tselekedet, ha 

ugy mégyen végben a mint kivántatik. 
Hogy pediglen illyen lehesen. szükséges mindenek felet. 

hogy a szándék jó legyen., az az, hogy a játék az elme mula-
tására legyen. hogy alkalmatosab lehesen amunkára. a 

15 melyet el nem gyözhetné, ha mindenkor foglalatoságban 
volna. ugy anyira, hogy tsak a munkáért legyen a mulattság, 
és tsak arra a végre is keresék azt. 

Ebböl három féle dolog következik,910 a melyekre kel 
vigyázni. hogy a játék. jó, és helyes lehesen. 

20 Elöször, hogy a játékban, a911 tisztességes [240a:] mér-
tékleteségre kel vigyázni, mivel a mód nélkül valo, már nem 
mulattság. hanem inkáb foglalatoság. nem is azért vokia 
ajáték, hogy a munkára alkalmatosabak lehessenek,912 

(:noha a játéknak tsak arra avégre kel tzélozni.:) hanem tsak 
25 a gyönyörüségért., a mely fogyatkozásal jár. 

De söt még alkalmatlanoká tennék magokot a munkára. 
mivel a mód nélkül valo játék. az elmét magának el foglallya, 
és a testnek erejét meg gyengitti. és gyakorta igen árt az 
egésségnek. 

30 Masodszor, hogy nem kel lenni rendeletlen szeretettel. a 
játékhoz, valamint gyakorta történik az ifiakal., az ilyen 
szeretet öket. az el merülésben vetné. sok idöt vesztetne el 
vélek, és szüntelen, a mulattságrol. valo. gondolatot adna 

909 mulat tság [a fölött á thúzot t ékezet. ] 
910 következik, <hogy a j a t ) a melyekre kel vigyazni. hogy a jéték. 
911 a ( m e r ) tisztességes mértékleteségre 
912lehess<(n)enek, <h) [lehetnénekből javí tva . ] 
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nékik, az illyen szeretet is az [240b:] oka,. hogy soha sem 
foglallyák magokot valojában, a munkában. és ha szinte 
a testek a munkában vagyon is. de az elméjek a913 játékban, 
és a mulattságban foglalatoskodik. 

5 Harmadszor. el kel kerülni a menyiben lehet. az olyan 
játékókot.914 a melyeket szerencse játekoknak hiják. az ilyen 
játékok az elmét mulattyák, de szomoruságokot, és nyug-
hatatlansagokot is okoznak, igen nehéz azokban a mérték-
leteséget meg tartani. az olyan játékokot a fösvénységért, 

10 és a915 nyereségért játzodgyák, és nem jó végre. tegyük 
ezekhez a sok vesztést, a melyeket a szomoruságok. és a 
keserüségek követik. az után a sok tsalárdságok. igasság-
talanságok, harag, esküvés, veszekedés, a melyekel tele 
vannak rend szerént az olyan játékok. az idönek mód nélkül 

10 valo el vesztése, mind az elmében. mind ajoszágban valo 
nagy fogyatkozások, a harag, türhetetlenség. káromkodás 
hazugság, fösvénység, [241a:] és más többek ilyenek, a 
melyek a játékot követik. hát még ajátékhoz valo rendelet-
len szeretet a mely holtig meg marad. és916 a mely gyakorta. 

20 okoza a joszágnak. és a betsületnek el pusztulását, a melyért 
a játekosok nagy nyomoruságban esnek, erröl elég példa 
vagyon. 

keriild el fiam az ilyen játékokot. a melyek egészen ellen-
keznek917 ate jóvadal. tsak az olyan tisztességes játókokot 

2o gyakorollyad, a melyek az elmét mulattyák, vagy a testet 
egéségben tarttyák, vigyáz tehát azokra a miket mondot-
tam néked, de föképen vigyáz a mod nélkül valora, amelyet 
meg vallya szent Agoston hogy attol vagyon az ifiak meg 
romlások, azon amód nélkül valon. nem tsak az idöt értik 

30 amelyet el vesztegetz, hanem még a pénzt is. a melyet el 
jádzol. és amelyel kimélve kel bánni. más képen a nyerésért 
játzodnál, és nem [241b:] a mulattságért. és a játék inkáb 
gyötrödésedre lenne, mint sem mulattságodra, ezekhez 
teszem azt is. hogy a felettéb valo pénzt a melyet el vesztesz. 

913 a (jék]> já tékban, 
914 játékókot. [játékotból javl tva . ] 
916 a [Beszúrás. ] 
916 és [Beszúrás. ] 
917 ellenkeznek ( aĵ > ate jóvadal . 

