
[253b:] ÖTÖDIK KÖNYV 
Az élet rendének választásárol. 

Ez az óktatás igen héjános, volna, aleg szeb és szüksége-
seb resztöl, meg volna fosztatva, hogy ha minek utánna 
azt meg mutattam volna. hogy miképen kel élni961 az ifiuság-

5 ban, azt meg nem mutatnám962 az ifiaknak. hogy miképen kel 
jol választani arendet, amelyben kel tölteni életeket, ez az 
választás olyan dolog, amelynek üsmerettsége annál is 
szükségeseb az ifiaknak, hogy ök annak nem üsmérik nagy 
voltát., és hogy amely vétekben esnek ez iránt. azt helyre 

10 nem lehet hozni. és ha azt helyre hozák nemelykor, de azt 
igen nagy bajal. és nehezen., azok avétkek pedig soha sem 
kitsidek, mivel a mi azokot követi, annak el kel terjedni 
az ember egész életére: és azok, az örökké valo üdveséget is 
tekintik, a melynek veszedelmit is okozák gyakorta, Erre 

15 valo nézve [254a:] arra igen intelek fiam. hogy figyelmetesé-
gel olvasad963 ezt az utolso könyvet., mind a választásnak. 
ideje elött. mind a választasnak idejekor., és az után is 
minek utánna a választás meg volna, mert mindenik idöben 
tanulhatz. ebböl a könyvböl. 

I Rész 
Hogy mitsoda szükséges az életnek 

rendét jól meg választani. 
Ennek a választasnak szükséges volta két96* olyan igazsá-

gon áll. a melyet itt ugy kel tekéntenünk. mint ennek az 
oktatásnak fundámentumát. 

25 Az első a, hogy noha minden rendek jók legyenek is. mind 
azon965 által azok nem jók minden féle személyeknek. és 
olyan rend hasznos egynek. a mely ártalmas volna a mási-

961élni [Beszúrás.] 
862 muta tnám (hogy^ az ifiaknak, hogy [Törlés a sor elején.] 
963 olvasad ezt [l — z-ből javí tva.] az [. . .] tanulhatz . [I beszúrás.] 
964 [Sorvégen:] két [új sor elején:] <(két ké t ) olyan 
965 mind azon által azok [azon ra-je &-ból javí tva.] 
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kának. mert az embereknek nintsen egyenlö hajlandoságok. 
se egyenlö természetek, sebennek nintsen egyenlö. [254b:] 
kegyelme Istennek, 

A második a. hogy az Isten külömb külömb féle hivatalo-
5 kot . és rendeket966 állitván fel az embereknek. azokot, az ö 

bölcsesége külömb féle képen is osztogattya el nékik, ren-
delvén némelyeket egy hivatalra, és másokot másra. vala-
mint egy tselédes gazda. a ki el osztya a tselédi közöt a haz-
nál lévö liivatalokot. a mint azt leg helyesebnek lát tya, 

10 ugyan ezért is ád az embereknek külömbözö hajlandoságo-
kot . külömbözö elmét, és testi eröt, külömbözö képen oszto-
ga t tya is nékik kegyelmit, a külömbözö rendeknek szükségi 
szerént, a melyekre hija öket. 

Meg mu ta t t ya világosan ez a két igazság hogy mitsoda 
15 szükséges mindennek jól meg választani hivatallyát és ren-

dét., mert ha minden hivatal nem jó mindennek, minden 
tartozik tehát azt jól meg választani. hogy olyan rendben 
ne esék. a mely véle ellenkeznék. És hogy ha az Isten az 
embereket egy rendre inkáb hija mint a másikára. ebböl 

20 következik [255a:] hogy nagy figyelmeteségel kel ahoz 
fogni., hogy azt lehesen választani a melyik inkáb meg 
egyezik az Isten akara t tyával . és melyre. töb ajándékot 
adot. 

Ezma választás olyan nagy dolog., hogy az embernek java 
azon áll, mind ez élet, mind a más élet iránt, légy figyelme-
tes fiam. hogy meg láthasad a nyomoruságokot, a melyek-
ben veti az967 embereket az élet rendinek rosz választása. 
amelyekben fog tegedet is vetni, ha arra jól nem vigyász. 

Elöször, a mi ez életet illeti, mitsoda jót, és hasznot 
várhat az olyan. aki olyan rendben ment . a melyet roszul 
választotta. és a melyre nem alkalmatos, ennél nem lehet 
nyomorultab állapot. a keserüség a melyben magát lá t tya 
lenni a968 hajlandosága ellen valo választásért, anehézség 
a melyet szenved hivatallyának végben viteliért, szüntelen 

2S0 

966 rende<nke>ket [<k> <d>ből javí tva. ] 
967 az (e ra ) embereket [Tollhiba. 1 
968 a [Beszúrás. ] 



valo969 szomoruságban és gondban veti ötet . a melyekért. 
mind970 magának, mind másoknak terhére lészen, és hiva-
tallyában ugy lészen, mint [255b:] egy tömlötzben. 

A mi pedig971 az üdveséget illeti, miképen keresheti azt az 
5 ember egy olyan rendben, ? a melyhez semmi liajlandosága 

nintsen, se Istentöl arra valo hivatatása, ennek a két dolog-
nak héjánosága. véghetetlen vétekben ejti ötet, a melyet 
más972 rendben nem tselekedet volna, a rendihez valo értet-
lensége. szüntelen valo akadályokban vetik, és nem engedik 

10 hogy jól véghez vihese973 hivatallyát. de mint hogy az Isten 
akara t tyá t nem kérte, és tsak vak meröül választotta rendét., 
azért kegyelmit sem veszi hogy hivatallyát bé töltthese. És 
bizonyára, ha meg visgállyuk okát a rendeletlenségeknek, 
a melyeket látunk. minden féle rendben, mínd apapi, szer-

15 zetes. és avilági rendben, a melyekben sokan roszul viszik 
végben köteleségeket. meg lá t tyuk hogy azoknak a nagyob 
része. a rosz választástol vagyon., és hogy sokan ahivatalokot 
könyen veszik fel. meg nem visgálván magokot, ha azokra 
alkalmatosoké. és ha az Istentöl h ivata t také. 

[256a:] Hogy bé fejezem ezt a szükséges dolgot. kénszerit-
tek mindent valaki valamely rendnek választásán végez, 
hogy három dologra igen vigyázon. 

Elöször. a keserüségre, és a szomoruságra a melyekben 
fog lenni holtig, rendének roszul valo választásáért. 

20 2. A nagy számu vétkekre., a melyekben esnek. a rendnek 
könnyen valo választásáért. 

3. Hogy mitsoda veszedelemre teszik üdveségeket az 
illyen választásért. 

Az ollyanok, a kik figyelmeteségel fogják meg visgálni 
30 ezeket, vigyázni fognak arra hogy valamit elne mulasanak, 

ilyen nagy dologban. 

969 valo [Beszúrás.] 
970 mind [d—t-ből javí tva; ] magá<ba)nak, mind [i — a-hól 

javítva.] másoknak 
971 pedig (ale lk) az üdveséget 
972 más<(ban). rendben [A javí tás a törlés fölé írva. ] 
973 véghez vihese { k) hivatallyát. de [de — beszúrás; ] mint hogy 

<(pe-) az Isten [törlés a sor végén.] 
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II Rész 
Hogy rend szerént mitsoda. fogyatkozásban 

esnek. a választásban. 
Négy féle fogyatkozást találok., a melyekben esnek szo-

kások szerént az ifiak, az illyen vá-[256b:]lasztáskor, a me-
5 lyek okozák., hogy roszul is viszik végben. 

Az elsö a, bogy semmit nem végeznek. a választásrol. és 
nem hogy okoságal vennének magoknak valamely rendet., 
és azt, hoszas. és valoságos végezés után. hanera azt némely-
kor tsak hirtelenségböl. gondolatlanul választtyák. némely-

10 kor az alkalmatoságért. gyakorta meg. tsak a hajlandoságert, 
a melyel vannak egy rendhez. inkáb mint a másikához. meg 
nem visgálván ha arra alkalmatosoké, ha a jovokra lészené. 
se azt, ha az, üdveségekre leheté. 

A második a, hogy a midön végeznek, roszul végeznek, az 
15 az, hogy rosz kezdettel, és nem azt a véget tekintik. a melyet 

kellene tekinteni avégezesben. nemelyek a rendben, a melyre 
akarják magokat adni. tsak a kedves életet tekintik; mások, 
agazdagságokot. az nagyra valo menetelt. mások. a betsü-
letet, a hirt, nevet. egy szoval. mindnyájan. tsak a földi 

20 jókót,, és a mostani életet tekintik. de igen kevesen vannak, 
a kik ajó erkölcsre. és az örök [257a:] boldogsagrá vigyáz-
nának, noha974 e volna aleg fövebb vég, a melyre kellene 
igen vigyázni a végezéskor. azt jól tudgyák mondani,. 
hogy ez a rend nékem igen jó. hogy a világban elé mehesek, 

20 és szefentsémet meg tsinálhasam: de azt nem mondgyák, 
hogy a nékem975 jó. azért hogy a jó erkölcsben elé mehesek. 
és üdveségemet kereshesem., vagy is, a nékem nem jó. 
mert elöre látom hogy abban az Istent meg bántanám. sok 
féle képen. olyan köteleségeket látok abban. a melyeket 

30 véghez nem vihetném. olyan alkalmatoságokot. és veszedel-
meket, a melyek el veszthetnének. 

Ez a fogyatkozás nagy, minden féle okból. mert hogy 
okosan lehesen végezni egy ollyan rendröl, a melyben kel az 
életet el tölteni meg kel tekinteni avéget, a melyért az élet 

35 adatot, az a vég, az Isten szolgálattya., és az öröké valo 

974 noha e<(l> volna aleg fövebb 
975 hogy a nékem <h> jó. 

282 



boldogság, erre a kettöre kel tehát forditani a rendet melyet 
választanak, másképen tselekedni, olyan, mint a ki meg 
indulásakor e ltévelyedik. vagy hajo törést szenved még a 
portusban. [257b:] 

5 A harmadik fogyatkozás. a, hogy a midön valamely rendröl 
végeznek, tanátsot tsak magoktol kérnek, ez a fogyatkozás 
igen közönséges az ifiaknál. és ennél nagyobat nem lehet 
tselekedni aválasztásban., hogy is lehetne végezni az életnek 
leg nagyob dolgárol, olyan korban. a melyben arra, se ele-

10 gendö itóletek nintsen, se elegendö probájok,976 hogy ha 
tanátsot nem kérnek valamely értelmes embertöl; az ilyen 
tsak a vakmerösógtöl jöhet, vagy a nagy tudatlanságtol, 
a mely annál is méltób a szánásra. hogy véghetetlen roszat 
okoz, hogy ha abölcs azt hagya az ifiaknak, hogy a magok 

15 itéletekben ne bizakodgyanak, semmit tanács nélkiil ne tseleked-
gyenek. legg inkáb az illyen nagy dologban hagya. mint sem 
másban., ezen intésit a szent léleknek., kel is követniek., 
figyelmezél jól. erre a fogyatkozásra. mert a gonosz lélek. 
ezel, gyakorta meg tsallya az ifiakot. az ö választásokban. 

20 meg fogjuk mondani ezután. mitsoda személyektöl kel kérni 
tanátsot. 

A negyedik fogyatkozás még veszedelmeseb atöbinél, 
hogy is ne volna, mivel avégezéskor. nem folyamodnak ahoz, 
akihez kellene folyamod-[258a:]ni mindenek felet, ugy 

25 mint az Istenhez magához. arrol nem gondolkodnak, hogy 
hozája folyamodgyanak. az imádság által. hogy alázatoságal 
kérjék tölle szent sugarlásit. és kegyelmét. akarattyának 
meg üsmérésére, arra nem figyelmeznek., hogy mitsoda 
szükségek vagyon segittségire az ilyen nagy választásban. 

30 ö a világoságnak Attya. ö tölle származnak ajó tanátsok. 
ö tölle kel várnunk a rendet, és a hivatalt a melyben. néki 
tettzik hogy szolgályuk ez életben. és azt az ö kezéböl kel 
el venni. az irás sok helyt fel tészi, hogy ö azt akarja hogy 
a nagy dolgainkban hozája folyamodgyunk, és azal meg 

35 bántodik, ha ezt a köteleséget el mulattyák, azt meg is 
engedi gyakorta, hogy a nála nélkül kezdet dolgok, gyalázat-

976 probájok, [/ — javítva n-ből ? ] 
977 (ne^ ne 

ne977 innitaris 
prudentiae tuae. 
prov. 3. 

Fili sine con-
siiio nihil facias 
et post factum 
non poenitebit. 

Eccles. 32. 
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tyára fordullyon annak, a ki azt el kezdette. imé erröl valo 
példa.. 

Az Izraéliták, el akarván kerülni az ellenségek üldözésit. 
fel tevék magokban. hogj^ Egyiptumban menyenek. tsak 

5 magok tanátsokbol. nem folyamodván az Istenhez, hogy 
meg tudgyák ez iránt valo akara t tyá t , az Isten, ezen tsele-
kedeteket a szemekre hányá nékik aproféta által. [258b:] 
és azal fenyegeté., hogy szándekoknak jó vége nem lenne, 
és veszedelmekre fordulna. a mint ugy is let t . Jaj pártos 

10 fiak, ugy mond az ur, hogy tanátsot tartanátok, és nem én álta-
lam, és szövést kezdenétek, és nem az én lelkem által, hogy bünt 
adnátok abünhöz, kik azon jártok hogy alá menyetek egyiptus-
ban. és az én számot meg nem kérdettétek, segittséget reménlvén 
a farao eröségétöl, és reménségteket. az egyiptus árnyékában 

lo vetvén. gyalázatra lészcn nékteWs a farao erösége, és az egyiptus 
árnyekában valo bizakodás szégyenségre. Adná Isten, hogy 
mind azok, akik rendek választásárol végeznek. gyakorta 
elméjekben lennének ezek aszók, ez a példa világosan meg 
mu ta t t ya hogy mi történik azokal. akik midön nagy dolog-

20 hoz fognak, az Istenhez nem folyamodnak, annak veszedel-
mes végit is lá t tyák mind azok, akik hasonlo vétekben es-
nek. rendek választásakor. a mely dolog. leg nagyob dolga 
az életnek. 

[259a:] III Rész 
Az élet rendének jól meg választására. valo modok. 

2o elöször, hogy az ifiukorban valo jó élet. igen szükséges, 
ajó választáshoz. 

Minek u tánna meg m u t a t t a m volna néked a fogyatkozá-
sokot a melyekben esnek az élet rendének választásában., 
olyan modokot adok elödben. amellyeket kel követned, 

30 ha azt jól akarod végben vinni. 

Az elsö mód amelyet elödben adok, és a melyet kevesen 
követik, noha szükséges, anem más. hanem ajó elete az 
ifiuságnak. 

Ezt fiam979 azért adom elödben., hogy idején meg tanit-
35 tsalak erre az igazságra, a melyet leg nagyob része az em-

978néktek<,> 
979 fiam [i — a-ból javí tva. ] 
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bereknek nem tudgya, vagy is késön tanullya meg, Hogy 
nintsen nagyob akadállya az élet jól meg választásának. 
mint980 az iffiuságnak vétkei, és hogy arend szerént valo 
okai arosz választásnak, az ifiuságnak., rendeletlenségi, és 

5 vétkei, 
Nem nehéz dolog meg muta tn i ezt az igazságot. [259b:] 

a melyet sokan meg probállyák minden nap. az Is ten hogy 
meg büntesse vétkeket. meg üsmérteti vélek ezt az igazsá-
got, el is hogya öket a választásnak ilyen nagy dolgában. 
valamint ök981 el hagyták szolgálattyát; ugy öis meg nem 
adgya nékik világoságát. valamint ök is néki se nem enge-
delmeskedtenek, se nem szerették ötet . az elsö esztendejeket 
az ördögnek adták, az Istenis meg engedi hogy meg tsallya 
öket aválasztásban, ellenkezö rendet választván jovokal,982 

15 és mint hogy akar ták halgatni parantsolati t , és szent sugar-
lásit. ö sem halgat tya meg öket, a midön szükségek vagyon 
segittségére. segittségül hinak engemet, mondgya az Isten. 
meg nem halgatom öket, keresni fognak. és meg nem találnak 
engemet. mert utálták az intést, ós az Isteni félelmet bé nem 

20 vették. 
Az irás tele az olyan fenyegetésekel. a melyekel fenyegeti 

az Isten hogy meg nem adgya világoságát azoknak, a kik 
arra érdemetlenek vétkekért, a melyet Ezekiel proféta által 
teszen. az ir-[260a:]toztato. sokan a sidok közül ehez a 

25 profétához menének, hogy ö általa meg tudnák az Is ten 
akara t tyát . az Isten eszerént szolla a profetához, Meg nem 
felelek nekik. mert minden ember az Izrael házából, a ki tisz-
tátalanságát szivében helyhezteti, és hamiságának botránkozámt 
ortzája983 éleiben állattya, és a profétához megyen meg kérdvén 

30 ö áltála engem, én az Ur. meg felelek annak az ö tisztátalansá-
ginak sokasága szerént. 

Az az, hogy tellyeségel meg nem felelne néki,984 és meg 
vonván tölle világoságát meg tsalatkoznék fel te t szcándéki-

980 m i n t [<—(í-ből javí tva . ] 
981 ök el<y> hagyták 
982 jövokal [Ékezethiba.] 

983 ortzája <elei> eleiben [Törlés a sor végón. ] 
984 néki,<k> 

pror. 1. 

Ézék 14. 2. 
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ban. és roszul vinné végben szándékit. vétkeinek büntetési-
ért. 

A királyok historiája rettentö példát ád elönkben, Saul 
királynak szemólyóben. ez a király sok engedetlenségiért, 

5 és hálá adatlanságiért. az Isten haragjában lévén. ugy tör-
ténék egykor. hogy nagy szorongatásban lévén. az ellenségi 
korül fogván ötet, nagy veszedelemben volt. mind maga 
mind tábora, nem tudván mi tanátsot adni magának, a 
papokhoz. és a profétákhoz külde, hogy tud-[260b:]nák 

10 az Isten akarattyát. és nekié mit kelletnék tselekedni. De 
az Isten haragban lévén ellene., semmit nem felele. és semmit 
ki nem nyilatkoztata se a papoknak, se a profétáknak, 
mondgya az irás. Ez a nyomorult fejdelem, látván hogy az 
Isten el hagyta volna. kéttségben esvén egy varásló aszony-

15 hoz mene, akit arra985 kéré. hogy mutatná meg néki. a 
Samuel lelkét. aki is annak elötte egy kevésel holt volt meg, 
aki néki attya. és gond viselöje helyet volt, boldog is lett 
volna, ha mindenkor követte volna tanátsát ennek az Isten 
emberének, az Isten meg engedé hogy a Samuel lelke néki 

20 meg jelennyék, és veszedelmét tölle meg halya. Mit kérdesz 
engem. holot az ur eltávozot tölled. és ellenközödhöz ment. mert 
ugy tselekeszik veled az Ur, a mint986 szollot az én kezem által, 
mert nem engedtél az ur szavának, az okáért amit szenvedsz. 
az ur tselekedte ma veled, holnap pedig te, és ate fiaid velem 

25 lesztek. a mint ebéis tellyesedék. 
oh ! rettentö példa.! mely meg mutattya. azt az igazságot. 

a melyröl szollunk. hogy az Isten el hagya az embereket 
szükségekben., az elöbbeni vétkeinek büntetésiért. oh Iste-
nem. bár olyan ritka vol-[261a:]na ez a példa. a mitsoda 

30 rettentö. és ne ujulna meg minden nap anyi ifiakban., 
akiket az Isten el hagya a rendek választásának nagy dolgá-
ban. az ö ifiuságoknak vétkeiért,987 mert ugyanis mitsoda 
más oknak tulajdonithattyuk azt, a mit mindennap láttyuk 
hogy történik sok számuifiakal., a kik közül némelyek ollyan 

985 akit arra kéré. [arra első r-je valószínűleg megkezdett &-ból 
javí tva. ] 

986 a mint [a — beszúrás. ] 
987 vétkeiért , mert [v— m-ből javí tva. ] 
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rendet választanak. a mely ellenkezik mind jóvokal. mind 
üdveségekel. a mely gyokorta oka, mind ideig valo, mind 
örökös veszedelmeknek, mások pediglen., hoszas, és szün-
telen valo tótovazásban maradnak, a mely nem engedi 

0 nékik hogy valamely rendre adgyák magokot, ós988 el vesz-
teti vélek az életnek leg szebb részit, a melyet ahejában valo-
ságban, és gyakorta a vétekben töltik el, mások meg, szün-
telen valo. álhatatlanságban989 emésztik magokot. a melyért 
tsak hamar meg unnyák rendeket. alig választottanak egyet. 

10 hogy mást ohajtanak, és keresnek: ugyan ezért is nem men-
nek soha egyikében is elé, mind ezek a rendeletlenségek nem 
látható jeleié az Isten büntetésinek az ö ifiuságokban tett 
vétkekért. el is mondhatni nékik igazságal. valamint Samuel. 
Saulnak. quia non obedisti voci Domini. idcirco quod páteris 

10 fecit tibi Do-[26íb:]minus hodie, mindent valamit szenvedsz, 
ate engedetlenségedert tselekeszi veled az ur. 

Végtire fiam. ved jól elmédben990 ezeket, hogy ha még 
abban az idöben vagy abban akorban nem vagy. hogy rendet 
válasz, igyekezél ugy élni az Isteni félelemben,, és a vétek el 

20 kerülésiben, hogy el ne hagyatasál az ö segittségétöl. amidön 
a választásnak idejót éred, és oly jó életet ély ifiuságodban. 
hogy ate jó életedért. az ö áldását vehesed, 

Hogy ha pediglen aválasztásnak idejében vagy, minek 
elötte arrol végeznél. visgáld meg hogy mint éltél addig:. 

25 és ha vétekben éltél, vigyáz hogy ne válasz olyan rosz 
állapotodban., végy idöt arra. hogy penitentziát tarts. és meg 
térj. tellyeségel az Istenhez. ugy hogy vétkeid ne legyenek 
okai hogy tégedet el hagyon választásodban. azt mondom 
még is fiam.. hogy ha abban a vétkes, és penitentzia nélkül 

30 valo állapotodban991 valasztasz., valoságosan arra a vesze-
delemre teszed magadot. hogy magadot meg tsalod aválasz-
tásban. és soha jovadra nem valik a rend, a melyre adod 
magadot. 

988 és e l^ tó l ) veszteti vélek [vesz <töl) fölé írva. ] 
989 [Sorvégen:] ál- [új sor elején:] <(tatoságban)hatatlanságban 
990 élmedben [Ékezethiba. ] 
991 állapotodban [t—d-hől javí tva . ] 
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ps 142 
notam. fiic 
mihi Tiam in 
qua ambulem. 
quia ad te le-
vavi animam 
meam 

[262a:] IV Rész 
Hogy jól véghez lehesen vinni. az 
élet rendének választását, igen 

szükséges arrol. gondolkodni meg idö elöt. 
Mint hogy az élet992 választásának rendgye az egész életet 

5 illeti, azt nem kel tsak egy naprá, vagy egy kevés idöre 
hagyni, hanem arrol móg jó elöre kel gondolkodni, az ilyen 
nagy dologhoz nagy készület kel. azért hogy arol. meg ér-
teb993 elmével lehesen végezni annak idejében., és azért is, 
hogy abban a szükséges végezésben. keveseb akadályt, 

10 és az Istennek több segittségit lehesen találni. 
Erre valo nézve három dologra kel vigyáznod, hogy ha 

még nem vagy a választásrol valo végezésnek idejében. 
Az elsö. a. hogy a jó erkölcsben ély, azért hogy az Isten-

nek segittségit vehesed. 
lű A második a, hogy gyakorta kérjed azlsten kegyelmét. a 

mely meg üsmértese veled az ö akarattyát. oh' én Istenem 
mutasd meg nékem az utat a melyen járjak. tanits meg 
engem akaratodra 

A harmadik, hogy némelykor gondolkodgyál a ren[262b:]-
20 dednek választásárol, azért hogy meg üsmérhesed hajlando-

ságodot, és hogy az Isten mitsoda994 gondolatokot ád beléd. 

V Rész 
Hogy mitsoda modokal kel élni. a midön 

végeznek. az élet rendinek választásárol. 
Meg mondottuk mind eddig hogy mitsoda modokot kel 

2o követni minek elötte el érjék a rend választásának idejét, 
már mostanában azokrol a modokrol. szollok. a melyeket 
kel követni. a midön aválasztásnak idejét el érték, abölcs 
arra tanyit, hogy a midön valamely nagy dologrol végeznek. 
három dologra kel vigyázni. 

30 Elöször. hogy tanátsot kel kérni nem minden féle ember-
töl., hanem egy okos, és jó erkölcsütöl. és minek utánna 
sokakot számlált volna elé olyanokot, a kik nem alkalmato-
sok a tanács adásra azt mondgya hogy ne végy tanátsot az 

992 az élet^nek rendgye.) választásának rendgye 
993 meg érteb [é — r-hől javí tva. ] 
994 mitsoda [ts — n-hől javí tva. ] 

Eccli 37. 

Bccles. 37. 
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ilyenektől, és az Istenes emberel társalkodgyál. akiben az Isten 
félelmét látod. 

[263a:] Másodszor. magadot kel meg visgálnod. valamint 
a bölcs mondgya., hogy a szivedben állittsad fel a tanátsot, 

5 azt akarja ezel mondani, hogy magadban kel végezned.,995 

és meg visgálni meg ért elmével a dolgot, a melyröl végeznek 
reá vigyázván arra. hogy mihez éreznek hajlandoságot. és 
mihez nem. és több effélékre. szent Ambrus tanátsa szerént 
Hogy ki ki üsmérje meg amaga elméjit. és magát ábban foglal-

10 lya., hogy jol véghez vihese rendét a melyet a maga jóvára vá-
lasztot, hogy elöször jól meg visgállya a mit fóg választani. 
hogy meg üsmérje a magában lévö jó. vagy rosz erkölcsöket, 
hogy magát meg itéllye. igaságal. és hizelkedés nélkiil 

* S. Ambr. libr 1. offi. 44. TJnusquisque suum ingeniuin noverit et adM" id se applieet 
quod sibi aptum delegerit, itaque997 quid sequatur prius consideret. non solum noverit 
bona sua, sed etiam vitia cognoscat aequalemque se judicem sui praebeat. ut bonis 
intendat; vitia declinet 

A pogányok magok tudták ezt a szükséges tanátsot, a 
15 melyet egy az ö poétájok közül., ezt versben ki tette. 

E caelo descendit, nosce te ipsum 
Figendum et memori. tractandum pectore: sive [263b:] 
Conjugium quaeras. vel sacri in parte senatus. 

Esse velis. — seu tu magno discrimine Causam. 
20 protegere affectas.: Te Consule, dic tibi quis sis. 

3 A bölcs móg egy harmadik modot teszen a más kettöhöz, 
a mely nélkül. atöbbi haszontalanok. a mely az imádság, 
és a melyben alázatoságal kel kérni az Istent; hogy vezé-
reUye végezésünket, Es mindenekben kérjed az Istent., hogy 

25 az igazságban igazgassa utaidot. Az az, hogy ugy igazgason 
tégedet., hogy magadot meg ne tsallyad választásodban., 
az embereknek tanátsiban lehet fogyatkozás. meg tsalhatod 
magadot végezésedben, hogy ha az Isten öket, és tegedet 
nem vezérel, aki is kezdete ajó tanácsnak, és aki annak jó 

30 végit adhattya. 

995 végezned., [Második e —e'-ből javi tva az ékezet áthúzásával .] 
996 ad •(se) id se [Pölötte az idézet előtt :] szent Ambrus [sor 

végén:] ta [új sor elején:] < t )nátsa [Alatta a latin versben (a 
variánsban is)] Conjugitum [a forrásban levő coniugium helyett .] 

997 i taque [a — beszúrás. ] 
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Imé fiam. ezek a hároni modok, a melyeket követned kel. 
a rendednek választásában. és ezeket anális nagyob tiszte-
lettel kel követned, hogy a szent lélek maga adgya elödben. 
hogy pediglen ezekel hasznosan élhess, elödben adom egy 

5 más u tán mind azt, valamit kel tselekedned annak idejé-
ben. 

[264a:] VI Rész. 
Hogy mit kellesék tselekedni, a midön a 

rend választásnak idejét el érték 
A mikor az élet rende választásának idejét el éred, (:a 

1 0 melyhez nem kel kezdeni hogy ha lehet. hamaréb. hanem 
tizen kilentz, vagy husz esztendös korodban:) imé ezeket 
kel követned. 

Minek u tánna magadban998 fel te t ted volna. valamely 
értelmes embernek tanáttsábol. , arended választásárol valo 

15 végezést., végy elegendö idöt arra hogy egészen abban a 
szükséges végezésben foglalhassad magadot. , példának 
okáért, mint egy három holnapot., vagy többet is ha sziik-
séges. ahoz képest, a mint érzed magadot a rendhez, a melyet 
akarsz választani, a midön azt az idöt magadban fel te t ted. 

20 ihon ezeket kövessed. 

A végezésednek mind kezdetin. mind egész folytában.; 
ezen két dolog legyen szemed elött. adolognak nagy volta, 
és a vég,999 a melyre kel tzéloznod. 

[264b:] A mi adolognak nagyságát illeti, azt el hitetheted 
25 magadal, hogy soha ennól nagyob dologrol nem végezhetz, 

és hogy ezen ál., ez életben valo boldogságod, és az üdveséged 
a másikában. 

A mi pedig a szándékot illeti, az elsö az Is ten szolgálat-
tyát . , és az üdveségedet tekinttse. , ezt a véget kel leg inkáb 

30 tekinteni, és mondani, ollyan rendet akarok választani, 
a melyben. az Is tent szolgálhasam. és üdveségemet keres-
hesem, elégyen tehát a leg fövebb szándékod, és a világi 
indulatok ebben avégezésben. ezek u tán legyenek. 
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Ezen elsö oktatás után; szükséges meg mondanom. hogy 
mit tselekedgyél., hogy vógezésedet jól kezdhesed, és jól 
folytathasad. 

Aztot kezd el agyonason. és azt jóvallom hogy közönsége-
5 sen valo gyonást tégy valamely jó. és értelmes papnak. a 

négy nagy dologra fóg néked szolgálni. 
Elöször, meg üsmérteti veled, hogy ha abban az állapot-

ban vagyé, hogy végezhes a választásrol. és ha avétkeid1000 

nem gátollyáké meg ezt a1001 végezést. a mint már ezt meg 
10 mondottuk, 2. hogy Isten elött kedveseb lehes, és inkáb 

vehesed segittségit. és világositásit. 3. meg visgálván el 
töltöt [265a:] életedet,. meg fogod üsmérni a magadban 
lévö jó, vagy rosz hajlandoságidot, és meg látod hogy 
mitsoda rendre vagy alkalmatos, vagy nem., 4. gyontato 

15 atya, meg üsmervén természetedet, jobban vezérelhet 
végezésedben 

Azután a Communiora menvén. alázatoságal kérjed az 
Istent, hogy adgya segittségit abban a végezésben a mely-
hez kezdesz., emég tsak a kezdete. a végezésnek pedig ide-

20 jekor e szerént tselekedgyél. 
1. Arra vigyáz hogy a1002 jó életre adgyad magadot, a 

vétket kerüllyed, és a jó erkölcsöket kövesed, és igy az Isten 
kegyelmit veszed. 

2. Minden nap különös imádságokot mondgy el, a melyek-
25 ben alázatoságal kérjed az Istent. hogy meg üsmértese veled 

arendet amelyre. hi. notam fac mihi viam in qua ambulem., 
elne mulasad minden nap segittségit kérni a szent szüznek, 
hogy nyerje meg nóked azt a kegyelmet, hasonlo képen az 
örzö Angyalodot is kérjed. [265b:] 

30 3 A gyonást és a Communiot gyakorollyad. a szent Misét 
ha lehet elne mulasad., a melyben kérjed az Isten segittségit, 
adgy alamisnát tehettséged szerént. ugyan erre a végre, 
ajánlván azt az Istennek. hogy tölle kegyelmit nyerhesed 
a rended jó választására. 

íooo avétkeid [d — í-ből jav í tva . ] 
1001 a [Beszúrás.] véjezést. [Iráshiba végezést. helyett ; a bekezdés 

végén:] végezésedben [g — 2-ből jav.] 
1002 a [Beszúrás. ] 
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4. végy magadnak minden nap arra idöt a melyben valo-
ságal gondolkodgyál arendröl a melyet kel választanod. 

Leg elsö dolog a melyet meg kel visgálni. végezésedben., 
a két közönségesen valo rendeknek választása. a melyekben 

5 foglaltatnak mind a többi, ugy mint, a házaságon kivül 
valo, és a házaságban valo rendek, a házaságon kivül valo 
rend, magában foglallya fö képen. az egyházi rendet, és a 
szerzetes rendet. a házaságban valo rend, pedig. a világi 
külömbözö rendeket foglallya magában. 

10 leg elöbször is ezt a két közönségesen valo rendet visgáld 
meg, és nézd meg, hogy a kettö közül melyikéhez vagyon 
hajlandoságod. 

[266a:] Hogy ha egyikéhez több hajlandoságod vagyon 
mint a másikához, vigyáz arra hogy ne mindgyárt kovesed 

15 hajlandoságodot., hanem azt jól meg visgállyad. 
Elöször. hogy ha a világi életre, tekinsd meg, hogy ha 

régtöl fogva1003 vagyoné az a hajlandoságod. hogy ha jó 
indulat viszené arra, hogy ha nem a joszágoknak kivánságaé. 
a gyönyörüségnek szeretete. vagy a nagyra vagyásó. a mint 

20 egyakorta történik., visgáld meg nehézségeit. és köteleségeit 
ennek a rendnek, hogy azt könnyebben meg üsmérhesed, 
szály le avilági különös rendekre, és tekinsd meg azokot1004 

egy más után, kérjed az Istent hogy üsmértese meg veled 
akarattyát., és hogy meg ne engedgye néked. se ezt a rendet., 

25 se mást. akarattya eUen., vesd ki az elmédböl minden rosz 
indulatit a gyönyörüségnek. a fösvónységnek, nagyra 
vágyásnak., és más ne légyen elmédben, hanem tsak az 
Isteni szolgálat, és az üdveséged,. a midön1005 mind [266b:] 
ezeket1006 gyakoroltad volna egy jó darab ideig, ha ugyan 

30 tsak eza hajlandoság benned meg marad. akoron a világi 
rendre adhatod magadot, fel tévén mind azon által magad-
ban, hogy abban Istenesen viseled magadot., annak kötele-
ségit végben viszed. az Isteni felelmet magad elött viseled 
minden tselekedetidben, és egész életedben, de arra vigyáz, 

1003 fogva vagyoné [f—v-hől javí tva . ] 
1004 azokot [t — n-ből javí tva . ] 
1005 a midön [d — n-hől javí tva. ] 
1006 ezeket <(kov) gyakoroltad 

\ 
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hogy a világi rendek közöt neválaszad azt, a melyikében az 
Istent meg bánthatnád. és magadot el veszthetnéd. 

Hogy ha pedig a házaságon kivül valo rendre. ugy mint, 
az egyházi, vagy a szerzetes rendre érzed vágyásodot, mint 

5 hogy erre a két rendre különös hivatás kivántatik, azért, 
meg ért elmével is kel arrol gondolkodni, és minek elötte 
arrol végeznél. kérjed az Istent. hogy üsmértesse meg veled 
akarattyát. meg is fogjuk mondani. a 9.dik. és a lOdik rész-
ben. hogy mit kel tselekedni ezen két rend választásában. 

10 Egy szoval fiam, minden gondolatodot kö-[267a:]zöllyed 
a gyontato atyádal. eleiben adván. hogy mitsoda hajlando-
ságal. vagy egy rendhez. és mitsoda idegenségel. a másiká-
hoz., hogy mitsoda nehézséget látz az egyikében. és hogy 
mitsoda indulatbol hajolsz a másikára,1007 de még másoktol 

15 is kérhetz tanátsot, tsak azok olyanok legyenek. a mint ide 
aláb meg fogjuk mondani. 

VII Rész 
Hogy mitsoda féle személyektöl. kel kérni 
tanátsot. az élet rendinek választásában. 

Abban nintsen kéttség. hogy ne kelletnék tanátsot kérni 
20 az illyen választásban. fö képen az olyantol. a ki a lélek 

üsméretet üsméri, mivel nintsen senki is a ki világosabban 
láthasa azt a dolgot mint ö. 

De annak. igen nagy jó erkölcsü, és értelmü embernek kel 
lenni, és a ki kövesse. a következendö rendeket. 

25 1. Ne kiványon mást vezetni az ilyen válasz[267b:]tásban. 
hogy ha arra nem alkalmatos, és hogy ha azt nem tudgya, 
vagy a tanulásbol. vagyaprobábol. hogy mikepen lehet meg 
üsmérni a mások hivatatását. 

2. Hogy másra ne figyelmezen. hanem tsak az Istenre, és 
30 annak üdveségire akit igazgat. és hogy másra ne vigyázon. 

tsak arra. hogy az Isten akarattyát kerese. 
3. Tegye le minden hajlandoságát. a melyel1008 lehetne 

egy rendhez inkáb mint sem a másikához, példának okáért,. 
egy, egyházi embernek, nem kel az egyházi rendet1009 jó-

1007 a masikára [Első á-é-h6U javí tva . ] 
IOM a melyel <he> [ ? ] lehetne 
1009 rendet </> jóvallani, 

293 



vallani, se egy szerzetesnek a szerzetes rendet, az illyent el 
kel kerülni. nehogy a maga hajlandoságát. az Isten akarattya 
helyet vegye, még annál is inkáb. nem kel a hasznot tekin-
teni, a mely igen nagy vétek volna 

5 4. Hogy1010 igen nagy vigyázásal legyen ebben a Dolog-
ban.1011 a tanáts adásal. ne hirtelenkedgyék, hanem idöt 
vegyen, a melyben arrol gondolkodhasék, és meg visgalhasa 
minden részit a dolognak. [268a:] 

5. Folyamodgyék az Istenhez. hogy meg tudhasa mit 
10 tanatsollyon az ö akarattya szerént, és jovára annak a kit 

igazgat., sokal töbet is bizzék imádságában mint sem amaga 
elméjiben, nem remélvén semit is magátol. hanem tsak az 
Istentöl kért világoságtol. mert valamint a bölcs mondgya. 
kitsoda az. aki meg tudhattya az Istennek szándékát. ? vagy 

15 ki üsmérheti az ö akarattyát. ?1012 Es kitsoda tudhattya az ö 
gondolattyát. ? hogy ha tsak azt maga ki nem nyüatkoztattya. 
szent Lelke áltál. 

A gyontato papon kivül. lehet még másoktol is tanátsot 
kérni, tsak olyanok legyenek. a mint ide fellyeb meg mondok. 

20 jó erkölcsüek, okosok. ós ne hasznok keresök. az az, hogy 
mindenek felet. tsak az üdveségit tekinttsék annak. akinek 
tanátsot adnak, hogy mindeneket jól meg visgállyanak, és 
hogy ne a magok hasznokot keresék abban, hogy inkáb 
egyik rendet jóvallyák. mint sem a másikát. 

[268b:] VIII Rész 
Hogy ha leheté az illyen választásban 

a szüléket halgatni. 
Erröl a kérdésröl akarok it szollani. mivel a gyakorta 

történik, hogy az élet rendének választását.1013 meg gátol-
lyák. vagy meg háborittyák a szülék, a kik szabadságot 

30 nem adnak gyermekeknek a választásra, hanem arra erölte-
tik, hogy az ö hajlandoságokot. és hasznokot kövesék, a 
melyben vétkeseké tészik magokot Isten elött, és okai lész-
nek mind azoknak a rendeletlenségeknek és nyomoruságok-

íoio Hogy [H-h-hól javítva.] 
1011Dologban [D-d-ből javitva.] 
1012 akarattyát. ? [r — a-ból javítva.] 
1013 választását. <gy> meg gátollyák. 
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nak a melyek abbol következhetnek, és következnek is 
gyakorta. 

Elöször tehát fiam. ha a szüléid szabadságot adnak rended 
választására, azért boldognak mondhatod magadot. és 

5 hálákot adgy Istennek., hogy ha pedig szabadságot nem ad-
nak a választásra, eszerént tselekedgyél. 1 a mi az egyházi, 
vagy a szerzetes rendet illeti, 2. a mi a világi rendet1014 

illeti. 

[269a:] A mi az egyházi, vagy a szerzetes rendet illeti, 
10 az ö tanátsok, vagy akarat tyok, ne légyen néked elegendö 

ók arra, hogy egyikét, vagy a másikát válaszad. vagy el 
hagyad. hanem azt tekinsd meg. ha azokra vagyé lúvatalos 
Istentöl. vagy nem, Ez a két rend tekélleteseb lévén a többi-
nél., a köteleségei is nagyobak. mint sem a töbinek. és ezekre 

15 különösön kel hivatatni Istentöl. és követni is kel azt ; a 
midön azt meg üsmérik, és a midön azt meg üsmérik. azokot 
fel nem kel venni, Erre valo nézve, ha szüléid az egyházi,1015 

vagy a szerzetes rendben akarnak tenni, elöször visgáld meg. 
hogy ha az Isten1016 hié vagy sem ezen két rendnek valamelyi-

20 kére. hogy ha1017 minek u tánna sokáig meg visgáltad volna 
magadot, azokra hajlandoságodot nem érzed, vigyáz hogy 
azokot fel ne vegyed; ha szinte azt jovallanák is néked, de 
még ha szinte eröltetnének is tégedet 

Vigyáz mind azon által. arra, hogy az1018 aka-[269b:]rat-
25 tyokra valo nem állásod. nagy tisztelettel légyen. elejekben 

adván. tsendesen., hogy nem követheted akarat tyakot . , 
mivel idegenséget éresz magadban a rendhez, a melyben 
akarnak tenni, ezt mások által is adasd elméjekre. ós kórjed 
az Istent , hogy változtassa meg szándékjokot, vagy üsmér-

30 tesse meg veled. hogy ha azt kövesedé. 
EUenben pediglen, hogy ha az egyházi vagy a szerzetes 

rendröl. az elmédet le akarnák verni, és ha valamelyikehez 
nagy hajlandoságal volnál., egyebet nem tselekedhetel., 
hanem hogy visgáld meg hajlandoságodot ha az Istentöl 

íou r endet <ren> illeti. 
1015 egyházi, <(re> vagy a szerzetes rendben 
1016 az Isten <az> hié [Törlés a sor elején.] 
1017 ha [Beszúrás. ] 
1018 az [Beszúrás. ] 
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vagyoné, mert lia az Istentöl vagyon, néki kel engedelmes-
kedni, és nem az embereknek, azt pedig meg üsméred ha az 
Istentöl vagyoné; ha azt tselekeszed. a mint azt ez után 
meg fogjuk mondani, fö képen hogy ha hajlandoságod másra 

5 nemtzéloz.,hanem hogy az Istent szolgálhasad. és üdvesége-
det meg nyerhesed. hogy ha hajlandoságod, allando. és meg 
maradando lészen, minden akadályok közöt is; a nagy jele. 
hogy az Istentöl vagyon., mind azon által. mind ezekben 
[270a:] semmit ne tselekegyél.1019 okos. és értelmes emberek 

10 tanáttsok nélkül, akik meg tanittsanak arra hogy miképen 
kövesed az Isten akarattyát., az szüléidhez valo tiszteletnek. 
meg sértése nélkül. 

A mi pedig a világi hivatalokot illeti.1020 (ha a világi rendre 
akarod magadot adni:) a szüléid akarattyokhoz kel maga-

10 dot10.21 szabni. és engedelmeskedned az ö hajlandoságoknak, 
és itéleteknek. hogy ha tsak a hivatal. a melyben akarnak 
teni,1022 az Isten meg bantására nem lészen. vagy a magad 
jóvával tellyeségel nem ellenkezik., vagy valamely más 
egyéb nagy okod nem volna a melyekröl mind azon által. 

20 tsak magad itéletet ne tégy, hanem okos, és jó erkölcsü 
emberektöl kérj tanátsot. 

A szüléket illetö tanáts. a gyermekek 
hivataloságirol. 

Jól lehet hogy ebben a könyvben tsak a fiakot akarom 
25 oktatni, talám az atyák rosz neven nem veszik, hogy ha 

holmi tanatsot adok nékik, a gyer-[270b:]mekekhez valo 
magok viselésekröl, a midön olyan rendben akarják öket 
tenni,.a melyben egész életyekben kel maradniok; reménlem 
hogy tanátsimot örömest veszik., hogy ha magokal el hite-

30 tik. hogy a mely szeretet viszen arra. hogy gyermekek jovát 
és üdveségit keresem. ugyan azon szeretet kötelez arrais. 
hogy az atyákét el ne mulasam. a mely egyik a másikaval 
jár. 

1019 tselekegyél. [Harmadik e fölött á thúzot t ékezet. ] 
1020 illeti. <hogy>/ha a világi 
1021 magadot <a)> szabni. 
1022 teni [Beszúrás. ] [A bekezdés végén a kézirat alá van húzva.] 
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Ámbár kevés üsmerettsége légyen is1023 valakinek abban, 
hogy mi történik a világban. de tsak hamar észre veheti, 
hogy az atyák mitsoda roszul igazgattyák gyermekeket 
ebben a nagy dologban. mert ha szinte nem szollok is az 

5 olyanokrol. akik azt el mulattyák. és akik a gyermekek 
akarattyokra hagyák rendeknek választását, de ollyanok 
sokan vannak a kik azt nagy dolognak tarttyák, a mint 
hogy azis, de azal mind más képen bánnak, nem ugy a mint 
kelene, azt tarttyák, hogy az atyáknak kel rendet válasz-

10 tani a fioknak,1024 az atyai hatalom tészi öket arra szabaddá, 
és hogy nekik kel tudni. mi jó, és mi nem jó fioknak, noha 
gyakorta meg tsallyák magokat. 

[271a:] Ezen tartás szerént, a gyermekeknek.1025 akarat-
tyok szerént valo rendet rendelnek, még minek elötte azt az 

15 idöt el érjék. hogy válaszanak, és a midön az az idö el közel-
getet; akor meg mondgyák nékik szandékjokot, és azon 
igyekeznek. hogy arra vegyék öket,. 

Az illyen tselekedet szenvedhetö volna, hogy ha a szülék 
meg tartoztatnák szándékjokot, a midön hellyes akadályo-

20 kot látnak adologban, ugy mint, ha a gyermekeknek nagy 
idegenségek vagyon valamely rendhez, vagy arra tellyeségel 
alkalmatlanoknak üsmérik magokot lenni, az olyan jó1026 

atyák. kik valoságal szeretik fiokot. az illyenekre igen 
vigyáznak. 

2o De az is igaz, hogy sokan vannak olyanok. kik az illyen 
akadályokra nem hajtanak1027 kik végben akarják vinni 
szándékjokot. nem gondolván se idegenségekel,1028 se alkal-
matlanságokal. gyermekeknek, és akik minden féle uton, 
mo[271b:]don azon lesznek. hogy szándékjokot véghez vi-

30 gyék. leg elöbször a szép szoval akarják öket el hitetni, 
elméjekre adván, hogy a mely hivatalt nékik szánt, a hasz-
nokra, és jóvokra lészen, a midön e nem használ, akor a 

1023 is [Beszúrás. ] 
1024 a fioknak, <azt,]> az atyai 
1025 a gyermekeknek. [r — beszúrás. ] 
1026 j 0 ^szülék) a tyák . [Törlés a sor elején.] 
1027 haj tanak <(hogy) kik [Törlés a sor elején.] 
1028 idegenségekel, [d—g-ből javí tva. ] 
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fenyegetésro, és a keménységre fokadnak, hogy erövel tse-
lekedgyék. a mit szépen nem akar tak tselekedni. 

Ez a tselekedet, a mely ellenkezik, az okoságal, és a vallá-
sal, attol. vagyon, hogy az a t tyák nem a gyermekek különös 

5 jóvokot tekéntik. hanem mást egyebet, gyakorta tsak a 
familiának hasznát tekéntik, nemelykor egyikét inkáb 
szeretvén, eléb is akarnák tenni a másikánakkárával . , vagy 
pediglen, tsak ki akarnák tenni a háztol a melyikét nem 
szeretik. 

10 Azt mondám hogy ez a tselekedet, ellenkezik az okoságal, 
és a vallásal; ezt könnyen meg üsmernék az atyák, hogy ha 
mind egyikét, mind a másikát igazán. és haszon keresés 
nélkül visgálnák meg. 

[272a:] Az okoság arra tani t taná öket., hogy az ember 
15 természet szerént szabad. és ura lévén tselekedetinek, nin-

tsen a földön olyan hatalmaság, a ki igaságal arra kötelez-
hese., a mi ellenkezö az ö jóvával, fö képen a midön olyan 
dologra kel magát adni, a melynek holtig kel tar tani , ki. 
veszem az olyat., a ki vetkiért valo büntetésül az olyan eröl-

20 tetést meg érdemlette, vagy az olyat aki rabságban eset, de 
it nem ezekröl vagyon a kerdós. 

Ugyan azon okoság meg muta tná még nókik, hogy atyák. 
lévén, tar toznak a termcszet törvénye szerént, afioknak jóvo-
kot keresni, a menyiben töllök lehet, és hogy semmi ugy 

2D nem ellenkezik azal a jóval; mint öket olyan hivatalban tenni 
a mely nem nékik valo; azt is meg vallatná vélek. hogy ök 
sem akárták volna, ha az a t tyok ugy bánt volna vélek. 
valamint ök bannak fiokal., és annál nagyob igaságtalanság 
nem lehet, mint másokal [272b:] ugy bánni, hogy mi azt 

30 igaságtalan dolognak tar tanok, ha mások ugy bánnának 
velünk, olyan tselédet nem akarnának tar tani , a ki tsak 
erövel szolgálná öket, és a ki nem volna alkalmatos a szol-
gálatra, igaságtalanul bánnak tehát gyermekekel., a midön 
olyan hivatalra akarják adni, a melyre hajlandoságok 

3o nintsen, se nem alkalmatosok. 
Hogy ha az okoság után. a vallást akarják halgatni, meg 

tan i t tya öket arra, hogy az a tyák, nem tsak azal tar toznak, 
hogy gondgyok légyen agyermekek világi jovokra, de söt 
még leg inkáb az ö üdveségekre., és mint hogy. mind az 
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egyike, mind a másika. ahoz arendhez vagyon kötetve, a 
melyre a1029 gyermekek adgyák magokot, az a tyák számot 
adnak az Istennek. a gyermekek üdveségekröl; hogy ha 
olyan hivatalra adgyák, a melyben azt nem kereshetik. 

5 Arra is meg tani t tya öket, hogy számot adnak Istennek a 
gyermekek. vétkiröl. a melyeket tselekesznek a rendben, a 
melyre öket ad-[273a:]gyák akara t tyok ellen,1030 és nem is 
lévén arra elegendö értekek, hogy azt véghez vihesék, és hogy 
ha az Isten oly kemónyen meg büntet i a szüléket azért ha 

10 el mulat tyák. a gyermekek vétkeit meg büntetni , (valamint 
tselekedék régenten a fö papal Heliasal.:) nintsen is olyan 
büntetés a melyet az a tyak magokra ne várhatnák. , a midön 
valoságal részesülnek a fiok vétkeiben, olyan hivatalokban 
tévén öket, a melyekben azokot el nem kerülhetik. 

15 Arra is meg tani taná még öket, hogy lia a szent Apostol 
tanitása szerónt, t i l t tya az a tyáknak. a gyermekekel valo 
kemény bánást , azért hogy kedvetlenségben ne esenek., 
mivel a kedv szüksóges a jó tselekedetre, annál is inkáb 
t i l t tya még nókik, hogy a gyermekeket olyan hivatalokban 

20 tegyék, a melyek nékik nem tettzenek. és a melyek sok 
számu vétkekben ejtik öket. 

oh vakságban lévö atyák, kik oly világosan lá t tok avilági 
dolgokban, és kik oly igen meg tsallyátok magatokot, az 
üdveségtek dolgaiban, lehetó [273b:] az, liogy fel ne nyisátok 

25 szemeiteket mind ezekre azokokra. és hogy a nagyra vágyá-
sért, haszonért. vagy az indulatért , oly roszul bánnyatok. 
azokal., a kiket, az Isten. és a természet parantsollya néktek 
hogy szeresótek, és hogy valamelyikét a gyermekid közül 
a világban fel emelhesed, a melyben ta lám magát el veszti, 

30 veszedelemre akarjad tenni a többinek üdvesógeket, és el 
veszteni kéttség nélkül a magadét is. 

Ugyan azon vallás meg tan i t tya még öket azokra az1031 

okokra a melyek különösök, a három közönsógesen valo 
rendeknek, ugy mint , a papság, szerzeteség, és a házaság. 

35 ezekre soha sem kel kénszeriteni gyermekeket. se egy képen. 
se más kópen. 

1029 a [Beszúrás.] 
1030 [Előző lap alján, őrszóként: gyák akarattyok ellen] 
1031 az ^okokra) okokra [ A javítás a törlés fölé írva. ] 
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A mi az egyházi rendet illeti. avallás meg tanittya öket 
arra, hogy senkinek neni kel abban arendben menni. hogy ha 
tsak az Isten arra nem hija, a mint ezt meg fogjuk mutatni, 
és hogy az atyák kik ebben a rendben teszik gyermekeket 

5 hivatás nélkül, az Isten rendelése ellen tselekesznek. és vesze-
delemre teszik agyermekek üdveségit, de söt még azok kik 
erre a rendre adgyák magokot., azt fogadgyák1032 [274a:] 
hogy holtig valo tisztaságban élnek, az egyházi imádságokot 
minden nap el mondgyák. és avilági életnél, sokal szenttyeb 

10 életet élnek, ennek afogadásnak nem a más akarattyátol, 
hanem annak akarattyátol kel jöni. aki azt fogadgya, de 
még a szüléknek is nintsen abban részek. mivel arra hatal-
mok nintsen, hogy ezekre kénszerittsék gyermekeket, és ha 
azt tselekeszik. vétkesek lesznek Isten elött. mind azért az 

15 el mulatásért, a melyet követni fognak gyermekek ezen 
köteleségek ellen. 

Hasonlot kel mondani, és még többet a szerzetes rendröl, 
a melyre harom féle fogadásal köteledzik magokat, három 
nagy dologra, a mindenkori tisztaságra, a szegénységre, és az 

20 engedelmeségre; rettegésel kellene tsak tekénteni is az atyák-
nak és az anyáknak ezeket a köteleségeket, a midön a gyer-
mekek ezekre adgyák magokot, magok jó szántokbol., 
hát még annál is inkáb, a midön ök adgyák azokra öket, 
vagy igéretekel. vagy fenyegetésekel, vagy valamely más 

25 igaságtalan uton. leheté nagyob kegyetlenségel bánni a 
gyermekekel. [274b:] mint, akarattyok ellen olyan kemény. 
és nehéz dolgokra kötelezni. holtig, és a kárhozatnak. tsak 
nem el kerülhetetlen veszedelmére tenni. 

A mi a házaságnak rendét illeti, az szüléknek nintsen 
30 hatalmok hogy arra kénszerittsék gyermekeket, még annál 

keveseb, hogy olyan részt1033 vétesenek vélek. a mely aka-
rattyok ellen volna, a házaság olyan két rész közöt valo 
kötés,'. a melyhez tellyeségel szükséges a szabadság. és az 
egy máshoz valo szeretet; és mint hogy annak akötésnek 

35 holtig kel tartani, ha az egy máshoz valo szeretet helyet 
gyülöség. és ellenkezö természet találkozik, az olyan nyomo-

1032 fogadgyák [gyák — utólag írva a lap aljára, fogad- alá.] 
[274a:] hogy 

1033 részt <val 1) vétesenek vélek. [Törlés a sor végén.] 
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rult1034 köteledzés volna, a mely véghetetlen keserüségeket 
vonna1035 maga után, a melyeket tsak azok üsmérik jól, 
akik azokat1036 érzik. és a melyek az Isten átkát okozák az 
atyákra, és az anyákra. 

5 El nem végezném ez iránt valo beszédemet, ha erröl 
bövebben akarnék szollani, de a mit erröl mondottam, az, 
elegendö az atyáknak., kik ezt figyelmetesen akarják ol-
vasni. el végezvén. arra kérem öket, meg emlékezenek arra 
hogy keresztyének. [275a:] és ugy mint keresztyének, kö-

10 vetniek kel a tudományokot, a melyeket a vallás adgya 
elejekben. 

Azok a tudományok ezek 
Elöször., hogy az atyák nem olyan tellyeségel valo urok 

a gyermekeknek. hogy vélek ugy bánnyanak a mint nékik 
15 tettzik. és hogy, a mely hatalmok vagyon rajtok, aláb valo 

lévén az Isten hatalmánál,1037 a ki is azö teremtöjök, és elsö 
Atyok. tellyesógel azö hatalma alá kel vetni hatalmokot 

A második tudomány a, hogy az atyák. valamely hiva-
talra rendelvén gyermekeket, vagy szabadságot adván nékik 

20 a választásra. mindenek felet az ö lelki jovokra1038 kel hogy 
vigyázanak, és tsak az üdveségekre tzélozanak. 

A harmadik. a, hogy ebben a választásban tsak az Isten 
akarattyát igyekezenek követni. a midön a ki tettzik ele-
gendö jelekböl. a melyek közöt a gyermekeknek valamely 

25 rendhez valo idegenségek [275b:] gyakorta jele. hogy az 
Isten arra nem hija öket. 

A negyedik a. hogy nem kel1039 eröltetni gyermekeket. 
se magok, se mások által., hogy valamely rendben menyenek 
akarattyok ellen., vagy a melyre nem alkalmatosok., 

30 Az ötödik tudomány a, hogy nagy egyenlöséget kel tarta-
niok a gyermekekhez valo szeretetekben. és a jóban., a 
melyet vélek tésznek. azt pediglen, mind azért hogy az 
Istennek engedelmeskedgyenek. a kinek nem tettzik a kü-

1034 nyomorult [Első o fölött á thúzot t ékezet.] 
1035 v o n n a [Első n megkezdett hosszú szárú betűből javí tva. ] 
1036 azok [Nyilván íráshiba azoJcat v azolcot helyett .] 
1037 hatalmánál , [í — m-ből javí tva . ] 
io38 j o v o k r a [Els6 o fölött á thúzot t ékezet.] 
1039 kel [Beszúrás.] 
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lömböztetés. mind pediglen azért. hogy el távoztassák a 
gyülölséget, melyet okoz a gyermekek közöt., hogy ha vala-
mely jó ókbol. az egyikével. több jót tesznek. mint a töbivel, 
azt mértékleteségel kel tselekedni, és ínindenkor olyan for-

5 mában, hogy a többinek. nagy károkra ne legyen. gyakorta 
lehet látni, hogy a külömböztetés mitsoda keserves dolgokot 
okoz a familiákban.: a veszedelmek. a melyek abbol követ-
keznek, olyan bizonyos jelek [276a:] a melyekböl az Isten 
meg mutattya. hogy jová nem hagya hogy az atyák külöm-

10 bóztetést tesznek gyermekek közöt. holot egyaránt hozájok 
tartoznak, 

Kérem az atyákot, és az anyákot. kik ezt az intésimet 
fogják olvasni, hogy ezt a nagy dolgot igen meg visgállyák, 
mivel ezen áll. mind a gyermekek. mind a magok üdvesé-

15 gek. 

IX Eész 
Az életnek külömb féle rendeiröl. leg 

elöbször az egyházi rendröl. 
Hogy jobban végezhess. a rendröl. a melyet választanod 

kel, szükséges1040 hogy szollyak néked a föveb rendekröl, 
20 és hogy elödben tegyem a leg szükségeseb dolgokot, a melye-

ket meg kel visgálnod mindenikóben. 
Az egyházi renden kezdem el. a melyröl [276b:] (:ha 

végezned kel.:) figyelmeteségel kel vigyáznod 3 dologra. 
1. hogy milégyen a; tudni illik. hogy a mitsoda nagy, 

25 mellyek annak köteleségi, és mitsoda1041 veszedelmek köve-
tik. 

2. A hivatalt. a mely arra szükséges. 
3. Mitsoda készülettel. kel ahoz lenni. 

I Articulus. 
Az egyházi rendnek nagy köteleségiröl 

30 és veszedelmiröl 
Leg elöbször tehát. azt kel meg visgálnod. hogy a1042 

világon lévö leg nagyob, és leg felyeb valo rendröl akarsz 
1040 szükséges [ü — ö-ből javí tva . ] 
1041 j ^ kéziratban csonkán, a sorvégen:] mitso-
1042 hogy a <(leg}> világon lévö leg nagyob,<^és leg nagyob,^> [Tör-

lés a sor végén.] és leg felyeb valo 
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végeszni,1043 Ez olyan rend, a mely leg inkáb közelit az Is-
tenhez., ezt azért rendelte az Isten. hogy közben járó lenne 
ö közötte, és az emberek közöt., és a1044 melynek közben 
járosága által közli magát az emberekel; a kristus Jésus. az 

5 ö fia, reája bizta1045 mind azt, a mi a kegyelmi közöt leg 
drágáb, az Evangyéliumának prédikálását, a szent titkok-
nak meg szente-[277a:]lésit„ a szenttségek ki szolgáltatását., 
az anyaszent egyházának igazgatását, és végtire alelkek 
üdveségit. a kiket vérivel váltotta meg. ez olyan rend a 

10 mely felyül haladgya az angyalok1046 hivatallyát, a kik is azt 
nagy tisztelettel tekintik. oh ! Istenem. fiam. mitsoda nagy-
ság. és mely méltoság e? 

Ez az oly nagyra fel emeltetet rend, nem hogy valamely 
ditsöséget adna az egyháziaknak, de söt még félelmet, és 

10 rettegést ád., mert mint hogy nagy, nagy dolgokra is köte-
ledzi öket. 

1. Nagy szenttséget kiván töllök. szenteknek kel lenni, 
mert szolgálattyokal. az Istenhez közelgetnek. meg szentel-
tetem azohban., mondgya az ur., akik hozam közelitenek legye-

20 tek szentek. mert én szent vagyok Ezen okra valo nézve mond-
gya szent thamás. hogy a szenttség amelyet ez arend kiván. 
nagyobnak kel lenni annál. mint a melyet aszerzetesi rend 
kiván a szerzetesektöl. 

* per sacrum ordinem deputatur aliquis ad dignissima10'7 ministeria quibus ipsi christo 
servitur in ministerio altaris, ad quod requiritur major sanctitas interior. quam requirat 
etiam religionis status. S. th. 2. 2. ques. 134. art. 8. 

[277b:] Es nem tsak olyan különös és belsöképen valo 
25 szentségre tartoznak., valamint atöb keresztyének, hanem 

még olyan példás szenttségre., a mely másokot világosittson, 
azért rendeltettek. hogy mindeneket1048 világosittsanak., ne 
tsak beszédekel., hanem életekel is, nékik is mondá különö-
sön az1049 Isten fia ezeket. Ti vagytok a vilagnak. vilagosága. 

1043 végeszni, [végezni helyett. ] 
1044 a [Beszúrás.] 
1045reája bizta <(az Évangyéliumnak prédikálását;) mind azt, 
1046 az angyalok<(ét> hivatallyát, 
1047 dignissima^misteria) ministeria 
1048 mindenek.et^f> [et e-je a-ból javítva. ] 
1 0 4 9 az <(ember) I s t e n f ia 
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ugy is világosodgyék ati vilagoságtok az emberek elött, hogy 
lássdkjó tselekedetiteket.,10S0 és ditsöittsék. a ti mennyei Atyá-
tokot. 

Halgasad ezeket a szép mondásit a tridentinumi gyülésnek. 
5 Hogy nintsen semmi. a mi ugy oktatná másokot, az áitatoságra, 

és az Isten szolgálattyára. mint az olyanoknak, élettyek, és 
példájok. akik az Isteni szólgálatra szentelték magokot, erre-
valo nézve szükséges. hogy a1051 Clericusok., akik az urtol arra 
hivatattak, ugy rendellyék életyeket. és szokásokot, hogy kön-

10 tósökben, magokviselésekben, járásokban. beszédgyekben, és 
mindenben., egyéb ne lássék. hanem mértékleteség, szemérmete-
ség; és minden tellyes légyen avallásal., És kerüllyék el az 
olyan fo-\2nfSa,:~tyyatkozá8okot is, a melyek noha kevesek má-
sokban de öbennek nagyok volnának. ugy hogy az ö tsele-

15 kedetek. mindenekben tiszteletet olttsanak. 

* Concil. Trid. sess. 22. cap 1. Nihü est quod alios magis ad pietatem. et Dei Cultum assi-
due instruat quam eorum vita et exemplum qui se divino ministerio dedicarunt. qua 
propter sic decet omnino clericos in sortem Domini vocatos, vitam moresque suos omnes 
Componere, ut habitu. gestu, incessu, sermone, aliisque omnibus nihil nisi grave, mode-
ratum et religione plenum prae levia etiam deiicta, quae in ipsis maximo essent, effu-
giant. ut eorum actiones afferant venerationem 

A második kötelesége az egyháziaknak az, hogy az mások 
üdveségeken munkálodgyanak, erre a végreis rendeltettek, 
ettöl magokot vétek nélkül meg nem menthetik. azt nem jól 
tarttyák, akik azt tarttyák, hogy erre aköteleségre. tsak. 

20 a plebánusok tartoznak. mivel erre amunkára. minden 
beneficiariusok. és minden egyháziak tartoznak. szent pál 
azt mondgya hogy ök. A1052 hivek szolgai. Erre a vegre is 
adattak nékik a hivekhez1053 valo köteleségek. szent Ger-
gely azt mondgya, hogy jól meg kellene fontolniok, mitsoda 

2D vétkes. és büntetésre méltó dolog el venni munka nélkül, a 
munkának jutalmát, szent Hieronimus azt mondgya, hogy 
a papok nem a magok vétkekröl adnak számot, hanem még 
mind [278b:] azoknak vétkekröl is, a kiknek jóvokal elnek, 
ha azoknak üdveségekröl nem szorgalmatosok. 

1 0 5 0 tselekedetiteket., [i — e-ből javí tva . ] 
1 0 5 1 a [Beszúrás. ] 
1 0 5 2 A [a-ból javítva. ] 
1 0 5 3 a hivek<re)hez [<r> <6)ből? javítva. ] 
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* 2 Cor. 4. 5. 
non nosmet ipsos praedicamus. sed Jesum christum, nos autem servos vestros105'per Jesum 
Homi. 5. in Ev. 
pensemus cujus damnationis sit sine labore hic recipere mercedem laboris. S. Hier. in cap. 
14. Bzechi. neque enim solum pro nostris delictis reddemus rationem sed pro omnium 
quorum abutimur bonis. et nequequam sumus de eorum salute solliciti. 

Szent Bernárd erröl rettentö dolgot mond, hogy az utolso 
itéletkor, meg fogják hallani. jajgatásit. és siránkozásit. 
az olyan népeknek, kik keményen fogják vádolni az Isten 
széke elött. az egyháziakot, mint olyan tsalárdakot., kik 

5 jóvokbol éltenek, és bünök botsánattyán nem munkálkodta-
nak, vakságban vezették öket, és ravasz közben jároi volta-
nak üdveségeknek., kik öket nem az örök életre vezettók, 
hanem az örökös veszedelemre, oh! fiam, olvasad figyelme-
teségel ezeket. és fontold meg ennek a szentnek mondásit 

10 vegye (i azokot szivedben és a midön ebben a rendben mégy' 
mindenkor eszedben legyenek. hogy magadot jól viselhesed' 

* S. Bern. in declamatio venient, venient, ante tribunal christi, populorum querela gravis' 
accusatio dura quorum vixere stipendiis nec diluere peccata. quibus facti sunt duces 
caeci, fraudulenti mediatores. 

Ezen kót köteleségekböl, két nagy veszedelmi származnak 
ennek a rendnek, az egyike a. ha el távoznak attol a szent-
tségtöl; a mely ahoz tartozik, és ha a világi szokások meg 

lD ronttyák elméjeket,. de még annál is inkáb, ha olyan sok 
számu egyháziakot követik., kik távul valo életet élnek, 
rendeknek tekél-[279a:]leteségivel, a másodika a. ha abban 
a tunyaságban esnek, mely oly közönséges az egyháziak 
közöt,. a mely el mulatatván vélek a munkát, a melyre ren-

20 dek köteledzik öket, Isten elöt igen vétkeseké tenné öket. 
és azon kiviil sok rendeletlenségekben és rosz erkölcsökben 
vetné öket. 

Ezen két veszedelmekhez, tegyünk még más kettöt, a 
melyeket a beneficiumok okozák. elöször, hogy ha1035 egy 

25 nehány beneficiumukot birnak, a midön egy elegendö volna., 
atiszteségesen, és betsületesen valo életre: mivel e. mind az 
Isten. mind az anyaszent egyház törvénye ellen vagyon. 
atheologusok ezt valoságal. tarttyák, hogy1056 a meg nem 
lehet halálos vétek nélkül. hogy ha tsak arra szabadság 

1054 v e s t r o s [A szó vége javítva. ] 
1055 hogy ha <(egy 1) egy nehány 

1056 hogy [Beszúrás.] <h) a meg nem lehet halálos 
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nem adatik különösön. azt pediglen igen nagy és helyes 
okokra valo nézve, azt pedig jól tudom hogy a beneficiariu-
sok fösvénysége elég modot talál arra hogy a szükséget 
vesse ókul. De a midön az Isten itéletekor azok az okok meg 

5 visgáltatnak. ugy találtatnak amint vannak. az az, hogy 
tsak [279b:] tiszta fösvénységnek. a mely vétkes lesz Isten 
elött. és a mely sokaknak kárhozattyokot okoza, akik bánni 
fogják. de haszontalanul., hogy fösvénységeknek. vagy 
nagyra vágyásoknak indulatit követték 

10 A második veszedelem., az1057 egyházi jövedelmeknek 
költésiben áll. a melynek jövedelmit. halálos vétek nélkül., 
nem tsak roszra, de még szükségen1058 fellyül valora sem lehet 
költeni, ugy mint agyönyörüségre a vendégsegre,, köntösök-
re, házi ékeségre, és több efélékre, söt még az attya fiaira 

15 sem kel mértekletlenül költeni, se pénzt gyüjteni, mivel az 
Isten átka szál gyakorta azokra. akik azt meg gyüjtik. mind 
ezek meg vannak tiltva a beneficiariusoknak, és abizonyos. 
hogy az egyhazi joszágokbol. magoknak többet nem vehet-
nek., hanem tsak a mi nékik elegendö és szükséges, a többit 

20 a szegényekre. és más jó tselekedetekre kel költeni, és sokan 
a theologusok1059 közül azt tarttyák. hogy tartoznak viszá 
adni. ha más képen tselekesznek. 

hebr. 5. 
nec quisque 
sumit sibi ho-
norem. sed qui 
vocatur a Deo 
tanquam aaron. 

[280a:] II Articulus 
Az egy házi rendre valo hivatásrol. 

Az egy házi rend oly nagy, és oly szent lévén, erre hiva-
25 tatni kel Istentöl, ezt az apostol adgya elónkben, senki nem 

veszi magának a tisztet. hanem a ki hivattatikimo az Istentöl 
mint Aaron. ezt a kristus szenttséges példájával bizonyittya, 
a ki is magátol lóvén pap; és az ö Isteni fiuságának méltosága 
által., még is nem akarta magának tulajdonittani az örökös 

30 papságot; akinek az Isten azt mondotta, Te vagy az én 
Fiam, Én ma szültelek tégedet, és meg testesülésekor. Te 
vagy a Melchisédek rendi szerént valo örökös pap. 

1057 az (egyh) egyházi 
1058 szükségen [en — beszúrás;] fellyül valora [ra — beszúrés. ] 
1059 theologusok [u — o-hól javítva. ] 
1060 h i v a t t a t i k [ M á s o d i k í —a-ból j a v í t v a . ] 
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Szükséges tehát hogy az egyházi rendre az Istentöl hiva-
tassanak, és a kristusi példája meg szégyeniti mind azokot, 
a kik olyan vak merök. hogy abban a rendben mennek tsak 
magok indulattyokbol, és Isteni hivatás nélkül., magokra 

5 is veszik az ilyen vak meröségért., az Isten ha[280b:]ragját, 
kegyelminek el távozását., és bizonyoson el vesztik üdvesége-
ket 

Ez igy lévén fiam. el itelheted., hogy mitsoda szorgalmato-
ságal kel meg visgálnod hivatásodot, hogy ha az egyházi 

10 rendnek választására igyekezel., hogy azt áldásal vóghez 
vihesed, eszerónt tselekedgyél; meg kel üsmérni, hogy ha az 
indulat. és a hajlandoság. melyet az egyházi rendhez éresz, 
az Istentöl vagyoné. mert ha tölle vagyon. arra hivatatol, 
de ha nem ötelle vagyon, ördögi1061 tsalárdság, a ki az egy-

15 házi rendben akar tenni, hogy el veszesen. 
Hogy meg lehesen üsmérni. ha az indulatod Istentöl 

vagyoné; két dolgot kel meg visgálnod, elöször., mitsoda 
szandék viszen arra a rendre, másodszor. ha fel találtatikó 
benned mind az, a mi szükséges ahoz a rendhez 

20 A mi a szándékot illeti, a bizonyos, hogy [281a:] ha a 
szándéked rosz. az akaratod nem Istentöl valo. mert ö a 
rosznak nem lehet kezdője. a szándékod pedig rosz, hogy ha 
ilyen végekre tzélosz. hogy az egyházi rendben. könyebben 
élhess: nyugodalomban, kedveseb életet. hogy pénzt gyüt-

25 hess., az emberek elött nagyob betsületben lehess., éstöbbek 
ilyenek. mind ezek az indulatok roszak., és ha ezek közül 
valamelyike benned vagyon a te hivatásod1062 nem Istentöl, 
hanem inkáb az ördögtöl vagyon., halgasad szent Bernárd-
nak ezeket a szép. szovait. kérlek is hogy a szivedben ved 

30 azokot. 
A bizonyos. és abban nem lehet kételkedni, hogy mind azok. 

a kik1063 az egyhazi rendben. a tiszteletet. gazdagságot, gyönyö-
rüséget. keresik. egy szoval. a kik a magok hasznokot keresik, 
és nem a kristusét., nem, az Istentöl valo szeretet viszi erre a 

io6i ördögi [gi — későbbi beírás a sorvégi margóra, világosabb 
tintával. ] 

1062 hivatásod [s — Z-ből javí tva. ] 
1063 a < / z \ , k i k a z 
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rendre. hanem arosz kivánság mely az Isten ellensége. és a 
mely minden rosznak gyükere. 

* S. Bern. in declama. TJniversus in ordinibus ecclesiasticis honorem quaerentes proprinm. 
aut divitias aut saeculi voluptates postremo quae sua sunt non quae Jesu cbxisti, mani-
íeste prorsus et indubitanter non ea quae ex Deo est charitas, sed aliana a deo, et om-
nium radix malorum. cupiditas introducit. 

[281b:] szükséges tehát hogy jó legyen a szándékod. hogy 
pedig jó lehesen., ezen két dologra tzélozon, a telelkednek. 

5 meg szentelésire, és a felebarátodnak üdveségire, ennek a 
rendnek. ezek a közönségesen valo1064 két köteleségei, az az, 
hogy magadban fel kel tenned., hogy abban a rendben. szent, 
és mások jó példájára valo életet fogsz élni. és hogy a mások 
üdveségin fogsz segéteni, imádságidal, munkáidal. és minden 

10 tölled lehetö modokal., valamint szent Bernárd mondgya, 
hogy a ki az egyházi rendben szándékozik, és a sanctuarium 
szolgálattyára., annak azon kel lenni hogy az Istenhez 
ugy közelgesen, hogy magát meg fosza minden világi dol-
goktol; tiszta elmével, és testel. légyen., hogy ö tölle vilá-

15 goságot vehesen, és munkalkodhasék. mind a maga. mind 
a felebaráttya üdveségin, foglalván magát az imádságban, 
és az oktatásban. 

De a még nem elóg hogy jó szándékban [282a:] légyen az 
egyházi rendhez, de még ezen kivül szükséges. hogy arra 

20 alkalmatos legyen., három féle fogyatkozások vannak. a 
melyek az embert alkalmatlanná tészik erre a rendre, a 
fogyatkozások, a melyek az elmében vannak. vagy az aka-
ratban, vagy a szokásban., ha nem szollok is a testi fogyat-
kozásokrol, noha vannak olyanok, a melyekért az egy házi 

25 rendre nem mehetnek. az anyaszent egy ház parantsolattya 
szerént. az elmében valo fogyatkozások, a goromba. nehéz. 
tompa,,és változo elme. a tudatlanság. vagy több illyenek. 
a melyek láthato képpen. alkalmatlanná tészik az embert, 
hogy az egy házi köteleségeket véghez vigye., az illyen 

40 fogyatkozásokot. ha az idö. vagy a tanulás joká nem tehetik. 
ellenkezök az egyházi rendel., és meg mutattyák hogy egy 
olyan arra nem hivatot. 
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[282b:] Hasonlot mondhatni az olyan fogyatkozásokrol, 
melyek a szokásokban vannak. minden aki a rosz erkölesben 
élt, vagy a ki még valamely vétkes szokásban vagyon., ugy 
mint, a tisztátalanságban, részegsógben. esküvesben. boszu 

5 állásban. fösvénységben. nagyra vágyásban, és több ülye-
nekben, azt ne gondollya hogy alkalmatos légyen, se hogy 
az Isten hija az egyházi rendre, hogy ha tsak hoszas peni-
tentzia tartásal meg nem jobbitotta életét. és hogy ha tellye-
ségel meg nem sanyargatta rosz kivánságit. és eröt nem vett 

10 rosz hajlandoságin, az ellenkezö jó erkölcsökel, ez az igazság, 
ahoz a készülethez tartozik. a melyröl ide aláb fogunk szol-
lani. 

7/7 Articulus 
Hogy mitsoda keszülettel kel lenni 

az egy házi rendhez 
10 Ez, az a harmadik dolog, a melyet [283a:] meg kel visgál-

nod. a midön az egyházi rendröl végesz, Enéked annál is 
szükségeseb., hogy gyakorta azok. a kik erre a rendre igye-
keznek. magokal azt elnem hitetik, hogy ahoz tartoznak 
szent, és jó erkölesü élettel készülni., sok idövel eléb. mint 

20 sem abban menyenek. ez a vétek annál is nagyob hogy 
közönséges, és oka hogy az egyháziak, életekel rendeket 
meg gyalázák. mert abban menvén ilyen készület nélkül. 
az elöbbeni életyeket követik., az az, a világi életet, gya-
korta rosz erkölcsüt. 

20 Hogy veled meg üsmértesem fiam ezt a vétket, egyéb 
nem kel hanem hogy elödben tegyem ennek a rendnek szent-
tséges voltát, mert ha az1065 olyan szent, és oly nagyra 
emeltetet, bizonyosan a következik belölle., hogy ahoz szent 
élettel kel készülni. mert a ki abban a vétekhez ragasz-

30 kodo,1066 és rosz szokásokal tellyes [283b:] szivel. akarna 
menni, azt meg vetné. és rettentö gyalázattal illetné. és 
meg bestelenittené méltatlan életevel, a mely ellenkeznék 
a szenttségel., a melyet kiván. és minden bizonyal. el vesz-
tené magát. 

1066 az [Beszúrás. ] 
1066 ragaszkodo, <szivel.,> és rosz szokásokal tellyes [-ell — 

javítva.] szivel. 
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De hogy tellyeségel el hitethesem veled mitsoda szükséges 
ez a készület, elödben adom. hogy mit tanittanak1067 ez 
iránt az anyaszent egyháznak szentei. 

A nagy szent Gergely azt mondgya. hogy a rendekre, rendel 
5 kel fel menni, mivel az olyan az elesést, keresné, a ki valamely 

magos helyre akarván. menni, a garáditsokot el hagynd, és a 
leg meredékeb helyt akarna fel mcnni, ehez szép hasonlatosá-
got tészen, valamint hogy a nyers fa. nem jó az épületre. 
és ha azt nyersen teszik az épületre, nem hogy az épületet 

10 meg tartaná, de még le ronttya, ugy nem is kel a szent 
rendekre emelni az olyat, a ki még tsak ujontában hagyta 
el [284a':] avétket. hogy ha tsak meg nem jobitották rosz 
szokásokot a hoszas penitentziával. 

* S. Greg. lib 7. epist. 18. 21. ordinato ordines ascendendum est. nam casum appetit qui 
ad summa loci fastigia post positis gradibus per abrupta quaerit ascensum. 

Szent Hieronimus az egyházi rendröl szolván, azt mond-
15 gya., hogy jaj annak. aki abban mégyen a szenttségnek 

menyegzöi ruliája nélkül, és ezt is hozája tészi. hogy ki ki 
probállya meg magát minek elötte azt fel vegye, az egyházi 
méltoság, nem tészi az embert keresztyéné. 

* S. Hier epist 1 vae homini illi qui non habens vestem nuptialem ingreditur ad coenam. 
nihil super est nisi ut audiat amice quomodo huc intrasti? probet se unusquisque. et sic 
accedat, non facit Ecclesiastica dignitas christianum. 

Szent Bernárd sok helyt1068 munkáiban igen panaszolko-
20 dik azok ellen, akik tsak ugy mennek bé arendekben. azok-

hoz nem készülnek szent élettyekel,1069 azt mondgya hogy 
az igen nagy vakmeröség azoktol. a kik azt tselekeszik. és 
hogy attol szármázik. az egy háziaknak. minden rendelet-
lenségek. 

* S. Bern. lib. de conversione ad clericos vae filiis irae qui necdum reconcüiatí reconcilia-
tionis alienae. negotia quasi homines qui in justitiam fecerint apprehendunt. 

20 Szent Thamás azt a külömbözést tészi a szent rendek kö-
zöt. és az szerzetes rend közöt, [284b:] hogy a szerzetes 
rendben valo menetelhez nem szükséges a jó erkölcsökben 
valo foglalatoság a bé menetel elött, de a szükség a szent 
rendekben valo menetelhez. annak ilyen okát adgya, mert 

1067 tani t ta<(k]>nak [nak — sor a l a t t i b e s z ú r á s . ] 
íocs h e i y [ í r 4 s h i b a helyt h e l y e t t . ] 
I 0 C 9 é l e t t y e k e l . [ E l s ő e — y-hó\ j a v í t v a . ] 

vide cap. 17. 20. 
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a szent rendekhez még elöre valo szenttség kivántatik, a mely 
nem szükséges a szerzetes rendhez. a mely arra rendeltetet foglala-
toság, hogy a szenttséget meg nyerhesék. 

* S. Thom. 2. 2 quaest 89. art. 1. utrum qui non sunt exercitati in praeceptis, debeant 
ingredi religionem. Religionem ingredi non solum expedit his qui sunt exercitati in prae-
ceptis ut ad majorem perfectionem perveniant, sed etiam his qui non exercitati, ut 
facilius peccata Titent. efc perfectionem assequantur, ad 3 dicendum quod ordines sacri 
prae exigunt sanctitatem. sed status religionis est exercitium quoddam ad sanctitatem, 
assequendam. unde poudus ordinum imponendum est parietibus. jam per sanctitatem 
desiccatos., sed pondus religionis desiccat parietes. id est homines, ab humore vitiorum 

Mind ezek világosak, és meg bizonyittyák a mit mondot-
5 tam. halgasad hogy mit mond még erröl az egész anyaszent 

egyház, a tridentinumi gyülésben. 
Ez a szent gyülekezet minek utánna el rendelte volna 

hogy hány esztendös korban le[285a:]het a szent rendeket 
fel venni., azt mondgya.1070 ámbar az a kor szükséges legyen 

10 is, de nem következik abbol., hogy azok a kik azt a kort el 
érték. a rendekre bé vétessenek. hanem tsak azok. akik 
azokra méltok. és akiknek1071 meg probált ólettyek, mint 
egy öregség helyt vagyon., az az, hogy ifiukorokban is, 
mutasák meg elméjeknek okoságát, és szokásoknak szenttsé-

* Sess. 25 cap. 12. sciant tamen episcopi non singulos in aetate constitutos debere ad hos 
ordines assumi. sed dignos duntaxat, et quorum probata vita senectus sit. 

15 git, valamint abölcs mondgya, hogy az embernek öregsége, 
a boltseségben áll, atiszta. és vétek nélkül valo életben 

Mind ezek után nem lehet kételkedni abban., hogy szük-
séges ne légyen az egyházi rendhez valo készület, de söt még 
azt kel tsudálni és szánni, hogy mitsoda roszul követik azt, 

20 kerüld el fiam ezt a vétket, és ha az egy házi rendre igyeke-
zel., minden tehettségedel készüly ahoz, hogy arra méltó 
lehess. és kövesed a mit ide aláb fogunk mondani. 

[285b:] IV Articulus. 
Ennek arésznek bé fejezése. 

Ezek tehát azok a leg föveb dolgok, a melyekre kel figyel-
20 mezni annak. aki az egy házi rendre igyekezik. 

Hogy ha tehát erröl a rendröl végesz, ezeket kövesed, 
vigyed végben szorgalmatoságal mind azt, valamit a 6 

1070 mondgya. <(no) ámbar az a kor [a névelő — beszúrás. ] 
1071 akikk 

Sap. 4. 9. 
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részben mondot tunk, erre a végezósre. vegy alkalmas idöt, 
és azon idö alat, 1. gyakorta imádkozal, gyonnyál, és Com-
munikály, 2. figyelmeteségel. olvasad, és elmélkedgyél arrol, 
a mit mondot tunk az egyházi rendröl. fontold meg annak 

5 nagyságát, és szenttségit, hogy ahoz nagy tisztelettel lehes, 
annak köteleségeit, hogy meg láthasad, ha azokot jól veg-
ben vihetedé, és annak veszedelmit, hogy azokot el kerül-
hesed, visgáld szorgalmatoságal, és hizelkedés nélkül, mi-
tsoda indulat vezet erre arendre, ha erre alkalmatos vagyé, 

10 és ha nintsené [286a:] ezzel valami ellenkezö benned. 3. 
ta r ts gyakorta tanátsot valamely okos. és értelmes egy házi-
val, aki néked meg tudgya mondani mind azt, a mire kel 
vigyáznod. és meg üsmérteti veled ha arra alkalmatos 
vagyé. 

15 Hogy ha hoszas végezésed után. azt gondolod hogy maga-
dot arra adhatod. , tedd fel magadban hogy ahoz ugy fogsz 
készülni amint kivántat ik, az az,1072 jó erkölcsü óletedel, és 
ahoz szükséges tanulásodal, és mihent arendben valo mene-
teledet magadban1 0 7 3 el végezted, két dologban foglallyad 

20 valojában magadot, 
1. Adgyad tellyeségel magadot az áitatoságra. kerüllyed 

avétket . rosz indulatidot meg kel sanyargatni. rendeletlen 
hajlandoságidot meg kel zabolázni, ajo erkölcsökre. tiszta-
ságra, alázatoságra, szemérmeteségre., együgyüségre, és a 

25 világ meg vetésire szert kel tenni, kerüllyed a világi szokáso-
kot. és társalkodásokot, a [286b:]szenttségeket gyakorol-
lyad. jó könyveket olvass, fö képen az uj testamentumot. , 
és az olyan könyveket a melyekböl meg tanulhasad az egy 
házi rendnek köteleségeit. a melyeket a szent a tyák hagyták 

30 nékünk, ugy mint a szent Ambrus officiumit. szent Hieroni-
mus nepotianusnak irt1074 leveleit. a szent Gergely pastora-
lisát, szent Bernárdnak könyveit. De Contemptu mundi ad 
clericos. de Conversione ad clericos. de Consideratione. és más 
egyéb ilyeneket. 