S. Aug. lib 2. 
conf. 4 
relaxabantur 
etiam mihi ad 
ludendum. ha-
benae ultra 
temperamen-
tum severitatis 
in dissolutio-
nem afflictio-
num variarum 
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sokal jóbb volna a szegónyekre forditani, a kiknek szükségek 
még kiáltani fognak az ur elött. ate mód nélkül pénzben valo 
játékod ellen. és atöbb játékosok ellen. 

XX Rész 
Az adakozásrol a fösvénység ellen. 

5 Ugy tettzik mint ha afösvénység nem volna rend szerént 
valo fogyatkozás az ifiakban. szükséges mind azon által 
elejekben adni ezt a nagy fogyatkozást. a mely könyen 
beléjek szivárkozik, és nevekedvón az idövel, igen nagy 
rendeletlenségeket okoz nékik. 

10 A fösvénység apénznek rendeletlen szeretetétöl szárma-
zik, epediglen két képen lészen meg, némellyek apónzt azért 
szeretik, hogy kintset [242a:] gyüthesenek, vagy is hogy 
azal. jószágokot szerezhesenek, mások meg azért. hogy a 
tzifraságokra. és a gyönyörüségekre költtsék, az elsö ritkán 

15 találkozik az ifiakban. de a második nálok rend szerént valo. 
és ártalmas. 

Hogy a nálok rend szerént valo. azt minden nap918 láthatni. 
mert mint hogy mód nélkül szeretik gyönyörüségeket. 
modot is keresnek arra. hogy azt bé tölthessék, a mely pénz 

20 nélkül véghez nem mehet. ettöl is vagyon hogy mindent el 
követnek. tsak pénzt szerezhesenek, ez okáórt sok féle919 

álnokságal élnek. hogy a szüléjektöl pénzt nyerhesenek, a 
játékban tsalárdok, és még némelykor, vagy lopásal, vagy 
más képen pénzt szereznek a mint lehet. Ettöl a rosz indu-

25 lattol vagyon a szegényekhez valo meg920 keményedés, a 
gazdagsághoz valo szeretet, a nagyra menetelre valo kiván-
ság. [242b:] 

Ez a rosz hajlandoság az ifiuságban vévén eredetét, könyen 
nevekedik, és meg erösödvón idövel, oly igen meg gyüke-

30 redzik, hogy soha azt el nem hadgya., ez is okoza közönsége-
sen azt a rendeletlenséget., a melyet látunk a keresztyének 
közöt. ugyan ezt is sirattya a proféta. mondván. hogy a legg 

918 minden nap ( l a t ) [ ? ] lá thatni . 
919 sok féle ^tsalardsa) álnokságal 
920 meg ^keny> keményedés, [Törlés a sor elején.] 

287 



kisebiktöl fogvást, a leg nagyobikig. mindnyájan a fösvénységre 
adták magokot., világi jóknak rendeletlen szerete-
tére. a mellyet szent Pál nevezi. minden féle roszak gyukeré-
nek 

5 Ez a rosz erkölcs az ifiakban. három okokbol ered, az elsö 
az. a melyröl már szolottam. a gyönyörüségekhez valo ren-
deletlen szeretet, amásodik. avilágban lévö közönséges példa, 
a mellyet láttyák, hogy tsak a pénzt betsüli. és szereti. és 
az után futni telhetetlen kivánságal. 

10 A harmadik. ók, a szüléktöl jő, akik erre a szeretetre 
gerjesztik gyermekeket. még igen kisded korokban. agyer-
mekeknek, tsak arrol beszólnek. hogy miképen keresék élete-
ket, ha szegények. vagy [243a:] közép rendüek, vagy is hogy 
mehesenek fellyeb, es nagyob rendre ha gazdagok, meg 

15 tanyitván gyermekeket arra, a mit szent Cyprianus hány 
szemekre, hogy jobban szeretik agazdagságokot, akristusnál, 
és hogy anyira munkálodnak. ehalando életnek javaiért, 
hogy tsak keveset. vagy nem is gondolkodnak. az örökös 
jovakrol., 

20 Meg kel elözni még jó idején. kedves fiam ezt a roszat, 
és meg nem kel engedni hogy el foglallya szivedet, mivel a 
bizonyos hogy nintsen olyan rosz erkölcs, a mely inkáb 
nevekednék az idövel ennél. és a melyet nehezeb volna ennél 
el hagyni, erre valo nézve, ezt jovallom néked. 