30 Legyenek gyakorta elmédben szent Hieronimusnak ezek 

1072 az az, <h> jó 
1073 magadban, [Utána kimaradt az ál l í tmány: fel tetted v. el 

végezted, vö. a variáns megfelelő helyével. ] 
1 0 7 4irt<lev> leveleit. [Törlés tollhiba mia t t . ] 
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a szép oktatási, a mellyekét irá Rusticus barátnak, Ély oly 
szentül a klastromban hogy meg érdemelyed a clericuságot, 
és a vétekel meg nem mocskolván ifiuságodot., a kristus Jésus 
oltárához közelithess tekélletes tisztaságal. Elmélkedgyél gya-

5 korta ezekröl, és ugy vegyed mint ha tégedet oktatna, mert 
ugyan is, ha [287a:] egy ifiu szerzetes,1075 a ki a klastromi 
rend szerént élvén. tartozik azon lenni hogy szent életiért 
mélto lehesen az egyházi rendre, menyivel inkáb tartozol 
magad azon munkálodni, a világban élvén, a hol környül 

10 vagy vétetve. sok féle kisértetekel. 
* S. Hier. epist. ad rusticum Ita age et Yive in monasterio. ut clericus esse merearis. ut 

adolescentiam tuam nulla sorde commacules. ut ad altare christi quasi de thalamo virgo 
procedas. 

Az egy házi rendre készitvén pedig magadot, a jó erkölcsü 
életel, el ne felejttsed az áitatosághoz foglalni. a szorgal-
matoságal valo tanulást, hogy abban a hivatalban, alkalma-
tos lehess az Isten szolgálattyára. a tanulás éppen olyan 

15 szükséges az egy házi rendre valo készülethez., valamint a 
többi, arra lélek szerént tartozol, és ha arra szorgalmatosá-
gal nem adod magadot, nem érdemled meg hogy arra hiva-
tasál, mivel az Isten nem iisméri azt. papjának. a ki meg veti 
atudományt. de még szamot is adtz. az Istennek mind 

20 azokért a vétkekért. a melyeket fogják okozni tudatlansá-
god. 

[287b:] A papok tudatlanságánál. nagyob rosz nem lehet 
az anyaszent egyházban. mivel az okoza. a népek meg rom-
lását. és a lelkek veszedelmit. lehetetlen hogy a tudatlan 

25 egy házi, henyélö, és tunya ne legyen. mert tudatlan lévén. 
nem gyönyörködhetik atanulásban., a mely az ö dolga volna, 
és a henyélés. a roszban ejti. amint ezt minden nap láttyuk, 
de ha szinte rosz erkölcsü nem lenne is. tsak a tunyaság is 
vétkes egy papban. 

30 Tegyük ehez mind azt a roszat. a mellyet az egy háziak 
tudatlansága okoz a népeknek, mert az alkalmatlanoká 
tészi öket. arra, hogy a1076 mások üdveségin munkálodgya-
nak., és sok olyanoknak kárhozattyokra vagyon. a kik az 
üdveségre valo igazságokra nem tanitatnak, nem lehet azt 

1 0 , 6 szerzetes,<nek,) a ki 
1076 hogy a <lelk^> mások üdveségin 

quia tu repu-
listi scientiam 
repellam te, ne 
sacerdotio 
fungaris mihi. 
oseae. 4. 
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meg fogni. hogy1077 menyi lelkek vesznek el a papok tudat-
l a n s á g o k m i a t . Az Anyaszent egyház. mondgya szent Ber-
nárd. azt gyakortaima [288a:] és szánakodásal lá t tya. hogy 
mitsoda veszedelemben vannak a lelkek., a midön a pásztor 

5 meg nem találya a juhainak valo legeltetö helyt, a midön 
a kalauz az üdveségre vivö u ta t nem tudgya, se a szolga 
az ura akara t tyá t , a melyet másoknak kellene hirdetni. 

* quid enim pericnli sit ubi non invenit pastor pascua. dux ignorat itineris viam. servus 
nescit domini voluntatem. Ecclesia quotidie multipliciter et miserabiliter experit. 
S. Bern. in declamationibus. 

Kedves fiam figyelmezél mind ezekre, és igen tar ts attol., 
hogy atudatlanságod oka ne légyen. az olyan lelkek vesze-

10 delminek. a kiket a kristus a maga vórin vál tot ta meg., ad-
gyad magadot valoságal az olyan tanulasra, a mely szüksé-
ges egy egy liázinak, és igyekezél azon. hogy mentöl alkal-
matosab lehess. az Is tent szolgálni a rendben a melyre hi 
tégedet. 

15 Egy szoval. legyenek mindenkor szemeid elöt1079 szent 
Agostonnak ezek a szép szavai,, a melyekel felele egy olyan 
jó akarojának. a ki tanátsot kórt tölle az egy házi rendröl. 
Mindenek [288b:] felet arra kérlek, hogy a te jó erkölcsü böl-
cseséged visgállya meg azt jól, hogy nintsen semmi ez életben., 

20 fö képen a mostani idöben, könnyeb, se az emberek elöt kedveseb, 
a püspöki. papi, és diaconusi hivatalnál, hogy ha azt gondat-
lanul. és magának valo hizelkedésel viszik végben. de nintsen 
semmi nyomorvltab. keserveseb. se kárhozatalra méltób Isten 
elött, de meg, nintsen semmi ez életben, föképen a mostani 

20 idöben, se nehezeb, se sulyosab. se veszedelmeseb. a püspöki. 
papi, és diaconusi hivatalnál. hogy ha azt ugy viszik végben 
a mint a mi urunk parantsolya. de meg Isten elött. nintsen 
semmi boldogabb. 

* S. Aug. epist 184 Ante omnia peto ut religiosa prudentia tua nihU esse in hac vita et 
maxime hoc tempore facilius et levius et hominibus acceptabilius episcopi, presby-
teri, diaconi officio. si perfnnctorie, atque adulatorie res agatur, sed nihil apud deum 
miserabilius et tristius,1080 et damnabilius,. item nihil esse in hac vita et maxime hoc 
tempore difficilius. laboriosius et periculosius episcopi, aut presbyteri, aut diaconi officio. 
sed apud Deum nihil beatius, si eo modo militetur quo noster Imperator jubet. 

1077 hogy ( m e n ) menyi 
1078 gyakorta [g —n-ből javí tva. ] 
1079 elöt [ í - d - b ő l javítva.] 
1080 t r i s t i < u s , ) < t i u s , ) u s , [A n é g y a r t i c u l u s n á l az 1 , 3 , 4 . a r t . végén 

n e m vo l t a k é z i r a t a l á h ú z v a , c s a k a 2 . a r t . s z ö v e g é n e k v é g é n . ] 
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X1081 Rész 
A szerzetesi rendröl.1082 

Az egyházi rend után, aszerzetesi rendröl [289a:] kel 
szollanom. a melynek jól meg választása. nem aláb valo 
szüksóges az elsönél, 

5 Igen szép dolog ajó szerzeteség. aki mindent el hagyván, 
egyébre gondgya nintsen, hanem hogy az Istennek tessék 
apenitentzia tartásal, és azalázatoságal, élvén rendenek 
szorosan valo végben vitelében. és el távozván a világi 
társaságtol., magát egészen. a valoságos és állando tekélle-

10 teségnek. tanulására adgya. 
De meg ellenben igen szomoru. és keserves dolog, egy 

olyan szerzetes, a kinek tsak a köntöse szerzetes, aki külö-
nösön valo tekélleteséget gyakorolván. atol tavulab vagyon. 
leg tekélletleneb világinál; szeretvén avilágot. és avilági 

15 dolgokot. sok rosz erkölcsök alá vagyon vettetve, vagy ha 
szinte a testi rosz erkölcsök alá ne légyen is, de az elmónek 
vétkeit nem kerüli. aharagot, akevélysóget, anagyra vágyást, 
irigységet, a viszá vonást. [289b:] és töb illyeneket, ha nem 
szollok is az olyanokrol, a kik tsak könyen, és hivatás nélkül 

20 lettek szerzeteseké, az után meg bánnyák hogy ollyan 
könyen adták magokot olyan nagy dologra, az a meg bánás 
nagy rendeletlenségekben veti öket. ugy anyira, hogy még 
avallást, és a szerzetet is el hagyák. 

Hogy ezt a rendet jól meg lehesen választani, ahoz két 
20 dolog kivántatik. elöször, azt jól meg kel üsmérni, meg kel 

tudni annak köteleségeit, hasznait. és veszedelmit. másod-
szor meg kel jól tanulni hogy arra hivatattaké vagy sem. 
ugyan ezekröl is fogunk szollani a következendö három 
articulusokban 

/ Articulus. 
30 Hogy mi légyen a szerzetesi rend, mellyek 

annak köteleségei, hasznai és veszedelmi. 
A szerzetesi élet. szent Thamás. szerént. olyan mód, a 

mely a szenttség el nyerésire rendeltetet, [290a:] a melyet nem 
io8i x <X> [A törölt <(X> elé újra leírt egy X-et, mert a régi 

helyén összefolyt a t in ta éa kiszakadt a papír. — A X Rész szöve-
gének végén, az I Articulus előtt a kéziraton aláhúzás van. ] 

1 0 8 2rendröl. [d—r-hől javí tva. ] 
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2. 2 . " " qu. 169 
art. 1. sap. 
status religio-
nis est exerci-
tium quoddam 
ad sanctitatem 
assequendam 

kel az külsö szenttségröl érteni, a mely a köntösben, és a 
külsö tselekedetekben tettzik ki, hanem a belsö szenttséget, 
a mely alélek meg szentelésiböl áll, a pedig ugy lehet1084 

meg, ha az indulatokot meg zabolázák, a rendeletlen hajlan-
5 doságokot el hagyák, a teremtet állatokhoz, és magokhoz 

valo szeretettöl meg foszttyák. az Istenhez szeretettel kap-
tsollyák magokot, ugyan ezért hagyák el a világot, hogy 
keveseb akadályal foglalhasák ezekben magokot. és tellyes 
szabadságal, ez okáért mondanak ellene avilági jóknak. és 

10 gyönyörüségeknek. nem tsak lelki képen. valamint arra 
kötelesek mindnyájan akeresztyének hanem testi képen is. 
tartoznak azoknak ellene mondani. azért hogy nagyob 
tekélleteségel adhasák magokot az Istennek, és végtire. 
ennek a belsö szenttségnek. el nyerésiért követik a sanyaru-

15 ságokot, az engedelmeségeket, és mind a szerzetesi rendeket, 
a melyek tsak erre a végre1085 rendeltettek. [290b:] 

2. Ennek a rendnek köteleségei igen nagyok, mert az 
egészen valo tisztaságra és atekélletes szegenységre kötelez, 
hogy el távozanak nem tsak minden jónak birásátol, de még 

20 a földi jókhoz1086 valo ragaszkodástol is. és a maga akarat-
tyátol, egészen valo meg fosztására. ugy hogy. tsak a fellyeb 
valoiét kövesse, azon kivül. arra kötelez, hogy a rendet 
szorgalmatoságal meg tarttsák és magokot belsö képen 
meg szentellyék. követvén a keresztyéni jó erkölcsöket., a 

25 mellyekröl szollottunk. 
3. Mint hogy ennek arendnek a köteleségei nagyok, nagy 

hasznai is vannak valamint ezt világosan elönkben adgya 
szent Bernárd. mondván, hogy a szerzetben az ember nagyob 
tisztaságban éll, naqyob vigyázásal jár, a kegyelemnek har-

30 mattya gyakortáb reríja szál, nagyób bizodalomal nyugszik, 
keveseb félelemel hal. meg, hamaréb meg is tisztittatik amás 

életben, és menyegben böveb jutalmat veszen. De mind [291a: j 
ezt, amint magais mondgya, a tiszta,. szent, és makula 

1083<22> 2.2. 
1084 lehet [Kereszttel jelölt beszúrás halványabb t intával . ] 
1085 végre [re — későbbi beszúrás más színű t intával . ] 
i°86 jók <nak> hoz valo [hoz uaZo<nak> fölé írva, a sor végén.] 

ragaszkodás< á> tol 
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nélkül valo szerzetre kel érteni. az az. arra a1087 szerzetre, 
a mellyet szentül tartyák raeg, és amelyben, valoságal mun-
kálodnak. a belsö képen valo szenttségre. 

* S. Bern. hom de verbis domini simile est regnum coelorum homini negotiotori, quae 
est ista tam pretiosa margarita. Nonne haec religio sancta pura, et immaculata, et qua 
homo vivit purias, cadit rarius surgit velocius, incedit cautius, irroratur frequentius, 
quiescit securius, moritur fiducius, purgatur citius, praemiatur copiosius 

Ennek a rendnek sok hasznai vannak, de veszedelmi is 
5 vannak, a melyek nem kitsidek, szent Bernárd hármat 

tészen fel. 
Elöször, a maga hittséget, és a maga felöl sokat tartást. 

ezek igen könyen szivárkoznak aleg szenteb tselekedetek 
közi is, a melyeknek érdemit gyakorta el is vesztetik, 

10 A második veszedelem, hogy ha viszá tekéntenek, hogy a 
világban viszá menyenek. vagy magok személyekben, vagy 
ahoz valo hajlandoságokal. 

A harmadik a szerzetesi foglalatoságokban valo lankad-
cság, ez olyan út, mondgya ez a szent, a melyben, vagy elöre 

15 kel menni, vagy hátra, és a lankadcságért, olyan romlásban 
esnek, a mely. a szerzetesi ruhában. világi életet éltet 
vélek. 

Az elsö veszedelem, rend szerént attol va-[291b:]gyon. 
mert a szenttséget a kivül valorol itélik, magok felöl sokat 

20 tartanak. mert tsak a külsö magok viseléseket tekintik, nem 
figyelmezvén arra, hogy a szenttség a léleknek jó erkölcsei-
ben áll. és fö képen az állandó, és tekélletes alázatoságban, 
a második, és aharmadik,1088 leg gyakortáb, a vilagiakot valo 
gyakorolástol. vagyon, a mely igen veszedeltnes a szerzete-

25 seknek, valamint ezt szent Bernárd mondgya, cs leg gya-
kortáb. mind. a három attol. származik. mert a szerzeteség-
reio89 n e m hivatattak, 

* iib. de modo bene viveadi serm 66. uecesse est ut quisque religiosus si salvari desiderat 
saeculum contemnat. et sese intra monosterii claustra concludat. 

Ezek fiam a leg föveb dolgok a melyekre kel vigyáznod 
a szerzetesi rendben, hogy ha arra1090 igyekezel, hogy pediglen 

1087 ara [ar — utólag írva a elé, rövidítésjellel.] a szerzetre, [a — 
beszúrás.] 

1 0 8 8 aharmadik, <g) leg gyakortáb, 
1 0 8 9 szereteségre [Elírás. ] nem (v) hivatattak, 
1090 arra<(is) [?] igyekezel, hogy pediglen^bo) bizonyosabban 
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bizonyosabban mehess elé végezésedben. meg mondom hogy 
mitsoda rendet kel abban tartani, és hogy miképen üsmér-
hesed meg. ha arra vagyé hivatalos. 

[292a:] // Articulus. 
Hogy miképen lehesen meg üsmérni. 
ha hivatalosé valaki a szerzeteségre. 

Elöször, hogy ha magadban. valamely kemény indulatot 
éresz ehez arendhez, vigyáz hogy azt1091 az elmedböl se ki 
ne vesed, mert ugy lehet hogy Istentöl vagyon, se 
ahoz ne hajoly. mindgyarást. mert ugy lehet, hogy atsak 

10 emberi indulatbol származhatik.,1092 meg kel visgálni hogy 
ha Istentöl vagyoné az a belsö indulat, mert ha tölle vagyon. 
azt követni kel. hanem tölle vagyon. azt el kel halgatni, 

De hogy lehesen azt meg üsmérni, azt kérdhetnéd töllem, 
imé ezen modal. 

15 1. kerüld el. az olyanokal valo társalkodást. akik a szer-
zetesi rendre ingerelnek és unszolnak, az oka ennek világos: 
mert mind addig. a még arra sürgetnek, meg nem tudod 
kü-[292b:]lömböztetni. hogy ha a szerzeteségre valo hajlan-
dóságod az Istentöl vagyoné. vagy az emberek jovallásá-

20 tol. 
Es noha az Isten némelykor. az emberek által1093 sugarol-

lyon is nékünk valamely jó szándékot, mind azon által mint 
hogy a mindenkor meg nem törtenik. hogy meg üsmérhesed 
ha a mások jovallása az Istentöl vagyoné. abban nintsen 

25 bizonyosab mód, mint a, hogy idöt végy magadnak, és tsak 
az Istent halgasad. ós figyelmez arra, amit néked fog mon-
dani belsö kópen. a profótanak ezen szép mondása szerént, 
Audiam quid loquetur in me Deus. azt fogom halgatni a mit 
az ur fog nékem mondani belsö képen 

30 2. kérjed az Istent szorgalmatoságal. minden nap. hogy 
méltoztasék veled meg üsmértetni akarattyát, és erösittse 
meg benned az indulatot ha ö tölle vagyon. vagy vegye el, 
hanem ö tölle vagyon; mondgyad néki szent Peterel, uram 

1091 [Sor végén:] <se) az elmedból se [se — beszúrás.] 
1092 [gorvégen:] származ- [új sor elején:] <maz)hatik. , 

[ Alább tévesen: mert — meg helyet t : ] mer t nem tudod külömböztetni . 
1093 által <[surag) [Törlés a sor elején.] sugarollyon 
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ha te vagy, parantsolyad had menyek hozád. vagy mondgyad. 
valamint az ifiu samuel szóly uram. mert ate szolgád halgat 
tegedet, vagy szent pálal. uram mit akarsz hogy tselekedgyem. 

[293a:] Visgáld1094 meg figyelmeteségel. a következendö 
° dolgokot, a szerzetesi rendnek. köteleségeit. hasznait. és 

veszedelmit. a mint már meg mondot tuk, 
2 A szándékot, a mely erre a rendre vezet, a melynek. an-

nak kel lenni ebben az álapotban. , hogy a vilagot el hagyák. 
penitentziát ta r t t sanak, és magokot meg szentellyék. belsö ké-

10 pen. ajó erkölcsöknek tselekedetével., tekinsd meg ha ilyené 
ate indulatod, gondolkodgyál erröl gyakorta, valoságal, és hi-
zelkedes nélkül, mert ha más indulat vezet erre ahivatalra, ate 
szándékod nem Istentöl vagyon. visgáld meg azt is. ha arra 
alkalmatos vagyé, és ha nintsené azal valami ellenkezö, 

15 vagy testedben. vagy elmédben, a testi betegeskedések, az 
elmének rosz tulajdonsági, fö képen, a valtozo. és á lhatat-
lan élme. alkalmatlanná tészi az embert a szerzetesi rendre. 

3. Mindenek felet ne végez semmit is a magad fejétöl. 
és jó tanács nélkül, ez igen közönséges vétek az ifiaknál. 

20 a kik sokan a szerzetben vetik magokot, nem kérvén mástol 
tanátsot . , ha-[293b:]nem tsak a magok elméjektöl, vagy 
azoktol, akik igen könyen bé fogadgyák öket, gyakorta 
ebböl alesz, hogy kénszeritetnek el hagyni, vagy ha meg 
valtoztatni szégyenlik. roszul, és hivatás nólkül adgyák 

25 arra magokot, eszerént ne tselekedgyél, hanem közöllyed 
szándékodot valamely értelmes emberel. fö képen agyontato 
papodal, a kinek tanátsá t alázatoságal halgasad. és vegyed. 

A midön eszerént tselekedtél volna egy jó darab ideig. 
ugy mint hat holnapig, vagy továb is, ha a szerzeteségre 

30 valo akarat benned mindenkor meg marad, és a mellet a te 
szándékod olyan a mitsodásnak kell lenni, az az, tiszta. és 
szent, mind az elméd. mind atested meg egyezik ezel a ren-
del tsak el hiheted hogy Istentöl vagyon szándékod, és ö hi 
a szerzetre, de ha a hajlandoságod nem maradando, ajele, 

35 hogy tsak1095 emberi indulat volt, és olyan jó gondolat, 

1094<(3.) Visgáld meg [Előző lap alján, őrszók: viagáld meg 
figyelmeteségel.] [A <3.) helyén a variánsban 3. áll; vö. a variáns 
számozásával, o t t az alábbi 3. helyet t 4. áll.] 

1095 t sak <is) emberi 
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a melyet az Isten adta volt. beled hogy a jó erkölcsre vigyen 
a hivatalban, a melyre fogod még magadot adni. 

[294a:] Azt mondhatná valaki néked. hogy siettségel. kel 
végben vinni az Isten sugarlásit. és ha sokára halogattyák 

5 végben vitelét, el veszthetik valamint szent Ambrus mond-
gya hogy a léleknek kegyelmit gyorsan kel követni, 

Erre azt felelem hogy az ugy vagyon, a midön elegendö 
képen. meg üsmérik hogy a sugarlás Istentöl vagyon. de 
minek elötte azt meg üsmérhesék. nem tsak roszul nem 

10 tselekeszik el halasztani, de még el is kel halasztani1096 fö 
képen az ilyen nagy dolgokban. mert hogy azt meg üsmér-
hesék, arra alkalmas idöt kel venni. a melyben mindent meg 
lehesen visgálni. egy szoval. a szerént tselekedni a mint itt 
mondgyuk, azal meg nem sértik az Isten kegyelméhez valo 

15 hüséget. de söt még hüségel követik a szent léleknek magá-
nak tanitását. a ki is azt parantsollya nékünk, hogy ne hi-
gyiink minden léleknek, hanem probúlyuk meg a belsö indula-
tokot, hogy meg tudhasuk, ha Istentöl jöneké. azal a hivatalt 
el nem vesztik, hanem azon igyekeznek. hogy az igazságot 

20 [294b:] elegendö jelekböl meg üsmérhesék. azért hogy ahoz 
eröseben ragaszkodhassanak. és nagyob hüségel vihesék 
végben. 

Hogy pediglen ezen mondásimot veled el hitetthesem. ha 
szinte azokban valamely ellenzést találnál is. még ehez egy 

2o különös articulust teszek. 

III Articulus. 
Hogy arra idöt kel venni. hogy meg1097 

lehesen. üsmérni ha valaki hivatalosé 
a szerzetes rendre. 

Hogy ha az Isten nékünk mindenkor bizonyos jeleit adná 
30 sugarlásának, a midön nagy dolgokhoz fogunk, a bizonyos 

hogy nem kellene idöt venni, se annak végezésére, se végben 
vitelere, de mint hogy rend szerént. ö néki nem tettzik esze-
rent tselekedni, és hogy még maga int arra az apostol által. 
hogy ne higyünk minden féle lelkeknek. hanem probályuk meg. 

1096 halasztani [Kereszttel jelölt sor alatti beszúrás, világosabb 
tintával; Mikestől?] [A II Articulus végén aláhúzás a kéziraton.] 

1097 [Sorvégen:] meg [új sor elején:] meg lehesen. 

nescit tárda 
molimina 
spiritus sancti 
gratia 
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hogy meg láthasuk ha tölle vannaké meg másut. hogy a setét-
tségnek angyala. gyakorta változik a vilá-[295a:]gaságnak 
angyalává. abban nem kelX098 tehát kételkedni hogy nem 
tsak roszul nem tselekesznek. a midön el halaszttyák, hanem 

5 még aszükséges. és meg egyezik az Istentöl szabot rendel, 
aki is azt akarja, hogy az ö akara t tyá t . illendö módokal 
keresük meg tudni . és olyan nékünk adot jelekel. a melyekel 
meg külömböztethesük a sugarlásokot a melyek azö kegyel-
métöl jönek, azoktol. a melyek at tol nem jönek 

10 Ezek a modok hárombol állanak. amint azt ide fellyeb 
meg mondok. az imádságbol., a jó életböl ós atanácsbol. 
ajó élet el távozta t tya . azt, a mi meg. akadályozhatná. az 
Isten kegyelmét. ugy mint a vétket , és méltobaká tészen. 
világositásira., az imádság meg nyeri világoságit. a midön 

15 az, alázatos, buzgó, és álhatatos. , és a jó taná ts . minket ugy 
vezet, hogy meg üsmérhet tyük az Isten akara t tyá t . és nem 
veszük hajlandoságunkot. az Is ten sugarlása gyanánt , a 
midön az ur meg hatá szivit szent Pálnak, és azt kérdetó 
véle. hogy mit akarna hogy tselekegyék. Ananiáshoz küldé. 

20 hogy meg tudná tölle akara t tyá t . ez a szent ember, az Is ten 
su-[295b:]garlásábol. szent Pálhoz mene akit imádkozva 
találá, és meg mondá az Isten1 0 9 9 parantsolat tya szerént. 
néki. hogy mit tselekedgyék., imé eszerént kel tselekedned 
az ilyen nagy dologban. 

20 A mi ahivataloságnak jeleit illeti, azok is hárman vannak, 
ugy mint, az alázatoság. atsendes elme, és az álhatatoság, 
az alázatoságon értem azt a jó erkölcsöt. a mely, meg nem 
engedvén nékünk. hogy a magunk elméjiben bizunk, az 
okosabakét fogjuk követni, a tsendes elmén értem azt a 

30 szándékot, a melyben vannak. hogy az Isten akara t tyá t 
kövessék. akár mely felé fordittson midön azt elegendö 
képen meg üsmérjük, az álhatatoságon értem. a nehózségek. 
és az akadályok közöt sokáig tar to sugarlást. 

Ezek tehát azok a rend szerént valo három jelek, a melyek 
30 által az Isten lelke magát ki nyi latkoztat tya, és ha vala-

melyike benned fel nem találtatik. kételkedhetel hivatalosá-

1098 n e m kel (ke) tehát kételkedni 
1099 az Isten <(p neki) parantsola t tya szerént. néki. 
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godban, ellenben pedig, ha fel ta lál tatnak. el hitet-[296a:] 
heted magadal; hogy az Istentöl hivatatol, hogy ha azt fog-
ják. néked mondani, hogy a szerzetben valo menetelre nem 
szükséges az a nagy készülettel valo végezés, mivel, az 

5 esztendeig tar to noviciátusban., meg lehet probálni a hiva-
tal t . a jelek, és a tselekedetek által. Erre azt felelem. hogy 
avalo hogy ha oly könyü volna a szerzetböl ki menni, mint 
oda bé menni. és hogy ha azt a kimenetelt anyi rosz nem 
követné., valamint a meg történik rend szerént., de mint 

10 hogy a gyakorta meg történik, hogy azok a kik a szerzetben 
mentenek. a félelem meg is t a r toz ta t tya öket. t a r tván attol, 
hogy álhatat lanoknak ne tartassanak, vagy valamely más 
emberi tekóntetböl. köteledzik oda magokot hivatal nólkül. 
vagy ha a szerzetet el hagyák. a világban, ugy fogják öket 

15 tekinteni, mint álhatatlanokot. meg is vetik öket. mint 
olyanqkot, a kik semire valok. vagy a mi még roszab. a 
szerzetes ruhát le vetvén. a jó erkölcsöt is el hagyák, és 
mind más féle életet élnek, nem olyat, a mitsodást kezde-
tek [296b:] volt élni a szerzetben. mind ezen okokra valo 

20 nézve, még is azt mondom. hogy nieg kel visgálni ahivatalt , 
minek. elötte a szerzetben menyenek, és hogy1100 elegendö 
idöt vegyenek arra, hogy a menyiben lehet bizonyosok le-
hesenek abban, hogy a szerzetre hivatalosok, 

E szerént tselekedgyél tehát fiam. hogy ha a szerzetes 
25 rendre vagyon hajlandoságod, és azt ne gondolyad hogy 

azal nieg sérted hivataloságodot, hogy ha azt hamarságal 
véghez nem viszed is, mivel ha hüségel követed a mit 
mondot tunk, olyan valoságos szándékal hogy az Isten aka-
ra t tyá t meg üsmérhesed, az Is ten segittségit veszed, arra 
a rendre vezet, a melyet készitet néked, ha a szerzeteségre 
hi, meg tar t abban az akaratban, alhatatoságot adván néked, 
és el végezi benned a jó munkát . a melyet el kezdette, szent 
Pál mondása szerént. qui coepit in vobislwl opus bonum, 
perficiet confirmabit solidabitque. 

[297a:] Mindenek után, a szerzetes rendre szánván maga-
dot, arra vigyáz, hogy olyan szerzetben meny, a hol arend 

• 

1100 és hogy (szükséges) elegendő [Törlés a sor végén.] 
noi ;n vobis (_ bonum) opus bonum, 

: Í22 



szorosan meg tartatik, a világiakal leg keveseb társalkodás 
vagyon, és ahol valoságal, az áitatoságra igyekeznek. 

XI Rész.1102 

A világi életnek külömb féle rendeiröl 
Valamint az egyházi, és a szerzetesi életnek vannak vesze-

5 delmi, ugy a világi életnek is vannak. a melyek nem kitsi-
nyek, azért, aki arra igyekezik. el is igyekezék azokat ke-
rülni, és azok aveszedelmek külömb félék, a küiömb féle 
rendek szerónt., ugyan azért is szollok it a világi életnek 
föveb rendeiröl. azért hogy ki ki meg visgálhasa azt, ame-

10 lyikére akarja magát adni. és meg üsmérhése jól. annak 
köteleségeit. 

[297b:] / Articulus. 
A fö renden lévökröl, és azokrol, akik 

igazgatnak. 
Nem lehet se nehezeb, se veszedelmeseb rend a világon, 

15 mint azoknak rendi, a kik, a mások igazgatásokra hivatat-
tak, valamint. akirályok, és1103 a fejdelmek, akiknek örökös 
hatalmok vagyon, a különös helyeknek urai, a kiknek mások-
tól füg, a birák, és a közönséges tisztek, a kiknek másoktol 
vett hatalmok vagyon, hogy ha tehát. a magad rendiböl, 

20 vagy más féle ókból, az igazgatásnak rendire hivatatol, 
még elöre kel gondolkodnod annak arendnek. sok számu 
veszedelmiröl. és szert tenni, üdveséges, és keresztyéni 
tudományokra, a melyekböl egy nehányat elödben adok, 
kérlek olvasad figyelmeteségel. 

25 1. Vigyáz arra, hogy magadot el nehigyed, se kevély azért 
ne légy, mert másoknál felyeb emeltettel; emlekezél meg. 
arra, hogy mentöl nagyob vagy, annál inkáb tarthatz. 
abölcs mondása szerént, mentöl nagyob vagy, annál inkáb 
alázd [298a:] meg magadot. tiszttségben tettek tégedet, azért1101 

30 fel ne fuvalkodgyál. 

1102 xi Articulus. [Helyesen: XI Rész. Vö. a táblá t . — A bekez-
désben:] a szerzetesi <ren) életnek 

1103 és a [é — a-hól javí tva. ] [Az öt articulus közül az I. és IV. ar t . 
szövegének végén van aláhúzás a kéziratban. ] 

1104 azért <m) fel ne fuvalkodgyál. 
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2 A niagad rendét ne tarttsad boldogságnak, hanem sulyos 
terhnek,. se ugy mint olyan dolgot, a mellyet ate hasznodra 
adták volna. hanem a mások hasznára, tud meg azt, is,1105 

hogy azok akiknek parantsolsz, nem te éretted teremtettek, 
5 hanem te, ö érettek. ö1106 néked tisztelettel; engedelmeségel, 

és hüségel tartoznak, de te ö nékik. sokal nehezeb dolgokal 
tartozol, gond viselésel, segittségel. meg tartásal. igaságal. 

3. Hitesd el azt magadal. hogy akár mely nagy hatalmad 
legyen, azt az Istentöl vetted, és hogy te az ö szolgája vagy. 

10 az emberek igazgatásokra, ebböl következik hogy azö 
akaratya szerént kel öket igazgatni, és hogy nágy számadásal 
tartozol néki igazgatásodrol. 

4. Legyenek mindenkor az elmódben az irásnak ezek ret-
tentö szavai, hogy kemény itéleltel lesznek azokhoz. a kik 

15 igazgatnak. és hogy a hatalmasok liatalmasab büntetést fognak 
szenvedni. 

[298b:] két dologra kel gondodnak lenni a magad hiva-
talyában. elöször, hogy jól ély, másodszor, hogy jól igaz-
gass. 

20 A mi az elsöt illeti, Istenesen kel élned. parantsolván 
indulatidnak, az Isten törvénye szerént igazgatván minden 
tselekedetidet. meg gondolván azt, hogy gyalázatos dolog 
másokot igazgatni, és nem tudni magadot igazgatni, az 
embereknek parancsolni. és a magad indulatinak. és az 

25 ördögnek1107 szolgálni. 
Arra köteles vagy arendért. amelyben vagy, mivel az 

Isten helyét tartod; tartozol tehát ötet követni szenttségi-
ben. valamint az ö helyét tartod a hatalomban. 

Arra köteles vagy. az alattod valoknak jóvókért. a kik 
30 tsak nyomorultak., hogy ha egy gonosz ember igazgattya 

öket,. A nép vigadni jog az igazak meg szaporodásán. de akor 
suhajtozik, a midön a gonoszok igazgatnak, 

Ugyan ezért parantsolá Isten az ó törvényben, hogy a 
király. (thasonlot kel mondani mind [299a:] azokrol akik1108 

35 tiszttségekben vannak.:) mindenkor magával hordoza a 
1 1 0 5 is, [Későbbi beírás a két szó közt.] 
1 1 0 c ö [ök (ők) helyett .] 
1 1 0 7 az ördógnek <pa) szolgálni. 
1 1 0 8 a k i k < i g a z ) t i s z t t s é g e k b e n 

judicium duris-
Bimum his qui 
praesunt fiet. 
potentes poten-
ter tormcnta 
patientur 
sap. 6. 

prov. 29 

Deut. 17 
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törvény könyvit. és azt minden nap olvasa. Azért hogy 
meg tanullya az Urat, az ö Istenét félni, és hogy1109 kövesse. 
beszédit, és a Ceremoniákot, a melyek abban parantsolva 
vannak, 

5 De még ate példád igen hathatos az alattad valoin: ha 
jó vagy kovetni fogják jó erkölcsödet. ha rosz erkölcsü 
vagy, szabadságot adnak ökis magoknak arosz erkölcsre. 
valamint abölcs mondgya. hogy a biró mitsodás, atőbb tisztek 
is olyanok, és hogy mitsodás a városnak igazgatoja. a lakosok 

10 is olyanok. tsak egyedül apéldádal sok jót. és sok roszat 
okozhatz,1110 és vétkes lész Isten elött. mind azokért a vét-
kekért, a melyeket mások tselekesznek te reád valo nézve. 

Emlékezél, az Izrael királyának jéroboámnak historiájára, 
ez az ember, fel emeltetvén a tiz nemzettségnek igazga-

15 tására., alig vévé kezéhez ahatalmat. hogy azal viszá éle, 
nyomo-[299b:]rultul, el hagyván avaloságos Istennek szol-
gálattyát. abálványokért., az ö példája olyan hathatosá 
lett, hogy nem tsak a bálványozásra forditá azt a sok népet 
példájával. hanem még az ö maradéki is azt követék. továb 

20 két száz esztendönél. és a szent irás. olyan irtozva szól 
annak anyomorultnak példájárol., hogy tsak nem minden-
kor. a mikor felölle szól, azt mondgya. hogy vétkezet. és 
vétekben ejtette Izraelt., és az ö maradékirol szolván. azt 
mondgya, hogy a jeroboám1111 uttyán jártanak, a ki is vét-

52 keztette Izraelt. szüntelen a szemire hányván utálatoságal 
ennek a gonosz fejdelemnek vétkit, azért hogy az ö rosz 
példáját. mitsoda veszedelmek követték. 

A mi a második gondot illeti. hogy jól igazgass. emlékezél 
meg arrol. hogy azok. a kik. igazgatnak. az Isten képit 

30 viselik, igazgatván alattok valojokot láthato képen magok 
viselésekel. valamint ö igazgat mindeneket láthatatlan képen 
rendelésivel, ha az ö képe vagy, [300a:] azon kel lenned 
hogy hozája hasonlits. és mint hogy ö nem tsak hatalomal 
igazgat. hanem bölcsesógel, jóságal. és igazságal, néked is 

35 ezen három féle modot kel követned. nagy bölcseségel kel 
mindent tselekedned, az alattad valoidal. atyai joságal kel 

iio9 hogy <(beszédit,) kövesse. beszédit, 
1110 okozhatz, [Első z — r-ből javí tva. ] 
1111 jéroboám [Második o — beszúrás. ] 
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bánnod, és igaságot kel tenni mindenikének. a hatalom, 
bölcseség nélkül, oktalan állathoz valo. jóság nélkül, kegyet-
lenség. és igaság nélkiil. tolvajság. 

A te hatalmadot. mindenek felet a vallás meg. tartására 
5 kel forditanod. az Isten tiszteletit kel keresni, a rosz szo-

kásokot el kel rontani, a gonoszokot el törölni. meg kel tar-
tani, és nevelni az áitatoságot. azok közöt. kik alattad van-
nak., ugyan erre az elsö végre is álitotta fel Isten avilági 
hatalmat, és ha azt el mulatod. nagy számot adcz néki azért. 

10 az itéletkor. szent Agoston azt mondgya, hogy a nagy 
renden lévöknek. arra kel forditani hatalmakot. hogy az 
Isteni tisztelet,. és szolgálat el terjedgyen. és nagyobod-
gyék. 

* felices esse eos dicimus si juste imperant. si suam potestatem ad Dei cultum maxime 
dilatandum Hajestati ejus íamuiam faciunt. S. Aug. lib 5. de civit. Dei cap 24. 

[300b:] A vallás, és az áitatoság után, gondodnak kel 
15 lenni az alattad valoidnak. földi jovokra, az az, az ö nyugo-

dalmokra, hogy bátorságban legyenek, hogy a gonoszok 
ellen parttyokot fogjad, az Isten ezen második végre1114 

rendelt tégedet; erre valo nézve. örömest halgasad. az el 
nyomottak panaszit, tselekedgyed azt. hogy mindenek 

20 elödben mehesenek. könyen, az igen nagy rosz anagy urak-
nál., hogy a szegények nehezen mehetnek elejekben., hogy 
panaszokot néki meg mondhasák. és igaságot kérhesenek, 
a szent irás is ez iránt igy szól, az árvának igasdgot nem tesz-
nek, és az özvegynek panasza elejekben nem megyen. ne várjad 

25 azt, hogy panaszolkodgyanak., hanem szorgalmatoságal 
visgáld meg magad a rendeletlenségeket., a melyek vannak 
atiéid közöt, hogy azt meg orvosolhasad, 

Vigyáz hogy meg ne kömyékezen a hizelkedós, a mely 
meg szokta rontani a nagy urak elméjit. a kiknek sorsok ez 

30 iránt boldogtalan. akiknek soha az igazságot meg nem 
mondgyák. az olyan dolgokban., a melyekben meg kellene. 
azt [301a:] tudniok, üzd el magadtol a hizelkedöket, és 
gondold meg, hogy azok ate leg nagyob ellenségid, gyakorta 
szemeid elött legyenek, a Juda királyának Joásnak nyomo-

11X2 esuriens. <(priceps) princeps 
1113 s u ( u m ) u m . 
1114 v é g r e ( n ) r e n d e l t 

leo rapiens. 
ursus esuri-
ens. lu2princeps 
impius super 
populum 
suum.1113 

prov. 28. 

pupillo non 
judicant, et 
causa viduae. 
non ingreditur 
ad illos. 
Isaiae. 1. 
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rult példája. a ki is, minek utánna. sok esztendöket töltöt 
volna. szent életben, nyomorultul el vetemedék attol. az 
udvariak hizelkedések miat. ugy anyira, hogy jovalásokra 
tellyeségel el hagyá az Isten szolgálattyát, és abálványozásra 

5 álla. a melynél már nagyob bün nem lehet. utállyad a hizel-
kedöket, és szeresed azokot. kik az igazságot néked meg 
mondgyák, mutasad jó kedvedet azokhoz a kik téged meg 
intenek. és arra szabadságot adgy nékik, válasz egy nehá-
nyat olyat., a ki néked tudtodra adhasa fogyatkozásidot,. 

10 a fö renden. és atiszttségben lévöknek, az ilyenek igen hasz-
nosok 

Oltalmazad magadot a fösvénységtöl., és a pénz telhetet-
lenségétöl, ez a fö renden lévöknek mirigye, és a mely véghe-
tetlen vétekben ejti öket. mert attol származnak az igasság-

lo talanságok,1115 az eröszakoskodások, a gonosz tselekedetek. 
és más ezer rendeletlenségek, a melyekért suhajtozik a 
[301b:] nép, a nagy renden lóvöknek. igasságtalan. és kegyet-
lenségek1116 alat, a melyek ellen az Isten utálva szól. a pro-
féták által. 

* Ezech. 32. principes ejus in medio illius quasi lupi rapientes praedam. ad eífundendum 
sangyinem. et ad perdendas animas, et arare ad sectanda lucra. 

20 A boszu állás is olyan rosz. a melyet igen el kel kerülni, 
a nagy urak ezt annál is könyeben követik. hogy a hatalom 
kezekben vagyon., ós gyakorta azt, az igaság szine alat 
tselekeszik. noha tsak az indulatyoktol származik, a melyben 
igen meg tsalyák magokot., mivel az igaság, a közönséges 

25 jót tekénti. a boszu állás pedig. tsak a magának valo elég 
tételt keresi, 

De a boszu állást el kerülvén., vigyáz hogy a nagy kegye-
ségben. és lágyságban ne esél., a vétkek meg büntetésiben., 
kénszeritetel arra. hogy abban szorgalmatos légy. föképen 

30 a midön a közönséges jót tekénti a vétek, de még annál is 
inkáb a midön avallást, az Istennek arol számot adnál, ha 
el mulatnád, Ákáb. az Izraelnek királya, meg kegyelmezvén 

1115 igasságtalanságok, [Első s—z-ből javí tva. ] 
1116 kegyetlenségek [gy g-je megkezdett k-hó\ javí tva elválasztás 

után, új sor elején. ] 

2 paralip. 24. 

327 



quia dimisisti 
virum dignum 
morte erit ani-
ma tua. pro 
anima ejus. 
3. reg. 20. 

Sap. 6. 2. 

egy gonosz embernek, az Isten meg izenó néki egy proféta 
által. hogy arol számot adna, mert [302a:] meg kegyelmeztél 
egy olyan embemek. aki halált érdemlet, azért a te életed. az ö 
élcte helyet leszen. 

5 Végtire, hogy meg üsmértessem veled. mi légyen az igaz-
gatás, két fö dolgot teszek elödben a nagy renden lévöknek 
óktatásokra, kérlek olvasad figyelmeteségel. 

Az elsöt, az szent irásbol adom elödben a melyben, ret-
tentö intéseket ád a szent lélek. a nagy uraknak 

10 Halyátok meg azért királyok, tanulyatok. föld hatcírinak 
birái.1111 

Hajtsátok ide füleiteket, ti kik a sokaságokal birtok, és tetze-
tek magatoknak, a nemzetségek1118 seregében, mert a hatalom 
az urtol adatot néktek, és az erö a Felségestöl. ki meg kérdezi 

15 ati tselekedeteteket, és gondolatotokot meg visgáüya,1119 mert 
midön az ö országa szolgai voltatok nem igazán itéltetek. se 
meg nem öriztétek az igazság törvényit. se az Isten akarattya 
szerént nem jártatok, rettenetesen, és hamar meg jelenik néktek, 
hogy igen kemény itéletek lészen azoknak, akik uralkodnak, 

20 mert a1120 kitsinnek irgalmaság engedtetik, aha-[302b:yalma-
sok pedig hatalmason szenvednek kinokat. mert az Isten senki 
személyét nem válogattya,1121 se nem fél senkinek nagy voltátol. 
mert a1122 kitsint, és a nagyot ö teremtette, és egyenlö képen 
gondgya vagyon néki mindenekre. az erösebekre pedig eröseb 

25 kinzás következik. Adná Isten hogy mind azok akiknek vala-
mely hatalmok vagyon avilágban. olvasnák gyakorta ezeket 
az intéseket 

A második fö dolog. a melyet elödben1123 tészek, szent 
Agoston intósi. a melyekben ez a nagy szent eszerént irja le. 

30 a nagy renden lévöknek köteleségit. 

1117 [Ezt a sort utólag ír ta be és húzta alá, az új bekezdés fólötti 
sorközben. ] 

11,8 nemzetségek [í —s-ből javí tva . ] 
1119 [Sorvégen:] meg visgál- [új sor elején:] <gy>lya, 
1120 a [Beszúrás.] 
1121 válogattya [válo<gattya> gosittya, A javítás a törlés fölé 

írva; valószínűleg nem Mikestől.] 
1122 a [Beszúrás.] 
1123 elödben </> tészek, 
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* S. Aug. lib 5. de civitate Dei. cap 14. neque enim nos. christianos quosdam Imperatores 
ideo felices dicimus, quia vel1124 diutius imperarunt, vel i mperantes filios morte placida 
reliquerunt. vel hostes reipublicae domuerunt. vel inimicos cives adversus se insurgen-
tes, et cavere, et oprimere potuerunt, hoc enim, et alia vitae. hujus aerumnosae. vel 
munera, vel solatia, quidam enim Cultores daemonum accipere meruerunt. qui non per-
tinent ad regnum Dei. quo pertinent Isti, et hoc ipsius misericordia factum est. ne ab 
illo ista qui in eum crediderunt. velut summa bona desiderarent. 

Mi nem tisztellyük azért a keresztyén Császárokot mint 
boldogokot, (:hasonlot kel mondani a menyiben illik a nagy 
renden lévökröl.) azert hogy sokáig. uralkodtanak, se azért 
hogy békeségben meg halván. a gyermekeket hagyták magok 

0 után a szekben, vagy azért, hogy idegen, vagy ország beli ellen-
ségeket meg gyözték: mert mind ezek, a melyek tsakjelen. valok. 
vagy e mostani nyomoru életnek vigasztalási, meg c«Zaí[303a:]-
tak volt a pogúnyoknak is. akiknek1125 nintsen semmi részek az 
Isten országáhan, és ezt az Isten. a maga irgálmaságábol tse-

10 lekedte. eszerént., azért hogy a keresztyének ne kiványák tölle 
azokot a jókót. ugy. mint ha. azok, örökös jók volnának, 

* Sed eos felices dicimus si juste imperant. si inter lingvas sublimiter honorantium. et 
obsequia nimis humiliter salutantium ne se extollunt, sed se homines esse meminerint. 
si suam potestatem ad Dei cultum maximé düatandum Majestati ejus famulam faciunt. 
si Deum timent; colunt. diligunt. si plus amant illud regnum ubi non timent habere con-
sortes, si tardius vindicant, facile ignosount. si eundem vindictam pro utilitate regendae 
tuendeque reipublicae non pro saturandis inimicitiarum odiis exerunt. si eandem veniam 
non ad impunitatem. iniquitatis sed ad spem correctionis indulgent. si quod aspere 
coguntur plérumque decernere. misericordiae lenitate et benef iciorum largitate compensant. 
si luxuria tanto eis est castigatior quanto posset etse liberior.112' si malunt cupiditatibus 
pravis. quam quibus libet imperare. et si haec omnia faciunt non propter ardorem inanis 
gloriae., sed propter charitatem. felicitatis aeternae. si prosuis peccatis. humilitatis. misera-
tionis et orationis sacrificium Deo suo vero immolare non negligunt, tales christianos 
Imperatores dicimus esse felices. interim spe. postea reipsa, futuros. cum id quod ex-
pectamus evenerit. 

De mi öket azért tarttyuk boldogoknak, hogy ha igaságosan 
uralkodnak 

Hogy ha a nagy ditséretekért. és a mód nélkül valo tisztele-
15 tekért melyeket nékik adnak. kevélységböl magokot fel nem 

emelik. de ha mind ezek közöt reá emlékeznek arra hogy hálando 
emberek, 

Hogy ha hatalmakot a Felséges Istennek szolgálattyára for-
dittyák, hogy az ö szolgálattya és vallása el terjedgyen. 

20 Hogy ha az Istent szeretik, félik, és tisztelik. 
Hogy ha azt az örökös országot inkáb szeretik., a hol nem 

tartanak attol. hogy társok lészen. [303b:] 

1124 vel <dit> diutius 
1125 akiknek [nek — beszúrás; Mikestől?] 
1126 liberior. [e javí tva . ] 
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Hogy ha okosdgal biintetik avétket. és ha könnyen meg 
engednek, 

Hogy ha a büntetést a közönségesen valo haszonért. és 
tsendeségért tselekeszik. és nem azért, hogy a magok gyülölségi-

5 nek. és haragjának eleget tegyenek. és hogy ha azért kegyelmez-
nek meg másoknak. mert reménlik meg térésit, és nem azért 
hogy büntetetlen akarndk hagyni. 

Hogy ha a keménységet, a melyel kel lenniek gyakorta, meg 
enyhittik irgalmasdgal. és jó téteményel. 

10 Hogy ha. arosz kivdnságoktol. és rendeletlen gyönyörüségek-
töl. magokot annal inkáb el vonnydk, mennél nagyob hatalmok. 
és szabadsdgok volna azokra 

Hogy ha nagyobnak tartydk a magok kivánsdginak paran-
tsolni. mint az egész földön lévö nemzeteknek. 

15 Hogy ha mind ezeket nem avildgi ditsöségért, hanem az 
örökké valo életért tselekeszik. 

Hogy ha magokot Isten elött meg aldzvdn. az imádsdgnak 
dldozattydt ajdnlydk néki, bü-[304&:~\nöknek botsánattyára 

Azt mondgyuk hogy a nagy renden lóvök, kik eszerént 
20 ólnek. boldogok ez életben areménség által, mivel a másiká-

ban. valojában azok is lésznek 

II Articulus. 
A Birák.1127 és a Magistratusok hivatallyirol. 

Valamit ide fellyeb mondánk., mind azok a birákot. és a 
magistratusokot is illetik. de vannak még más köteleségek 

25 is. a melyek különösön tsak öket illetik, a melyekre kel 
készülni azoknak. a kik ezekre a hivatalokra rendeltettek. 

Hogy ha ezekre rendeltettél. a felyeb1128 valo intéseken 
kivül., a melyeket követned kel, a menyiben [304b:] tégedet 
illetnek. szorgalmatoságal kel követned a mik következnek. 

30 A szemeid elött legyenek mindenek felet a szent Josaphat 
királynak ezek a nagy intési. a melyeket ada a biroinak. 
mondván Vigydzatok arra a mit tselekesztek, mert nem egy 
embernek itéletét követitek. hanem az Istenét. És valamit itélni 

1127 Birák. [á — o-ból javí tva. A következő bekezdésben is:] 
birákot. [á — o-ból jav., vö. az 1130. sz. jegyz. is; alább előfordul 
birák és biro a lakban is.] 

1128 a felyeb (meg) valo 
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fogtok. a reútok viszá esik. Az Istennek félelme legyen vele-
tek,llw szorgalmatoságal. és figyelmeteségel tselekedgyetek 
mindeneket. Ezeket az intéseket a szent Lélek minden birák-
nak1130 adgya ezen szent király által. 

* praecipiens judicibus. videte ait quid faciatis, non enim hominis exercetis judicium. sed 
Domini. et quod cumque judicaveritis. in TOS redundabit, sit timor Domini vobiscum 
et cum diligentia cuncta facite. 2 paral. 19. 

5 2. Hogy1131 ezeket az intéseket követhesed, azon légy 
hogy ebben a hivatalban tudos lehess., és igen alkalmatos, 
hogy jol vihesed végben ezt a tiszttsóget, nem esvén az 
iránt semmi vétekben, reá emlékezél arra. hogy a jószág,. 
a betsület. és gyakorta, az emberek élete, ate szádtol füg-

10 nek, hogy ha elég-[305a:]telenségedért. ezekben magadot 
meg tsalod., számot adcz mind azért akárért. a melyet a fele-
baratod szenved. 

3. Elégséges lévén. erre a tiszttségre. magadnak ne hidgy, 
és soha semmit hirtelenségel. ne tselekedgyél, hanem vis-

15 gáld meg jól adolgot a melyröl itélni akarsz., szorgalmatoságal 
meg visgáltam a dolgot. mondá jób. a melyet nem tudtam. 
netarttsad magadot a mások iteletihez, hanem azt tud meg, 
hogy ha roszul itélsz, vagy tudatlanságbol. vagy hirtelenség-
böl. vagy a más itéletire valo nézve., tartozol viszá adni 

20 akárt a melyet itéletedel okoztál. erre jól figyelmez, mivel 
igen kevesen vannak. olyan birák. akik erröl gondolkodná-
nak. 

4. Az ajándék. soha meg ne rontson tégedet a melyet ugy 
kel egy jó bironak el kerülni valamint a mirigyet. Ajándékot 

25 nem fogtok venni. mondgya az irás a biráknak, mert meg 
vakittya abölcseket; [305b:] és meg ronttya az igazakot, jaj 
néktek. akik igazá teszitek a gonoszt az ajándékért., és el veszi-
tek az igaztol. az igasságot. se a fenyegetés. se az igéret, se 
a hizelkedés. egy bironak meg kel vetni mind ezeket, és 

30 magaban tellyeségel el tekélleni, hogy soha se semiért. se 
senkiért igaságtalanságot nem tselekeszik., abölcsnek ezen 
szép mondása szerént., viaskodgyál az igasságért. ugy mint az 
életedért. és oltalmazd meg azt. mind halálig. 

1129 v e l e t e k , <(és) szorgalmatoságal. és 
ii3o biráknak [á —o-ból javí tva . ] 
1 1 3 1 Hogy ezeket [o —e-ből javí tva . ] 
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Causam quaiu 
nesciebani di-
ligentissime 
iiirestigabain 

Deut. 16. 

Isaiae 5 

Eccle. 4 



Michae. 7. 
princeps postu-
lat. et judex in 
reddendo est. 

5. Vigyáz arra, hogy szemely valogató ne légy. ez olyaD 
rosz. a mely igen könyen szivárkozik a birák. és a magistra-
tusok elméjiben. és a mely sok igaságtalanságot követet 
vélek. a gazdagokot szabadoson botsáttyák magokhoz. 

5 kedvezésel halgattyák öket, a dolgokot tsak hamar el vége-
zik. és mindenben kedveket keresik, de a közép rendüek, 
és a szegények, feléjek sem mehetnek., kemény szókót 
vesznek., az ö dolgokot el halogattyák. és olyan hoszas 
idökre halaszttyák, a melyért nagy [306a:] károkot szenved-

10 nek. az illyen igaságtalanságok a személy válogatástol 
jönek. és a melyet az Isten tellyeségel tilttya a biráknak. 
Halgasátok meg azt a kit itéltek, és a mi igasságos azt itéllyétek. 
akár haza béli, akár idegen légyen a. semmi külömböztetés nem 
lészen aszemélyek közöt; a kitsinyt. ugy meg halgasátok vala-

10 mint a nagyot, és semmi személy válogatást ne tegyetek. mert 
az, az Isten itélete. 

6 Aly bátorságal ellene a rosznak, az igaságtalanságoknak, 
az eröszakoskodásoknak. a melyeket ha látod hogy a gono-
szok követik, föképpen a nagy renden lévök. tartozol azok 

20 ellen állani minden tehettségedel., Ne keresed biro lenni, 
mondgya a bölcs. hogy ha elegendö bátorságod nintsen, hogy 
éllene ály a hamiságoknak, ne hogy meg ijedvén valamely nagy 
renden lévönek szine elöt. köteleségedet el ne mulasad. az Isten 
az ö profétája által, a biráknak., a nagy ren[306b:]dekhez 

25 valo kedvezéseket, a nagy vétkek közi számlállya. a fej-
delem kéri, és a biro meg adgya kérésit. vigyáz az ilyen fogyát-
kozásra, amely a birákot, és a magistratusokot igen vétkese-
ké tészi Isten elöt: mindenkor abban agondolatban légy, 
hogy el kel inkáb vesztened minden jószágodot, és még az 

30 életedet is, hogy sem valamely nagy renden lévönek aka-
rattyát kövesed, hogy ha az, igaságtalan. 

Meg ne engedgyed a menyiben tölled lehet., a tsalárdsá-
gokot. álnokságokot. és más egyéb igaságtalanságokot, a 
melyeket követnek. a perlekedésekben a prokátorok, és más 

35 egyéb tisztek. 
7. lógy szorgalmatos meg büntetni avétket, és el törleni 

a gonoszul tselekedöket, és mind azokot. valakik háborgat-
tyák aközönséges tsendeséget, minden személy valogatás 
nélkül. 

:Í:Í2 

Deut. 1. 

Bccle. 7. 



8. Légy gyámola a szegényeknek,1132 özvegyeknek, árvák-
nak, és mind azoknak. a kik [307a:] igaságtalanságot szen-
vednek, erre ate tiszttséged kötelez tógedet. és eszerént 
tselekedvén. az Isten áldásit veszed magadra. tanuld meg ezt 

5 a szép intésit a szent léleknek. szabadisd meg azt a ki boszusá-
got szenved akevélynek kezéböl, és ne légy kedvetlen ate szived-
ben, az itéletben irgalmas légy az árvákhoz. mint atya, és 
anyoknak férje helyet légy, és te lész mint a Felségesnek enge-
delmes fia. és inkáb könyörül rajtad, hogy sem az anya afián. 

10 oh'1133 mely boldog vigasztalása lehet egy bironak. és egy 
magistratusnak. a midön ezeket el mondhat tya jóbal: A 
mely fül hall vala, boldogit vala engem, azért hogy meg szaba-
ditottam volna a kiálto szegényt, és az özvegy szivet meg vigasz-
taltam, atyok valék a szegényeknek. és a pört melyet nem tudok 

15 vala igen szorgalmatosan meg visgálom vala. 
9 vigyáz hogy soha olyan vétekben ne esél. mint a melyet 

meg büntetz, , mitsoda ortzával bünte theted meg az olyan 
vé tke t . . a melyet magad is tselekeszed. ? valahányszor. 
itélsz. mind anyi sententiát1134 mondasz magadra. a mely 

20 az utolso napon. ate [307b:] kárhoztatásodra lészen. akoron 
azt hányák szemedre. hogy meg büntetvén atolvajt, magad 
is el loptad a más jószágát, többet kivánván mástol mint 
sem a mint kivántatot volna, magadnak tulajdonitottad 
igaságtalanul. a tolvajoktol vet joszágot, a melyet viszá 

20 kelletet volna adni. a kié volt, a melyben nagyob tolvaj 
voltál a tolvajoknál1135 is, mivel azért rendeltettél volt, 
hogy kinek kinek viszá ad a magáét. még is te fosztasz meg 
másokot. és más egyób illyeneket. 

Végtire fiam. vigyáz. hogy sene itóly, se ne igazgass máso-
30 kot, hogy ha azok a négy tulajdonságok benned nintsenek, 

a melyeket az irás kiván hogy legyenek abirákban, és azok-
ban. akik igazgatnak. ugy mint. abölcseség. az Isteni felélem. 
az igaságnak szeretete, és a fösvénységnek gyülölsége. Ezt a 
négy dolgot lá t tyuk a Je th ro Mojsesnek1136 adot bölcs 

1132 szegényeknek, [Második e fölött á thúzot t ékezet. ] 
ii33 o n ' <Jmegy> mely [<g> <l)-re javí tva. ] 
1134 sentetiát [Elírás. ] 
1 1 3 6 t o l v a j o k n á l [Szóvég i l — Jc-hól j a v í t v a . ] 
1136 M o j s e s n e k [neh — b e s z ú r á s . ] 

Eccli i. 9. 

job. 29.11. 

Bxod. 18 

333 



tanátsában. a ki is azt jóvallá néki hogy az Izrael népének 
igazgatására. választana. bölcs embereket, Isten félöket, igas-
ság szeretöket. és a kik gyülöllyék a fösvénységet 

[308a:] / / / Articulus. 
Az udvari eletröl. 

5 Ez az élet tellyes veszedelemel, a melyet igen nehezen 
kerülik el azok., a kik arra adgyák magokat. a gyenge jó 
erkölcsök ót hamar meg romlanak. az erösebek meg tanto-
rodnak. és igen nehéz ót el nem veszni. az olyan élet, a mely-
ben tellyeségel uralkodik a kevélység, a nagyra vágyás. a 

10 hivalkodás. a heverés. a tzifrálkodás. a mértekletlenség, a 
mód nélkül valo gyönyörüségeknek szeretete, a világi jók-
nak telhetetlensége, a vallás ha ót fel találtatik,. a tsak kép 
mutatásbol, és két szinüségböl vagyon. és ki ki tsak anyit 
mutat ki abbol. a menyi elegendö hasznára, a valoságos jó 

10 erkölcsöt. ót meg vetik, tsufolyák. és gyakorta üldözik. ót 
az elö menetelnek telhetetlen kivánságában foglalatoskodik 
mindennek elméje. ki ki tsak a maga hasznárol, és szerentsé-
jiröl gondolkodik. innét vannak a hizelkedések, a kedv-
[308b:]keresések, a méltatlan maga meg alázások. a hamis 

20 baráttságok, az el szinlések, a melyekel jó ábrázatot mutat 
azoknak, a kiket szivekben gyülölik., innét az után, az irigy-
ségek. tsalárdságok, álnokságok., a hamis mód keresések. 
hogy egy másnak árthasanak. és elé mehesenek egy másnak 
kárával. hát még a veszekedések, harag tartások. boszu 

20 állások. és más sok veszedelmes dolgok 
Ez igy lóvén, azt mondhatnád mikóppen lehet üdvezülni 

abban arendben, és hogy mit kellesék tselekedni azoknak, 
a kik abban vannak? 

Ezekre azt felelem hogy ha szinte az üdvezülés ne legyen 
30 is tellyeségel lehetetlen abban arendben, mind azon által 

az igen nehéz, és azok akik arra rendeltettek. igen tarthat-
nak. és nagy vigyázásal kel lenniek, azon életnek veszedelmi 
iránt, hogy ha pediglen valamely szükség. vagy a familiád. 
vagy valamely tiszttség arra a hivatalra rendel, ezekre 

35 [309a:] vigyáz. 
Elöször. azt el kel tellyeségel magadal hitetned. hogy 

minden bizonyal a földi dolgok, azuraságok. gazdagságok. a 
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gyönyörüségek., mind ezek el mulnak, és magad is el mulsz 
ezekel. de az öröké valoság soha el nem mulik 

Másodszor. az elömenetelben és a szerentse keresésben 
légy mértékletes, elégedgyél meg a magad rendivel. és t a r t t -

0 sad azt. hogy nagyob boldogságot nem kereshetz. mint ha 
az üdvesógedet keresed. mit használ az embernek. mondgya 
az Isten fia. ha az egész világot magúévd teszi is. ha az lelkét 
el veszti. boldog lenni egy kevés ideig. és boldogtalan örökö-
sön, o h ! fiam mely szép boldogság a. ha az menyet meg 

10 nyerhetik. 
3. Tedd fel azt tellyeségel magadban., hogy valoságos 

keresztyéni életet élsz. és hogy soha semiért az Is tent meg 
nem bántod. ezt a fel tételt . gyakorta ujisd meg magadban., 
és kérjed Istennek kegyelmét. annak meg tar tására . [309b:] 

lo 4. okosan visellyed magadot minden tselekedetidben. 
senkit meg ne sérts. legy alázatos, emberséges,1137 kész a szol-
gálatra, azon légy, hogy mindenek köteleségel legyenek 
hozád, azt pediglen nem világi okbol., hanem felebaráti 
szeretetböl. sok dolgot a mit hallasz titkold el magadban. 

20 és ted hallatlanná, ne kiványad azt tudni . hogy mit monda-
nak felöled. a szó hordásnak hitelt ne adgy. a mely rend 
szerént nem igaz, vigyáz arra, hogy kivel. tész baráttságot, 
és olyanal ne légy barát tságban, a kinek példája, beszéde. 
meg vál toztathatná elmédet, és el forditana a jó erkölcsröl. 

25 a melytöl igen félhetni. az udvari1138 életben. 
Végtire. ez az élet tele lévén1139 veszedelemel. szükséges 

hogy attol magadot meg oltalmazad. a gyakorta valo imád-
ságokal, a szenttségekhez valo gyakorlásal. az okos emberek-
nek tanát tsával . a jó könyvek olvasásával. és az olyanoknak 

30 példájival. a kik az udvarnál szentül éltenek. vagy a kik 
még most is a jó erkölcsben élnek. 

1137 legy alázatos, emberséges, <légy> kész a szolgálatra, azon légy, 
1138 udveri [íráshiba. ] [Két sorral följebb elírásból:] bará t tyágot , 

[utána közvetlenül:] barát tságban, 
1139 tele lévén <y) veszedelemel. [< / ) <V)-re javítva. ] 
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non enim mili-
tare delictum 
est. secl propter 
praedam miH-
tare peccatum 
est. 
S. Aug. serm. 
19. de verbis 
Domini 

apud omnem 
christianum 
prima honesta-
tis debet esse 
militia 
idem ibid. 

[310a:] IV Articulus. 
A hadi rendröl. 

Ez a rend nem aláb valo veszedelmes az elsönél. se az 
üdveségre valo akadályok. nem kevesebek, ez a rend magá-
ban igen jó; szükséges lóvén az ország meg tartására. , ellene 

5 álván az idegenek eröszakoskodásinak., mind pediglen a 
vallás oltalmára. de már mostanában ez a rend anyira meg 
romlot., hogy tsak nem lehetetlen abban üdvezülni. 

A rosz erkölesök közöt a melyek ebben arendben uralkod-
nak. ött , igen közönsóges. és ret tentö. az elsö. a vallástalan-

10 ság. a mely rend szerént valo a hadi embereknél., a meg is 
vettet i vélek az Isten szolgálattyát. és az üdveségeket, és a 
mely az Istentelenségre. is viszi öket. a 2.. az utálatos eskü-
vés. és az Is ten szent Nevének káromlása, a 3. a t isztátalan-
ság, a mely inkáb uralkodik ebben arendben. mint a töbi-

15 ben., a 4. a duellum. a mely sok számuakot áldoz fel az 
ördögnek. és az örökké valo. [310b:] tüznek. az 5. a huzás, 
vonás. lopás. eröszakoskodásokban áll. 

Igen nehéz a hadi embernek, hogy az illyen vótkekben ne 
esék, a leg okosab. és a leg jóbb erkölcsü azt idövel tsak 

20 meg tanulya, és végtire meg romlik, vagy a példára. vagy 
a mások jóvallásokra. 

Oh ! fiam. hogy ha valamely szükség erre a rendre viszen. 
tud meg azt. hogy elégó nem félhetz veszedelmedtöl, hogy 
ha pedig el akarod kerülni az örökös veszedelmedet., szüksé-

25 ges hogy ezekre igen vigyáz. 
1. Erre a hivatalra, tsak igen nagy okra valo nézve ad-

gyad magadot; vagy azért hogy a nemeséged arra kötelez, 
vagy a közönsógesen valo szükségórt. vagy valamely mas 
nagy okért, de soha sem a vakmeröségert, a szabad életért, 

30 a heveresért., se azért hogy prédábol. lopásbol. huzasbol. 
meg gazdaguly, rend szerónt ilyen indulatok viszik sokakot 
a hadi" rendre. és ezek okozák a veszedelmeket a melyeket 
ót lá tunk [311a:] 

2. Tedd fel magadban. hogy ugy fogsz elni. a mint egy 
3o Is ten félö emberhez illik, el is fogod kerulni a társaidnak 

rend szerént valo vétkeit. nem gondolván mind azokal. a 
mit fognak felöled mondani. eleinte a néked nehéz lészen. 
de végtire meg gyözöd magadot 
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* Hoc primum cogitor quando armaris ad pugnam quia virtus tua etiam ipsa corporalis 
donum Dei est. sic enim cogitabis de dono Dei. non facere contra Deum. S. Aug. epist 
205 ad bonifacium 

3 Ne tarttsad abban a nemesi vért, se a bátorságot. hogy 
senkitöl semmit ne szenvedgy, hanem mindenel meg vere-
kedgyól, hanem abban., hogy hüségel. és bátorságal. szol-
gályad fejdelmedet. és hazádot. ted fel magadban., hogy 

5 soha senkivel duellumban meg nem verekedel, enélkül. a 
kegyelembe nem lehetz. és ha abban nem vagy., a halálos 
vóteknek, és a kárhozatnak. szüntelen valo veszedelmiben 
vagy. ha minden féle jót tselekednél is. ha olyan szent életet 
élnél is mint aleg nagyob szent, de ha azt fel nem teszed 

10 magadban. az üdveségnek uttyán nem vagy. minden gyoná-
sid szenttség törések, és utálatoságok Isten elött,. mert 
mindenkor.[311b:] abban az akaratban maradcz. hogy ötet 
halálosan meg bánttsad. a halálod oráján valo gyonásod is, 
hogy ha arra idöd lészen, semmi hasznodra nem fordul., 

15 mert éltedben, soha azt fel nem tetted volt magadban, 
lehetetlen1140 hogy halálod orájan igaz és valoságos akaratod 
legyen arra. a duellum szintén olyan nagy vétek, valamint 
agyilkoság, azt pedig tudod hogy az Isten mint utállya 
agyilkoságot, a mely el ronttya az Isten képit, és az ö kezei-

20 nek munkáját, a melyet oly igen utállya1141 az Isten. hogy 
nem akarja hogy meg botsásanak a gyilkosnak. A ki az 
embernek vérit kionttya, annak avére ki ontatik, mert az ember 
az Isten képére teremtetett. gondold meg hogy a mely vórt ki 
ontasz. boszu állást fog kérni ellened Istentöl. valamint az 

25 Abel vére. kain ellen. a lélek pedig a melyet el vesztesz. 
örökké fog átkozni, ate lelked üsmérete pedig szüntelen 
a szemedre hánya azt a vétket, szüntelen valo nyughatat-
lansagban, rettegesben. [312a:] és félelemben fog tartani., 
az Isten boszu állásáért a melyet el nem kerülöd. vagy 

30 ezen,1142 vagy a más életben. 
De hogy a duellumot el kerülhesed, kerüld el az, arra vivö 

okokot., ugy mint, aveszekedést. a haragot. a versengelést. 
senkit meg ne boszonts., ha valakit meg sértesz., tégy eleget 

1 1 4 0 l ehe te t [leheletlen he lye t t . ] 
1 1 4 1 u t á l l y a < t > [ ? ] a z I s ten . 
1142 e zen , ( m a s ) v a g y a m á s é l e t b e n . 

22 Mikes Kelemen Összes Művei IV. 
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néki, és mutasd meg néki. hogy nem szán szándókal bántot-
tad meg. 

A mi pedig az életedet illeti. se esküvö. se káromkodo ne 
légy. valamint mások. kerüllyed mint a halált. a tisztátalan-

5 ságot. meg ne engedgyed a rendeletlenségeket, a káromko-
dásokot. igaságtalanságokot a huzást. predálást, lopást., a 
szenttség töréseket. és más egyebeket, a melyeket a hadi 
emberek követhetnek., azal tartozol; föképen ha te vagy a 
fejek. számot is adcz Istennek minden rendeletlenségekért, 

10 a melyek törtónnek jelen létedben, hogy ha azokot meg 
engedted,. és tartozol. viszá adni a kárt, a melyet másoknak 
tettek a te fogyatkozásodórt, vigyáz. hogy soha semmi 
igaságtalan dolgot ne parancsoly, se amasok parancsolatit 
végben ne vid. a midön világosan látod hogy igaságtala-

15 nok1143 

* S. Aug epist 205. ad bonifacium ornet mores tuos pudicitia. conjugalis. ornet sobrietas, 
et frugalitas. valde enim turpe est, ut quem non yincit homo. Tincat libido. obruatur 
Tino. qui non Tincitur ferro. 

[312b:] Légy örömest segittségel a nyomorultakhoz, vi-
sellyed gondgyád a szegényeknek, és mind azoknak. a kik. 
eröszak tételt, vagy igaságtalanságot szenvednek, 
fel ne fuvalkodgyál a gyözedelemben. se kegyetlenségel.1144 

20 a meg gyözetettekhez, hanem kegyes, és szánakodo. a menyi-
ben az okoság azt meg engedi, szent Agostonnak ezen mon-
dási szerént a ki is azt mondgya. valamint a viaskodo ellen-
ségel eröszakal kel bánni, ugy irgalmaságot kel tenni, 
azal akit meg gyöztenek. a midön már nem árthat 

* S. Aug. supr Hostempugnantem necessitas perimat. non Toluntas, sicut enim rebellanti 
et resistenti Tiolentia redditur. ita TÍcto Tel capto misericordia jam debetur maxime in 
quo pacis perturbatio non timetur. 

25 Visgáld meg gyakorta a magad lelked üsméretit. hogy 
mindenkor jó rendben lehess. gyonyál meg gyakorta, kérjed 
gyakorta az Isten kegyelmét. hogy el kerülhesed hivatalod-
nak veszedelmit. 

,1 1 4 3 igaságtalan dolgot ne parancsoly, . . . igaségtalanok [Ezt » 
részt a szerző a lap aljára ír ta halványabb t intával , vékonyabb 
vonalú betűkkel, valószinűleg utólag. ] 

1144 se kegyetlenségel. [ti. ne légy] a meg gyözetettekhez, [a 
variánsban más fogalmazásban.] [. . .] irgamaságot [Elírás.] 
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V Articulus 
A világi életnek. meg más rendeiröl. 

A négy rendek. a melyekröl ide fellyeb szollottunk., leg 
nehezebek, és leg veszedelmesebek avilági életben. ugyan 
ezen okból is kelletet azokrol böven1145 beszólleni, a többiben 

5 is talál[313a:]kozik mind nehézség. mind1146 veszedelem; 
tsak rövideden szollok még egy nehányrol. 

A prokátoroknak, és az notáriusoknak. a tudatlanságot 
igen kel1147 kerülni, a dolgokban valo hirtelenkedést, rosz 
pert. nem kel hogy fel válallyanak, mely igaság-

10 talan,1148 vagy helytelen. a perlekedést ne tanátsollyák a 
kételkedö dolgokban. a tsalárdságot, álnokságot, ravaszsá-
got. igaságtalanságot el kerüllyék, másokra se bestelenséget. 
se gyalázatot ne mondgyanak. semi olyan titkot ki ne114fl 

nyilatkoztasanak. a mely a dologhoz nem tartozik. a peres 
15 feleket ne szenvedtessék, hoszas voltokal. és halogatásokal; 

hamis itéletet ne tétesenek, se több jutalmat munkájokért 
ne kivánnyanak. mint sem kivántatik., fö képen a tehetet-
lenektöl,. a két részt haragra. gyülölségre ne indittsák, És 
mind ezek után. az elméjeket anyira ne foglallyák a dolgok-

20 ban., hogy se az Istenröl. se az üdveségekröl ne gondolkod-
hasanak, a mely igen i-end szerént valo dolog a törvényes 
embereknél. a kik [313b:] mindenröl gondolkodnak. mago-
kon kivül. és a kik a mások világi dolgaiban munkálodván. 
el mulattyák üdveségeknek örökös dolgát. 

25 Az orvos doktorok, akiknek hivatallyok szükséges az 
emberek életek. és egésógek meg tartására, ezeknek el kel 
kerülni atudatlanságot,. a hirtelenkedést a tanács adásban., 
szorgalmatoságal kel meg üsmérniek a nyavalyát a melyet 
gyogyitani akarják. gondgyok légyen arra is. hogy idején 

30 adgyák tudtára. a betegnek. a lelkéröl valo rend tévést. 
mivel sokan rosz áDapotban halnak meg. az illyen el mula-
tásért, gyakorta abban is vétenek hogy a természetnek igen 
sokat tulajdonittanak. és az Istennek igen keveset. 

1145böven<sz> beszélleni, 
H46 [Előző lap alján, őrszók: kozik mind nehezség mind] 
n" kel [l-r-hől javí tva . ] kerülni, 
1148 igaságtalan, <és> vagy 
1149 ki ne <g> nyilatkoztasanak. 
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A kereskedöknek el kel kerülni a fösvénységet. vagy is a 
mód nélkül valo nyereséget, a mely tellyesógel el foglallya 
elméjeket, a tsalárdságot, a portékájoknak meg hamisitá-
sát, hasonlot lehet mondani a mester emberekröl. és mind 

5 azokrol. a kik pónzel., vagy mestersógekel kereskednek. 
Ez igy lévén minden féle hivatalban vagyon vétek. és 

veszedelem, a melyeket1150 meg kel üs-[314a:]mérni, minek 
elötte azokra adgya magát valaki. hogy azt el lehesen keriilni. 
mert enélkül az üsmerettség nélkül. a mások nagy uttyát 

10 követik, a hivataloknak fogyatkozásira adgyák magokot. 
és a fogyatkozásokért. az üdveség1151 el vesztésire. 

XII Rész 
A hazaság rendóröl. 

A midön a fellyeb emlitet világi rendek közül valamelyi-
kére adod magadot. az idö eljö a melyben a világban valo 

15 meg telepedésröl is gondolkodol, a mely rend szerént a há-
zaságal lesz meg. szükségesnek gondoltam lenni, hogy holmi 
intéseket adgyak néked,. a melyekel el kerülhesed a vétke-
ket a melyekben esnek. ennek a rendnek választásában,. 
a mely vétkek sok nyomoruságokot okoznak. és gyakorta 

20 örök kárhozatot is. azórt ezen rendröl, két dolgot adok 
elödben. elöször. hogy mit kel tudni erröl a rendröl. másod-
szor. mitsoda készülettel kel arra adni magadot, hogy jo-
vodra fordullyon. 

[314b:] I Articulus. 
Hogy mit kel meg tudni a házaság 

25 rendóröl. 
Négy dolgot kel meg tudni ezen rendröl. annak szenttsé-

ségit, köteleségeit. hasznait. és veszedelmit. 
Azt mondám elöször. hogy ez a rend szent, mivel az Isten 

maga rendelte és szentelte ezt meg, még világ kezdetekor, 
30 és az után. az Ö szenttséges Fia által. a szenttségek közi 

emeltet, hogy meg szentellye a szemólyeket. a kik arra 
adgyák magokot, és hogy szükséges kegyelmet adgyon nékik 

1150 a melyeket ( e l kel kerülni és) meg kel üsmérni, 
1131 az üdvöség <(veszedelmire) el vesztésire. X I I <(Articulus) 

Rész 
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arra, hogy méltan véghez vihesék annak köteleségeit, Ez 
igy lévén ez a rend minden modon szent, azért mert az Isten 
maga volt annak kezdöje,1152 mert a szenttségek közi emel-
te te t mert a meg szentelö kegyelmet neveli azokban kik 

5 azt veszik. egy szoval azért mert fö modon jelenti. a kristus-
nak az anyaszent egyházal az ö jegyesóvel valo meg egye-
sülésit,. ezen ókból is nevezé szent Pál nagy szenttség-
nek. [315a:] 

2. Ennek a rendnek szenttsége., nagy köteleségekel jár. 
10 a melyek közöt az elsö a. hogy arra szentül adgyad maga-

dot, az az, jó készületekel. a masodika a, hogy szent. és 
valoságos keresztyéni életet ély. az Isteni félelemben, és az 
ö parantsolatinak végben vitelóben, valamint az irás mond-
gya. szent Zakariásrol. és szent Ersébetröl., a társadhoz 

15 nagy hüségel légy. mértékletes a szabados gyönyörüségek-
ben. a gyermekeket, az Isteni félelemben kel fel nevelni, 
gondgyokot viselni. és gondolkodni, mind lelki. mind testi 
jovokrol. 

3. Ennek a rendnek. hasznai. nem olyan nagyok az üdve-
20 ségre. mint az egyházi. vagy a szerzetes rendeké. az is bizo-

nyos hogy nem kötelez olyan nagy tekélleteségre. és ha ezen 
két renden felyül valo valamely hasznai vannak., a tsak a, 
hogy nem kötelezvén olyan nagy dolgokra, nagyob könyeb-
séget is ád az üdvezülésre. hogy ha más képen valamely más 

25 akadály nem ta lá lkoz ik . . a mi avilági hasznokot illeti,1154 

azokot ide nem számlálom, mivel ezt a rendet. az üdveségre 
valo nézve teként tyük. , ugy is a mely [315b:] gyönyörüsé-
geket. és kedveségeket abban találnak. nem hasonlithatni. 
a bajhoz. és a szomorusághoz a melyekel teli, valamint 

30 szent pál mondgya. hogy a nyomoruságok, a házaságal jár-
nak. Tribulationem Carnis habebunt 

4. Ennek a rendnek veszedelmi nem kevesek. a melyek 
anál is nagyobak, hogy azoktol se nem ta r tanak . se azokot 
észre nem veszik. magok azok. a kik azokban vannak 

3o Az 1 veszedelem. származik gyakorta a mód nélkül és 
rendeletlen szeretettöl. a melyel vannak a házasok egy 

1162 kez{dette^>döje, [Törlés a sor elején. ] 
1153 autem ( a m b o ante Deum) justi ambo ante Deum 
1151 illeti, <(azt> azokot [azohot <(azt) fölé írva. ] 

Sacramentum 
hoc magnum 
est, ego autem 
dico in christo. 
et in Ecclesia. 
Ephes. 

luk. 10. 
Erant autem1 1 5 8 

justi ambo ante 
Deum in ceden-
tes in omnibus 
mandat is e t 
justificationi-
bus Domini 
sine querela. 

1 Cor. 7. 
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1 cor 7. 
qui cum uxore 
est sollicitus est 
quae sunt mun-
di. quo modo 
placeat uxori. 
et divisus est. 

máshoz. a mely oka, hogy véghetetlen vótekben esnek az 
egy máshoz valo kedv keresésért. inkáb is tartanak egy mást 
meg szomoritani. mint sem az Istent meg bántani. és az ö 
haragjában esni, 

5 A 2. veszedelem. az elsövel ellenkezö óktol származik, 
ugy mint agyülölségtöl, a melyel. vannak némelykor egy 
máshoz., ezt az ellenkezö természet okoza, vagy a gyanoság. 
vagy más illyenek, a mely gyülölség, szüntelen valo vétekel, 
és nagy nyomoruságal jár. [316a:] 

10 A 3 veszedelem,1155 a gyermekekhez valo rendeletlen 
szeretetektöl jö., a mely véghetetlen vétket okóz a szülék-
ben. a midön. azon helytelen szeretetért, a gyermekeknek 
világi jóvókra fordittyák minden gondokot, ugy mint, az 
egéségekre szépségekre. a világban valo elömenetelekre., 

15 hogy nékik sok joszágot gyiijthesenek, a mely tsak vesze-
delmekre fordulhat, hogy öket jól el helyheztethesék, és 
azokban. el mulattyák öket jól nevelni, oktatni, a jó életre 
inteni. 

A 4 veszedelem a. hogy a világot igen szeretik. és magokot 
20 mód nélkül adgyák, ajószág. és a gyönyörüség szeretetire, 

a mely szeretet el veszteti vélek. a valoságos jókhoz valo 
kedvet. a melyek a kegyelemnek, és az üdveségnek jovai, 
ezért is mondgya szent Pál. hogy aki házas. a világi1156 

dolgokra adgya magát. és az ö elméje. meg vagyon oszolva, 
25 az Isten, és a világ közöt; ki nem mondhatni ezeket a vesze-

delmeket, hogy mitsoda nagyok. és a házasoknak nagy 
szükségek vagyon akegyelemre, mely azokot vélek el kerül-
tesse. 

[316b:] II Articulus. 
Hogy mitsoda készületel kel lenni 

30 a házaság rendéhez 
El mondhatni valoságal. hogy a házaság rendiben valo 

nyomoruságoknak. leg1157 nagyob része, a rosz készületek-
töl származnak. ugy mint a következendö fogyatkozások-
tol. 

1155 veszedelem, <a szüléknek.) a gyermekekhez 

1156 a világi < j> dolgokra 
1157leg<y> nagyob 
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Az elsö, az ifiak roszul valo élettyektöl, fö képen. mihent 
az iskolákot el hagyák. a házaságok idejéig. mert ha a bölcs 
azt mondgya. hogy az Isten áldot házaságot ád azoknak., 
a kik ifiuságokban jól óltenek, ebböl világosan a követke-

5 zik. hogy meg bünteti az ifiuság vétkeit a nyomorult házasá-
gal. a mint ezt minden nap láthatni. 

A második fogyatkozás. arosz szándék., a melyel mennek 
ebben a rendben; nem tzélozván más végre aházaságban. 
hanem tsak a testi gyönyörüségekre,,1158 elég tételekre,, a 

10 melyeket mind más képen talállyák, mint sem a mint gon-
dolták [317a:] 

A 3. fogyátkozás, az el vevendö személynek választásá-
ban vagyon; a mely választást. rend szerént. az Isten aka-
rattya nélkül tselekeszik, nem üsmérvén. se elméjit, se szo-

lo kását. se természetit. a személynek. a kivel holtig kel lakni. 
és egyebet nem tekintenek tsak a hasznot, és gyakorta tsak 
a rendeletlen szeretetet, ugyan eröl is panaszolkodik szent 
hieronimus. mondván. gyakorta történik hogy semmi vá-
lasztást nem tesznek a házaságokban, és hogy az aszonynak 

20 fogyatkozásit. tsak a lakadalom után tudgyák meg. 
* plerisque nulla est uxoris electio, sed qualis obvenerit habenda. si iracunda. ambitiosa-

quod cum que vitii est post nuptias discimus. Tom. 8. filii sanctorum sumus et non pos' 
sumus ita conjugi sicut gentes. quae. ignorant Deum. 

A 4. fogyatkozást okoza a rosz készület, a melyel járulnak 
a házaság szenttsógihez, a melyet rosz rendben veszik fel. 
gyakorta, ós mind azok a rendeletlenségek, a melyeket 
követnek a lakadalomkor. ugy az uj házasok. valamint 

2D a vendégek. mert ugyan is, hogy lehesen a. hogy az Isten 
áldását adgya az olyan házaságra, a hol mind a két részröl 
a sziv tele vagyon tisztátalan gondolatokal., és szemér-
[317b:]metlen kivánságokal., a hol mind a köntösre., mind 
a vendógségre, olyan költtséget tesznek, a mely ellenkezik 

30 a keresztyéni mértékleteségel., és a mely meg haladgya 
gyakorta értékeket, és rendeket. és hol. mind a beszédben. 
mind a tselekedetben. minden dolog rendeletlen szabadság-
ban megyen végben., ugy anyira hogy az olyan lakadalmok, 
inkáb ördögi vendégség, mint sem keresztyéni házaság, 

35 a melyet meg kellene szentelni a kristus jelen valo létele. 

H58 gyönyörüségekre,, elég tételekre,, [Mindkét re — eí-ből javí tva. ] 
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Ezek tehát a rend szerént valo okai arosz házaságoknak., 
és mind azoknak. a szomoruságoknak. és nyomoruságoknak. 
a melyek azokot követik. ezekböl a következik, hogy ezt 
a nagy dolgot jól véghez lehesen vinni, annak leg fövebb 

5 módgya a. hogy igen el kel kerülni azokot a veszedelmes 
okokot 

Hogy pediglen azt véghez vihesed; ezeket mivellyed, elö-
ször, a szükséges hogy három igazságokot hitess el magadal, 
a mely igazságok meg változhatatlanok ebben a dologban 

10 [318a:] Az elsö igaság a, hogy boldognak mondhat tya 
az olyan magát . a ki a házaságnak rendire adván magát,. 
jó választást tészen a személyben. akit el akar venni, ellen-
ben pedig, a roszul valo választásnál., nagyob nyomoruság 
nem lehet, a második a. hogy a z a jó választás., tsak az Isten 

lo kegyelmétöl vagyon. Es a harmadik, a, hogy az Is ten tsak 
azokal tészi ezt a kegyelmet,1159 rend szerént, a kik jól 
éltenek, vagy a kik penitentziát ta r to t tanak. és nem este-
nek a fellyeb emlitet fogyatkozásokban. 

Ezekre a három igazságokra a szent lélek maga tanyi t . 
20 a bölcsnek szája által. mondván. Hogy a kijó aszonyra talált. 

nagy jóra talúlt: hogy a jó aszonynak., a férje boldog. hogy 
az olyan jó. a mely minden jókot felyül haladgya, és hogy 
semmit nem hasonlithatni a jó erkölcsü aszonyhoz. Ellenben 
pedig. A ki gonosz aszonyra talált. olyan mint a ki scorpiora 

2o tálált., és hogy könyeb az oroszlányal. és a kigyoval lakni. 
mint sem egy gonosz aszonyal., Egy okos, és értelmes aszony. 
az Isten ajándéka. [318b:] a kihez nem lehet semmit hasonli-
tani, . apélda beszédekben a vagyon: hogij a szülék. házat, 
és gazdagsúgot adhatnak. gyermekeknek, de tsak egyedül, az-

30 Isten adhat okos feleséget. a bölcs azt mondgya. hogy boldoj 
cmber az, aki jó aszonyra talált. és hogy 02,1160 az Isten félök 
része. azlsten1161 az embernek. azt. jó tselekedetinek meg jutal-
maztatására adgya. 