25 Elöször. a mint ezt meg mondok. hogy a gyönyörüségnek 
szeretete. legnagyob oka a fösvénységnek az ifiakban, légy 
azon minden tehettségedel., hogy meg mérsékelyed ezt a 
rendeletlen szeretetet, a melyröl el mondhatni. hogy leg 
na-[243b:]gyob akadálya. mind azoknak a jóknak, a mellyek-

30 re alkalmatos az ifiuság, az Isten neviért ne olvasad ezeket 
figyelmeteség nélkül, hanem gondold meg valojában., hogy 
mitsoda nagy szükséges néked meg tartoztatni, és meg 
türköztetni a gyönyörüségnek azt a szeretetit. 

Másodszor. hogy a szivedet el ne foglallya. a pénznek szere-
35 tete, gondolkodgyál gyakorta szent pálnak ezen mondásárol, 

hogy a kivánság. minden rosznak gyükere. azok a roszak pedig 
avilági vétkek, és a nyomoruságok, a melyekel tellyes, a 
melyek tsak nem mindnyájan., a fösvénységtöl származnak, 
a mint ezt könyü volna meg mutatni, 

jerera. 6. 

1 tim. 6. 
radix omniuin 
malorum 

S. Cypri. lib. 
de opere. et 
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filios quos 
doces patrimo-
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amare quam 
christum. 

268 



Harmadszor, abban bizonyos légy. hogy a fösvénység921 

sokakot el karhoztat. akár gazdagok, akár szegények legye-
nek azok, agazdagokot, ha roszul élnek gazdagságokal, a 
szegényeket, ha a gazdagságot kivánnyák. tudgyátok meg 

5 azt. mondgya szent922 pál, hogy a fösvényeknek nintsen részek 
az Isten országdhan. [244a:] 

4. szoktasad magadot arra, hogy a penzt, tsak a szükségért 
ohajtsad. és tsak ate tisztességes mulattságodra, és a midön 
pénzed nintsen békeséges türésel szenvedgyed azt., meg 

10 gondolván. hogy menyi szegény vagyon olyan. a kinek még 
kenyere923 is nintsen. és hogy az ollyanál jóbb nem vagy. de 
föképen soha se tsalárdságal, se álnokságal, se semmi nómii 
rosz modal. ne igyekezél pénzt szerezni.924 

5 kerüly el némely925 tselekedeteket, a melyek a fösvény-
15 ségnek jelei az ifiakban ugy mint, anyereségért valo játék, 

a vesztéstöl valo nagy tartás, kevés dologért valo vetekedés. 
a másét valo meg tartás. 

6 szeresed a szegényeket. adgy örömest nékik, a magad 
mulattságára valo pénzböl, tarts meg holmit az ö szükségek-

20 re. nem szégyené anéked hogy oly tékozló vagy a magad 
gyönyöriiségiben köntösiben. és más egyében, a szegények 
szüksé-[244b:]git pedig oly fösvónységel, és keménységel 
tekinted, akik is noha olyan emberek taint magad, ésgya-
korta jobbak náladnál Isten elött. 

20 Végtire, vagy szegény vagy, vagy közép rendü, vagy 
gazdag, 

Ha szegény vagy, kérjed az Istennek kegyelmit, hogy 
békeséges türésel vegyed szegénysógedet, és az ö szeretetiórt. 
bizad az ö rendelésire magadot, a ki soha el nem hagya 

30 szolgait. Ha az Istennek926 gondgya vagyon a leg aláb valo terem-
tet állatira, mondgya az ur, hát reátok hogy ne volna gondgya. 
keresétek elsőben az Istennek országát, és mindenek meg adat-
nak néktek. 

921 fösvénység [ség — beszúrás. ] 
922 szent szent pál, 
923 kenyere <sintsen.> is nintsen. 
924 szerezni. [z — ra-ből javí tva . ] 
925 némely [e fólött á thúzot t ékezet. ] 
926 Is tennek [k — javí tva . ] 

Ephes. 5. 

matth. 6. 24. 25 
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Ha közép rendü vagy, elégedgyél azal, és ne nyughatat-
lankodgyál. valamely nagyob után, emlékezél meg szent 
pálnak ezen szavairol., hogy mind azok kik agazdagságot 
óhajttyák, akisértetben, és az ördög töriben esnek, és más sok 

5 rosz kivánságokban., a melyek [245a:] aveszedelemben927 

vetik, mert a kivanság minden rosznak gyükere. 
Hogy928 ha pedig gazdag vagy, tarts igen aveszedelemtöl, 

a melyre teszi az gazdagság üdveségedet,. Jaj néktek gazda-
goknak, mert el vettétek vigasztalástokot, meg másut azt mond-

10 gya az ur. hogy mely nehéz agazdagnak üdvezülni, hogy el 
kerülhesed ezt a veszedelmet. kövesed azt. a mit mondottunk 
a harmadik könyvnek. 10 részében. 

XXI Rész 
Az Alamisnárol. 