Raphael Angyal. azt mondá a Sára a t tyának. hogy a 
35 leánya az ifiu Tobiásnak rendeltetet. mert ö Isten félö 

1159 kegyelm et, <a) rend szerént, a kik 
1 1 6 0 az, [Beszúrás. ] 

1161 a z l s t e n <( a z t ) az e m b e r n e k . a z t [Tör lés t o l l h i b a m i a t t a sor 
v é g é n . ] 

prov. 18. 

Eccl. 20. 

Eccle. 25. 

Eccle. 1 6. 

Tób. 6. 
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volna, és hogy a többi méltatlanok voltanak hozája. vétke-
kért . Huic timenti Deum debetur Conjux filia tua, propterea 
alius non potuit habere eam. 

A midön magadal jól el fogod hitetni azokot az igazságo-
0 kot, nagy vigyázásal kel el kerülnöd a négy fogyatkozáso-

kot, a melyekröl szollottunk, a melyek leg inkáb rendszerént 
valo okai arosz házaságoknak., és azokot el kerülvén, kö-
vesed az ellenkezö tselekedeteket., a mellyék a házaságra 
valo1162 készületek. 

10 [319a:] Leg elöbször tehát ély jól ifiuságodban, légy tiszta, 
és meg ne engedgyed hogy a szivedet meg gyöze atisztáta-
lan szeretet,, ne kövesed rosz példáit azoknak. a kik veled 
egy idösüek, és a kik tsak a gyönyörüséget szomjuhozák. 
ta r ts at tol . hogy az Isten azon által meg ne büntesen, a mely 

10 által vétkezel, és hogy a gyönyörüségekért., a melyeket 
magadnak adcz. ifiuságodban. és a melyek tsak hamar el 
mulnak, reád ne küldgye. egy nyomorult házaságnak kese-
rüségit. és szomoruságit., a melyek holtig fognak tar tani , 

Másodszor. a midön ideje lészen a házaságrol valo gondo-
20 latnak., tiszta szemekel tekinttsed azt. és légy szent szán-

dékal. mint olyan. aki. nem a gyönyörüséget tekinti az 
olyan szent dologban, hanem azt a vóget. a melyre egy 
keresztyénnek kel tzélozni, ezt kevés szoval meg mondá 
Raphael Angyal. az ifiu Tobiásnak, Az Istenneh félelmében 

20 házasodgyál meg, olyan szándékal hogy gyermekid legyenek, 
és nem agyönyörüségnek szeretetiért, emlékezél meg a sára 
hét férjeinek ret tentö pél-[319b:]dájokrol,1103 a kiket az 
ördög meg öló lakadalmok1164 napján. tud meg azt is, hogy 
Tobiásnak mi okát adá annak az Angyal; Halgass engemet, 

30 mondá néki, és meg mondom néked, hogy kitsodák azok. 
a kiken az ördögnek hatalma vagyon. azok. tudni illik. a kik 
az Istent magokbol. és elméjekböl ki rekesztik., és akik tsak a 
tisztátalan gyönyörüségeket keresik valamint az oktalan álla-
tok., a kiknek nintsen értelmek., az illyeneken1165 vagyon ha-

35 talma az ördögnek. 

1162 valo <(ts) készületek. 
1103 pél- [319b:] jokrol, [ íráshiba.] 
1164 lakadalmok <( j) napján. 
1165 iUye<(k)neken 

345 



Tarttsad jól eszedben. mind ezeket, és azt tud meg, hogy 
ha az ördög meg nem öli. abban az orában azokot, a kik a 
házasag szenttségivel viszá élnek, keres ö abban más modot 
hogy az Istentöl vett hatalmát ö rajtok el kövesse, a mely-

5 nek erejit láttyuk a rosz házaságokban. akik abban nem 
akamak esni. el is kerüllyék annak okát, és tsak tiszta szere-
tet legyen szivekben., hogy ezeket valoságal. el mondhasák 
az Istennek. az ifiu Tobiasal. Te tudod uram. hogy nem a 
gyönyörüségnek szeretetiért veszek feleséget; lianem azért hogy 

10 maradékim legyenek, a kikben örökké ditsértesék neved. 
[320a:] 

Harmadszor. jó szándékod lévén. hogy pediglen olyan 
nagy dologrol jól végezhes. illendö modokal kel élni, aleg 
elsö. és a leg szükségeseb a, hogy az Istent kérjed. mivel a 
jó házaság Isten ajándéka, és leg nagyob kegyelme azokon a 

15 kik erre a rendre adgyák magokot. ezekhez adván azt is. 
hogy nintsen semmi nehezeb mint egy személynek meg 
üsmérni. elméjit és természetit, és tsak az Istennek kiilönös 
segittségivel kerülhetik azt el hogy meg ne tsalatkozanak, 
és azt a segittsóget kérni kel. szükséges az is. hogy az imád-

20 ságal együt. minden tiszteséges modal élyenek, hogy jól 
meg üsmérhesék a személynek elméjit, és üsmerjék meg 
minek elötte szeresék. ne hogy valamely roszhoz. kötelezék 
magokot 

Negyedszer. a midön már ennek a nagy dolognak a kez-
2D detin vagy, vigyáz hogy el kerüllyed a fellyeb emlitet fo-

gyatkozásokot, a melyeket követik a házaságnak idejében. 
és mint hogy ez olyan szenttsóg. a melyet a kegyelemben 
kel fel venni, azért [320b:] a gyonáshoz, és a Communiohoz 
kel készülni, avalo hogy rend szerónt ezt végben viszik, de 

30 az is valo. hogy ennél roszabul tett gyonást nem tesznek 
egész életekben., mert gyakorta készület nélkül. az elméjek 
helyin nintsen. se Istenröl, se az üdveségröl nem gondolko-
dik, hanem a köntösröl, hejában valoságrol. a pompárol, 
nem is szóllok az olyanokrol. a kik sietve gyonnak meg. 
minden magok visgálása nélkül. töredelmeség nélkül. nem is 
gondolkodván a magok meg jóbbitásárol., ugyan ezért is 
szenttség törésben esnek a gyonásban. és meg másban., 
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a házaság szenttséginek1166 fel vételiben., ha ne szollyak is 
azokrol a kik jó gyonást tévén, még házaságok elöt a vétek-
ben esnek, a tisztátalan kivánságokért. nem szükséges 
elödben adnom,. hogy mitsoda nyomoruságokot okoz a 

5 házaságokra az illyen gyonás,, mert azon kiviil hogy el 
veszteti a kegyelmet, a melyet a szenttség ád a házasoknak 
a köteleségek végben vitelére, az Istennek átkát veti reájok, 
a kit aszenttségtöré-[321a:]sel meg bánttyák. olyan idöben, 
a melyben leg több szükségek vagyon kegyelmére. kerüld 

10 el ezt a nagy és veszedelmes fogyatkozást. a midön arra az 
idöre jutz, meg ne elégedgyél valamely könyen tett gyonásal., 
végy magadnak arra idöt. hogy valoságal gondolkodgyál 
üdveségedröl; kérjed az Istennek kegyelmót, irgalmaságát., 
visgáld meg jól lelked üsméretit., minden vótkeidet meg 

15 vallyad, ted fel magadban hogy annak utánna szentiil 
fogsz élni. és a házaságodnak minden köteleségeit végben 
viszed., kérj a gyontato papodtol. szükséges tanácsokot, 
olvass olyan könyveket, a melyekböl meg tanulhasad a 
házaságnak köteleségeit, én azt jóvallom nóked hogy olvasad 

20 a Tobiás historiáját. abban meg látod példáját a szent há-
zaságnak. 

Végtire, a lakadalomnak napján. kerüld el a köntösben., 
és a ételekben valo bujálkodást., és a szükség felet valo 
költtséget., és adgy tehettséged szerént valo alamisnát a 

25 szegényeknek., a melyért az Isten áldását veszed magadra., 
valamint Tobiásrol [321b:] mondgya az irás. hogy a midön 
mindnyájan Ament mondottak volna, a lakadalomhoz kezdének, 
de a menyegzö lakadalmát is az ur félemével tarták. 

Vigyáz arra hogy minden tiszteségel ós mórtékleteségel 
30 menyen végben. ugy hogy az Isten meg ne bántodgyók. 

a lakadalomra hiván atyád fiait, és jó akaroidot, figyelme-
teségel hid el a kristus Jesust. az az. kérjed hogy legyen1167 

jelen kegyelme által,. és adgya házaságodra áldását., kérjed 
az ö szent Anyát is., mivel a kána galileában valo lakada-

35 lomkor ez szent szüz vigyázot a lakadalomban valo fogyat-

1166 szenttséginek [sze— fel-ből javí tva. ] fel vételiben., 
1167 legyen [l—j-hől javí tva. ] jelen 
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kozásra,1168 a mely fogyatkozást meg jelenté Fiának. és kére, 
és kérésóre meg nyeré a viznek borá valo változásának nagy 
tsudáját, hasonlot tselekeszik óretted, ha ugy kéred a mint 
kel. mert a mint szent Bernárd mondgya. hogy ha azoknak 

5 testi szükségekhez szánakodásal volt a kik ötet el hi t ták volt, 
kéttség nélkül a te lelki szükségidhez is szánakodásal 
lészen, kérésivel meg [322a:] fogja néked nyerni azt, a mi 
rend szerént fel nem talál tat ik a lakadalmokban, nem a földi 
bór, hanem alelki, ugy mint, az Isteni szeretet. a szent szán-

10 dék, a házasági tisztaság, az állando jó erkölcs. és mind azok 
a szükséges kegyelmek., hogy rendednek köteleségit véghez 
vihesed. 

* S. Bern. Serm 2. de nuptiis Ipsa. dico vobis, si pié a nobis pulsata fuerit non decerit neces-
sitati nostrae. quoniam misericors est, et Mater misericordiae, nam si compassa est vere-
cundiae illorum a quibus fuerat inyitata, multo magis Compatietur nobis. si pié fuerit 
inTOCata, 

III Articulus. 
A fellyeb valo résznek bó fejezése. 

Végtire kedves fiam,. a midön a világi életre, és a háza-
10 ságnak rendére1169 fogod magadot kötelezni, ted fel magad-

ban, hogy abban1170 ugy fogsz élni, hogy a te rended oka 
nem lészen kárliozatodnak. hanem még modgya leszen üdve-
sógednek, erre tzéloztál. a midön választottad, és az Isten 
tsak erre a végre is ad ta azt meg néked. kövessed tehát az 

20 Isten szándékát. és vid végben. azt, a melyet magadban el 
tekéllettél. ugyan azért is adám ide fellyeb elödben rended-
nek köteleségit, és annak veszedelmit. hogy ezeket el 
kerüllyed. és amazokot kövesed. 

[322b:] Azokot a köteleségeket nógy dologra tehet tyük, 
20 a melyekel tar toznak a házasok. nógy személyekhez., az 

Istenhez, felesógekhez, gyermekekhez, és magokhoz., az 
Istenhez. tar toznak, szent, mértékletes, és1171 az ö paran-
tsolatiban valo élettel, a feleségekhez. tellyes hüségel. a 
gyermekekhez, az Isten félelmiben valo fel nevelésel. és 

1108 fogyatkozásra,<(l,)> [Szóvégi a — o-hol javí tva . ] [A három 
articulus közül a II Articulus szövegének végén van aláhúzás. ] 

l l c 9 rendére [Első e — e'-ből javí tva az ékezet áthúzásával. ] 
1170 abban (a rendben) ugy [Törlés a sor végén.] 
1171 és <(és) az 
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magokhoz., az üdveségre valo gondal; minden más dolgok 
felet. adgyad magad eleiben ezeket a négy1172 köteleségeket. 
mint olyan el mulathatatlan rendeket. a melyek mindenkor 
szemeid elöd1173 legyenek, hogy azokot véghez vihesed. 

5 A mi aveszedelmeket illeti. igyekezél azokot el kerülni. 
tellyeségel., mi ide fellyeb azokot negy rószre osztok, ezek is 
a rend szerent valo okai, a házasok. testi. és lelki nyomoru-
ságinak. 

Az elsöt, és a harmadikát. el kerülöd, hogy ha. gyakorta 
10 gondolkodol a kristusnak ezen szavairol. A ki szüléit, vagy 

gyermekeit inkáb szereti mint engemet, a nem méltó én hozám. 
hogy ha ugy szereted az Istent, a mint [323a:] kivántatik, 
ötet mindenek felet fogod szeretni. az az, hogy jóbban, 
evilágon mindennél, és olyan aki ilyen formában nem szereti, 

15 nem lészen soha arra méltó hogy ötet birhasa az örökké valo 
boldogság i n ; i, 3 feleséget, és az gyermekeket.,1174 az Isten 
után. az Isten szerént, és az Istenért kel szeretni., 

A második veszedehnet okoza. agyülölség1173 a mely 
némelykor a házasok közi szivárkozik, ollyan rosz., a melyet 

20 könyeb meg elözni, mint sem meg orvosolni, de hogy min-
denikröl tehess, abban nintsen jóbb mód, mint a, hogy 
gyakorta gondolkodgyál szent Pálnak ezen intésiröl, szere-
sétek feleségteket. valamint a kristus szerette az Anyaszent egy-
házát, a kiért magát ádta, hogy azt meg szentellye. hogy ha 

23 ezt a példát jól meg visgálod, abban meg találod azt a valo-
ságos szeretetet. a melyel a férjek tartoznak feleségekhez, 
a melynek oly keresztyéni szeretetnek.1178 kel lenni, hogy 
békeségel. szenvedgyék feleségek fogyátkozásit. és meg 
nyerjék azokot., helyes, és illendö modokal, hogy ha valo-

30 ságal. azt ohajttyák, hogy iidvezüllyenek feleségekel. 
[323b:] Végtire a negyedik veszedelmet elkerülöd, a mely 

avüághoz valo szeretettöl vagyon hogy ha eszedben tartod 
szent Pálnak ezen nagy intésit. a melyeket ád a házasoknak 

1172 négy <(rendeket) köteleségeket. 
1173 szemeid elód [íráshiba elött helyett . ] 
1174 az gyermekeket. , az Isten [g — 7-ből javí tva. ] 
1175 agyülólség [Második l — beszúrás világosabb t in tával . ] 
1176 szeretetnek. [szeretnekhbl javí tva et beszúrásával; Mikestől?] 
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Azt mondom azért atyám fiai, az idö rövid. következik, hogy 
a kinek felesége vagyon is, légyen mint a kinek nintsen., és a kik 
evilágal élnek, mint ha nem élnének. mert el mulik evűágnak 
ábrázattya. akarván nékünk ezek által azt meg mutatni. 

5 hogy ez élet rövid lévén, ez életnek jóvaival mértékleteségel 
kel elni. és mint egy által menöleg. ragaszkodás nélkül.: ez 
életnek javai, nem lévén allandok. nagy esztelenségU77 

volna. a más életnek javainál inkáb szeretni, a melyek valo-
ságos jók. és a veszendö jókért el veszteni az örökösököt 

10 a melyeknek soha vége nem lészen, és azokot el vesztvén,. 
örökös nyomoruságokban lenni. 

[324a:] XIII Rész 
A Nötelenségnek rendéröl 

Nem szollok itt az egyháziak. se a szerzetesek nötelensé-
gekröl, hanem szollok az olyan személyekröl. a kik a világ-

15 ban a házaságtol magokot el vonnyák, a mely két féle modon 
lesz meg.: szükségböl, vagy választásbol., szükségböl, a mi-
dön valamely olyan ókból. a mely rajtunk nem. áll, valamely 
tisztességes házaságra szert nem tehetnek. ugy mint a sze-
génység miat, az egésség meg romlása miát. vagy valamely 

20 más nagy okok miat., választásbol, a midön szán szándékal 
ellene mondanak a házaságnak. hogy minden koron a tiszta-
ságban élhesenek.1178 

Az olyanoknak1379 a kik szükségböl valo nötelenségben él-
nek, nagy szükségek vagyon a jó erkölcsre hogy olyan rend-

25 ben üdvezülhesenek. a melyben kételenségböl vannak. 
[324b:] Leg elsö dolgok a, hogy bekeségel szenvedgyék 

a keserüséget a melyet nékik okozhat állapottyok, azt meg 
gondolván hogy az Isten akarattyábol vannak az állapot-
ban, a ki hellyes okokbol rendelte ugy., és föképen az ö 

30 üdveségekre, a ki is részelteti öket. az üdveségekre valo 
kegyelmivel. 

1177 esztelenség ( a z ) volna. [. . .] valoságok jók. [Elírás.] 
H78 [Mikes szövegét későbbi kéz ? idegen d és z típussal javí to t ta : 

a tisztaságban (élheseneh.y és maga meg tartozhodásban elhessenek — 
vö. az 50. sz. jegyz. ] 

1179 olyanokk 

1 Cor 7. 29. 
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2. Ezeket magokal el hitetvén. még egy dolog vagyon 
hátra, amely nem más. hanem a mint rend szerént mond-
gyák.,akételenséget1180 jó erkölcsre kel forditani, jó kedvel 
vévén a rendet a melyben Isten tette öket, nem adván nékik 

5 szabadságot a választásra, az az. hogy rendeket örömest el 
vegyék az Isten kezéböl., és néki szentellyék tisztaságokot, 
a mely oly kedves lehet elötte. mint ha magok jó szántokbol 
ajánlották volna néki 

3. örömest el vévén tehát arendet a melyet az Isten adgya 
10 nékik. szükséges magokban fel tegyék. hogy abban szentül 

éllyenek., és arra minden modot keresenek. 
Már mostanában azokrol szollok, a kik. magok jó akarat-

tyokbol. a nötelenséget a házaságnál nagyobra betsüllik., 
a kiknek szükségek vagyon holmi intésekre. 

15 [325a:] Elöször visgáld meg jól. hogy mitsoda indulat 
viszen erre a rendre., és hogy mitsoda1181 életet akarsz abban 
elni, mert ha a nötelenséget tsak azért választod hogy el 
kerüllyed a házaság béli bajt, és gondot, és ha abban az 
állapotban olyan szabadságal. akarsz élni. mint a házaság-

20 ban,1182 követvén a gyönyörüségeket, gyakorolván az aszo-
nyok társaságát és a mulattságokot mint ha házas volnál., 
a bizonyos hogy ate választásod semmire valo., ez olyan tör, 
a melyet az ördög1183 azért akarja elödben tenni. hogy a 
tisztaság ellen valo véghetetlen vétkekben ejttsen, a melyet 

25 lehetetlen meg tartani a gyönyörüségek. és anyi alkalma-
toságok és veszedelmek közöt. erre valo nézve azt el mond-
hatom hogy sokal jobban tselekednéd ha meg házasodnál, 
azt else mulasad. hogy ha pediglen. jól, és Isten szerént 
akarod választani a nötelenségnek rendét, az áitatoságnak 

30 indulattyábol kel arra adni magadot, az az. hogy az Isten-
nek inkáb tessél. ebben a rendben., és jobban kereshesed 
üdveségedet, ennek a rendnek választásában tsak épen. 
ennek az egye[325b:]dül valo szándékodnak kel lenni, és 
a kiknek ilyen szándékok nintsen.,mind roszul kezdik. mind 

35 roszul fogják végezni, ez okáért fiam. visgáld meg jól szán-
1180 kéte<lensénget>lenséget [(lenséngeíy első n-je beszúrás. ] 
1181 mitsoda <r> életet 
1,82 házaságban, [s — g-hől javí tva. ] 
1183 az ördóg [g—d-bö\ javí tva . ] 
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dékodot, vigyaz hogy magadot meg ne tsallyad. kérj taná-
tsot más értelmes emberektöl. 

Másodszor midön bizonyos lész szándékodban. visgáld 
meg jól ennek a rendnek, nagyságát, hasznait. és veszedel-

5 mit. 
A mi a nagyságát ilieti. nem teszem elödben mind azt. 

a mit a szentek mondottak1 1 8 4 a nötelenségröl. mivel az igen 
sok volna, hanem tsak azt mondom hogy ez a rend sokal 
felyiil haladgya. a házaságnak rendét, és noha ez jó és szent 

10 rend légyen is, mind a rendelésire valo nézve, mivel az Isten 
rendelte, mind pedig az fellyeb meg mondot okokra valo 
nézve. mind azon által. anötelenségnek rende jóbb. és 
szenttyeb. 

A házaság rendét felyül haladgya. mondgya egy szent Atya, 
15 Anyiban a menyiben a jób dolgok, a jó dolgokot jelyül halad-

gyák., a fent valo dolgok az alávalokot, anyiban. a menyiben 
a mennyei dolgok. felyül haladgyák a földieket., és aleg bol-
dogab, és leg szenttyeb dolgok., az aláb valo boldogságu. és 
szenttségii dolgokot. 

* S. Fulg. lib de virginitate utriusque rei congrua discrecione niomenta pensantes., tan-
tum dicimus a sanctis nuptiis sanctam virginitatem merito potiore distare, quantum 
distant a bonis meliora. ab humilibus celsa, a terrenis celestia. abeatis beatiora; a sanc-
tis, sanctiora. 

[326a:] Ennek a rendnek hasznai nagyok. szent Pál azt 
rövideden ki tészi. a midön azt mondgya., hogy azoknak az 
elméjek sokal szabadosab a kik meg nem házasodtanak. 
a világi dolgokrol sem oly szorgalmatosok, inkáb is gondol-
kodhatnak arrol. hogy az Istennek tessenek., testeket. és 

20 lelkeket meg szentelhesék 
A köteleségi ennek arendnek nem aláb valok a hasznai-

nál., ekét nagy jó erkölcsre kötelez. a tisztaságra, és az alá-
zatoságra. mindenikének végben vitele nehéz, a tisztaság, 
nem tsak arra kötelez hogy meg tartoztassák magokot a 

30 gyönyörüségektöl, a mellyeket a házaság szabadá hagya. 
hanem hogy még mind testben. mind elmében tiszták legye-
nek., és igen el kerüllyék mind azt, valami meg sérthetné 
a szemérmeteséget. a gondolatban, beszédben, és tseleke-
detben., az alázatoság arra köteledzi, hogy meg oltalmazák 

1184 mondot tak [Második o—a-ból javí tva. ] 
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magokot a hivalkodástol., a magok felöl1185 valo sokat álli-
tástol., ennek a két jó erkölcsnek nem kel el válni egy más-
tol., és oly igen esze vannak foglalva, hogy szent Fulgentius. 
egy1186 néven [326b:] nevezi mind akettöt . mondván, hogy 

5 az alázatoság. az elme szüzesége, és hogy az; oly szükséges 
a testi szüzeséghez., hogy az elme szüzesége nélkül, a testi 
nem használ. abizonyos hogy a házasok üdvezülnek. a testi 
szüzeség meg tar tása nélkül, de a szüzek nem. a lelki szüze-
ség nélkül. a mely az alázatoság. 

* S. Fulg. lib. de virginitate. propter quod non est christi virginibus negligentibus intuen 
dum quantum cordis virginitas carnis virginitati preponderet: haec enimsia fidelibu 
conjugatis ac viduis infidae quae. per düectionem operatur etiam sine virginitate Oor 
porale in hac vita fuerit custodita. in futuro nec Carnis virginitate privabitur. et regn 
Caelestis beatitudine perfruetur; Corporalis vero virginitas etiam Deo dicata, si virginita-
tem non servaverit Cordis. nihil praderit in Corpore Custodita. si spiritalis Castitas fuerit. 
in mente Corrupta 

10 Ezen két nagy köteleségekböl el lehet itólni ennek a rend-
nek veszedelmit. a melyek szintén olyan nagyok., valamely 

* nehéz ennek a két jó erkölcsnek követése. és hogy az üdve-
ségnek ellensége. azon igyekezik, hogy az szüzekel el vesz-
tese ezeket;1187 szent Fulgentius azt teszi még ezekhez. hogy 

15 az ördög azon vagyon hogy ezt a két jó erkölcsöt el ronthasa 
a két nemböl valo szüzekben. azt is ehez adgya, hogy 
némelykor a testi tisztaság el rontásán nem igyekezék oly 
keményen. azért. hogy könyeben meg gyözhese a lelki tisz-
taságot, a [327a:] mely sokal nagyob, hogy magát meg 

20 hagya gyözetetni. a testi kisértetekben, azért hogy a gyöze-
delem által. a kevelységben vesse elméjit annak a ki1188 

gyözödelmet vet t rajta., 

* idem. ibid. utramque diabolus per sequitur. utramque callidis consiliis in sectatur, sed 
virginitatem carnis per hominem nititur praecipere. cordis virgínitatem per seipsum 
conatur auferre, nam plerumque ad hoc carnis virginitatem quae inferior est, non im-
pugnat, ut illius quae patior est. fundamenta sufodiat. Et Cum Oertamini manifesto cedit. 
ad hoc se victum demonstrat. ut vincat Evidentibus quippe vitiís provocat. dum vir-
ginitatem Carnis impugnat: in quibus, si palam superetur. illico superbiam perniciossimé 
jaxulatur; Et vitiorum auctor in eo quod vincere non potest vitiis suis. vincit virtutibus 
alienis. 

Mind azon által fiam, azt elödben kel adnom. hogy ezek 
a veszedelmek meg ne gátollyanak a nötelenségre adni maga-

25 dot, hogy ha arra a jó szándék vezet, mert ámbár az igaz 

1185 felöl [f-h-ból javítva. ] 
1186 egy ̂  v̂ > néven 
1187ezeket; [Első e—u-ből javítva.] 
1188 a ki<t meg) gyözöd.elmet [d — t-hő\ javítva. ] vett<(,) rajta., 
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légyen., hogy a szüzek ellen, az üldözések nagyok. a még 
igazab hogy az Isten.kegyelme. és segittsége erösebb, és 
nagyob. hogy öket1189 meg oltalmaza., és meg tarttsa., és az 
Isten meg segitti azokot, a kik valamely nehéz rendre ad-

5 gyák magokot, hogy ötet jóbban szolgálhasák. [327b:] és 
akik minden modon azon vannak. hogy azt jól végben vihe-
sék, annak pedig az elsö modgya. a, hogy meg üsmerjék. 
ennek a rendnek nagyságát. hasznait. és veszedelmit. 

Es a többi. az imádság. az szent dolgokrol valo elmélke-
10 dés, a penitentzia. a munka., és mind azok, a melyekröl 

ide fellyeb beszéllettünk. 

XIV. Rész 
Igen hasznos intések, melyek az olyan 
Ifiakot tekéntik.1190 a kik a világban 

kezdenek lépni. 
15 A szent historia a Makabaeusok második könyvónek. 

második részében, azt mondgya, hogy Jérüsálem meg vétele 
után. Nabugodonozor babyloniában akarván a népet vinni. 
Jérémiás sók szép intéseket ada néki hogy meg maradna az 
Isten hüségében, Törvényt ada nékik mondgya az irás, hogy 

20 elne felejtenék az Isten parantsolatit, és tévelygésben ne esnének 
látván az arany, és ezüst bálványokot ékeségekel együt, És sok 
hasonlo dolgokot mondván [328a:] nékik, arra inté öket. hogy 
soha szivekböl ki ne vetnék az Isten törvényit. 

A mit tehát ez a szent1191 Profeta tselekedet akoron a sidó 
2o népel. hasonlot kel kedves fiam tselekednem mostanában 

eretted; Minek utánna az elsö ifiuságodnak végire vezette-
lek volna., a melyet rend szerént. atanulásban., vagy más 
egyéb foglalatoságokban töltik el. ugy tekintelek már most 
mint olyan idöben lévöt. a ki az életnek valamely rendire 

30 adhatod magadot, köteles vagyok arra, hogy egy nehány 
féle intéseket adgyak néked., és tudtodra adgyam a1192 

veszedelmeket a melyeket a világban fogsz találni, a hol 

1189 öket [ö — e-ből javítva. ] 
1190 tekéntik. [é-i-ből? javítva.] 
1191 ez a szent <sz> Profeta 
1192 a [Utána egy megkezdett hosszú szárú betű törölve.] 
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kevesebeket nem talász. mint a sidok találának babiloniá-
ban. az olyan hely, a hol tsak a sok alkalmatoságot látod 
arra. hogy az Is tent el felejttsed; és magadot el veszesed. 
erre valo nózve. arra intelek a Profétával. hogy magadra 

5 vigyáz, az Is ten törvényi t soha a szivedböl ki ne vessed; 
ugyan ezen okra valo nézve is adom elödben. a követke-
zendö intéseket. a melyeket kérlek hogy olvasad figyelme-
tesógel. 

[328b:] Elsö Intés. 
Hogy az idö amelyben az ifiuságbol. ki kelnek. 
és a világban kezdenek meni. az életnek legg 

10 veszedelmeseb ideje. és aban sokan el is vesznek. 
Ez a leg elsö intés a melyet adok néked, azt k ivánnám, 

hogy ezt az ifiak elméjiben ol thatnám. azórt hogy t a r t aná -
nak ettöl a sikos. és veszedelmes úttol , a melyen el veszt-

15 hetik magokot 
ugyan erre is várja az ördög öket, remélvén hogy intsel-

kedési nem lesznek haszontalanok, és el vonhat tya öket a jó 
erkölcstöl.j a szabadság, a melyben kezdenek lenni, a henyé-
lés, a melyben könyenesnek abban az idöben, alkalmatosá-

20 gok a roszra több vagyon., a mulatásra több modgyok., az 
uj társaságok a melyeket gyakorollyák., a hol a világi szoká-
sokot meg tanullyák., a hivalkodást. a kevélységet, a gyö-
nyörüségnek szeretetét., avilági tartásokot, arosz példákot, 
és ajó szokások meg romlásit., mind ezen veszedelmek közöt. 

20 tsak hamar el vesztik a jó erkölcshöz valo hajlandoságokot, 
a melyekel voltak ahoz. ifiu korokban, anékik [329a:] ugy 
tettzik hogy a tsak gyermekekhez illendö dolog., és hogy 
nékik fellyeb valo elméjeknek kel lenni, meg vetik azt. 
a mit az elött betsültenek, a szent indulatok. nékik egy-

30 ügyüségnek láttzik lenni.1193 ezektöl jö a jó erkölcsnek, és 
a j 5 szokásnak meg romlasok. a melyek követik az ö elméjek 
meg romlását. 

Ez az igazság nyilván valo. és ezt nagy szánakodásal. 

1193 lenni. <ez ektöl) [<ez> beszúrás; <k) <t)-ből javí tva; ] ezektöl 
jö a jó [ö —ó-ból javí tva. ] 
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nézik minden nap mind azok, akiknek valamely gondgyok 
vagyon. az1194 ifiak üdveségire. 

Szent Agoston ezt meg probálta vala a maga nagy kárá-
val. valamint erröl panaszolkodik agyonásiban. mondván, 

5 hogy amaga házi dolgai tizen hat esztendös korában el 
hagyatván véle atanulásit , az a t tya házához viszá keleték 
térni, a hol arosz erkölcsök, és a t isztátalan kivánságok 
anyira kezdének nevekedni hogy a fejét1195 meg haladák, 
valamint a bokrok a vad földben, és nem vala senki is aki 

10 azokot ki tépné. 

* lib 2. conf. c 3. sed ubi secto ilio decimo anno interposito otio ex necessitate domestica 
feriatur ab omni schola, cum parentibus esse coepi excesserunt caput meum vepres libi-
dinum. et nulla erat eradicans manus. 

Adná Isten, hogy az ilyen nyomoruságban társai ne vol-
nának néki, de sokan vannak: fö képen az olyan ifiak közül. 
a kik förenden lévök. vagy a kiknek. elegendö jószágok 
vagyori 

10 [329b:] kevesen vannak olyanok a kik a szent Tobiást 
követnék, a kit az ifiaknak például kellene venni, nézed mit 
mond az irás felöle, Hogy semmit gyermekül nem tselekedék 
dolgában. amidön mindnyájan az arany borjukhoz mennének. 
ö egyedüí1196 futtya vala mindenek társaságát, és jerusálemben 

20 megyen vala. az ur templomaba, és ótt imádgya vala az Izrael-
nek urát Istenét. oh' mely szép példa ez az ifiaknak. a kik 
a világban.1197 kezdenek bé lépni. ennek mindenkor szemek 
elött kellene lenni. mivel erre avégre adgya elejekben a szent 
Lélek. 

25 De ha szinte mindnyájan nem követik is ezt a példát. 
sokan vannak olyanok akik követik, az Istennek vannak 
mindenkor szolgai, találkoznak ollyanok a kik a báál elött 
térdeket meg nem hajt tyák. és nem engedik hogy öket meg 
ronttsák avilági rosz szokások, azért is adom fiam elödben 

30t ezt a szükséges intést. hogy ezeknek számokban lehess. 

1194 az <(u) ifiak üdveségire. 
1196 a fejét <h> meg haladák, 
1196 egyedül fut tya vala [ Jav í tás : Icerűli (futtya) alá írva; való-

színűleg nem Mikes javítása, vö. az 50. sz. jegyz. ] 
1197 a v i lág(nak)ban . [Törlés a sor vég£n.] 
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II Intés. 
Hogy egy ifiu embernek. aki avilágban kezd 
lópni. leg elsö gondgya alegyen. hogy meg 
tar t t sa és kövesse. az aitatoságot, a melyet 

ifiuságában követte. 
3 Az oka ennek az intésnek a, hogy az ifiak [330a:] abban 

az idöben valo meg hidegüléseknek elsö oka at tol vagyon, 
liogy meg vál toztat tyák elméjeket az áitatoság iránt, azt el 
hagyák, és nem követik mint annak elötte. ugy mint, arend 
szerént valo áitatoságot. a lelki könyvek olvasását, a szent-

10 tségek gyakorlását. a jó erkölcsüekel valo társalkodást. és 
mindenek felet, a gyontato papal valo közlést. erre valo 
nézve fiam, azt mondom néked, hogy abban az idöben az 
elsö gondod a legyen, hogy az áitatosághoz valo indulatot 
ni eg tar t tsad. és kövesed mind azt, a mire tani tot tak. 

15 A mi az indulatot illeti, azt tud meg, hogy a jó erkölcs 
mindenkor. egy, és a soha meg nem változik., és hogy nin-
tsen, se idö, se alkalmatoság olyan. a melyekben ne tartoz-
nál hiven Istennek szolgálni, 

A mi a követést illeti, emlékezél meg arra, hogy ha a jó 
20 erkölcsöt tartozol követni. hasonlo képen arra is tartozol. 

hogy minden uton modon arra szert tehess és meg tar t -
hasad; a mint már ezt meg mondot tuk, ez okáért, azt mon-
dom nóked. mint1198 üdveségedre valo dolgót, hogy azt meg 
tarttsad., és el1199 ne hagyad, mert ha el hagyod a rosz er-

25 kölcsben esel. gyakorollyad az imádságot. a jó könyvek 
olvasását. a szenttségeket, és mindenek felet. közöllyed a 
gyontato1200 papodal. a lelked üsméretinek ál lapottyát ; az 
ifiak ezt el szokták [330b:] mulatni , abban az idöben, 
mert1201 mihent szabadságokra kelnek, nem akarják mago-

30 kot meg üsmérteni,1202 kerülik azokot a kik a jó uton vezet-
hetnék. vagy arra viszá vilietnék. a midön attol el térnek. 

1188 mint [t— d-ből javí tva . ] 
1199 és el <ne hagyad,> ne hagyad, [<«e> beszúrás. ] mert <ha el> 

ha el hagyod 
1200 gyanto papodal. [gyanlo íráshiba a Mikesnél szokásos gyon-

tato helyett .] 
1201 mert </> mihent 
1202 meg üsmérteni, [meg üsmértetni, helyett .] 
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ez is az oka hogy azt tellyeségel el is hagyák. és gyakorta 
soha arra visza nem térnek, vagy is igen késön, és rettentö 
nagy akadályokal, 

Ne tselekedgyél eszerént fiam. hanem emlékezél meg 
5 arrol., hogy szent Agoston ennek azoknak tulajdonittya a 

rendeletlenséget melyben eset volt az iskolája után. mert 
nem volt senki is. a ki ki gyomlálta volna a rosz erkölcsoköt 
melyek benne nevekedtenek, azt se felejds el a mit az irás 
mond Joas király felöl,. hogy mind addig jó erkölcsü volt, 

10 valamég a fö pap Jojada tanitá ötet. mihent pedig ez a szent 
ember avilágbol ki mulék, azonnal. gonoszá lett , és magát 
elveszté. 

III Intés. 
Bogy szorgalmatoságal el kel kerülni a rosz 
társaságot, fö képen. a rosz erkölcsü ifiakót 

15 A legg elsö tör, amelyet1203 az ördög vet t az ifiak eleiben. 
a midön az iskolát el hadgyák., a rosz társaság. azt már 
ennek elötte meg mondot tuk volt. hogy a mitsoda veszedel-
mes, de fö képen ebben az [331a:] idöben a veszedelmeseb 
mint sem másban, avilág tele lóvén rosz erkölcsü ifiakal, 

20 igen nehéz el kerülni az olyanokot: az ifiakban nintsen anyi-
ra valo külömböztetés. hogy az olyanokot meg üsmerjék. 
se elegendö indulat. hogy az olyanokot el kerüllyék. seele-
gendö erö. hogy ellenek állyának. a gonoszok szüntelen 
ostromollyák öket. hogy magokhoz hodithasák. valamint ezt 

20 lá t tyuk apélda beszódekben. azt jóvallyák nékik, hogy ugy 
tselekedgyenek valamint mások. a kedv keresés öket meg 
gyözi, a szógyen meg nem engedí hogy ellenkezöt mondgya-
nak ezekel. és egy kevós idö alat meg gyözetetnek. és gono-
szoká lesznek, oh' Istenem ! fiam kitsoda szabadit meg tége-

30 det ettöl a nagy. veszedelemtöl. 
Rettegj ettöl aveszedelemtöl. ha az üdveségedet kivánod; 

kérjed minden nap az Is tent hogy szabadittson meg attol, 
vigyáz magadra hogy el kerüllyed arosz társaságot, vagy 
azt el hagyad ha abban esel. 

1203 amelyet (a melyet) az órdög 

4 Reg. 12. 

prov. 1. 
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Mindenek felet a rosz társaságok közöt kerüld el leg inkáb 
a feslet erkölcsü ifiakot. a kik veled egy rendüek, az olya-
nokra gyakorta találsz, [331b:] és nehezeb is lesz. nékik nem 
engedni. akik hozánk hasonlok, azoknak rajtunk töb hatal-

5 mok vagyon. Joás király, a ki oly szentül élt ifiuságában, 
mind addig valamég a fö pap Jojada viselé gondgyát. az 
udvara béliek egészen gonoszá tevék ötet. és a bálványozás-
ban ejték; vigyáz magadra és ha szinte el nem kerülheted is 
a rosz társaságot leg aláb gonoszá ne légy; azért kerüld el 

10 azt a menyiben lehet; ha el nem kerülheted, keres tiszteséges 
modot abban. hogy hamar el hagyhasad. oh! fiam mely 
boldog volnál., hogy ha az ifiuságnak veszedelmes ideje 
után. valoságal el mondhatnád Davidal. A bünösök kötelei 
kömyiil fogtak engem. és a te törvényidet el nem felejtettem. 

lo Meg oltalmaztál engem agonosz tévök gyülekezetitöl, a hami-
ság tselekedök sokaságitol 

IV Intés 
Hogy valamely hasznos foglalatoságra kel magát 
adni, a heverós el kerülésiért a mely veszedelmes 

A henyélés leg nagyob oka az ifiak rendeletlenségeknek. 
20 atanulások el végezése után, a henyélés annya a feslettségek-

nek. igen nehéz is nékik azt el [332a:] kerülni, a termószet 
maga viszi öket arra, föképen a munka után. és egy olyan 
erövel valo munka után mint a tanulás. és más egyéb illyen 
foglalatoságok után, ez okáért, a midön a szabadságal kez-

25 dének1205 elni, és magok urai lehetnek. a henyélésre adgyák 
magokot., annál is keveseb tartozkodásal., hogy sokáig 
suhajtoztak az után, és hogy abban az idöben nem tudgyák, 
hogy mitsoda szükségek vagyon a munkára, és mitsoda 
nagy károkra lószen a henyélés. a henyelés közöt. a feslettsé-

30 gek. a rosz szokások tsak hamar nevekednek. valamint etör-
ténék szent Agostonal; tsak a játékrol, a mulattságrol gon-
dolkodnak, a gyönyörüsógekröl. a társaságokot keresik. és 
a veszedelmekre valo alkalmatoságokot. 

1204 < S P > p s a l . 
1205 kg^d é<(lni.>nek e ln i , 

psal.»"'H8. 61. 

psal. 63 3. 
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Hogy veled el kerültesem fiam ezeket a rendeletlensége-
ket,. arra intelek hogy igen kerüllyed abban az ifiuságod-
ban. azt a veszedelmes henyélést. jó idején foglallyad maga-
dot valamely rendes munkában., és leg elöbször a mely hasz-

5 nodra legyen., hogy alkalmatos, és tudos légy a hivatalban. 
a melyre adod magadot,. arra tartozol. mind Isten, mind 
a magad lelked üsmórete szerént, foglallyad magadot. a 
szent, és a világi historiákban. a geographiában., a nyelvek 
tanulásában., és más illyen tisztésséges. hasznos. és kedves 

10 tanulásokban, [332b:] ha tanulni akarsz, arra elég modot 
találsz. hogy az idöt jól tölttsed, és a munkádért valo hasz-
non kivül. abban tiszta, és állando gyönyörüséget találsz, és 
az elmének oly tsendeségit, a melyhez a világi gyönyörüsé-
geket nem lehet hasonlittani. 

V Intés 
lo Hogy azifiak. rend szerent valo veszedelminek. 

ezen három okait el kel kerülni, 
A bort, a játékot, és a tisztátalanságot, 

Ezek olyan három nagy dolgok, a melyek el szokták vesz-
teni az ifiakot, a midön az iskolákot el hagyák. és a mely 

20 veszedelmekre. a henyélés, a rosz társaságok vezetik, némé-
lyek a játékhoz valo rendeletlen szeretetért vesztik el mago-
kot., a mely oka a sok idö el vesztésinek, a jószág el tékoz-
lásának, a szomoruságnak. és gyakorta nagy nyomoruságok-
ban is esnek, mésok. meg a részekség,1206 és a torkoság miat, 

25 a melyeket abban az idöben ugy keresik mint valamely 
nagy boldogságot,, és a melyek. az egéség és a jószág el 
vesztéseken kivül. nagy keserüségeket okoznak. mások. meg, 
az utálatos tisztátalan vétekel vesztik el magokot., a mely 
uralkodik tsak nem mindnyájan az ifiakban, fö képen 

30 abban [333a:] az idöben,1207 és sokakban ez a három. egy-
szers mind uralkodik. 

Kénszeritlek az Isten nevére kedves fiam, hogy vigyáz 
ezen három gonoszra. mint olyan három veszedelmekre. 

1206 a részekség, <(miat,) és a torkoság miat, [a részegség, helyett .] 
1207 [Eiőző lap alján, őrszók nyomai: az idöben] ée sokakban ez a 

három. [á — o-ból javitva.] 

360 



a melyeket el kel kerülnöd., igyekezél azon. hogy ezektöl el 
távozhasál., éa azt el hitesd magadal., hogy attol az el távo-
zástol füg. minden jovad, és üdveséged. 

VI Intés 
Hogy abban az idöben. el kel kerülni a té to-
vázást,1208 a hivatalnak választása iránt. ós 
a választés után. , könyen, és nagy ók nélkül. 

nem kel meg változni. 
Ez az intés igen szükséges még az ifiaknak. a midön vala-

mely rend választásának idejét el érik. hogy sokáig ne 
10 maradgyanak atétovázásban, az oka ennek a, mert az ilyen 

tétovázás1209 miat. magokot nem adgyák. az állando mun-
kára. sok idöt is vesztet el vélek, a melyet hasznosan tölt-
hetnék, sok kisértetekben veti öket, gyakorta a szomoru-
ságban. és a kedvetlenségben.; és a midön a sokáig tar t , 

10 alkalmatlanoká teszi öket mindenre., a mint ezt minden nap 
lá t tyuk [333b:] azokban, a kik soha sem tudgyák mire adni 
magokat. 

Idején el kel végezni a rendet a melyre akarják magokot 
adni, vigyázván mind azon által avégezésben mind arra, 

20 a miket már meg mondottuk. 
De a helyes végezés után. el kel kerülni az álhatatlanságot. 

és a változást,1210 a mely nagyob rosz a tétovázásnál, 
Nem lehet ki mondani hogy mitsoda sok roszat okoz egy 

ifiuban az ilyen álhatatlanság; az ördög azon mesterkedik. 
25 hogy azal a gondolkodásban. a szomoruságban. és a nyug-

hatatlanságban vesse ötet. és az u tán a hoszas tunyaságban, 
azért, hogy véle el vesztese haszontalanul az életnek leg 
jóbb idejét. és meg gátollya alkalmatosá tenni magát , vala-
mely jó hivatalra., az u tán anyughatat lanságra. ajó erkölcs-

30 höz valo unadalomra, az áitatos dolgoknak1211 elhagyására 
viszi ötet, nagy kisértetekben is veti. és gyakorta a feslett-
ségben. 

1208 tótovázást, [Második l — z-ből javí tva. ] 
1209 tótovázás [Második t — z-ből? javí tva . ] 
1210 véltozást, [Első á — é-hő\, l- g-hő\ javí tva . ] 
1211 dol<gol)goknak 
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Ezért is mondgya. a bölcs, hogy a ki változo, olyan mint 
a madár aki el hagya fészkit, mert valamint az ilyen madár 
nem talál nyugodalmat. ide s' tová repülvén1212 sohult meg 
nem állapo[334a:]dik. életét sok féle veszedelemre1213 teszi, 

5 ugy az álhatat lan ember is nyugodalmat nem talál. és sok 
veszedelemre teszi lelkét. 

kerüld el tehát fiam. a változo végezést. és ha abban az 
állapotban vagy, t ud meg hogy nagy kisértetben vagy, 
gyakorta ez a fogyatkozás az ifiuság vétkiért valo büntetés. 

10 ennek okáért alázd meg magadot az Isten elött. és kérjed 
szorgalmatoságal. hogy attol menttsen meg kegyelme által. 
és hogy adgyon néked állando elmét. hogy akarat tyában 
meg maradván azt hüségesen követhesed. 

VII Intés. 
Hogy elöre meg lása. hivatallyának veszedel-

15 mit. és köteleségit, és igyekezók.1214 a veszedel-
meket el kerülni, és köteleségit végben vinni, 

és hivatallyában Istenesen1215 élni. 
Nem szollok i t t az olyan könyen1216 elöre valo meg látás-

rol., hanem a valojában, és jól meg visgált. [334b:] elöre 
20 valo látásrol. 

Hogy ezt jól véghez vihesed két dolgot jovallok néked. 
elöször. hogy minden nap kérjed az Istent , hogy segittsen 
meg szent malaszttyával. , hogy el kerülhesed a veszedelme-
ket melyeket avilágban fogsz találni. és hogy veghez vihe-

20 sed mind a keresztyéni. mind a hivatalod köteleségeit, 
másodszor., hogy minden holnapban végy egy napot, a mely-
ben figyelmetesen1217 el olvasad a miket mondottunk, a 
veszedelmiröl. köteleségiröl. a rendnek, a melyet választot-
tál, azért hogy azokrol valoságosan gondolkodhasál, el kerül-

30 vén a veszedelmeket, és végben vivén hivatalodnak köte-
leségeit 

1212 repülvén {nem) sohult meg nem állapodik. 
1213 veszedelemre [re — beszúrás. ] 
1214 igy e<(ze)kezék. [igy ezekethől javítva, z — t-bő\ javí tva.] 
1215 Istenesen [Szóvégi n — t-hől javí tva. ] 
1216 könyen ( v ) elöre valo 
i2i' figyelmetesen [t — s-hő] javí tva.] 

prov 27. 
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VIII. lntés 
Hogy idején szoktasa magát arra. liogy ne 
szégyenellye a jó erkölcsöket, és azoknak tsele-

kedetit követni. 
A midön a fellyeb meg mondot akadályokot meg gyözöd, 

s lészen még egy hátra , mely az a nyomorult szégyen., a mely 
gyakorta jó erkölcs, a világ anyira meg romlot hogy a jó 
erkölcsöt szégyenlik. és azért [335a:] meg pirulnak, fö képen 
az ifiak közöt, azért is intelek arra. hogy szoktasad magadot 
még eleinte meg gyöani ezt a szégyent, mely nagy akadálya 

10 az üdveségnek.1218 utálatos dolog Isten elött. meg pirulni az 
ö szolgálattyáért, nem is fogja szolgainak tar tani az olya-
nokot a kik meg pirulnak. parantsolati t követni. 

Minden tehettségedel ellene kel állani fiam ennek a szé-
gyenek, eleinte enehéz, de még eleinte adgyad magadot arra, 

lD hogy ajót ditsérjed, a roszat gyalázad, és szabadosan köve-
sed az Istenes embernek tselekedetit, azt pediglen, se azért 
ne tselekedgyed. hogy az embereknek tessél. se at tol elne 
vonnyad magadot töllök valo féltedben. a jó tselekedetben 
arra nem kel vigyázni hogy a világ mit mond,1219 vagy mit 

20 gondol arol., tsak az Is tent kel tekinteni, aki azt paran-
tsolya, ós a keresztyéni köteleséget., a ki néki engedelme-
ségel tartozik. 

IX Intés 
Hogy az allando, és a valoságos jó erkolcsre 
adgya magát és nem a szines. ós tsalandó áita-

20 toságra 
Találni fogsz még fiam a világban egy [335b:] nagy vesze-

delmet: a melyben Istenesen akarván élni, magadot meg 
tsa lhatnád. az áitatoságnak választásában, el hagyván az 
állandó, és a valoságos jó erkölcsöt, a tsalando és szines 

30 áitatoságért. , a mely gyakortáb veszedelmeseb. a nyilván 
valo feslettsógnél, a mely közönsóges minden rendü embe-
reknél., söt1220 még az egyháziaknál. és a szerzeteseknél is. 

1218 az üdveségnek. ( a z ) utálatos [Törlés a sor végén.] 
1219 mn mond, < ar) vagy mit gondol arol., 
1220 söt <(a) még az [Törlés a sor végén.] 
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vannak tehát sok féle olyan szines áitatoságok, a melyek 
közöt. ezek. leg közönségesebek 

Elöször. vannak olyanok, akik az áitatoságnak, tsak a 
külsö részihez1221 ragaszgodnak, végben vivén szorgalma-
toságal. az áitatoságnak külsö tselekedetit., ugy mint a 
szokásbol valo imádságokot. holmi hagyatlan böjtöket. vagy 
valamely1222 külsö sanyargatásokot, és több ilyeneket, és 
azonban el mulat tyák a valoságost, és abelsöt. ugy mint , 
a vétek elkerülésit, a feslettségek meg jobbitását., az indu-

10 lat tyok sanyargatását. , meg is maradnak ugyanazon feslett-
ségekben mindenkor. kevélyek. haragosok, semmit nem 
szenvednek. boszu állok, a földi jókhoz, rendeletlenül ragasz-
kodhak., az ólet gyönyörüségihez, a pompához. a hejában 
valosághoz, és gyakorta a t isztátalan gyönyörüséghez, és 

15 más vétkekhez [336a:] 
Másodszor, vannak olyanok, a kik a jovallásnak tseleke-

detire adgyák magokat. és el mulat tyák. a parantsolatnak. 
és aköteleségnek tselekedetit., illyen az olyan tselédes gaz-
dának áitatosága, a ki gyakorollya a szenttségeket, szorgal-

20 matos a templomban menni. az ispotályokot meg látogat-
tya, és azonban el mula t tya a tselédihez valo köteleségit. 
a gyermekit oktatni . a jó erkölcsben nevelni, a tselódi üdve•• 
ségire vigyázni, azoknak magok viselésit meg visgálni, a 
házánál valo rendeletlenségeket meg orvosolni, adoságit 

2o meg fizetni, és a roszul kereset jószágot viszá adni. 
Harmadszor. vannak olyanok. kik a hagyot dolgok közül 

némelyeket meg ta r t tyák . és a többit el hadgyák, azokot 
véghez viszik, a melyek könyebbek. és a melyek hajlando-
ságával meg egyeznek. és el hadgyák. azokot a melyeket 

3 0 nehezebeknek lát tyák. póldának okáért, vannak olyanok 
a kik felebaráttyoknak semmi joszágában1223 kár t nem akar-
nának tenni, de arra nem hajtanak, ha betsületit el veszik 
ragalmazásokal., mások utállyák arészegséget., és kedvellik 
a t isztátálan vétket, mások a tisztátalan tselekedetet kerü-

1221 részihez <sz) ragaszgodnak, [ragaszkodnak, helyett .] 
1222 valamely [v — n-hől, vagy megkezdett m-ből ? javí tva. ] 
1223 joszágában <kért) [ ? ] kár t [kárt (kért) alá írva. í íem bizonyos, 

hogy Mikes javí tot ta , vö. az 50. sz. jegyz. ] 
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lik, és a tisztátalan kivánságtol. és beszédtöl magokot nem 
oltalmazák, mások szeretik feleba-[336b:]rátyokal jót tenni, 
de soha sem. néki meg botsátani. mind az illyen áitatoságok 
tsalárdok, mert aki el mula t tya egyikét a parantsolatnak, 

5 abban nintsen Isteni szeretet 
Negyedszer vannak olyanok. akik meg ta r t tyák a kötele-

ségeket, a melyekre tar toznak mindnyájan a keresztyének, 
de azokot el mulattyák. , a mellyek különösön az ö rendeket 
illetik., ez igy lévén, nem valoságos. hanem szines jó erkölcs. 

10 egy superiorban. egy pásztorban., egy magistratusban, ugy 
elni mint egy Istenes ember, és azonban el mulatni tisztt-
ségének gondgyát. és hivatallyának köteleségit. mások egy 
különös személynek jó erkölcsi, mások meg egy közönséges 
személynek, vannak olyan különös köteleségek, a melyeket 

15 el nem lehet mulatni, hogy ha tsak ajó erkölcsöt el nem akar-
ják tellyeségel hagyni 

Igen1224 hoszas volnék, hogy ha minden féle szines áita-
toságot elödben adnék., de hogy rövideden meg mondgyam. 
arra vigyáz hogy olyan erkölcsöt ne végy magadnak. a mely 

20 kevély. és maga nagyzó, a mely másokot meg vét t , semmit 
el nem szenvedhet, a [337a:] mások fogyatkozásira igen 
vigyáz. a magáét semminek ta r t tya , 

Se olyan erkölcsöt. a mely szomoru és gondolkodó, a mely 
mindenekhez kedvetlen, és nehéz, másokhoz kemény. és 

25 magához kedvezö., a mely gyors a gyalázasra. és1225 lasu 
a masokot mentésre. még mikor arra nagy oka volnais 

Se olyan különös erkölcsöt, a mely atöbivel nem akar 
járni, hanem rend kivül valo. és új áitatoságot akar követni, 
a melyek gyakorta a maga hittségtöl származnak, 

30 Se olyan alá valo és gyermeki erkölcsöt. a1226 mely reszket, 
a hol nem kellene tar tani . és a mely nem fél ahol kellene 
rettegni, a mely igen vigyáz az olyan dolgokra. melyekben 
vétek nintsen. és nem hajt az olyanokra, a melyekben 
vagyon. 

1224 Igen [e - javí tva. ] 
1228 és <soha sem) lasu [lasu (soha seni) fölé í rva;] a masokot 

[as — eg-hől javí tva. ] 
1226 a <(ki> mely reszket, a hol nem kellene tar tani . és a<(ki) mely 

[mely(hiy fólé írva.] 
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Se ellenben olyan vak merö, és szabados erkölcsöt. a mely 
olyan szin alat hogy1227 nagy vétkeket nem tselekeszik. a 
több vétkekre. egész szabadságot ád magának. ez igen nagy 
tévelygés., mert a ki a kitsinyeket meg veti, a nagyokban 

5 esik. 
Te olyan emberi tekéntetért valo erkölcsöt. a [337b:] mely 

tsak azórt tselekedteti ajót hogy másnak tessék. hogy 
betsültesék, hogy világi haszonra fordullyon. egy szoval 
a mely tsak magát tekinttse minden tselekedetiben 

10 Se olyan haszon keresö erkölcsöt. a mely azért adgya 
magát ajora, hogy abban testi hasznát talállya, és világi 
elömenetelét. 

Se olyan lágy. és változo erkölcsöt.1228 a mely leg kiseb 
akadályért meg lankad, a mely a jót el hadgya és viszá tér., 

l o mert abban valamely nehézséget talál. 
oltalmazad fiam magadot, mind az ilyen erkölcsöktöl. 

vagy is inkáb az ilyen fogyatkozásoktol. a melyek el ront-
tyák ajó erkölcsöt. 

Igyekezél ezeket el kerülni, és a valoságos jó erkölcsökre 
20 szert tenni, a te jó erkölcsöd alázatos legyen magában. 

kegyes, és másokot szeretö. ne légyen különös, hanem az 
anyaszent egyház rendét szerese, és a pásztorok igazgatását, 
okosnak, és értelmesnek kel lenni, az az, se igen félénknek. 
se igen szabadosnak., tselekedetiben rendesnek. ne légyen 

25 a maga haszna keresö. a mely tsak arra vigyázon [338a:] 
hogy az Istennek tessék. és ajót ö érette tselekedgye. bátor 
az akadályok közöt, és álhatatos a nehézségek közöt 

X Intés. 
Hogy hová továb eröseb légyen ahitben, és 

a vallásban. 
30 E még olyan intés, a mely igen szükséges. mert a hit 

fundámentuma az áitatoságnak., és a hit nélkül nem lehet 
üdvezülni. 

* sine fide impossibile est Deo placere. hebr 11. 
Domus Dei credendo íundatur. sperando erigitur, diligendo1228 perficitur. s. aug serm. 
20. de Terb. apostoli 

1 2 2 7 h o g y < h > n a g y 
1228 erkölcsöt. <a mely) a mely [Törlés a sor végén.] 
1229 diligendo [/- r-ből javítva. ] 
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A világban pedig találsz olyan eszközöket. a melyekel el 
akarnák rontani ezt a fundamentum béli követ. a melyektöl 
oltalmazad magadot, ugyan azért is adom tudtodra , azok 
az eszközök pedig, az Istentelenség. eretnekség. és a szaba-

5 dos élet, a gonoszoknak Istentelenségek, az uji tóknak eret-
nekségek. a vallás dolgában. és a1230 rosz keresztyéneknek. 
szabados élettyek. 

Az Istentelenség olyan tsada,1231 a ki az Isten ellen támad, 
száját fel t á t t ya a meny ellen. és a kezét a minden hato 

10 ellen.1232 emeli. és a ki el áll a teremtöje mel-[338b:]löl, hogy 
a teremtet állatoknak szolgállyon, igyekezvén azon hogy el 
ólthasa szivében azokot a szent gondolatokot, a melyeket 
ahit, az okoság. és még a természet ol tot ták abban, hogy 
a maga indulatinak adhasa magát. nagyob szabadságal. és 

15 a lélek üsméretnek keveseb furdalásával. 
Az eretnekség hogy követhese a maga itéletit a hit dolgai-

10 ban, el veti aközönséges anyaszent egyháznak jármát. , aki 
is oszlopa. és támasza az igazságnak. akin1233 a pokol kapui 
soha gyözedelmet nem vesznek, az Isten Fia igerete szerént 

20 a ki is azt hagya nékünk hogy halgasuk az anyaszent egy-
házát. hogy ha pogányoknak nem akarunk ta r ta tn i , ez igy 
lévén, a ki ötet anyának nem tar t tya . annak az Isten soha 
nem lészen a t tya . a szentek mondási szerént. 

* columna et firinamentum veritatis 1 Tim. super hanc petram aedificabo ecclesiam meam 
et portae inferi non praevalebunt adversus eam. qui Eccleaiam non audierit sit tibi sicut 
ethnicus et publicanus matt. 18. 

A rosz Catholicusoknak szabadoságok. arra viszi öket 
25 hogy feslettségekben meg maradgyanak, hogy az Isteni 

igazságokot visgálodgyák. és azokrol emberi okoskodásal 
itéllyenek, a mely mindenben meg tsalatkozik., az u tán a 

kételkedésben ejti öket, a kételkedesböl a rosz gondolatok-
ban, és a titkos tévelygésekben, a melyek a veszedelemre 

30 vezetik. 

1230 a [Beszúrás. ] 
1231 tsada, [A megszokott tsuda helyett .] a<(mely) ki 
1232 ellen. <(emeli.) emeli. [(emeíi.) sor fölötti; emeli. sor alat t i 

beszúrás;] és a ki [ki — beszúrás. ] 
1 2 3 3a{mely) (ellen) kin a pokol [kin (melyy fölé írva. ] 
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* Habere non potest Deum patrem, qui Ecclesiam nou habuerit matrem. S. Cypr. lib de 
unitate. Ecclesiac S. Aug. etlí3< alii. 

[339a:] Imó fiam ezek azok a három tsudák, a kiket el kel 
kerülnöd avilágban., gyülöllyed, és utállyad ezeket mint az 
emberi nemzetnek gyilkosit. az illyeneknek társaságokot el 
kerüllyed valamint szent Pál adgya elödben mondván. Az 

5 emberek magok szeretök lésznek., fösvények. kérkedékenyek, 
kevélyek, káromlok. a gyönyörüségeknek. inkább, hogy sem 
Istennek szeretöi. és ezektöl el távozál. 

Azt tellyeségel el hitesed magadal, hogy nintsen semmi 
féltöb, se meg változhatatlanab. a keresztyeni. közönséges 

10 hitnél, Ez a hit, a mely oly fel magasztaltatot. titkaiban; 
oly tiszta. és szent tudományiban. a mellyet a proféták 
meg jövendölték. anyi tsudák meg erösitették, a melyért 
anyi martyrok vóreket ki ontották. a melyet anyi tudos. és 
szent emberek oltalmazták. annyi sok népek bé vették. 

15 a mely anyi saeculumtol fogvást fent áll, és a melyet meg 
nem változtathatták. se a pogányok üldözési, se az eretne-
kek tévelygési, se a catholicusok rosz élettyek, 

* S. Aug. lib de utilitate credendi circa finem. IIoc factum est divina providentia per pro-
phetarum oracula, per humanitatem doctrinamque christi, per apostolorum itinera, 
per martirum contumelias cruces. sangvinem, mortes, per sanctorum praedicabilem 
vitam. atque in his universis digna rebus, tantis atque virtutibus pro temporum oppor-
tunitate miracula. 

Mind ezek után,1235 mondgya szent agoston. kételkedünké 
mi abban. hogy álhatatosan meg maradgyunk az Anyaszent 

20 egyháznak kebelében, a mely. az egész világnak [339b:] meg 
vallása szerént. az Apostoloktól fogvást mostanaig. az püspö-
köknek és pásztoroknak1236 egy más után szüntelen valo követ-
kezések által, mindenkor gyözedelmes volt a véghetetlen sok 
eretnekek közöt.,1237 akik haszontalanul támadtanak ellene, és 

25 akik meg itéltettek vagy a népektöl. vagy a Conciliumoktol., 
vagy a tsudák által, ? nem üsmérni tehát elsönek ezt az Anya-
szent egyházát. vagy a nagy Istentelenségtöl vagyon. vagy a 
vak merö, kevélységtöl. 

1234 et <alies> a lü . 
1235 u t á n , <két> m o n d g y a szent a g o s t o n . k é t e l k e d ü n k é 
1236 p á s z < t á s z ) t o r o k n a k 
1 2 3 ? k ö z ö t . , [< — fc-ból j a v í t v a . ] 

2 tim S. 2. 
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* i.'uin igitur tantum auxüium dei tantum profectum videamus. dubitabimus nos ejus 
Ecclesiae condere gremio, quae usque ad confessionem generis humani ab Apostolica 
sede per successionem Bpiscoporum frustra haereticis circum latrantibus, et partim 
plebis ipsius judicio partim Oonciliorum gravitate, partim etiam miraculorum Majestate 
damnatis. Culmen auctoritatis obtinuit, Cui nolle primas dare, vel summae profecto 
impietatis est, vel praecipitis arrogantiae. 

Te pediglen adgy hálát az Is tennek hogy az Anyaszent 
egyház kebelében1238 t e t t tegedet, maradgy meg abban hiven 
és álhatatoságal; kaptsolyad tanitásához magadot ennek 
a valoságos kalauznak,1239 légy engedelmeségel annak pász-

5 torihoz, és annak láthato fejéhez. és fö papjához. a fához 
magához ragaszkodgyál. és nem az ágaihoz, De hogy ahitet 
meg tar thasad, jó életet kel élni, mert a hi tnek meg rom-
lása, avétektöl vagyon. E parantsolatot ajánlom néked, mond-
gya szent Pál t imoteusnak. hogy vitezkedgyél azok szerént 

10 jó vítéséget, hited lévén és jó lelki üsmereted. melyet némelyek 
meg vetvén, a hit hajojábol ki estek. 

[340a:] XI Intés 
Hogy akeresztyéni tudományokban meg gyara-

podgyók. a melyek ellenkeznek a világóval 
Nem elégséges jól meg erösodni ahitben, szüksóges még 

10 a keresztyéni tudományokban. és szokásokban is meg gyara-
podni. aleg nagyob veszedelem a melyet a világban fogsz 
találni, a, hogy a világi hamis tudományok az elmédet meg 
ronttyák a melyek ellenkeznek az üdveségel; a melyek meg 
rontván az elmét, lehetetlen1240 hogy az élet, és a tseleke-

20 detek meg ne legyenek rontva. Látni fogtok Babyloniaban. 
mondá jérémiás profóta levelében a rabságban lévö sidok-
nak. arany. és ezüst, és kö, és fa Isteneket a vállokon hordozni, 
rettegtetvén apogányokot; meg lássátok azért. hogy ne legyetek 
azokhoz hasonlok, és ne kövesétek, látván pedig a népet, a kik 

2o azokot imádgyák., mondgyátok sziveitekben. Téged kel imádni 
uram. hasonlot mondok néked fiam, látni fogsz avilágban 
bálvány imádó embereket. tudni illik. ollyanokot a kik tsak 
a gyönyörüségeket, gazdagságokot. a hejában valoságokot 
keresik. tsak a test indulatit , és kivánságit követik. ót a fes-

1238 kebelében [Az első 6 helyén p-t 1 kezdett írni. ] 
1239 kalauznak, <e) légy engedelmeségel 
1210 lehetetlen <az) hogy az élet, [ A tizenegy intésből a kéziratban 

csak az 1. és 10. intés szövegének végén nincs aláhúzás. ] 

24 Mikes Kelemen Összes Művei IV. 

1 tim 1 18. 

Baruk. 6. 3. 
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lettsé-[340b:]get tiszteletben, és a jó erkölcsöt meg vetésben 
fogod látni, vigyáz arra. hogy a sokaságnak példája meg ne 
ronttsa az elmédet, erre valo nézve mindenkor szemed elött 
legyenek a valoságos keresztyéni tudományok, azok az örö-

5 kös igazságok, a melyeket a világ nem üsmórheti, és a me-
lyek soha meg nem változnak., ólttsad azokot az elmédben., 
hogy ázokal meg gyözhesed a világnak rosz példáit. és 
hamis tudományit . és azok legyenek valoságos igazgatoi 
életednek., akövetkezendóket adom elödben. arra is intelek. 

10 hogy gyakorta olvasad: 

XV Rész 
A keresztyeni tudományokrol 

Elsö Tudamány. 
Hogy mi nem ez életért teremtet tünk. 

hanem a menyért. 
Ez a keresztyóni igazságnak fundamentuma.: hogy egy 

15 Isten vagyon, és hogy örökös jutalmat készitet azoknak. 
akik ötet szolgállyák, hogy ez az ólet tsak. által menetel. és 
út . hogy az örök életet el érhesék [341a:] 

Hogy itt nintsen örökös lakásunk mondgya az Apostol. 
hanem mást olyat keresünk a mely nékünk készitetet 

20 Visgáld meg jól fiam ezt az igazságot. hogy jól meg fog-
hasad; és mindenkor szemeid elött legyenek. mint a kereszt-
tyéni élettnek olyan elsö igazságát. a melyhez kel szabni 
minden tselekedetidet 

II Tudomány 
Hogy az üdveségnél nagyob dolgunk nintsen 

20 ez életben. 
Ez az igazság az elsöböl következik., mivel. ha ez élet. 

egy más jóbra valo által menetel:, ebböl következik, hogy 
ehalando életben a mi leg nagyob dolgunk a, hogy az örökös-
nek el éréset meg nyerhesük., Egy dolog szükséges. mondgya 

30 az igazság. Mit használ az embernek ha az egész világot meg 
nyeri is. ha a lelkét el veszti 

fontold meg jól fiam ezeket a szokot és soha el ne felejt-
tsed. 
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[341b:] III Tudomúny 
Hogy az üdveséget bajal. ós munkával nyerik 

meg. 
Ezt nehéz az emberekel el hitetni. noha evaloságos az 

Isten Fia ezeket kiáltá minden keresztyéneknek, hogy a 
5 menyeknek országa. erö szakot kiván, Ha ki ötet akarja követni. 

tagadgya meg magát. és vegye fel keresztét; Hogy a kapu 
kitsiny. és az út szoros. mely az üdveségre vezet, másut meg azt 
mondgya Erölkódgyetek bé menni a szoros kapun. mert mon-
dom néktek sokan kivánnak bé menni, és nem mehetnek mind 

10 ezekre fiam igen figyelmez, és igyekezél meg gyözni az aka-
dályokot. a melyeket fogsz találni ajó erkölcsnek u t tyán . 

IV Tudomány 
Hogy a mi elsö gondunk ez életben a légyen. 
hogy az Istennek tessünk. és kegyelmében 

élyünk 
15 Ez életben az embernek az egyedül valo va[342a:]loságos 

boldogsága abban áll, hogy tessék az Istennek teremtöjé-
nek, urának, és örökös jovának, ennélkül a boldogság nél-
kül. a leg nagyob jók. tsak nyomoruságok., ezt a boldog-
ságot is ohajt tya egyedül szent Pál a kedves tani tványinak. 

20 és minden keresztyéneknek. Nem szününk érettetek imádkozni 
és könyörögni. hogy bé töltessetek az ö akarattyának isméreti-
vel. minden bölcseségel. és lelki értelemmél, hogy járjatok méltán 
az Istennek mindenekben kedveskedvén, minden jó tselekedet-
ben gyümölcsözvén. és nevekedvén az Isteni tudományban. 

20 hogy ha a keresztyének el hitetnék magokal ezt az igazságot. 
a halálnál inkáb kerülnék avétket . minden modot keresné-
nek arra. hogy az Istennek kedvóben lehetnének. és kegyel-
mében élhetnének. 

V Tudomány 
Hogy az Isten kegyelmében nem lehet lenni. 
hogy ha tsak tellyeségel azt fel nem teszik. 
hogy az Istent soha halálos vétekel meg nem 

bánt tyák 
Ebben a fel tételben ál a nagy parantsolatnak [342b:] vég-

ben vitele. hogy az Is tent mindenek felet szeresük, a mely 
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nélkül nem lehet Istennek tettzeni, se kegyelmében lenni, 
mert a ki nem szeret ahalálban marad: az Istent pedig nem 
lehet szeretni ha azt fel nem teszik hogy soha meg nem 
bánttyák. Ha engem szerettek, az én parantsolatimot meg 

5 tarttsátok., mondgya akristus, a ki engeml2il nem szeret, az 
én parancsolatimot meg nem tarttya. 

VI Tudomány 
Hogy avéteknél nagyob nyomoruságban nem 

eshetik az ember. 
A yétek oly igen meg bánttya az Istent, hogy soha 

10 azért,í242 se az emberek, se az Angyalok eleget nem tehetné-
nek. az el veszteti az Isten kegyelmét, a mennyet örökösön 
el veszteti vele, az örök kárhozatnak uttyára teszi. méltat-
lanná teszi minden szükséges kegyelmekhez, hogy ki kel-
hesen nyomorult állapottyábol, a melyben az Isten el hagy-

15 hattya igaságal., a mint el is hagya sokakot, oh' Istenem 
leheté ehez hasonlo nyomoruság evilágon., leheté hogy az 
emberek oly keveset gondolkodgyanak [343a:] erröl. és 
hogy ne, irtozanak ettöl anyomoruságtol.. hát té fiam gon-
dolkodolé erröl, kerülödé ezt minden tselekedetidben ? 

VII Tudomany 
Hogy az utolso veszedelem, a halalos vétek-

D e n i243 v a j 0 J l a l á l 

Ez a veszedelmeknek veszedelme. mert ez, az örök vesze-
delmeknek kezdete., minden joknak el vesztése. minden 
nyomoruságoknak kut feje., és az, minden segittség és 

25 reménség nélkül. egy szoval, ez az örókké valo kárhozat, 
hogy meg foghasad ezt a veszedelmet. fontold meg ha lehet. 
hogy milégyen az Istent el veszteni. és azt örökösön, a 
menyekböl kirekesztetni, és az1244 örökösön, arra itéltetni hogy 
az ördögökel kinoztatasál, és az örökösön, vég nélkül, szün-

30 telen, könyebség nélkül, reménség nélkül.: mindenkor a kin-
ban, a kéttségben valo esésben, hogy abban az rettentö 

1241 engem [Első e —n-ből javí tva. ] nem szeret, 
1242 azért, [é~t-ből javí tva . ] 
1243 [Sorvégen:] vé [új sor elején:] (ve ) tekben 
1244 az<t) örökösön, arra [. . .] órókósön, 

372 

joan. 14 15. 24. 



veszedelemben estól. noha azt el kerülhetted volna. anyi sok 
kegyelmet meg vetet tél ; anyi sok mód-[343b:]gyát az üd-
veségnek el vesztetted. , fiam leheté erröl gondolkodni, és 
ettöl nem rettegni? 

VIII Tudomány. 
5 Hogy ez a veszedelem sokakal meg történik. 

és azokal is a kik erröl leg kevesebet gondol-
kodnak 

E meg történik mind azokal, a kiknek idejek nintsen 
a penitentziára halálok elött, vagy a kiknek idejek lévén. 

1 0 penitentziát nem tar tanak. vagy ha t a r t anak is, nem ugy 
a mint kel: meg halván az üdveséghez valo szükséges készü-
letek nélkül. erre az okra valo nézve is int minket oly 
gyakorta az Isten Fia, lássátok, vigyázatok., és imddkozatok, 
inert nem tudgyátok mikor légyen az idö. vigyázatok. mert nem 

lo tudgyátok se a napját, se az oráját. Legyetek készen, mert 
olyankor jövök el. a mikor meg nem12i5 gondolnátok., A mit 
pedig néktek mondok, mindnyájoknak mondom vigyázatok 

[344a:] IX Tudomány 
Hogy gyakorta kel gondolkodni.1246 ahalálrol 

az itéletröl, és örökkévaloságrol. 
20 Ez a leg nagyob módgya. hogy el lehesen kerülni a közón-

ségesen valo veszedelmet. aki valoságal fog gondolkodni az 
Isten itéletiröl. tar tani fog, avétekben valo eséstöl, vagy 
hogy abban maradgyon. ha tsak kevés ideiig is, erre abölcs 
int minket. és mindenkor az emberek elméjiben kellene 

25 ezeknek lenni, Minden tselekedetidben emlékezél meg az utolso 
vegedröl. és sohu sem fogsz vétkezni, az ifiak1247 igen keveset 
gondolkodnak ezekröl., te pedig fiam gondolkodgyál ezek-
röl. azért hogy az Isten itéletiröl valo gondolat, a vétektöl 
el fordittson 

1245 nem [Beszúrás;] gondolnátok., A mit \A — a-ból javí tva. ] 
124c gondolkodni. \l — k-hó\ javí tva. ] 
1247 i f iak igen \ifiak — i/an-hó\ j a v í t v a . ] 

mark. 13 33. 
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X Tudomány. 
Hogy az Istent magáért, és szeretetböl 

kel szolgálni 
Noha a halálrol. az itóletröl. és az örökké valoságrol valo 

gondolatok szükségesek legyenek is a jó erkölcsre., [344b:] 
0 mind azon által tsak aban meg nem kel állapodni. tsak 

a szolgákhoz illik, a félelemböl valo szolgálat, de a nemesi 
lelkek. az Istent szeretetböl szolgályák. és azért mert érdem-
1J1248 hogy szeresók. tisztellyék. és szolgállyák, a félelem is 
jó; de ne légyen tsak magánoson., a szeretetnek kel el 

10 végezni, a mit a félelem el kezdet., oh' fiam hogy lehetne 
egy nemes lóleknek, más képen szolgálni hanem szeretettel. 
egy olyan Istent, aki magában oly szeretetre méltó, akitöl 
vette minden jóvát, és akitöl várja mindazt, a mit valaha 
remélhet. 

XI Tudomány 
Hogy el kel rendelni minden tselekedetinket. 
és az a rend az Isten törvénye légyen. a kristus 
példájára. és tudományára nézve. és nem avilág. 
se nem a mások példájokra, és szokásokra 

nézve. 
20 Ez igen közönséges bé vett mondás az emberek közöt; 

hogy ugy kel tselekedni mint mások. és azt adgyák okul 
tselekedeteknek, mert a világ illyen. ez a szokás., és hogy 
sokan eszerént tse[345a:]lekesznek, ez a tartás nem jó. tsa-
lárd, és veszedelmes, nem az embereket kel követnünk ha-

25 nem az Istent. a világ tele tévelygésel. az emberek1249 akár 
kik legyenek azok, magokot meg tsallyák, az Isten maga az 
igazság. azórt adta törvényit hogy a szerént éllyünk, a kris-
tust az ö Fiát azért küldötte el. hogy minket tanittson, azt 
parantsollya hogy ötet halgassuk. ezt a rendet kel követ-

30 nünk. Hogy azok, mondgya. szent Hieronimus. nem követik 
atévelygö sokaságot,1250 akik magokot az igazság tanitványinak 
vallyák lenni, bátran léhet azt követni, az ki azt mondotta, hogy 

1248 mer t érdemli (meg) hogy 
1249 az emberek {akik^ akár kik 
1250 sokaságot, [Első o —e-ből javí tva. ] 
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ö az12il út, az élet, és az igazság. az olyan soha el nem tévélye-
dik, a ki az igazságot követi., ne kövesed tehát avilágot, se 
amások szokásat, vagy példáját, ne tekénttsed semmi tsele-
kedetidben. az emberek itéletit, hanem az Isten törvó-

5 nyét.1253 a kristus, és az Anyaszent egyház.1254 mit tanit,. 
a mely anyaszent egyházat parantsollya hogy halgasuk, és 
semmit olyat ne tselekedgyél, a mi ellenkez[345b:]hetnék 
ezel a meg változhatatlan rendel 

* S. Hier. epist. ad celantiam Nec turbam sequantur errantem. qui se veritatis discipulos 
confitentur hunc certe imitari tutissimum est. atque ejus vestigia sequi. qui dixit. Bgo 
sum via, veritas et vita. nunquam errat qui sequitur veritatem126EMatth. 18 qui Bccle-
siam non audierit sit tibi sicut Ethnicus et publicanus qui vos audit. me audit. qui vos 
spernit. me spernit. luk. 10 

XII Tudomány 
Hogy a világ minden itéletiben. és tudományi-

10 ban meg tsalatkozik. 
Ezt az igazságot könyü meg mutatni. 

A világ örökös boldogságát az gazdagságokban tarttya. 
azokot buzgoságal ohajttya, és mindenek felet azokot keresi. 

A pedig bizonyos, hogy a gazdagságok az embert boldogá 
15 nem tehetik, azok gyakorta az üdveségre valo akadályok, 

a valoságos gazdagság a, hogy az Istent birhasák 
A világ azt tarttya, hogy tsak az érzékenység béli dolgok 

elégithetik meg az embert. és az életnek gyönyöriiségi 
A pedig1255 bizonyos., hogy tsak a jó erkölcsben találtatik 

20 fel az állando gyönyörüség 
A világ olyanokban tarttya a betsületet, a mellyek nem 

méltók a betsületre, ugy mint, a nagy hirben. névben. mél-
toságokban., a nagy rendben, az emberek tiszteletiben 

[346a:] A pedig bizonyos., hogy a valoságos betsiilet. ajó 
25 erkölcsben áll, és attol meg válhatatlan. 

A világ abban tarttya abátorságot, és nagyságot. hogy 
a meg bántást el ne szenvedgye. és boszut állyon, 

A pedig bizonyos, hogy a bátorság a meg botsátásban áll, 
vagy pediglen az Isten Fia nem volt bátor, a midön a keresz-

1261 ö az <élet.> ú t , az élet, 
1262 vetatem [Blírás. ] 
1253 törvényét. <és) a kristus, és 
I254egyház. [g — e-ből, y — ft-ból javí tva. ] 
1255 A pedig {pedig) bizonyos., 
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ten az üldözöiért könyörgöt, vagy niagát meg tsalta, a mi-
dön azt parantsolta hogy az ellenséget szeresük. A kettö 
közül egyike meg tsallya magát, mondgya szent Bernárd, 
vagy az Isten Fia, vagy avilág. az Isten Fia pedig maga az 

0 igazság, a ki magát meg nem tsalhattya., a világ tsallya 
meg tehát magát, a mely minden tudomanyiban tévelygés-
ben vagyon., nem ötet ke] tehát követni. hanem akristust. 

XIII Tudomány 
Hogy a földi dolgokot meg kel vetni. és tsak 

az Istenhez kel ragaszkodni 
10 Igen is kedves fiam. valami evilágban vagyon a tsak 

hejában valoság. nintsen semmi állandó, tsak az Isten. és 
az Istenben hejában1251 valoságoknak hejában valosága, 
[346b:] és minden hejában valoság. minden valami1258 itt 
vagyon atsak semmi. a mind tsak el mulik. valamint az 

15 árnyék, és a füst. ezért is mondgya a szent Apostol., hogy 
mindeneket meg vetet, és mindent ugy tekéntet mint a 
ganét., azért hogy a kristust meg nyerhese., A kedves tanit-
vány pedig minden hiveknek azt kiálttya. Ne szerésetek 
avilágot, se azt a mi avilágban vagyon. aki avilágot szereti, az, 

20 az Istent nem szereti, mert valami evilágban vagyon., a tsak 
a testnek kivánsága. a szemeknek bujálkodása. és az életnek 
kevélysége, A világ el mulik, és annak kivánságais. válasz, 
mondgya szent Agoston. vagy az ideig tartó dolgokot szeresed. 
és el mulyál az idövel. vagy az örökös jókót szeresed,. hogy 

20 örökké elhess az Istenel. 

* Mundus transit, et concupiscentia ejus.ls6e quid TÍS, utrum amare temporalia. et transire 
cum tempore. an mundum non amare; et Oum Deo in Aeternum vívere. S. Aug.lse0 tract. 
1 in ep. 2. S. joan. 

1 2 6 6 s e r m . 3 . [3.— b e s z ú r á s . ] 
1267 hajában [Mikes másutt mindig a hejában alakot használja.] 
1258 valami [mi — későbbi beszúrás. ] 
1259 e j u s . ^ q^ quid 
1260 S.Aug. <(tract in Cap 2.S.joan.) t ract . 1 in ep. 2.S.joan. [A 

tizenhárom tudomány szövegének végén, a 2. és 8. kivételével, 
lapszélességű aláhúzás van. Ezeket elhagytuk, mint az előbbi 
esetekben is. ] 

S. Bern. 
serm, 3 . " " 
de natÍT. Aut 
ille fallitur. aut 
mundus errat 

Bccl 1. 

philipp S 

1 Joan. 2. 
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Utolso Rész. 
A végig valo meg maradásrol. 

E kedves fiam aleg utolso intésem a melyet adok néked 
a te oktatásodnak bé fejezésére, e, mind nagyob. mind szük-
ségeseb a töbinél. mit használ [347a:] ajó erkölcsnek u t tyá-

5 ban valo menetel, hogy ha abban végig meg nem maradnak, 
a végig meg maradás koronáza meg ajó óletet, az is jutal-
mazta t tya meg, a végezi el az üdveségnek nagy munkáját . , 
ós kezdeti el velünk az örökös boldogságot. 

Igen nagy boldogság az ifiuságban. az Isten kegyelmihez 
10 valo hiiség., és valamely rendben menetelkor. a jó erkölcs-

nek meg tartása. de irtoztato boldogtalanság, a midön el 
felejtik az Isten szolgálattyára valo nagy köteleséget, és 
viszá élvén az ö irgalmaságátol vet t kegyelmekel., nyomo-
rultul el hagyák ötet, hogy a1261 rosz erkölcsöt kövesék, oh' 

15 fiam. vigyáz erre a nyomoruságra. jaj azoknak.1262 mondgya 
a bölcs. a kik el vesztették abékeséges türést, és a kik el hatták 
az ígaz utakot, és a horgas, utakra tértek. mit fognak tselekedni. 
a midön látogatni kezd az ur ? igen is fiam, mit fognak mon-
dani az Isten itéletinek irtoztato napján., a midön meg fogja 

20 nékik mutatni nagyságát. és sokaságát kegyelminek., és 
szemekre fogja hánni vétkes hálá adatlanságokot, hüség-
telenségeket, szolgálattyában [347b:] valo álhatatlanságo-
kot; a vakságot, a melyel ötet el hagyták, ö a ki minden 
joknak kut feje, és üdveségeknek osztogatoja. jobb let volna. 

25 mondgya szent Péter . meg nem üsmérni az igazság utát. hogy 
sem a meg üsmérés után, viszá térni a nékik adatot szent 
parantsolattol. 

A bizonyos hogy az ifiuságban valo jó élet szükséges, ajó 
vég el érésére, de az is bizonyos hogy azt nem követik. 

30 gyakorta1203 ugy történik az emberekel. valamint lá t tyuk 
a fákban, a melyek szóp virágokot hoznak tavaszal, de öszel 
gyümölcs nintsen rajtok. Az irás sok olyan példát ád elönk-
ben, a melyekben meg lá that tyuk. hogy sok számuak jó 

1241 a <j) rosz 
1262 azoknak. <a kik) mondgya a bölcs. a kik [Törlés a sor végén.] 
1263 gyakorta <lá t tyuk) ugy történik az emberekel. valamint 

lá t tyuk 

Eecli 2. 16. 

2 petr. 2. 21 . 
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erkölcsüek lévén ifiukorokban ;1264 ugyan meg is maradtanak 
abban holtig, de olyanok1265 példáit is hoza elé. a kik végig 
meg nem maradtanak1 2 6 6 abban; hogy az embereknek meg 
mutasa, mitsoda szorgalmatoságal kel lenni állandonak ajó 

5 uton. 
Ez t meg bizonyit tya a Joas király példája a melyet 

gyakor ta hoztam elé. a ki is a jó erkölcsben élvén továb 
negyven esztendös koránál. [348a:] az u tán nyomorultul 
esék a rosz erkölcsben. és a bálványozásban. 