A mit idé fellyeb mondék az alamisnárol.929 anékem igen 
15 kevésnek láttzék illyen nagy dologról. ugyan ezért is kén-

szeritettem kedves fiam néked erröl bövebben szollani, 
hogy jó idején meg tanullyad szeretni, és követni ezt a930 

tselekedetet. a mely oly kedves Isten elött. és a mely oly 
szük-[245b:]séges, és oly hasznos üdveségedre. 

20 Nintsen olyan931 jó erkölcs. a melyet az irás oly igen jóval-
laná, és ditsérné, mint a szegényekel932 valo jó tételt, és 
akönyörületeséget, a melyel kel lenni kinek kinek. a más 
nyomoruságához, és szükségihez, Az Isten ezt anyira meg 
hadta vala az Izraélitáknak, hogy azt nem akará, hogy senki 

25 is a koldulásnak szükségire jusson: Tobiás azt hagyá afiának, 

* Deut. 15 Mendicus non erit inter TOS. Tobi. 4 noli avertere faciem tuam ab ullo paupere, 
ita enim fiet ut nec avertatur ate facies Domini. 

hogy soha a szegényröl elne fordittsa szemeit, mert ugy, 
az Isten sem fordittya el szemeit rolla, és segiteni934 fogja 

927 aveszedelemben <vetik,) vetik, [Törlés tollhiba mia t t . ] 
928 Hogy <p]> ha pedig 
929 az alamisnárol. [r megkezdett A-ból javí tva. ] 
930 a <jó]> tselekedetet. 
931 olyan [o — a-ból javí tva. ] 
932 a szegényekel <(valo^ valo [Törlés a sor végén. ] 
8 3 3Eccli [ i - e - b ő l javí tva . ] 
934 segiteni [Első e fölött á thúzot t ékezet.] 

1 tim 6 

lui. 6 

Matth. 19 
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szükségiben. A bölcs arra int hogy el ne vonnyad aszegény-
töl az alamisnát. és tölle szemeidet elne fordittsad, az ala-
misna nem adásal. alkalmatoságot ne adgy aszegónynek, 
hogy néked roszat kiványon, mert az ö imádságát az Isten 

5 meg halgattya, ellenben pedig azt mondgya, hogy a mely 
alamisnát titkon a szegény kebelében rejtenek, a könyörögni 
fog azért, aki azt adgya. 

* Eccli'33 4 Pili eleemosinam pauperis ne defraudes. et oculos tuos ne transvertas a paupere. 
. . . non relinquas quaerentibus tibi retro maledicere maledieentis enim tibi in8íB amori-
tudine animae. exaudietur deprecatio illius. 

Az uj testamentumban. semmi oly igen nem hagyatik 
mint az alamisna. az Isten Fia azt mondgya [246a:] hogy 

10 az alamisna abünöknek botsánattyát meg nyeri. Date 
eleemosynam et ecce omnia munda sunt vobis. azt is igéri 
nékünk, hogy bö kézel lesz hozánk, hogy ha mi is adakozo 
leszünk a szegényekhez, és azon mértékel mér nékünk, 
mint a mellyel936 mi mérünk felebarátunknak, szent pál is 

15 azt mondgya, hogy az alamisnák, amelyeket mi adunk 
aszegényeknek, mind anyi937 ostyák, és áldozatok, amelye-
kért az Isten irgalmaságát veszük reánk, Talibus enim hostiis 
promeretur Deus. szent János is azt mondgya, hogy a ki 
nem szánakodik a felebaráttya szükségein, abban se fele-

20 baráti, se Isteni szeretet nintsen, mert ha az Istent szeretné. 
meg segitené felebaráttyát, akit, az Isten azt parantsollya 
néki hogy ugy szerese mint magát. 

De mind azok közöt, a mi leg nagyob a szent Irásban az 
alamisnárol, nintsen semmi ami oly világosan meg mutatná 

25 annak köteleségit, mint az Isten Fiának szavai. a melyeket 
fóg mondani az [246b:] itélet napján a választattaknak. és 
ameg vettetteteknek, mondván az elsöknek, Jövetek Atyám-
nah áldottai, birjátok az országot mely néktek készitetetet, 
mert éheztem, és ennem adtatok. szomjuhoztam, és innom adta-

30 tok, mezitelen vóltam, és meg ruháztatok &. az utolsoknak 
ezeket mondgya, menyetek el átkozotak az örökké valo tüzre, 
mert éheztem, ennem nem adtatok, szomjuhoztam. innom nem 
adtatok. &. ezekhez adván. hogy valamit a szegényekel tse-

935 in in [Sor végén és új sor elején.] 
936 a mellyel [Második l—ra-ből javi tva . ] 
937 anyi Oci) ostyák, 
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lekedtek. vagy töllök meg tagadták, azt ö véle magával 
tselekedték. vagy ö tölle tagadták meg. 

A tsudálatos dolog. hogy az igazaknak minden jó tseleke-
detek közül. a melyekel. meg érdemlették az örök életet, az 

5 Isten Fia. más okát nem adgya elejekben üdveségeknek, 
hanem azt, hogy könyorületeségel voltanak felebaráttyok-
hoz, és hogy a vetkek köziil, a melyek az örök kárhozatra 
vetették agonoszokot, tsak épen azö keménységeket hánya 
szemekre. a melyel. voltak. a mások nyomoruságihoz., és 

10 mint hogy az Isten Fia, a ki938 az öröktöl fogva valo Atyának 
bölcsesége, semmit se nem tselekedet. senem mondot., a939 

mi [247a:] nagy okokra. nem volna épitve. azért nem is 
lehet más okát adni mondásinak a melyeket fog mondani 
az itéletkor, hanem azt. hogy tudtunkra akarta adni ezen 

15 mondásival., hogy mitsoda nagy dolog elötte. a felebarátal 
valo jó tétel. és hogy az940 igazak azon könyörületeségért 
vették az ö malasztit, a melyek mind végig meg tartották 
öket ajóban, ellenben pedig a nyomorultakhoz valo ke-
ménységek agonoszoknak, voltak okai, hogy az Isten meg 

20 nem szánta öket, vétkes nyomoruságokban., és el hagyatat-
ván tölle. valamint ök is el hagyták volt felebaráttyakot.941 

apenitentzia tartatlanságban holtanak meg, és az örök 
kárhozatban éstenek. 

Adná Isten, hogy a keresztyének, mindnyájan jól reá 
25 figyelmeznének az Isten Fiának ezen mondásira. és arra, 

hogy mi fogja öket követni az itélet napján. azért hogy az 
alamisnálkodást el mulatták. és a felebarátal valo más egyéb 
jó tételeket: meg fogják akor látni. vétkeket. de már késö 
lesz. [247b:] 

30 Te pediglen kedves fiam, aki idején akarsz üdveségeden 
munkálodni. arra intelek. hogy meg elözed azt a nyomoru-
ságot., és még most szoktassad magadot, ate tehettséged 
szerent valo jó téteményekre; szánakozál örömest942 amások 

938 a ki [Beszúrás. ] 
9 3 9 a<mi> mi [Tollhiba.] 
9 4 0 az <a> igazak 
941 felebaráttyakot. [Az utolsó a fölött á thúzot t ékezet. ] 
942 örömest [s—r-ből javí tva . ] 

272 



nyomoruságin. a midön943 egy szegényt, vagy egy nyomorul-
tat látz, gondold meg. hogy nem vagy jóbb annál, és ha ugy 
nem szenvedtz mint ö; azt tsak egyediil az Isten jóságának 
tulajdonittsad, és mint hogy jóságal volt hozád, azt akarja 

5 hogy te is azal légy az olyanhoz a kinek szüksége vagyon reád, 
ós hogy meg segittsed a jókból melyeket adot néked. a sze-
génynek szükségire forditván azt. a mi a mulattságodra 
szolgál. és talám az Isten meg bántására., nevellyed magad-
ban a szánakodásnak ezt a szép jó erkölcsit. a szent Jób 

10 példájára. a ki azt mondá. hogy a más nyomoruságához valo 
szánakodás, gyermekségivel együt nevekedet benne. hogy pedig-
len ezeket jól követhesed, figyelmez a Tobiás szép oktatá-
sára. melyet a fiának ád az alamisnárol. 

Fiam, adgy alamisnát ate jovaidbol, egy szegényröl se for-
15 disd el szemeidet, ha azt akarod hogy az Isten se fordittsa el 

szemeit rollad. a mint. [248a:] lehet ugy tselekedgyél., ha sokad 
vagyon böségel adgy. ha kevesed, keveset. de örömest, és azt 
tud meg, hogy az alamisnával kintset gyújtesz a szükségnek 
idejére. mivel az alamisna meg ment mind a vétektöl, mind 

20 aháláltol. és meg oltalmaza alelket a setettségben valo menetetöl. 
és irgalmasdgot nyer azoknak akik alamisnálkodnak. 

* jób. 31. Tob. 4. Bx substaiitia tua fac eleeinosinani. et noli avertere facicm tuam ab 
ullo paupere. ita enim fiet ut nec ate avertatur facies Uomiui. 
quomodo potueris ita esto misericors. si multum tibi fuerit abundanter tribue, si exi-
guum tibi fuerit. etiam exiguum. libenter impertiri stude, premium enim bonum tibi 
thesauris8" in die necessitatis, quoniam eiemosyna ab omni peccato et a morte945 li-
l>erat. et non patietur animam. ire in tenebras. fiducia magna erit coram summo Deo. 
eieemosyna omnibus facientibus eam. 