10 De ez iránt a Salamon példája ir toztató 
Ennek a fejdelemnek. az Isten; sok rend kivül valo kegye-

lemel kedvezet volt. ötet a szüléi igen nagy gondal nevelték 
volt fel ajó erkölcsben, valamint maga mondgya. Ennek 
ifiusága szent volt, az Isten azt az irgalmaságát mu ta t t a 

lo volt hozája. hogy véle1267 beszéllet, és szabadságot adot volt 
néki. hogy tölle mindent kérhesen 

A ki is a kérésiben oly okos és jó erkölcsü volt, hogy 
gazdagságokot nem kére, se gyönyörüségeket: se ditsöséget, 
se semmit olyat a melyet az ifiak szoktak oly igen ohajtani., 

20 hanem tsak jo erkölcsöt. és bölcseséget 
Ez az Istennek oly igen meg tettzék, hogy olyan bölcse-

séget ada néki, a melyel felyül haladá mind az elötte, mind 
az u tánna valo embereket. Igen nagy bölcseségel tölté el 
életének nagyob részit, nagy jó erkölcsben. az Istennek 

25 kedvében.1268 az emberek tisztelték, és tsak nem imádták, 
mindenünnen meléje gyülekeztek, [348b:] hogy bölcseségit 
halhasák, a népit nagy okoságal igazgatá. tani tván azt az 
Isten szolgalattyára okos beszédivel, és a szent könyvek 
által a melyeket ira a szent Lélek sugarlásából. mind ezek 

30 u tán (~f iam ki hi tethetné el magával, hogy ha a szentirás 
nem mondaná.) mind ezek a tsudák, és kegyelmek után., ez 
a tsudálatos ember nyomorultul meg esik. a mely ret tentö 
veszedelemben veté. Ez a nagy világoság meg homályoso-

1264 ifiukorokban; [Első k — s-ből javí tva. ] 
1265 olyanok [ok — beszúrás. ] 
1266 marad tanak [n — k-höl javí tva . ] abban; <az) hogy az 
1267 v é i e (jy beszéllet, 
1268 kedvében. [kevében.-hől javí tva d beszúrásával. Nem Mikes 

d t ípusa, vö. az 50. sz. jegyz. ] 

2 Eeg. 12. 

3 Eeg. 
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dot, ez a tsudálatos bölcseség raeg hadgya magát tsalatni , 
és ez a nagy elme, a mely bölcseb volt minden halandoknál, 
az aszszonyok szeretetire adván szivét, tsak kevés idö alat 
el veszti minden bölcseségit, és oly vakságban esik hogy 

5 bálványozik, a bálványozo aszonyival együt., és annyi féle 
Isteneket imáda, valahány féle bálványozo feleségi valának. 

oh ! mely nagy vagy te. emberi nyomoruság ! oh ! gyarlo-
ság. oh ! emberi álhatatlanság. kitsoda ne rettegne az illyen 
re t tentö példára. hogy ha az olyan nagy jó erkölcsök. oly1269 

10 nagyon. meg esnek., mitöl nem ta r tha tnak . a közönséges. 
és közép szerü jó erkölcsök,? Ja j ujontában azoknak. akik 
az álhatatoságot el1270 vesztették. [349a:] és akik el ha t ták 
az jó erkölcsnekuttyát . , hogy a feslettségnek u t tyá t kövesék. 

Kedves fiam, tanul lyuk meg ebböl apéldábol hogy féle-
15 lemel, és rettegésel1271 keresük üdveségiinket., vigyázunk 

mindenkor magunkra. , és magunknak ne higyünk. A ki azt 
álittya1272 maga felöl hogy fent áll, vigyázon hogy elne esék., 
azt nem mondgya az irás. hogy a ki el fogja kezdeni. hanem. 
a ki végig meg marad. üdvezülni fog. 

* matth. 24. qui perseverayerit usque in finem hic salvus erit. 

20 Hogy ezt a veszedelmet el kerülhesed.; ezekre a modokra 
vigyáz 

I Hüségel kel lenni az Isten malasztihoz, valamint ezt 
szentül mondgya a tr identinumi szent Concilium, 

Hogy ha mi el nem mulattyuk az Isten kegyelmét, él végezi 
25 mi bennünk a jó tselekedetet, a melyet el kezdette, munkálkod-

ván mi bennünk az akaratot. és a végben vitélt 

* Concil. Triden. sess 6 C. 33. Deus enim nisi ipsi illius gratiae defuerint sicut coepit1273 opus 
bonum ita perficiet. operans velle et perficere 

2. Mindenkor alázatoságban kel élni, félelemben. és a 
magunkhoz valo kételkedésben, a jó tselekedeteknek mun-
kájában, mert ugyan azon Conciliumnak szent tanitása 

30 szerént, ámbár. , Mindennek erös reménségel kel is lenni az 

1268oly(a) nagyon. meg esnek., mitöl nem (ne) tarthatnak. 
1270 el •( hatták. és) vesztették.és 
1271 rettegésel [Második e fölött áthúzott ókezet. ] 
1272 álittya [i— a-ból javítva. ] 
1273 coepit (bonum) opus bonum 

3 Reg. 11. 

philip 2. 
Cum metu et 
tremore salu-
tem vestram 
operamini. 

1 Cor. 10. 
qui se existimat 
stare. videat 
ne cadat. 

* 
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Isten segittségében, mind azon által azok akik azt gondollyák 
hogy fent állanak: [349b:] vigyázanak hogy meg ne esenek, és 
üdveségeken munkdlodgyanak, félelemel. és rettegésel. a mun-
kakban. a vigyázásokban. az alamisnálkodásban. az imádsá-

0 gokban, az Istennek valo ajándékban, a böjtölésben, és atiszta-
ságban, mert mint hogy még a ditsöségben nem mentenek., 
ha nem tsak reménlik abban élni, azért rettegniek is12U kel. 
a testel, a világal, és az ördógel valo viaskodástol., a melyben 
gyözedelmesek nem lehetnek, hogy ha tsak az Isten kegyelmé-

10 vel. az Apostolnak nem engedelmeskednek. a ki azt mondgya, 
hogy ne atest szerént élyünk, mert ha a test szerént elünk meg 
halunk., de ha a lélekel. meg sanyargattyuk a test tselekedetit. 
élni fogunk. 

* ibid. In Dei ausilio firraissimam spem eollocare, et reponere omnes debent. Deus enim etc. 
sup. verum tamen qui se existimant stare videant ne eadant. et cum timore et tremore 
salutem suam operentur in laboribus in vigilliis, in eleemosynis in orationibus, et in 
oblationibus in jejuniis, et castitate. formidare enim debent scientes quod m spem glo-
riae, et non in gloriam renati sunt,. de pugna quae super est Cum carne, Ouni mundo, 
et Cum diabolo; in qua victores esse non possunt, nisi cum Dei gratia Apostolo obtem-
perent. dicenti. Debitores facti sumus nou Oarni. ut secundum carnem vivamus.: si 
autem spiritu facta Oarnis mortificaveritis.1275 vivetis. 

3. Hogy nagy szorgalmatoságal kel vigyázni öt t dologra. 
10 1. el kel kerülni az Isten meg bántására valo veszedelmes 

alkalmatoságokot.1276 mert aki aveszedelmet nem kerüli 
abban esik. 2. a vallás béli lágyságban nem kel esni, mert 
az avétekre viszen. 3 El kel kerülni az el hagyásnak [350a:] 
vétkit, fö képen azokot, a melyek ellenkeznek a mi rendünk-

20 nek köteleségivel,, az illyenben gyakorta meg tsallyák mago-
ka t , ajó erkölcsüek. a kik elhadgyák különös köteleségeket, 
amelyekre nem vigyáznak. 4. meg kel magát örizni a titkos 
maga felöl valo sokat állitástol. a mely könyen szivárkozik 
az áitatosághoz, 5. El kel keriilni a botsánando véteknek 

20 sokaságát, a melyeket ha el mulat tyák a halálos vótkekre 
viszen. A ki a kevés fogyatkozásokot meg veti. lassanként 
el esik. 

4. Gyakorta kel meg visgálnod lelkednek állapottyát. , 
annak szokásit, hajlandoságit, hogy meg üsmérhesed azokot 

30 a melyek roszak, és azokot meg jobbithassad, erre valo nézve 

1274 rettegniek is kel. [is — későbbi beszúrás a két szó közé. ] 
1275 mortificaveritis. fElső t—f-hől javí tva. ] 
1270 alkalmatoságokot. <[2.) mer t [Törlés a sor elején.] 

Eccli 19 
qui spernit mo-
dica paulatim 
decidet 
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gyakorta meg kel visgálnod magadot és meg ujitani belsö 
képen magadot hogy uj eröt vehess az Isten1277 szolgálat-
tyára, olvasad gyakorta a fellyeb valo intóseket. és a keresz-
tyéni tudományokot, végtire, a végig valo meg maradást 

5 az Istentöl kel kérni minden nap. , Ennek a nagy jónak el 
nyerésiért mondotta az Ur., hogy vigyázni. ésimádkozni kel. 
hogy mindenkor imádkozni kel. soha attol meg nem kel szünni, 

[350b:] Szent Agoston azt mondgya. hogy a végig valo 
meg maradást az imádsagra adgyák meg. És a második 

10 Arausicanumi Concilium arra tanyi t . hogy a hiveknek. és 
a szenteknek.mindenkor kel kérni az Istennek segittségit, hogy 
a jó véget el érhesék, vagy a jó tselekedeteket gyakorolhasák 

* S. Aug. lib 2. de bono perseverantiae. cap 29 constat Deum alia danda etiam non oranti-
bus,1*78 ut initium fidei, alia non nisi orantibus praeparasse, utriusque in finem per-
severantiam. Concil. Arausic. 2. 0. 10. Adjutorium Dei etiam renatis, et sanctis semper 
est implorandum. ut ad finem bonam pervenire. vel in bono possint opere perdurare. 

O h ! fiam. mely boldog lész., hogy ha még ifiuságodban 
el kezdvén az Istent szolgálni. egész életedben azt mondod 

15 nékie Dávidal. Isten tanitottál engem ifiuságomtol fogvást, és 
mind ez ideig beszéllem tsudúidot. Én vénségemig, s' öszülése-
mig: Isten ne hadgy el engem. 

Végtire kedves olvasom., emlókezól meg arol.hogy az élet 
el mulik. a halál jö, és az örökké valoság közelget, az élet 

í0 olyan mint egy szem pillantás. és az örökké valoság attol 
a szem pillantástol füg. oh ! szem pillantás, oh' örökké valo-
ság. fordittsuk leg aláb ezt a szem pillantást a teremtönk 
szolgálattyára. a ki örökké tar to szolgálatot érdemel tölünk. 
adgyuk magunkot egészen ehalando életben. annak az imá-

25 dandó jóságnak, a ki egészen nékünk [351a:] adgya magát: 
az örökös életben, semi el ne valaszhason soha az ö szolgá-
lattyátol, kitsoda választhat el minket a kristus szeretetétöl 
mondgya az Apostol. oh Istenem. ! meg ne engedgyed azt. 
hanem ad meg azt szent irgalmaságodból., hogy a mi szive-

30 ink veled örökösön meg egyesüllyenek. és hogy ate szent 

1277 az Isten<(I) szolgálattyára, [.(I) hosszú</)-re javítva. A be-
kezdés elején elírásból:] Gyarkorta 

1278 orantibus, [n—t-ből javítva.] 
127 VSp) Psal. 

mark. 1?» 
luk. 23. 

Psal.líJ» 70. 17. 

Rom 8 
quis iios sepa-
rabit a Chari-
tate Christi. 
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akaratodot követvén mindenekben. nagy hiv állando szere-
tettel szeresünk tégedet ez életben, hogy örökösön szeret-
hesünk, imádhasunk, és áldhasunk a mennyegben, ahol élsz, 
és uralkodol. örökon öröké 

Amen. 

V é g e 



VARIÁNS 

AZ IFFIAKNAK KALAUZZA 
AZ ISTEN UTTYÁBAN 

Az Sz. Irásból. és az Sz. Atyákbol Szedegetett 

keresztényi oktatások 

ÖTT. SZAKASZRA OSZTVA. 

Ut detur parvulis astutia: adolescenti scien-
tia. et intellectus. prov. 1. 

1.7<2>44. 





t 
[3b: üres] [4a:] Ajánlom Fiu Isten Sz Felségednek ezt 

az érdemetlen kis munkámot . 
Néked ajánlom oh lelkeknek2 ura ezt az munkámot . te 

tölled jö, mennyen is viszá hozád, mert néked ajánlván, 
0 ollyat adok néked. az mely tiéd minden képpen. az te se-

gittségedel akarom el kezdeni, és reménlem hogy segittsé-
gedet adod nékem. mert dicséretedre akarom magyar nyelv-
re forditani. oh Istenem vedd kedvesen ajándékodot. és meg 
ne vessed azt, órdemetlen voltáért annak aki tenéked adgya. 

10 és adgyad, hogy az te sz. oktatásid gyüinölcsöt teremcsenek 
azoknak szivekben. az kik ezt olvasák. beszély urám az ö 
sziveknek akkor; mikor ezek az betük beszélnek azö sze-
meknek. igen sziikséges uram hogy az iffiu lelkeken3 meg 
mutasad erejit irgalmaságodnak. leg nagyob része az iffiu-

15 ságnak akor hágy el. a midön kellene el kezdeni szolgálato-
dot. el is felejtik azt az kötést, mellyet te t tek veled az 
kereszttségben.4 és azt az meg becsülhetetlen malasztot. 
mellyet vettek. az5 te véghetetlen joságodtól. o h ! [4b:] 
szenttséges idvezitö ne engedgyed el veszni azokot az lel-

20 keket. mellyeket drága véreddel váltot tál megh. és az kik-
nek üdvöségekért. annyi szeretetett muta t tá l . tarsd meg 
öket szolgálatodban. ne engedgyed hogy meg hajt tsák tór-
deket az báál elött. és hogy el ne veszessék magokot ez meg 
romlott világnak mérgével, ujisd meg papjaidnak szivekben. 

25 azt az szeretetet az mellyel voltál az iffiuságnak üdveségek-
hez. és alázatos szivel kérlek adgy kegyelmet nékem, hogy 
ezen elötted érdemetlen munkám. és azon idö mellyet abban 
töltök légyen kegyes jesusom dicsöségedre 

1 [A címlapon:] ^Rodoszto.) 1.7<2)44. [Mikes elütő t intával 
javítja az 1724-et — a 2-est 4-re — 1744-re.] 

2 lelkekk [Rövidítésjellel; alább többször is.] 
3 [Sorvégen:] lel [új sor elején:] (keknek)keken 
4 kereszttségben. [ség hosszú f betűje s-ből vagy esetleg r-höll 

javítva. ] 
5 az <j) te véghetetlen joságodtól. 

25 Mikes Kelemen összes Művei IV. 385 



ELÖL JÁRÓ BESZÉD. 

Kegyes olvasó. 
Ez az könyv nem kiván hoszu elöl[5a:]járo beszédét, 

mivel midön idegen nyelvböl magyarra akartam forditani, 
az én meg válto Jesusom segittségével. Szándékom nem 

5 egyéb vala hanem hogy6 az ö Sz. Nevének dicsöségére. és az 
iffiaknak lelki hasznokra légyen: az Istennek szent kegyel-
me. és az bujdosásomnak ideje., adván alkalmatoságot erre. 
hogy szomoruságal muló idömet, haszontalanul ne tölte-
ném, és egyszers s.mind ezen munkám, magam oktatására 

10 is fordulna., az iffiak fel talállyák ebben az könyvben. Elö-
ször minémü ösztönök köteledzik öket az jó erkölcsre, 
masodszor: mi moddal kell azt meg nyerni, harmadszor. 
ennek keresésében micsoda akadállyokot fognak találni. 
negyedszer. minémü jó erkölcsök szükségesek nékiek. Ötöd-

15 ször mikép[5b:]pen lehesen nékiek jo választást tenni. éle-
teknek rendiben 

Nem nékem, hanem neked kel itéletet tenni kegyes olvaso 
ezen könyvnek hasznárol. és mivel az iffiak oktatására valo. 
reménlem hogy hasznosnak fogod itélni. annyival is7 inkáb. 

20 mivel az mellyeket foglal magában. leg inkáb az sz. irásbol, 
vagy az sz. attyák irásibol vannak. ki szedegetve 

Kedves. fiam,8 ezen könyvet. kérlek olvasad ollyan szán-
dékal. hogy meg tanulhasad az mi szükséges üdveségedre 
az az. hogy mint szolgálhasad azt. az kinek mindenel tarto-

25 zol. olvasad az tanulásnak kedviért. figyelmeteségel. és 
rendel. meg gondolván azt. hogy nem én tanitlak. hanem 
az Isten. mivel ö tanit bennünket az sz. irásokban, és az 

G hogy [Beszúrás. ] 
7 is [Későbbi beszúrás a két szó közt. ] 
8 * Kedves fiam, <(mint hogy leg inkab oktatásodra forditottam 

meg.) ezen könyvet. [Erősen elütő t in tával áthúzva, valószínűleg 
1744-ben. Az 1744-ben végzett szerzői javításokat az alábbiakban 
ezzel a csillagos lapalji számozássa] jelöljük. — Ezek a későbbi 
szerzői iavítások általában sötét, szinte fekete t intával történtek.l 

:Í86 



sz. attyáknak irásiban. olvasad tisztelettel és szeretettel. 
keresed az igazán valo bölcseséget,9 és meg találod, meg 
találván. diceöittsed az Istent.10 mert azt ö adgya. danti 
mihi sapientiam. dabo gloriam. és fordittsad azt, az Isten 

5 dicsöségire és lelked üdveségire. az mellyet adgyon meg 
néked. az dicsöségben lóvö jésus —. 

9 bölcseséget, [í—d-ből javí tva. ] 
10 Istent. [J —£-ből javí tva . ] 

25* 

Eocle. 51. 
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t 
[6a:] Az. Iffjaknak k a l a u z z a ~ 

Az Is ten Ut tyában . 
Keresztényi. oktatásokot adó At tya beszédi. 

az ö Fiához 

ELSÖ SZAKASZ 

Hogy micsoda okok köteledzik az embereket. az jó 
erkölcsre adni magokot iffiuságokban 

Elsö Resz 
Kórdés. Mi végre teremtete t t az ember?. 
Felelet. Mind azok közöt az mit az embernek szüksóges tud-

5 ni, mindenek felet azon végnek meg üsmérésót,11 az mellyért 
van ezen az világon. mert mivel értelmes teremtet állat. 
mindeneket kelletik néki olly vógre munkálodni, az mellyet 
el érvén. abban találhasa szerencséjit. és boldogságát. de 
azon végre nem munkálkodhatik, hogy ha12 ollyan üsme-

10 rettsége nem lesz az mely indittsa és ösztönöze azon utnak 
keresésére az mellyen azt el érheti. az mely ember az maga 
utolso vógit nem tudgya: nem külömbözik az oktalan állat-
tol. mert csak [6b:] az jelen valot, az meg foghatot,13 és 
órzekenségit illetöket tekinti, . az oktalan állatok hasonla-

15 toságára., az melyben ezeknél annál is nyomorultab, mert 
azokban14 ezek magokhoz illendö boldogságot találnak. 
mellyekben az ember, nem hogy nyugodalmat, de csak 

11 meg üsmérését, [meg üsmérése,-ből javí tva világosabb t in tával ; 
szóvégi e — é-re javí tva és a szóvégi vesszőre írva a t betű. ] 

12 * hogy ha <azt ugy meg nem üsméri. hogy azon üsmerettsége 
által, azon végnek kivánsága. inditvan benne,}> ollyan üsmerettsége 
nem. lesz az mely indit tsa és ösztönöze [A javítás a törlés fölé írva. 
1744;] azon u tnak keresésére <^ösztönöztessek.,^> az mellyen azt el 
érheti. [r — megkezdett ft-ból javí tva. ] 

13 az meg foghato,t, [A t, későbbi betoldás sötétebb t intával . A 6a 
alján a bal sarokban a margón Mikes beírása: 6.] ' 

14 * azokban <ök.)> ezek [A javítás a törlés fölé írva. 1744.] 
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nyughatatlanságokat, és vég nélkül valo nyomoruságokot 
talál. 

Ezen tudatlanságbol következik kedves fiam az embernek 
minden mértékletlensége.,15 és az ö életének feslettsége. mert 

5 nem ismervén az maga mennyei eredetit, sem azon nemes, 
és mennyei végét az melyre teremtöjétöl rendeltetet ; min-
den elméjit az halando élet javának birtokára függesztvón, 
azt fellyeb nem emeli. és csak ugy éll az földön. mint ha az 
földi életért teremtetet volna. 

10 Es valamint hogy szánakozásra mélto volna egy király-
nak. az királyi páltza, és korona viselésére született fia. ha 
még is csak egy szegény ember házánál akarna lakni. minden 
tudatlanságban., és paraszti munkában foglalatoskodván, 
aval meg elógednék, hogy16 együgyüségben kerese életét. 

15 homlokának veritékivel: nem gondolkodván pedig arrol az 
mire született bizonyára annál nagyob szánakodásra mélto 
az ember, az ki az Istennel örökké valo uralkodásra, és fiui 
méltoságra rendeltetvén. még is ezen teremtésének boldog 
végételfelejti, ésazföldhözragaszkodván,ülynagy dicsöségü 

20 boldogságtól. az mely teremtöjétöl néki készitetet, magát 
meg foszttya. 

Arra akarván tehát tégedet édes fiam inteni. hogy még 
iffiuságodban az jó erkölcsben foglalatoskodgyál. leg elö-
ször is azt adom elödben, hogy mi vagy, és mire rendeltettél, 

25 kivánván tégedet abbol az veszedelmes tudatlanságból fel 
óbreszteni. a mely olly közönséges az emberek közt. oly 
vélekedesben is vagyok. hogy az utolso végedet meg17 ismér-
vén, buzgóságal fogsz azután fohászkodni, és még most ide-
jén minden tehettségedel azon lészesz hogy azt el érhesed. 

30 Három dolgot adok azért elödben, kedves fiam. az kiröl 
soha el ne feletkezél. tudni illik. mivagy? ki t e t t té[7a:]ge-
det18 azzá a mi vagy, és miért teremtettél . 

Elöször gondold meg tehát , hogy ember vagy. az az, ész, 

15 * mértékletlensége., [let szórész — sor alatt i beszúrás, való-
színűleg 1744-ben.] 

16 hogy <( azon) együgyüségben 
17 meg ismérvén, [meg e-je fölött elmosódott vessző. ] 
18 té[7a:]gedet [gedet fölött halvény t in tával írt és elmosódott, de 

i'em törölt szavak:] az jel [talán sorkezdés volt, de nem folytatta. ] 

1. Hiceoda tz 
ember 
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és értelemel fel ékesitetet; lólekböl, csudálatra móltó testböl 
állasz. az Isten képire teremtetett, és minden19 teremtett 
állatok felet valo vagy. 

Másodszor gondold meg azt. hogy nem vagy magadnak 
5 munkája. mert az lehetetlen dolog. hanem mástol vetted 

a mi vagy, de kitöl ? hanem attol az ki az eget. és az földet 
teremtette., azkitöl mindenek erednek. ugyan is ö formálta 
testedet az anyád méhében és hatalmaságábol teremtette 
lelkedet, és igy az Isten munkája lévén. az Isten az te 

10 attyád. és az földön lévö atyádon kivül vagyon még egy az 
égben. az kinek mindenel tartozol. 

Harmadszor. fontold meg, miért teremtett az Isten. erre 
vigyáz fiam. mert ugyan is miért és mi végre gondolod hogy 
az Isten hozot téged az világra. 

15 K. Én eddig azt véltem, hogy azért vagyok21 ez világon, 
hogy az gyönyörködtetésben, és kedvem keresésében. él-
lyek. kinttset és joszágot szerezek., de talam inkáb azért. 
hogy hirt nevet keresek? 

F. Távul lógyen szerelmes fiam ez az gondolat töUed. vagy 
20 mi nemes es drága22 az Isten elöt az te lelked., hogy azt csak 

illy csekcly, es mulando23 dologra rendelte volna. keserü-
ségre fordul az gyönyörüség. az gazdagság el vész. füstben 
megyen az nagy hir név. az hoszas életben akarodé tehát 
vetni boldogságodot. nem gondolkodván az más életröl. ? 

25 ha ez ugy van. nem külömböztetel. az oktalan állattól; hát 
az a nemes lélek. az kit az Isten adot néked,. észel, értelem-
mel, és akarattal fel ékesitetett, mindennek meg üsmérésére 
alkalmatosá tett. vallyon nem mutat-[7b:]tyaé meg néked, 
hogy nagyob és fellyeb valo végre teremtettél. ? visgáld meg 

so testednek rendelésit, annak egyenes állását,. fel költ feje-
det. és szemeidet az egek nézésére. csak abbol is meg látod 
hogy nem az földért teremtettél. nem ugy mint az oktalan 
állatok.,24 kik csak az földre néznek. 

19 minden [en — beszúrás. ] <(alT> teremtet t állatok 
20 t e remtet te [Első í — r-ből javí tva . ] 
21 vagyon [vagyok helyett .] 
22 drá ga [ A két szótag közt tintafolt van. ] 
23 mu—lando [A két szótag közt tintafolt van. ] 
24 állatok., <es) kik csak 

2. ki fceremtet-
te" az embert. 

3. miért terem-
tette Isten az 
embert. 
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Pronaque cúm spectent. animalia caetera terram 
os homini sublime dedit, Coelumque tueri, 
jussit et erectos., ad sidera tollere vultus, 

kedves fiam. te pedig az menynek birtokára teremtettél. 
5 ót van lako hellyed. onnét vetted eredetedet. az égböl jött, 

ugyan oda viszá is kel térni lelkednek. 
K. Vallyon ugyan gondolhatnáé valaki, hogy az égen valo 

teremtett állatok. ugy mint az csillagok. és az napnak látá-
sa. az Istennek olly szép munkája-5^. és mind az. az mi 

10 nagy, és csudálatos tészi boldoggá az embert az égben? 
F. bizonyára egyik sem tehet boldoggá ezek közül az Isten 

elöt; mert mind aláb valok léven nálad, szolgálatodra. s' 
nem boldogságodra teremtettenek. egy szoval gondold meg, 
hogy minden világi teremtet állatok közül, akár mely nagy, 

15 és csudálatos legyen az. de nem tehet tegedet boldogá. mert 
nem is teremtett az Isten tégedet ezekért. hanem csak egye-
dül magáért. hogy önnön magát néked adván. véle élly az 
mennyekben. az leg szebb teremtett áUattyát nem itélvén 
méltonak hozád. magát adta néked boldogságul. azért is 

20 adot néked, az maga képire teremtett lelket, és ugyan attol 
is vagyon, hogy ez soha az világi jónak birásával meg nem 
elégszik, s' abban meg nem nyugszik, mellyet életünknek 
minden napjaiban tapasztalhatunk. ^. minden nap. 

Ugyan is tehát, ujonnan is mondom, nem az teremtet. 
2o állatokért alkattál kedves fiam, hanem ezeknek26 teremtö-

jéért. [8a:] az ki az te utolso véged. s' nem az hogy. az 
teremtett állatokal meg elégedgyél. hanem hogy az Istennel 
az örökké valo boldogságban meg edgyesülvén. ezen emberi 
elmétöl meg foghatatlan boldogságban uralkodgyál,27 ez az 

30 te rendelt veged, s' örököd, mellyet az te mennyei attyád 
készitet néked. magadban szálván tehát., visgáld meg ezen 
két dolgot. 

Elöször mit csináltál eddig azon vég el éréséért,.28 az 
melyre az Istentöl rendeltettél, ez volté szívednek kiván-

35 sága igyekeztélé magadot érdemesó tenni annak el érésére. 
26 imaginem <(facta) dei facta 
26 ezekk 
27 uralkodgyál, < -fc .) 
2 8 é résé<(re)ér t , . 

metam. 3. 

ífcras admira-
bile opus ex-
celsi 

Eocl. 1. 43. 

•*- iiiinirum ad 
imaginem** dei 
facta anima 
rationalis cae-
teris omnibus 
occupari potest 
repleri omnino 
non potcst. ca-
pacemdoiquid-
quid deo niinua 
est, nonimple-
bit S. bern. in 
declamationi-
bus 
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jaj talám még arrol illendö képen nem is gondolkoztál. és 
vétkes életeddel attol talám el is távoztál. azokot követvén. 
kik hátokot fordittyák azon boldog lako helynek. az mely-
ben hivatatnak mennyei attyoktól. oh emberi vakság mely 

0 nagy vagy ! oh szerelmes fiam mint szánom nyomoruságodot 
ha teis ebben találtatol. 

Másodszor. Gondold meg, mit kellesék cselekedni azon 
boldog végért, az melyre hivatattál. vallyon ugyan sokáig 
fogszé még oly feledékenségbe élni édes hazádról. s' meg 

10 nem emlékezvén29 az egekröl. oh mennyei boldogságnak fia. 
ki az ógböl jösz, és ugyan azért teremtettél. oh ember. mond-
gya chrysologus sz. póter. mi közöd az földhöz. mivel magad-
ban meg üsmered hogy az égböl jösz. mikor azt mondod. mi 
atyánk ki vagy az mennyékben. az égböl valo eredetedért tarto-

15 zol mennyei képen élni. külömben élvén. az eget meg veted, és 
kissebséget tész mennyei eredetednek. fordittsad tehát elmé-
det arra kedves fiam, hogy teremtésednek boldog végit el 
érhesed. minden tehettségedel azon lévén, hogy az Isten 
fiui méltosághoz illendö életet élly, mivel arra vagy rendel-

20 tetve. hogy az mennyei boldogságot, birván az Istennel meg 
edgyezél. ezt pedig az tóged örökké el veszthetö vétek el 
kerülésivel, és az jó erkölcsök gyakorlásával érheted meg, 
csak egyedül ezek is vezethetnek30 tégedet, jó végednek 
uttyára 

[8b:] Második Resz 
25 Az kereszttség kegyelmóre valo hivatalrol, ós ennek 

köteleségéröl. 
Hogy ha arra az nagy méltoságu vógre teremtetvén, köte-

leztetel az Isten szolgálattyára. nem aláb valo köteleségel 
tartozol néki azon modért. mellyet adot. hogy azt az boldog 

30 véget el érhesd. ez az a nagy kegyelem; melyet tett veled 
midön az keresztenységre hivut, hogy az egész31 emberi 
nemzetre, az bünórt eredet veszedelemböl az kereszttség32 

által meg menttsen. tégedet. 

29 emlókezvén [m — l-hől javí tva. ] 
30 vezethetnek [z — megkezdett h-böl javi tva.] 
31 egész [é—y-böl javí tva. ] 
32 kerettség [Elírás. ] 
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Erre figyelmez kedves fiam, hogy meg órthesed jól. ezen 
meg becsülhetetlen malasztnak nagyságát. mert igen szük-
sóges ezt meg üsmérni még iffiuságodban. az keresztenyek 
közöt közönségesen el áradot nyomoruságok3 3 el távozta-

5 tására. nézve, mivel ezeknek34 nagyob része, nem tudgya 
mit tégyen35 az keresztényi hivatal. és az keresztónyi név 
mire36 köteledzi öket. abbol is következik hivatalokal valo 
ellenkezö életek., az Istenért kérlek hogy erre vigyáz. 

/ Articulus 
Az keresztényi hivatalnak mi voltárol. és hogy micsoda 

nagy kegyelem légyen az. a kit az Isten arra hi. 
K. Miböl áll tehát az kereszténység, és mit foglal magá-

ban? 
F. Szerelmes fiam. az Is ten kegyelmóböl hivatatván az 

kereszténységre, igen is szükséges hogy meg üsmérjed azon 
10 nagy kegyelmét. mellyet t e t t ö sz. Felsége veled kereszttsé-

gednek napján. 
Az kereszttsógben, meg mosat ta t tá l az jesus kristus véré-

nek érdeme által, az eredendö bünnek mocskábol^-. ki 
[9a:] vétettél az átok alol, az mely alat vala az emberi 

20 nemzet az vétekért. meg szabadi ta t tá l az ördög hatalmá-
bol, % neved az Isten fiai közé iratot t . az meg váltonak 
tani tványává lettél, az Isten a tyádá lett . és az jesus kristus 
mesteredé, az ö példája szerént kell hát intézni életedet. az 
anyaszent egy házat anyád gyanánt kell tar tanod, az angya-

20 lokot gondviselöidnek, az szenteket éretted esedezöknek. 
az Istennek templomává lettél, mivel szent malaszt tya 
által benned lakik, birodalomul adta néked az örökké valo 
országát, melynek birtokábol örökké el estél volna. ha az 
kristusnak. és az ö38 anyaszent egyházának. tagjává nem let-

30 tél volna. az mellyen kivül is nem adatik üdvesóg, de ebben 
lepvén az kristusban valo hitnek világoságával, meg világo-

*qui dilexit 
nos et lavit nos. 
a peccatis 
nostris in 
sangvine suo.37 

apoc. 5. 

ífcephes. 2. 

33 nyomoruságok [>—«-ből? javí tva . ] 
34 ezekk 
35 tégyen [g — d-hől javí tva. ] 
30 mire <(te) [ ? ] köteledzi öket. 
37 suo. [u — javí tva más betűből.] 
38 az ö <(szent) anyaszent egyházának. 
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sitattál , az ö tanitására, okta t ta tol . azö drágalatos szent 
testóvel. és vérével tapláltatol. az ö malasztya által vezet-
tetel. ugy hogy üdveségednek el nyerésire minden modot 
adot. oh mely nagy meltoságu tehát az keresztényi h ivata l . ! 

5 mely nagy háláadásal tartozol veled ily nagy kegyelmet 
tévö Istenednek. 

Ezen kivül figyelmezél még erre is; elöször. hogy az Isten 
evel az kegyelemel nem tartozot néked, hanem ingyen valo 
irgalmaságábol. t e t t illy nagy jót veled, nem az igazságnak 

10 cselekedetiböl mellyeket cselekedtünk volna, mondgya sz pál. 
hanem az ö irgalmaságábol tartot meg minket, az ujonnan válo 
születésnek. feredöjének, és az sz. leleknek39 meg ujitása által. 
mellyet ki töltöt mi reánk bövségel. az jesus kristusnak. az mi 
meg tartonknak állala.% 

15 Másodszor, fontold meg, hogy ezen Isten kegyelme nélkül 
soha nem üdvezülhetnél, mert hit nélkül, és az közönséges 
anyaszent. egyházon kivül nem adatván üdveség. hová let-
tól volna ha az Isten4 0 illyen irgalmaságot nem cselekedet 
volna veled. 

20 Harmadszor, emlékezzél meg arrol, hogy ezt, az pogány 
[9b:] országokban. nagy setéttségben,41 tudatlanságban, és 
vétkekben elö sok millium emberekhez nem muta t ta , sem 
annyi számu eretnekekhez, az42 kik ámbár meg legyenek 
keresztelve., deaz vakságban élnek. az közönséges anyaszent 

20 egyház hititöl el szakadván, azoknak ki nem nyilatkoztat ta , 
mert ugyan is ezen anyaszent egyház oszlopa, és erösége azi3 

igazságnak^ fontold meg mondám. mért nem vagy tehát 
azok közül. ? miért rendelte az Isten hogy inkáb te szüle-
tessél keresztény országban, hogy sem mások. és még az mi 

30 nagyob. az anyaszent egy háznak kebeliben légy. ahol az 
Isten t i tkaira és mind azokra az mik az üdveségedre szük-
ségesek tani t ta tol . mikor érdemletted meg ezen kegyelmit 
az Istennek ? s' mely nagy boldogságnak tulajdonithat tyuk 

39 lelekk 
40 * az Isten (ezen) illyen [A javítás a törlés fölé írva a sor végén. 

1744.] irgalmasá<gábol)got [az vitóbbi folyamatos jav. ] 
41 setéttségben, <és> tudat lanságban, és 
42 az kik [z — megkezdett fc-ból javí tva. ] 
43<az> az [Tollhiba.] 
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kedves fiam az Isten illy nagy joságának rajtunk valo 
tapasztalását. mely boldogok vagyunk óh izrael, mert az mi 
Istennek tettzenek ki nyilatkoztatva vannak nálunk,. oh mely 
boldogok vagyunk., hogy az Isten maga irgalmaságábol, az 

5 ö titkainak. éssz akarattyának meg üsmérésóre hivut ben-
nünket. nem cselekedte ezt az egész világal.% és ugyan is 
miért cselekedte ezt inkáb velünk, mint másokal. ? oh édes 
fiam leheté azt az Istent nem szeretni, az ki hozánk annyi 
szeretetet mutatott. 

10 Szent ágoston mondgya. theodosius Császár felöl. hogy 
az földön valo uralkodásánál, nagyob boldogságnak tar-
totta azt. hogy az anyaszent egyháznak tagja volt. 

II Articulus 
Az keresztény hivatalnak nagyságárol. 

K. Nagyoké tehát az keresztényi köteleségek? 
15 F. Ha az kereszténységre valo hivatal ily nagy kegyelem. 

könnyen el itélheted hogy44 nagyok köteleségei. légy figyel-
meteségel és tanold meg azokot. 

Elöször. tartozod45 hinni erösen mind azon igaz[10a:]sá-
gokot, az mellyeket az Isten az önnön szent fia által ki 

20 nyilatkoztatot nékünk., az mellyek nógy részre osztatnak: 
tudni illik. az hitnek titkai,46 azon szent fiának oktatási 
által elönkben adatot joszágos47 cselekedeteknek rendei,. az 
jóknak meg jutalmaztatása. és az roszaknak meg büntetése, 
ugyan azért is kereszteltek meg. hogy ezeket hinni meg 

20 fogadtad. mivel kereszttséged elöt meg kérdezvén az pap. 
ha hiszelé. Atyában, fiuban, és szent lélek Istenben, és ezen 
kérdes után, hitedet az kereszt atyáid feleleti által meg 
bizonyitottad; de emlékezél meg arrol. hogy azon hitednek, 
erösnek. bátornak, és hathatosnak kel lenni, erösnek. az az. 

44 * hogy [Beszúrás. 1744.] nagyok <legyenek> köteleségei. 
45 * tartozod [d — Z-ből javí tva;] hinni (hathatosan) ' erösen [A ja-

vítás a törlés fölé írva. 1744.] 
4 6 t i tkai<ra>, [1744.] 
17 * joszágos [joságos, azaz jóságos] cselekedeteknek rendei^re), . 

az jóknak meg ju t a lmaz ta t á sa ( ra ) . [sa — sá-hó\ jav.] és az roszak-
nak megbüntetésé<re>, <csak ezekre valo ajánlásod u t á n is keresz-
teltek meg.) ugyan azért is kereszteltek meg. hogy ezeket hinni meg 
fogadtad. mivel [Tórlések és a törlós fölé írt javítások 1744-ből.] 
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* m qua pro-
iessione non 
homini sed Deo. 
et angelis ejus 
conscribentibus 
dixistis, renun-
Tio. renuntiare 
non solura voci-
bus sed etiam 
moribus60 non 
tantum sono 
lingvae sed et 
uctus vitae. 
S. Aug. 1. 4. 
deB1 symbolo ad 
chathecume-
nos. Cap j . 

semmi hit agazat tyában ne kételkedgyél., bátornak, az az, 
hogy annak az emberek elöt valo meg valásában meg ne 
pirully. hathatosnak. tudni illik. hogy az48 életed meg egyez-
vén hiteddel, ezt cselekedetidel meg ne homályosittsad,. 

0 azok példájira ki szállyal vallyák az Christust. de cseleke-
detekel meg tagadgyák. 

Masodszor. az keresztenyi vallás kötelez tegedet, hogy az 
ördögnek, és minden cselekedetinek ellene mondgy, mert 
az pap kérdezvén tölled, ha ellene mondaszé az ördögnek, 

10 minden pompainak. és minden cselekedetinek, azt felelted 
hogy ellene mondasz. oh szerelmes fiam gondolkodtáló vala-
ha erröl, s tudodé minek mondottál ellene, nyilván valo 
fogadást tet tél hogy soha nem követed az ördögöt. az ö 
pompáit . az az, ez világnak javait . s' gyönyörüségit mellyek-

lo nek szereteti által igyekezik el veszteni az embereket. azokot 
nem fogod szeretni, fogadást tet tél hogy el kerülöd az ö 
cselekedetit. tudni illik, az bünt , az kinek is ö az kezdöje 
ezen fogadást pedig az anyaszent egy házban az Istennek 
te t ted, az angyalok elöt. ebben pedig sz agoston tanitása 

20 sze[10b:]rént.49 nem az embernek, hanem az Istennek be-
széltél, az angyalok voltak bizonysági. és fel jedzöi beszé-
dednek. s erre gondot is viselnek az égben, köteleztetel tehát 
fogadásod meg tar tani . és mivel ellene mondottál az ördög-
nek. szoval, mondgy ellene mostanában szehd életeddel. és 

25 az jó cselekedetek gyakorlásával. ha hitedet meg nem aka-
rod szegni^- kedves fiam igy cselekedtélé eddig? vagy is 
leg aláb ezután ekképen cselekszelé, lehetneé ahoz az ellen-
seghez viszá menned, az kinek olly nyilvánságosan mon-
dottál ellene. 

30 Quid tibi cum pompis diaboli, quibus renuntiasti . ? 
Quid tibi Cum pompis diaboli, amator Christi? 
Harmadszor, kötelez tégedet az keresztényi vallás. az 

tiszta életre. az halálnál52 inkáb kerülvén a bünt . minden 

48 * az [Beszúrás. 1744.] 
49sze[10b:]<r>rént. 
50 moribus <so) non tantum sono 
5 1de<J>[?] symbolo 
52 * az halálnál <is) inkáb kerülvón a bünt. <és) minden [Jav. 

1744.1 
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keresztényi jo eselekedetekben foglalatoskodgyál, mivel 
erre valo nézve te t te reád az pap , kereszttséged után az 
fejér ruhát . mondván vedd el ezen fejér ruhát . mellyet 
mocsok nélkül vigyed az Isten széki e le iben.^ és ugyan 

5 ennek fejérsége ju t tasa eszedben, hogy belsö képpen kell 
meg tar tanod azt a tisztaságot., az melyben részesült lelked 
az kereszttségben; el ne feletkezél tehát ezen szokrol., meg 
emlékezvén, mi fogh tegedet követni az itéletkor., ha azon 
ártatlanságot bünös életeddel meg mocskolod. ugyan is azon 

10 fejér ruha lészen itélöd azon az irtoztato napon., az a pap. 
aki meg keresztelt ellened fel kél. és az kereszttségben vet t 
malaszt viszá53 éléséért, boszu állást fogh kérni az Istentöl. 
[11a:] mely iránt imé egy szép példát hozok elö. chartago 
városaban, vala egy muritus nevü diaconus, Elpidophorus 

15 pedig ezen városnak birája lévén, az ki ezen diaconustol 
vet te vala fel az kereszttséget, de azután hogy arianusá lön, 
eleiben hivatá az diaconust. hogy hitiröl vallást tenne elötte. 
el mene ezen diaconus,54 és magával el vivé kereszttségének 
alkalmatoságával az birora t e t t fejér ruhát . és azt mindenek 

20 elött fel muta tván . mondá néki. imé oh álnokságnak szol-
gája azon fejér köntösöd, mely az utolso napon vádolni fogh 
tégedet. az Is ten elöt, nagyon gondot viseltem rea. bizony-
ságot fogh tenni az hittöl valo el szakadásodrol. és az pokol-
nak mélységeben fogh tégedet szállitani ez vala tisztaságod-

25 nak jele. hogy meg kereszteltetvén, büneidböl meg moso-
gat ta t tá l . de ugyan ez fogja annál is nagyob kinnal szenved-
tetni veled az örökké valo t ü z e t . ^ 

Harmadik Rész 
Hogy az Isten kivánnya, és kedvelli kivált képpen 

az iffiak szolgálattyát. 
30 K. Vallyon ugyan, az iffiak szolgálattya kedvesebbé az 

Isten elött? 
F. Igen is kivánnya az Isten, hogy ötet illy iffiukorodban 

szolgállyad,. kivált kepen valo kedves elötte az iffiak szol-
gálattya. ezt pedig három dologbol muta tom meg néked. 

% accipe vesteni 
candidam quam 
immaculatam 
perferas ante 
thronum Dei. 

53 viszá (élésért) éléséért, 
54 diaconus, [u — o-ból? javí tva . ] 

:Ü)7 

^victor uticeu-
sis lib 5. per-
secutionum 
vandalicarum. 



Elöször. az iffiuságnak ideje, az életnek kezdeti lé[llb:] 
vén, bizonyos hogy az Isten mindennek sengéjit, és kezdetit 
kivánnya. ugyan azért is az óó tőrvény szerént, minden-
némü földi gyiimölcsnek. sengéjét, az állatok, ugy55 az embe-

0 rek közöt is, az elsö szülöttek, vagy néki áldoztattak., vagy 
az templomban ö elötte fel mutattattak., ez által ki nyilat-
koztatván, hogy ámbár mindeneknek egy iránt ura legyen 
is. mind azon által. kivált képen kedvelli az elsöket. ugy 
mint ollyakot. az mellyekel mindenek felet tartoztak ö néki. 