Ez az intés egy nehány dolgokra tanit. elöször. hogy az 
ifiak olyan kötelesek az alamisnára valamint mások. 

Másodszor. hogy a magad jóvábol946 adgy alamisnát, és 
2,0 nem amásébol, a mely lopot. vagy roszul kereset joszág 

volna, hanem olyan joszágbol a mely saját magadé. 
Harmadszor. nem kel el idegeniteni aszegényeket. vala-

mint ez, az ifiakal történik, a kik nem tudgyák. mi légyen. 
a más nyomoruságán valo könyörületeség. [248b:] 

9 4 3 [Sorvégen:] a [új sor elején:] a midön 
944 thesauris<( as^ [vagy <(eo]> ?] 
945 m o r t e <^ bi) liberat. 
946 jóvábol [jávábol is olvasható, mert ó javítva van.] 
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Végtire meg tanit arra, hogy ha kevés javad vagyon is, 
de az alamisnára tartozol. elödben adgya arendet amelyre 
kel vigyáznod, az az, hogy a sokbol bövön kel adni, de 
akevésböl keveset, de örömest, mivel az Isten947 nem azt 

5 tekinti hogy menyit adnak, hanem hogy mitsoda szivel 
adgyák. non quantum, sed ex quanto. ez, azokrol. ertödik, 
a kiktöl ki nem telik hogy sokat adgyanak, mert a mi agaz-
dagokot illeti, az ö bö adományokbol tettzik ki. a szegónyek-
hez valo bö szeretetek, egy olyan gazdag a ki keveset ád, 

10 meg mutattya jól, hogy kevés szánakodásal vagyon asze-
gényekhez, 

ovasad figyelmeteségel fiam ezeket az intéseket. és ugy 
tekinttsed mint ha tsak tégedet illetnének, tanuld meg 
azokbol. mitsoda köteles vagy az alamisnára. azt mi formá-

15 ban kel adni. és hogy annak mitsoda nagy hasznai, vannak.: 
és igy még idején. akönyörületeségnek lelke lészen benned. 
a mely igen szép. és ditseretes egy ifiuban, és amelyért az 
Istennek áldását veszed magadra. azt ne mondgyad, hogy 
néked [249a:] más pénzed nintsen. hanem tsak a melyet 

20 aszüléid adnak mulattságodra. mert ugyan abbol kel adni 
aszegényeknek. meg fosztván magadot amulattságoktol. 
és a hejában valoságoktol. hogy a szegények szükségiröl 
tehes., eszerént tselekedvén, két jót fogsz tselekedni, egy 
tselekedetel. a szegényeket meg segitted. és magadot olyan 

25 mulattságtol fosztod meg, a melynek el mulatása. vétkeidért 
valo penitentziául lészen. 

XXII Eész 
Az alázatoságrol. 

Legg utollyára hagyám ezt a jó erköltsöt, mint olyat. a 
mely tekélletesé tészi atöbbit. és azokot meg tarttya. 

30 A kevélység nem más, hanem amagához valo rendeletlen 
betsület. ez igen veszedelmes minden embereknek, de fö 
képen azifiaknak, ez a rosz az elméjekben szivárkozván. 
nevekedik bennek, az idövel, a jó erkölcsel. atudományal. 
az érdemel. a melyek vannak bennek,948 vagy a melye-[249b:] 

947 az Isten<(t) nem azt 
948 bennek, [bennedhől javí tva. ] 
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ket magokban gondollyák lenni, a minden jora alkalmatla-
noká tészi öket, és minden féle rosz erkölcsre utat nyit 
nekik. 

Fiam vigyáz arra hogy soha akevélység ate gondólatodban, 
5 se beszédidben. ne uralkodgyék, mert ö volt leg elsö oka a világ 

minden nyomoruságinak. ezeket mondá tobias a fiának. 
Hasonlot mondok fiam néked, oltalmazd meg949 magadot 

akevélységtöl. meg ne engedgyed hogy az elmédet el fog-
lallya, üzd el mesze magadtol.: az alázatoság néked szük-

10 séges. hogy ellene álhas annak arosz erkölcsnek. a mely 
véghetetlen roszakot okoz, nem értem itt akülsö, és a beszé-
del valo alázatoságot, hanem, a valoságos. állandó, és belsö 
alázatoságot, olyan alázatoságot, a mely ilyen három féle 
képen tegyen alázatosá., magadban, az Istenhez, és az 

15 emberekhez, 
Elöször. légy alázatos magadban, nem betsülvén magadot 

inkáb. mint sem kivántatik., abölcsnek ezen szép mondása 
szerént. magadot fel ne magasztallyad gondolatodban. vala-
mint [250a:] abika. semmiért magadot ne betsüllyed. se 

20 agazdagságért. se nemzettségedert. se szópségedért, az 
illyenekért valo ditsekedés. illetlen.: és szemtelen. és tsak 
ahivalkodo elméket illeti. se elmédért. se tudományodért., 
mert ezek Isten ajándéki. és néki kisebséget tselekednél. ha 
azokal ditsekednél, se ajó erkölcsért, mivel az. annáhs 

25 inkáb nem tölled vagyon. aki abban ditsekednék, el veszt-
hetné azt egészen. gyakorta olyan tekélleteségeket gondo-
lunk magunkban lenni. a mellyek. nintsenek, és olyankor 
magunkot meg tsallyuk, és ha azok bennünk meg vannak, 
azokért ditsöiteni kel az Istent. mivel tölle származnak. és 

30 semmit magunknak nem kel tulajdonittani. mond el szived-
böl ezeket. Non nobis Domine non nobis sed nomini tuo da 
gloriam. 

Szent Bernárdnak. ezt a szép tanitását a szivedben. és az 
elmédben tarttsad. aki is azt mondgya. hogy az Isten a 

35 velünk950 tett malasztiért egyebet magának nem kiván. 
hanem hogy azokért di-[250b:]tsöittsük, mint azoknak kut 

949 oltalmazd meg <fiam> magadot 
9 5 0 velünk [v egy megkezdett hosszú szárú betűböl javí tva. ] 

18* 

ToBiae 4. 
superbiam nun-
quam in tuo 
sensu, aufc in 
tuo Terbo do-
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fejét és azok hasznait nekünk adván,951 igasságtalan. és 
vétkes dolog volna. hogy ha mi magunknak akarnok venni 
azoknak hasznait., és azokal a ditsöséget is. meg tartván 
a magunk részit, és el vévén még az Istenét is. minek utánna 

5 meg mondotta volna nékünk maga, hogy azt senkinek nem 
adgya. Az én ditsösógemet mondá. nem adom másnak. 
Mit fogsz hát nékünk adni oh! uram. fel kiált erre szent 
Bernárd. az en békeségemet adom. mondgya, és azt néktek 
hagyom, elég az uram nékem, és hálá adásal. veszem a mit né-

10 kem akarsz adni, és néked hagyom. a mit magadnak meg akarsz 
tartani, látom hogy a nekem ugy hasznos, ellene mondok a 
ditsöségnek, mert a tegedet illet. hogy el ne veszesem a békeséget 
melyet adcz. békeséget akarok. és tobbet nem. akinek abékeség 
nem elegendö. te sem vagy annak elegendö. te vagy a mi béke-

*5 ségunk. teis egyesitetted meg magadban azokot. a kik el voltak 
szakadva. 

* S: Bern. serm. 1. in cant. Q-loriam meam alteri non dabo. quid ergo dabis domine quid 
dabis nobis? pacem inquit do vobis, pacem relinquo vobis, sufficit mihi gratanter susci-
pio.s52 quod relinquis. et relinquo quod tenes. sic placet, sic mea interesse non dubito. 
abjuro gloriam prorsus, ne forte si usurpavero non concessum perdam merito et obla-
tum pacem volo pacem desidero, et nihil amplius. cui non sufficit pax. non sufficis tu. 
tu es enim pax nostra. qui fecisti utraque unum. 

[251a:] Légy alázatos az Istenhez. meg gondolván az ö 
meg foghatatlan nagyságát. a ki elött semmi vagy. és meg 
tekintvén azt a hatalmat., és azt az örökös felséget a mely 

20 elött reszketnek az Angyalok, üsmérd meg vétkeidet melye-
ket tselekedtél. azon Felség ellen: a számlálhatatlan. jó 
téteményeket. melyeket vettél jóságátol., a viszá éléseket 
a melyekben voltal. azokhoz. a szám adást. a melyeket fogsz 
még néki adni azokért. hogy mitsoda szükséged vagyon 

2o malasztira az üdveségedre: és sok száz illyen dolgokot, és 
meg látod, hogy felettéb valo okod vagyon a magad meg 
alázására, és semminek valo tartására. 

Légy alázatos az emberekhez. sokan vannak akik Isten 
elött magokot meg alázák, ugyan is egy féregni teremtet 

30 állat, hogy ne hajtaná meg magát. a teremtöje. ura. és 
birája elött. de az emberekhez kevélyek, meg nem hajthat-

951 adván, ^igasságos dolog) igasságtalan. és vétkes dolog 
S52 sus<^pi)oipio. 
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ván egyébkor magokot elöttök. hanem tsak a mikor arra 
kételenek, [251b:] ezért is nem valoságos alázatosok, 

Hogy az emberekhez jól követhesed ezt a jó erkölcsöt. azt 
meg kel tudnod hogy három féle emberek vannak, vannak 

0 olyanok akik náladnál eléb valok, mások. a kik hozád 
hasonlok,953 a többi akik aláb valok, alázatoságal kel lenni 
mind ezekhez, de külömb féle képen. 

A mi az elsöket illeti, légy tisztelettel, engedelmeségel. 
mind azokhoz, akiknek hatalmok vagyon rajtad. alázatosá-

10 gal vegyed intéseket, ha más képen tselekednél. akevélység 
volna, tisztellyed mind azokot is, a kik tégedet meg haladnak 
az idövel, tudományal. rendel. 

A mi ahozád hasonlokot illeti, legy hozájok tisztelettel. 
betsülettel., ne keresed közöttök az elsöséget, a jó elméjü 
nem keresi az ilyen hejában valo betsületet., hanem a maga 
rendét helyesen meg tarttya. a mikor szükséges. az a szükség 
pedig954 ritka az ifiuságban. [252a:] 

A mi az alábvalokot illeti légy kegyeségel és jóságal 
azokhoz akik szolgálnak, És ti urak. mondgya az apostol. 

20 bányatok kegyeségel tseléditekel. nem fenyegetvén955 öket tudván. 
azt hogy mindnyájatoknak egy Istene vagyon menyekben. aki 
elött személy válogatás nintsen. atöbb aláb való renden lévök-
höz légy alázatoságal. és szeretesed vélek magadot. a bölcs-
nek ezen szép tanitása szerént, légy kegyeségel a szegények 

25 gyülekezetiben gyorsaságal. szolgály nekik, és segittsed öket 
szükségekben. 

Vegtire a kevélységet jobban meg nem lehet hajtani. mint 
ha azt meg gondollyuk hogy mi légyen az ember. annak 
alatson voltát. nyomoruságit, rövid életit, halálát. és ezt 

so mi követi, Miben ditsekedel. oh! föld, oh! hamu, mondgya 
abölcs. aleg hatalmasabnak is az élete rövid. ma király. holnap 
semmi. az em[252b:]6e?- holta után. a barmok. a kigyok, és 
a férgek eledele lészen. 

Ne tekintsed fiam a külsö körülötted lévö dolgokot, és a 
35 melyek a kevélységre, és a hivalkodásra indittanak, visgáld 

953 hasonlok, <(es> a többi [. . .] A mi az elsöket illiti, [de alat ta 
s másut t : ] illeti [hangalakban.] 

954 pedig <rar> [ ? ] r i tka 
955 fenyegetvén [Elírás. ] 
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meg azt. hogy mi vagy magadban., és meg látod hogy igen 
sok alázatoságra valót956 találsz ót. ugyan erre is tanit szent 
Bernárd ezekben a szép versekben. 

Forma, favor populi, fervor juvenilis opusque, 
5 Subripuere tibi noscere quid sit homo. 

Unde superbit homo, Cujus Conceptio Culpa. 
Nasci poena. labor vita, necesse mori, 
post hominem957 vermis., post vermem foetor et horor. 
sic in non hominem, vertitur omnis homo. 

10 Ez azt teszi, hogy ha az ember jol meg visgállya magát, 
elég oka vagyon arra. hogy meg aláza kevélységit. meg fogja 
üsmérni, hogy fogantatása a vétekben veti, a születése a 
nyomoruságra. az élete szüntelen valo munka, a halált el 
nem kerülheti, holta után meg rothad.958 meg büdösödik 

15 porrá lesz. és ezek tsak a testet tekintik. mivel [253a:] 
aléleknek, az Isten itéletire959 kel menni. hogy meg itéltessék 
vagy a boldogságra. vagy a nyomoruságra, és ez az itélet, 
rettentö még a szenteknek. is,960 mind ezek elegendök az 
emberi kevélységnek meg aláztatására, fiam még idején 

20 távozát el a kevélységtöl. hanem alázatos, és szemérmetes 
légy minden gondolatidban, és tselekedetidben. 

956 valót [í későbbi betoldás való mellé. ] 
957 hominem [e—cz-ból, vagy n-ből javí tva . ] 
958 meg rothad [t—d-hől javí tva. ] 
959 [Előző lap alján őrszók: a léléknék az Isten itéle-] 
960 is [Utólagos beszúrás a két szó közé. ] 

5. Bern. medit 
6. 3. 
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