10 az háláadásnak jeléül kivánván ezeket. mellyekböl világo-
son következik hogy az iffiuságnak ideje, az életnek kezdete, 
és elsö része lévén., tartozol aval az Istennek olly okok-
ból,56 az mellyek nem közonségesek57 az életednek egyéb 
részeivel, és58 azt kivánnya, hogy az59 iffiuság ö elötte bé 

15 mutatassék. és az ö hiv szolgálattyára forditassék. 
Masodszor. aziffiuságnakidejelegkedveseb az Isten elöt. 

mert természet szerént szolván, az életnek, az, leg tisztáb 
része, nem lévén még annyira meg romolva az rosz erkölcs-
töl, és még azon idöben, se az roszat annyira nem üsméri. 

20 se annak követésére annyi alkalmatosága és tehettsége 
nincsen, az embereknek, az világi életbe vett csalárd szoká-
sok, még annyira által nem hatották elméjét, se annyira 
meg nem bomlottak hajlandosági. és erkölcsi az60 gonoszok 
társasága által, mint az emberek szoktak korosab állapot-

25 tyokban meg bomlani, ezek felet az kereszttségben vett 
malasztnak mint egy frisesége, kedvesebbé tészi az Isten 
elöt az iffiakot. leg aláb azokot, kik lábok [12a:] alá nem 
tapodgyák azon malasztot. és bünökel egész életek által 
meg nem mocskollyák az ártatlanságnak fejér ruháját. az 

30 igaz fiam hogy sokszor nagy feslettség találtatik az iffiak-
ban, de ez ellenkezö azon rendel, mellyet maga az termeszet 
szabot. adván az élet ezen elsö idejének részül, az szelid 

5 5 <v)ugy [u —a-ból javí tva. ] 
56 okokból, [1 — javí tva olvashatatlan betűből. ] 
57 közonségesek<(,) 
58 * és (ugyan is) azt [A javítás a törlés föló írva. 1744.] 
59 * az iffiuság ö elötte [az . . . ö — beszúrások. 1744.] 
G0 az <(goszo) gonoszok 
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elmét, és az ar ta t lan erkölcsöket, melyre01 nézve annál is 
inkáb vétkesebek azok, az kik, az magok. feslettsége,62 és 
gonoszsága által meg vesztik azon jó tulajdonságokot. az 
mellyet az természet adot nékiek, meg tanulvan és oly 

5 korokban futván az gonosz u tán . az midön az természet, 
csak az szelidcségre. és az ártatlanságra6 3 t an i t tya öket. 

Harmadszor. Az mely ók meg muta t tya hogy az Isten 
kivált képpen kivánnya iffiuságodban valo szolgálatodot., 
mert ez az idö melyben leg töb alkalmatoság adatik, 

10 az ö hozá valo szeretetednek meg mutatására . mert ebben 
az idöben kezdödvén el azon kisértetek. mellyek ingerelnek 
ellene mondani az ö szolgálattyának. és szeretetinek. erre 
még az te elsö erejekben lévö hajlandoságid is ingerelnek., 
ehez járul az veled társalkodok rosz példái, és gonosz taná-

15 csi. az kik veled egy idösüek, erre ingereltetel. az te lelked 
ellenségitöl, az64 ki minden erejét arra forditván, hogy tege-
det az Isten szolgálattyátol él fordittson. és magáévá 
tegyen, méltán lehet ezen idö t az proba és har tz idejének 
hini. mivel ebben kel meg muta tnod . hogy igazán és álha-

20 ta tosan szereted Istenedet.65 tudni illik ha bá t ran viseled 
magadot ezen elsö ostromokban. mert se az békeséges idö-
ben nem tettzik ki az vitézség [12b:] se ellenség nélkül nem 
nyilatkoztatik ki az bátorság,. se nem nagy dolog roszat 
nem mivelni, az midön arra nem adatik alkalmatoság. de 

25 az Isten szolgálattya el hagyására ingerlö iffiusagodban. 
ellene allani az gonosznak. és az bünt el kerülni, ebböl ki 
tettzik jó erkölcsöd. és ugyan is valoságos jele hogy az Istent 
mindenek felet s ze re t ed^ . 

Meg lá thatod ezekböl szerelmes fiam, hogy kivált képpen 
30 az iffiak szolgálattyát. kedvelli az Isten, és hogy néki ked-

veseb áldozatot nem adhatz. mint ha ezen idödöt. az ö szol-
gálat tyára forditván. az bün el kerülésében foglalatoskodol. 
igazán mondgya egy bölcs tanyi to. hogy az kik iffiukorok-

61 melyre [mert-hől javí tva. ] 
62 feslettsége, [/—g-hől javítva. ] és gonoszsága által meg <f) 

vesztik 
63 ártat lanságra <(v) t an i t tya öket. 
6 4 a z < m ) ki minden [<(m)-ből Jc-t próbált javítani .] 
6 5 * I s t e n e d e t . < h a ) t u d n i i l l ik ha [Tör lés é s b e s z ú r á s 1744-bő l . ] 

^gubernator in 
tempestate. 
dignoscitur. in 
acie miles. 
probatur, deli-
cata jactatio 
est cum pericu-
lum non est, 
conflictio in ad-
Tersis probatio 
est Tirtutis. 
S. Cyprianus. 

*qui in hac 
aetate se do-
mant. et deoí3 
sociant, offe-
runt deo hosti-
am Tiventem. 
deo plaeentein 
immacuiatam. 
hugo. á S. 
victor. 
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ban magokot meg gyözik. és az bünök kisértetinek ellent 
állanak, hogy magokot az Isten szolgálattyára adhasák. 
néki áldozván iffiuságokot, élö, kedves, és tiszta ost tyát 
áldoznak ö66 néki, ezt kedves fiam, soha el nem felejtvén. 

5 jol fel jegyezed elmédben. 

negyedik Resz 
Hogy az Is ten kivált képpen szereti az iffiuságot. és 

örömest muta t tya hozájok malaszttyát . 
K. H á t ugyan annyira kedvesé az Isten elöt az iffiuság ? 
F. Szerelmes fiam, nem csak azt kivánnya az Isten hogy 

10 iffiuságodban szolgállyad. de kivált képen ebben az idöben 
kedvelvén téged, nagyob07 hajlandoságal muta t tya hozád ke-
gyelmit. mint másban. hogy tegedet segittsen szolgálattyá-
ra. és arra hathatosaban [13a:] vihessen 

Kivált képen e harom renden lévöket segitti. az Isten 
15 maga malaszttyával. tudni illik. az gyengéket, edgyügyü-

eket., kik az roszat annyira nem üsmérik, és az 
alázatosokot. 

kivált kóppen segitti mondám az gyengéket: mert leg 
inkáb68 azokban tettzik ki az ö malaszt tyának ereje, az 

20 edgyügyüeket. mert az gonoszt annyira nem üsmérvén. nem 
oly gyakran allanak ellent, az Isten nékiek nyujtot malaszt-
tyanak. az szent irás szerént az Isten meg nem veti az 
edgyügyueket. és nem segiti az gonoszokot. Az alazatosakot. 
mert valamint hogy az kevélységnek tulajdonsága hogy legg 

25 inkáb gátollya meg az Is ten malaszttyát . ugy ellenben. azt 
az alázatoság által vá rha t tyuk magunkra. az szent irás azt 
tanyi tván. hogy az Isten ellene áll. az kevéllynek, és kegyel-
mét adgya [13b:] az alázatosnak. ^ 

Ezen három tulajdonság, közönségesen találtatik fel az 
30 iffiuságban. nem esak testiben, hanem még elméjében is 

gyenge lóvón, mivel az dolgokat nem üsmérvén. se azokot 
nem gyakorolván. még az itéleti meg nem ért, se akara t tya 
nem olly69 hathatos azokban. az mellyek az ö jovával ellen-

66 ö [Beszúrás. ] 
67 * nagyob [ob — beszúrás. 1744.] 
68 leg inkáb [6 —ifc-ból javí tva. ] 
69 olly <(hat> hathatos [Törlés a sor elején.] 
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kezhetnének Edgyügyüsége töb vagyon. mert az gonoszt 
annyira nem üsméri. se abban annyi külömbözést nem tud 
tenni, mint az idösb koruak, az iffiuságban, az alázatoság is 
bövebben találtatik. nagyob hajlandosága lévén az engedel-

5 meségre. és az mások által valo vezéreltetésre. ha pedig (:az 
mint azt gyakran tapasztallyuk:) akaratoságot látunk az 
iffiu elmékben. ez az rend kivül valo feslettségtöl származik. 
az mely önnön magát az természet rendit meg bonttya. 

Világoson következik ezekböl. hogy az Isten kedvelli meg. 
10 mutatni az maga joságát azokban az kiknek erre legh több 

[14a:] Legh70 több szűkségek van. ha magokat méltatlanná 
nem teszik őrőmest kőzli malaszttyát az iffiakkal, az jóra 
való gondolatok súgárlása által, és szűkséges segitségéket is 
nyújt az jó erkőlcsők kivánására, és gyakorlására, úgy túdni 

10 illik: hogy ha ők is életek fesletsége által a fellyebb irt Isten 
malasztival nem ellenkeznek, és azokra magokat érdemet-
lenekké nem tészik, iffiúságoknak71 ártatlanságát, elméjek 
gonoszságával, és vetkeknek sokaságával meg72 nem szep-
lösittik 

20 Ezen valoság meg73 bizonyitására elég az mit naponkónt 
tapasztalúnk. mert ugyan is szerelmes fiam menyén vannak, 
akik iffiúkorokból ki kelvén, nagy változásokat tapasztal-
nak, nem érezvén magokban annyi malaszttyát az Istennek 
mint iffiuságokban, mert akkor a sz: sugárlások gyakrab-

25 bak, az jó indúlatok, ós kivánságok közőnségesebbek vóltak: 
az gonosztól iszonyodván az jót kedvelték, kedves és kőnyű 
lévén nálok az jó erkőlcsök gyakorlása. 

De mind ezek meg változván akkor láttyák hogy a jó 
súgárlások ritkábbak, az vétektöl annyira nem iszonyodnak, 

30 az ájtatosság meg hidegedett, és talám tellyességgel el is 
óltatott. Ezen szomorúságra méltó változást tapasztalván, 
méltán sohajthattyák az el múlt idöt, és az el vesztet kegyel-

70 [A kézirat 14a-tól 17b: . . . az Istennek^ .-ig terjedő szövege 
nem Mikes kézírása. ] 

71 iffiúságokk 
72 * meg ^szeplösitvén) nem szeplösittik [A javítás Mikes keze-

írása. 1744.] 
73 meg bizonyitására [meg g-je megkezdett hosszú szérú betűből 

javítva. ] 
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^Quis mihi 
tribuat ut Bim 
juxta menses 
pristinos, se-
cundum dies-
quibus Dnus 
custodiebat me, 
sicut fui in die-
bus adolescen-
tiae meae 
quando erat 
omnipotens me-
cum Jób. 29. 

* Sinite parvu-
los yenire ad 
me, talium est 
enün regnum 
coelorum 

*e t Comple-
xans eos et im-
ponens manus 
super eos 
benedicebar 
eis. Marci 10. 

met, fel kiáltván Jóbbal, kicsoda adhattya nékem azt a kegyel-
met hogy meg lássam az el múlt idöt, és viszsza mehessek arra 
az állapotra melybe vóltam iffiúságomkor, mert akkor velem 
vólt az U r ^ . [14b:] az ö kegyelmének szűntelen való se-

5 gitsége által. 
Szomorúán tapasztalta vala magában ezen változást sz: 

Agoston Gyónás kőnyvébe mondván, hogy iffiu korában 
betegségben esvén, igen nagy búzgósággal kivánta vala a sz: 
keresztséget, de ezt bizonyos okokra nézve el halasztván^-. 

10 és már harmincz esztendős korában ismég újjabb betegség-
ben esvén, már akkor nem is gondolkodott felölle^. Oh 
kedves fiam adgya Isten hogy soha ne érezz illyen változást. 
és mind most, mind idősb korodba lehess az Isten kegyel-
miben. 

^Vidisti Deus meus quő motu animi, et quá fide Baptismum Xtituit. Dei et dni mei 
flagitavi a pietate matris meae, et Matris omnium Ecclesiae tuae. Confes: lib: 1. 
^Neque desiderabam in illo tanto periculo Baptismum tuum et meiior eram quando 
illum de materna pietate flagitavi sicut jam recondatus atque confessus sum. Conf: 
lib: 5. 

15 Ha kívánod tovább is hogy az Istennek74 az iffiusághoz 
való szeretetit meg mútassam, visgáld meg úgyan erre nózve 
mit csinált az Isten fia ez világon létében. Mert azon kivűl 
hogy gyermekké lőtt, és maga akarattyából kűlőmb rendű 
időkőn által ment (:noha csak rajta állott, hogy ember-

20 korában jött vólna e világra:) az emberekkel való társal-
kodásábán, menyi szeretetit mútatta az iffiúsághoz75 egy 
néhány helyűtt bizonyitta az Evangéhúm: a midőn túdni 
illik magához hitta a gyermekeket, parancsolta hogy enged-
gyék hozzája menni a kisdedeket-^ meg feddezvén azokat 

25 a kik nem akarák vala engedni hozzája való meneteleket: 
mondván nékiek hogy illyeneké az Isten országa, és nagy 
szeretetböl meg ölelvén őke t^ el nem bocsátá magátúl 
hanem kezeit reájok tévén meg áldá őket. 

A csúdálatos gyogyitásit is mind inkább iffiakon követte, 
30 illyen vala Cána Galiléa Várossában azon fö embernek fia 

az ki már haldoklott vala S: Joan: C.4. illyen vala egy más 

74 * Istennek [neJe — Mikes beszúrása. 1744.] 
75iffiúság<hoz)hoz [<hoz) h-ja, t-ből javítva; a második hoz a 

margón. ] 
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kit az gonosz Lélek kénzott. Sz: Math: 17. a századosnak 
szolgája, és a Cánánéa Tartomány béli aszszony Leánya. 

^Amat Xtus infantiam quam et animő euscepit, et corpore amat Xtus infantiam humili-
tatis magistram, innoeentiae regulam, mansvetudinis formam S: Aug: 

Három tölle fel támasztott halottak közül kettö iffiú vólt, 
ugy mint az Jairus Leánya, és az őzvegy aszszony fia. har-

0 madik Lázár, aki is nem koros vólt, az tizen két Apostol 
közőtt Jánost, az ki leg iffiabb vólt inkább szerette. 

Egy szóval nem lehet nagyobb bizonságát látni az 
Christús szeretetinek az iffiakhoz, mint78 ezen következendő 
két dologban. Első a midőn minket bizonyossá tészen hogy 

10 valaki egy illyen gyermeknek71 gondgydt fel veszi az én Nevem-
be, én nekem veszi fel gondomat. ^ 

Második a midőn oly iszonyúán fenyegeti az kisdedek78 

meg botránkoztatókat, túdni illik akik öket vétekben ejtik 
mondván: hogy válaki meg botránkoztat válamellyet a kicsi-

15 nek közül kik én bennem hisznek, jobb vólna annak hogy egy 
malom kővet kőtnének az nyakára, es a tenger mélységébe vet-
tetnék^. Nem de nem elég nagy jele é ez az christus szere-
tetinek az iffiakhoz a midön ily fenyegetessel szól azokhoz 
akik az ő szolgálattyából el akarják őket forditani: midőn 

20 azért ily nyilvánsággal látod mind ezekböl az Isten szere-
tetit az iffiakhoz lehetne é néked meg tagadnod az ő hozzája 
való szeretetedet és szolgálatodat ? mely bizonyára nem 
lehet, hogy79 ha [15b:] csak az írtóztató háládatlanságnak 
bűniben nem akarsz esni 

Otődik Rész 
25 Hogy azok akik iffiúkorokban nem adgyák magokat az Isten 

szolgálattyára, nagy kissebséget, és rövidséget tesznek az 

Istennek 
K : Szüksóges é tehát hogy most iffiúságomba adgyam ma-
gamat az Isten szolgálattyára, holott már meg ért koromba 

70 mint [t—d-ből javítva. ] 
77 gyermekk 
78 kisdedek<ket) [Törlés elválasztás u tán a sor elején; a sor végén 

maradt kisdede mellé beszúrt egy Jc-t, ta lán Mikes?] 
79 hogy [Beszúrás. ] ha<(az) [15b:] csak az 

26* 

^Qui suscepe-
rit parvulum 
talem in No-
mine meo 
me suscipit 
Mathei. 18. 

í+fQui autem 
scandalizaverit 
unum de pusil-
lis istis qui in 
me credunt, ex-
pedit ei, ut 
suspendatur 
mola asinaria in 
Collo ejus, et 
demergatur 
in profundis 
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sem lesz késö. F:80 Szerelmes fiam Isten őrizzen tégedet az 
illyen, az emberek között közönséges, de felettébb81 is vétkes 
gondolattól. mert minek útánna már meg mútattam vólna 
néked, menyibe kedvelli, és kivánnya az Isten az iffiak-

5 nak82 szolgálattyát, menyibe szereti őket, és hozzájok mútat-
tya kiváltképpen való malasztit, szólgálattyára hiván öket, 
ebböl következik hogy őtet felettébb is meg bántanád, és 
néki nagy rővidséget tennél, ha magadat szolgálattyától el 
vonnád, és az ő szeretetinek, mellyet kegyelméböl az iffiú-

10 sághoz mútat, meg nem felelnél de mivel ezt nem lehet 
elégséges képpen el hitetni az iffiakkal, ime világosabban 
adom elödbe, figyelmezzél azért ezen három dologra. 

Elsödször, ha az iffiúságodnak idejét az Isten szolgálat-
tyára nem forditod, el akarod tehát ö tölle venni az kezed 

15 kőzőtt lévö bizonyos83 [16a:] idöt, bizontalant akarván néki 
adni a melynek el érésébe nem vagy bizonyos, és jövendö 
lévén azon idő níncs hatalmadba adományod. ez lenne tehát 
első grádicsa háláadatlanságodnak; mert úgyan is azt igér-
néd hogy idős korodba szolgálni fogod Istenedet.84 ki mon-

20 dotta néked. hogy sokáig fogsz élni, és az hólnapi nap el 
erésében bizontalan lévén. hogy lehecz bizonyos abban, hogy 
még 10. esztendeig fogsz élni. többeket láthatni, húsz húszon 
öt esztendőskorokig meg halni, mint sem azon fellyül, ós 
mivel bizontalan vagy életed hoszszúságában. nem de nem 

25 nagy rövidséget teszel é hát az Istennek oly időt igérvón 
ncki, a mely nincs hatalmadban, a midön az jelen valót meg 
tagadod ö tölle. kedves fiam beszéded szerént cseleküvök, 
vallyon nem akarjáké meg csalni az Istent, és nem mútat-
tyáké meg, hogy semmi jó szándékok nincs az ő szolgálat-

30 tyára, a midőn igyekezeteknek85 véghez vitelét oly időre 
halaszttyák, a mellyet talám soha el sem érnek. 

8 0 F: [Beszúrás.] 
81 felettébb [Két ll-lel kezdte írni, de az egyiket a szó írasa 

közben áthúzta . ] 
82 iffiakk 
83 bizonyos [16a:] bizonyos 
84 Istenedet. <de) ki mondot ta 
85 igyekezetekk 
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Másodszor az Isten szolgálattyara el tőkéllet szándékod 
halasztásával nem csak bizontalan időt akarnál adni az 
Istennek, de az jelen valo86 iffiúságodat ugy mint a87 jóbbat 
igyekeznél meg tar tani , hogy alább valót adgy nóki, mert 

5 úgyan is ezen,88 idö még az vétkek által nem. annyira fer-
tőztetet t , meg89 és úgyan ezért90 [16b:] az Isten előtt, valo 
kedvesebb idödöt nem akarván az ö szolgálattyára fordi-
tani, oly időt szánsz nóki, a melybe mindenek ellened91 fog-
nak támadni hogy alkalmatlanná tegyenek az jó erkőlcsők 

10 gyakorlására. Az testeddel edgyütt nevelkedö alkalmatlan-
ságokat értem úgy mint az betegségeket, a92 bűnős meg 
rőgzőtt szokásokat a világi dolgok sok féle baját, a világi 
jók keresésétől93 okozott nyughatat lanságokat , ennek fes-
lett szokásit, mivel sz: János mondása szerént az egész világ 

15 gonoszban helyheztetett , és csak az múlatság gyönyőrköd-
tetés,94 gazdagság és nagyra vágyás útán sohajtván, az íd-
vősségről, és az őrőkké valóságról nem gondokodik, mint ha 
nem is vólna *. Mind ezek fogják meg gátolni az te ídvőssó-
gedet, és tellyességgel el fognak forditani tógedet az Isten 

20 szolgálattyától, ha vigyázatlan lészel, ha iffiúságodban az 
bűnt el nem kerűlőd, és az jó erkőlcsökőt nem gyakorlod. 
Itild ez ezekből menyire bántod meg Istenedet, ha más időre 
halasztod szolgálattyát de még é sem elég, mert ugyan is. 

Harmadszor: Mely ir toztató dolog, és az Is tennek t e t t 
25 rövidségnek úndokságát menyibe tetózi az, hogy az Isten-

nek nem akarván adni iffiúságodat, csak akkor akarod 
szolgálni őtet, minek útánna mindennémű [17a:] győnyőr-

86 valo<t) iffiúságodat [iffiúságodat — x.-el jelölt beírás a soreleji 
margón. ] 

87 * a [Mikes beírása a szó elé, a margón. 1744.] 
88 * ezen, {idöt) idö [ A javítás Mikes kezétől való. 1744. ] 
89 * meg [Beszúrás 1744-ből; Mikes kezeírása. ] 
90 * ezért {kedvesebb időt) [16b:] az Isten előtt, valo kedvesebb 

idödöt [valo — beszúrás, 1744. Mikes kezeírása. ] 
91 ellened ( t á m a d v á n ) fognak támadni 
92 * a [Beszúrás Mikestől. 1744.] 
93 keresésétöl [Második e —e'-ből javí tva az ókezet áthúzásával . ] 
94 gyönyőrködtetés, ^fösvénség) gazdagság [Törlés a sor végén; 

gazdagság a margóra írva. ] 
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kődtetésekkel meg elégedvén, és95 rosz hajlandoságidat meg 
elégitvén., iffiúkorodnak feslett erkölcsét kővet ted vólna, el 
annyira, hogy az Isten szolgálattyára szánt időd nem egyéb 
azon idönek maradékjánál az mellyet az úndokságokba, és 
az őrdőg szolgálattyába tőltőttól. Oh szerelmes fiam, 
veszedé észre az illyen véteknek96 úndokságát és a tégedet 
Teremtő Is tent nézö cselekedetednek méltatlanságát ^-. Az 
te Lelked Isten Temploma, és te nem akarod azt nóki szen-
telni, hanem mínek ú tánna az őrdőg által meg ferteztetted, 
és számos vétkekkel meg mocskoltad vólna. 

Egész életedet az Isten szolgálattyában kellene tőltened, 
még is annak az első, és legh jobb részét az őrdőgnek akarod 
adni, csak azt szánván az Istennek, az melyben már az 
vétekre is alkalmatlanná lettél. Leheté ily méltatlan dolgot 

15 kővetned? Ugyan is mit mondanál oly ember felől aki egy 
Fejedelem asztalára csak az ebektől, és sertésektől maradott 
húlladékat akarna fel tenni. ?97 i r tóztatonak mondanád ezt, 
de meg sem írtózol ezt Istened iránt sokkal vétkesebben 
kővetned azon időt szánván az ö szolgálattyára a melybe 

20 már meg nem elegitheted úndok kivánságidat az mellyeket 
barmok módgyára kővettél iffiúságodban, [17b:] Nem de 
nem bestelenitedé evel Istenedet, ? és ha annyira panaszol-
kodik az óó Testamentomba azok ellen akik meg ferteztetett 
kenyeret te t tek Oltárára, ífc menyire nem fogh panaszolkodni 

25 ellened, aki mindennémü úndokságokkal, meg ferteztetett 
idődnek maradékját szántad az ö szolgálattyára ? hogy ha 
meg átkozza azokat akik az áldozatoknak98 legh jobb részét 
magoknak99 meg ta r tván , az roszszabb részét néki adgyák, 

95 és <bűnős}> rosz f A javí tás a törlés fölé írva. ] 
96 véteídc 
97 fel tenni . ? ^kétség kivűl csúdálatos vólna előtted, de még sem 

irtózol Istened íránt hasonlót kővetni, csak azon idődőt szánván az 
ő szolgálattyára a melyben az oktalan állatok módgyára, már 
iffiúságodban minden kivánságidnak eleget tóvén, már azokat meg 
nem elégitheted ? nem bestelenitedé meg evel az Óó Testamentomba 
oly keményen panaszolkodó Istent azok ellen az kik az 6 Óltárára 
meg ferteztetett kenyeret t e t t ek ) i r tóztatonak . . . iffiúságodban, 
[Az új szöveg a soreleji margóra írva.] 

98 áldozatokk 
99 magokk [. . .] az ki, [z — k-ból javí tva. Ezzel a mondat ta l 

fejeződik be az idegen kéz által írt szöveg.] 

*Nesci t is quia 
Templum Dei 
estis et spiritus 
Dei habi ta t in 
Tobis 1. 
Chor: 3. 

^offert is super 
altare meum 
panem pollutum 
Malach: 1. 
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mondván: átkozott az csalárd az ki, ki vdllaszsza az roszszat, 
és az alább valóját hogy azt áldozza az Istennek^. minemü 
átkát nem várhatod hát magadra, mivel nem csak az roszát 
áldozod nékie. de még csak azt akarod adni, az mi100 meg 

5 maradot az te feslet iffiuságodtól. adná Isten ne látnok oly 
nagy foganattyát ennek az átoknak. annyi sok számu 
iffiakon. holot minden nap ezeket az veszedelmes példákot 
láttyuk, az hirtelen halál, az Istent el hagyás, az vétekben 
valo meg rögzés, és más egyéb sok veszedelmek, mellyeket 

10 oh nagy Isten. az te méltán valo haragod cselekszik. meg 
büntetvén mindennap azokot, az kik tégedet el hadnak 
iffiukorokban.101 azért hogy követhessék az magok rosz haj-
landoságokot, annyira meg is vetnek, hogy csak akor akar-
nak szolgálni, midön már magokot rabjává tették az vétek-

15 nek, az rosz erkölcsöknek, és az ördögnek. 

Hatodik Rész. 
Hogy az Isten utállya az rosz erkölcsü iffiakot. 

ez iránt egy nehány példák. 
K. Az Isten utállyaé az rosz erkölcsü iffiakot? 
F. Az Isten hogy ne utálná azokot az kik meg [18a:] vetik 

20 szolgálattyának tiszteletit., kik szeretetire, kegyelmire nem 
hajtanak, söt még azt meg vetik. az Isten utállya az bünö-
söket. aversor impium azok ellen pedig jobban meg mutat-
tya, az kiket inkáb szeretet. és az kik kegyelmivel viszá 
éltek. mivel az meg bántodot szeretet, haragra fordul, és 

25 az meg vetet jóság, gyakorta gyülölségre. szép három példát 
hozok néked elö az szent irásbol. mellyekböl ki tettzik. mint 
gyülöli Isten az rosz erkölcsü102 iffiakot. 
Elsö, az judás103 két fiárol. az ki fia vala jakobnak, judás-
nak vala négy fia. az két elsö igen gonosz természetüek 

30 valának. az elsönek neve her, fuit quoque her primogenitus 

100 mi [Beszúrás. ] 
101 iffiukorokban. <arra) azért [Törlés a sor végén.] 
102 erkölcsü [ö — ü-ből javí tva. ] 
103 judás (fiárol) két fiárol. 
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juda, nequam in conspectu Domini.104 et ab eo occisus est. az 
másikának vala neve onán. ezt is meg ölé az Isten. az mocs-
kos véteknek cselekedetiért, idcirco percussit eum Domi-
nus. eo quod rem detestabilem faceret. 

5 Második, az fö pap héli két fiáról. elsö ophni. második phiné. 
ezt az két iffiat, az apjok. az templom szolgálattyára ren-
delte vala. de roszul viselek magokot, az népen nagy igaz-
ságtalanságot követének, többet vévén rajta, mint sem 
kivántaték. annyira is magokra gerjeszték az Isten harag-

10 ját, hogy samuelt az attyokhoz küldvén,105 azt izené néki, 
hogy mivel el mulatta fiait meg inteni, azért boszuját állya. 
az mely is példájul légyen maradékjának, az fö papságot 
nemzéttségiböl ki vészi. maradéka öregségre nem jut. mara-
dékának nagyob része még iffiu [18b:] korban meg hal, az 

15 két fia ophni, és phiné, egy napon meg öletnek. mind ezek 
bé tellyesedének. az apjok is azon az napon meg hala. oh 
micsoda nyomoruságot nem okoz egy familiának az iffiu-
ságban valo rosz élet. 

Az harmadik példa az dávid király fiárol ámnonról. ezen 
20 iffiu fejdelem, meg nem zabolázván szivinek fertelmes szere-

tetit. el is felejteté véle, mivel tartoznék az természetnek. 
tisztátalan szeretetre vivé ötet az testvór106 attyafiához. de 
mint hogy kérelemel meg nem nyerheté kivánságát. azért 
erö szakal bánék véle. két irtoztato vétket cselekedvón. egy 

25 szers mind. de csak hamar meg mutatá az Istennek igazsága, 
mely utálatos volna elötte az iffiu fejdelemnek élete.107 

mivel két esztendövel azután testvér attyafiátol absolontól 
meg öleték. oh Isten mely rettenetesek az te itéletid. 
kedves fiam, ez az három példa világosan meg mutattya. 

30 mint gyülöli Isten az rosz erkölcsüeket. de arra vigyáz, 
hogy az elsö. és az harmadik példában. az Isten az tisztá-
talan vétekért bünteti meg az iffiakot. az másodikában 
pedig. az szolgálattyának, el mulatásáért. 

104 Dőni. [Két sorral alább:] Dníis. [Mikes ezeket általában rövi-
dítésjellel írja, főleg a margó latin szövegeiben.] [. . .] többet 
[többe?i-hől javi tva.] 

106 küldvén, <[meg) azt izené 
1 0 6 tes tvér [r — z-hől javí tva.] 
" "é l e t e . [t — d-ből ? javí tva . ] 
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Hetedikí08 Resz 
Hogy rend szerént az iffiuságban valo idötöl füg 

az üdvessóg 
Kedves fiam azt világosan meg akarnám veled értetni, hogy 
az te üdveséged, leg inkáb azon az életen füg, az mellyet 

0 élsz iffiukorodban, adná Isten. hogy mind te, mind azok az 
kik veled egy [19a:] idösüek. meg foghatnák, és elne felej-
tenék ezt az igazságot,. az mely is nincsen tudva nagyob 
részinél az embereknek, az az tudatlanság is okoza sokak-
nak veszedelmit, és kárhozat tyát . 

10 K. Mennyit látunk ollyanokot, kik ha szinte iffiukorokban, 
feslet életet óltenek is. de azután idövel meg tértenek. és 
meg éretteb elmével tud tak arol gondolkodni. ? 
F. Az valo hogy ollyanokot eleget látunk, ugyan azért is 
kéne irtoznod, hogy ollyan példakot látz, nem hallodé töllök 

15 mindennap az illyen beszódet., oh én Istenem, ha még egy-
szer iffiu lehetnék, jobban meg tudnám becsülni azt az idöt. 
látodé fiam micsoda sohajtásal kivánnyak drága idödöt, és 
micsoda nehezen is hadgyák el, iffiuságokban vet rosz szoká-
sokot. de hogy jobban el hitethessem veled ezt az igazságot. 

20 az szent irást teszem elödben, az melyben nem kótelked-
hetel. mert, honnét vagyon az. hogy annyi helyt inti az 
iffiakot, hogy idején gondolkodgyanak az üdveségröl, nem 
egyébért, hanem hogy meg mutassa micsoda drága idö 
légyen az, az üdvesóg109 keresésire. azt mondgya tehát . 

2D emlékezél meg azte teremtödröl iffiuságodban, mig az veszede-
lemnek napjai el nem jönek ^ az példa beszédek azt mond-
gyák. hogy az iffiu az ö uttyátol el nem távozik, még mikor 
meg vénheszik is^ jeremias propheta pedig azt mondgya. 
hogy hasznos embernek terhet hordozni, iffiuságátol fogvást^ 

30 az az. jó erkölcsre adni magát. és az Isten parancsolattyá-
nak terhit viselni. 

[19b:] kedves fiam, figyelmez Salamonnak szep szavaira, 
mellyekben ekkóppen int tégedet. fiam iffiuságodtol fogvást 
szeressed az tudománt, és vénségedig találsz bölcseséget, mint 

35 ha szántanál, és vetnél ugy járuly ahoz. és jó gyümölcsöt várj 

* memento 
creatoris tui. in 
díebus juventu-
tis tuae. ante-
quam veniat 
tempus aff licti-
onis eccles. 12. 

*prov 22 

*jere 3. 

108 Hetedik [Hatodikból javítva. ] 
loft az üdve.ség<(re.^> ke resés i r e . 
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attol. mert noha ennek keresésiben kevés ideig fáradosz, mind 
azon által, hamar eszel gyümölcsében. az bölcseség nehéz, és 
keserü azoknak az kik azt nem üsmerik, az kik szépségit nem 
üsmérik, nem fognak maradni véle. az kik pedig meg üsmérik. 

5 vélek fog maradni, és az ur eleiben vezeti öket.^ az huszon 
ötödik részben azt mondgya. azte iffiuságodban ha nem gyüj-
tbttél?11 miképpen találod azt meg vénségedben. mind ezekböl 
ki tet tzik, hogy az sz. lélek az emberekel meg akar ta üsmér-
tetni , hogy drágab az iffiuságnak ideje, mint sem ök azt 

10 becsüllik. és attol az idötöl is függ,112 ez életben, vagy az 
másban valo boldogságok. vagy nyomoruságok, ahoz képest, 
valamint aval élnek, mivel bizonyosan113 azok munkálkod-
nak üdvesógekben. kik az Isten félelmiben. és az ö paran-
csolattyának végben vitelében neveltettenek fel. azok pedig 

lo kik ebben az félelemben nem neveltettek, vagy is at tol el 
fordultak, az rosz erkölcs követésiért, azok magokot el 
vesztik. 

Ez az igazság két fundamentumra vagyon épitve,114 elsö 
az, hogy azok, kik az jó erkölcset követtók iffiukorokban. 

20 könnyebben meg is ma[20a:]radnak abban holtig, elienben 
meg azok, kik az rosz erkölcsre ad ták magokot azon idöben, 
nehezen térnek meg abbol, ugy is történik, hogy soha sem. 

Nyolczadik Rész. 
Hogy azok az kik az jó erkölcsben foglalták magokot iffiu 
korokban. rend szerént meg is t a r tyák azt könnyen egész 

23 életekben. 
K. Igazé az. hogy az ffiusagban ve t t jó, vagy rosz erkölcs 
sokáig meg marad? 
F. fiam nincsen külömben. mivel az iffiuságban vet t szoká-
sok, nehezen hadnak el, ezt az sz. irás is bizonyitya. az iffiu 

30 az ö uttyát el nem hadgya. még mikor meg vénheszikis. % mert 

110 eccli <28) 6 [A második törölt számjegy nem vehető ki 
t isztán. ] 

111 gyüj^tesz.^tóttél, [Törlés a sor végén.] 
112 függ, (mind)> ez életben, 
113 bizonyosan (azok nem) azok [A javí tás a törlés fölé írva. ] 

munkálkodnak [n — megkezdett fc-ból? javí tva . ] 
114 épitve, ( a z ) elsö az, 

11(1 

*eccli 6ll° 

*prov. 22. 



azt tapasztallyuk. hogy az elsö bévétele valaminek igen 
hatalmas bennünk, és az eleint bó vett szokások meg gyüke-
reznek az iffiakban. azért is mondgya sz. hieronimus. hogy 
azt nehéz el törólni az iffiunak elméjiböl, az mit elöször bó 

5 vészen. az sz. irás arra int. hogy jó az iffiunak idején korán. 
jó élettre adni magát. Szent bernárd tanitása szerént, nem 
kel más okát keresni. miért látunk annyi öreg embert az 
roszban meg rögzeni és jó erkölcs nelkül szükölködni,115 ha 
nem, hogy azt nem keresték alkalmatos idöben^. 
^multi senes diu viventes et nihil proficientes, quia nullas sibi in opportuno tempore 
divitias congregarunt. S.. bern. 1. de ordin vitae. 

10 Az bizonyos hogy az kisértetek közöt, leg keményeb az testi 
kivánság. az melyben nem ollyan szapora az gyözedelem, 
mint az harcz. tanittya sz. agoston116-^ ez az kisértet meg 
^inter omnia christianorum certamina. duriora sunt117 praelia castitatis. ubi quotidiana 
pugna. et rara, victoria S. aug. ser. 250 

is tántoritotta némelykor, mondgya sz. hieronimus, az 
álhatatoságokot azoknak az kiket, az kinozás meg nem gyöz-

15 hetet .^ ámbár ez az kisértet közönséges légyen is az idöseb 
koruakban. [20b:] de az bizonyos hogy gyakoralatosab, az 
iffiakban, az kik is, sz. hieronimus szerónt. mindenkor, az 
tisztaságért valo hartzban vannak. környül is lévén vótetve 
az véteknek alkalmatoságával, és ösztönöztetvén az testnek 

20 ösztönivel, hasonlok az tüzhöz, mely nehezen marad meg. 
az igen nyers fa alat.-^. 
^ adolescentia multa corporis bella sustinet, et inter incentiva vitiorum et carnis titilla-
tiones quasi ignis118 in lignis viridis suffocatur. S. hieron. epist ad nepot. 

Midön pedig az Isten kegyelmivel, az ki is kivált képpen 
meg segitti az iffiakot. az elsö harczokon gyözedelmes 
lészesz. az többit azután könnyebben meg gyözöd noha 

25 mind azon által holtig kel viaskodnod. valamint az sz. irás 
mondgya. az élet viaskodásból á l ^ 

Ennek pedig az oka az, hogy mentöl töb gyözedelmet vész 
az kisérteteken. annál inkáb fogyaztod erejeket; az119 Isten 

115 s z ü k ö l < d i ) k ó d n i , 
116 a g o s t o n [ í í — n - b ő l j a v í t v a . ] 
117 cer tamina duriora sunt ( c e r t a m i n a ) prael ia 
118 ignis <(v) in l ignis vir idis 
1 1 9 { a z ) az I s t e n [Tör lés a so r e l e j é n . ] 
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kegyelmivel mentöl jobban élsz. annál bövebb lészen raj-
tad-^ és az ollyan sziv melly az gyözedelemhez szokot. nem 
nyomatik le könnyen, mert az ö gyözedelmi ujab eröt adnak 
néki. david iffiu korában addig viaskodot az oroszlányokal. 
és az medvékel, hogy azután meg gyözé azt az oriást, az-
kitöl retteget az egész izrael népe. 

kedves fiam ha tudnád micsoda nyugodalmas, és csen-
des120 elmével élnek azok, kik serénységel viaskodnak iffiu-
korokban. gondolom minden tehetcségedel azon lennél, 

l n hogy meg kostolhatnád, annak édeségit. mit mond néked 
erre az bölcs. fiam keresed az bölcseséget. és ki nyilatkoztatik 
néked. és el ne bocsásad azt. mert végezettre meg nyered az ö 
nyugodalmát. és fordul néked örömödre, és lesznek tenéked az 
ö békói nagy eröséged121 és az ö kalodai dicsöségednek ruhái. -^ 

15 Az Isten neveli kegyelmit, és meg szaporittya [21a:] 
áldását azokon, kik jol éltek iffiukorokban. és meg ta r tya 
öket az jó uton. jobban meg nem muta tha tom néked ezt az 
igazságot. mintha az sz. irást teszem elödben, az ur ád 
bölcseséget, az ö szájából tudomány, és értelem származik. de 

20 nem csak ö adgya. hanem még öis t a r t t ya azt meg, meg 
örizvén az igaznak utait. és azoknak kiket kegyelmében vészen, 
utokot meg tartya^ ismét azt mondgya. fiam ha az bölcseség 
menend az te szivedben. és az tudomány az te elmédben. gyönyö-
rüséges lészen. az tanács meg öriz téged. és az értelem meg tart 

2o téged. meg szabaditván téged az gonosznak utátol. és az gonosz-
ság szólló férfiaktol, és az idegen aszszonyi állattol. ki az ö 
beszédivel hizelkedik. hogy az jó utban járj. és az igaznak 
utát kövessed^ fiam kérlek, hogy ezen igazságokot. jol az 
szivedben végyed.122 és azokot meg tar tcsad. 

Kilenczedik Resz 
30 Az szent irásbol valo példák. azokrol. kik jo erkölcsuek123 

lévén iffiuságokban. abban meg is maradtanak holtig. 
K. nagy örömel szeretnék valamely példát tudni ollyanok-

120 csendes<(me) elmével [csendes utolsó s betűje Z-ből javí tva . ] 
121 erösége<(i)d 
122 végyed. <(a) és azokot 
1 2 3 e r k ö l c s u e k <( v) l é v é n 

ífc-habenti dabi-
tur, et abunda-
bit matth. 25 

#Eccli. 6. 

^proT. 2. 

^ibid. 
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rol. kik végig meg maradtak volna az jó124 erkölcsben. 
F. fiam. leg elsöben is josephet adom elödben, az ki is 
példája vala iffiuságában, az jó erkólesü iffiaknak. mivel 
még csak tizen hat esztendös korában, annyira utálá az 

0 feslet életet. hogy ámbár1 2 5 az bát tyai rosz példát adának 
is néki. de az meg nem gyengitheté az ö ártat lanságát . sőt 
még nem szenvedhetvén bát tyai rosz cselekedeteket, az 
apjának tud tá ra adá azt. ugyan azon jó erkölcsiért, mellyért 
az [21b:] Istennek kedviben, és az apjának szeretetiben 

10 vala, ugyan azért is esék az ö bat tyainak irigységekben. 
az kik csak azt keresék, hogy.micsoda modon veszthessék 
el, ugy tőrténék hogy126 egy szer az mezön találák ötet 
egyedül, azt végezék magokban hogy meg öllyék, de irtoz-
ván kezeket festeni vériben. azt végezék, hogy egy száraz 

15 ku tban bocsátanák. az szegény gyermek meg nem engesztel-
hetvén sok kérése és könyhullátása u tán bát tyainak kegyet-
lenségeket. az Istenben veté remenségit. az ki is soha el neni 
hadgya azokot, kik ötet szeretik. annak okáért joseph sem 
csalatkozék meg, mert az ö bát tya i meg vál toztatván szán-

20 dekokot, az kutbol ki vonák,. és az kereskedöknek el adák, 
az kik is egyiptumban egy nagy urnak el adák ötet . de 
joseph ót is gyakorlá az jó erkölcsben valo életit. az kiért 
is az Isten meg áldá az ö urát . és az urának is nagy kedviben 
vala. maga jó viselésiért. 

20 kedves fiam látodé hogy ez az iffiu mit szenvedet husz 
esztendös koráig. lássuk meg már micsoda nagy veszedelmes 
probaba forga jó erkölcse. 

leg elsöben meg muta tá az tisztasághoz valo szeretetit.,127 

midön sürgettet tvén és kénszerittetvén az aszszonyátol az 
50 t isztátalan vétekre, de ö nagy irtozásal tekinté az vétket , 

mivel az Isteni fólelemben neveltetett vala. és igy az ö 
szemérmetlen aszszonyának eröltetése, meg nem homályo-
sithatá tisztaságát. ez néked például lehet holtig. 

De ezután meg más nagyob kisértetekben esék. mert az 
35 hamis aszszonya nem vihetvén végben szándékát. az urának 

124 jó <re> erkölcsben. 
125 ámbár [ám — beszúrás. ] 
126 hogy <egs> egy szer 
127 szeretetit., [i — e-ből javí tva. ] 
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bé128 arulá, mondván hogy ö rajta erö szakot akart volna 
tenni, erre valo nézve az ura, az tömlöczben téteté ötet. az 
[22a:] hol is, csak nem harmincz esztendös koráig marada. 
veszedé észre fiam, micsoda nagj r kisértet vala ez, de még 

5 is az, meg nem gyengit tet te jó erkölcsit, ollyan vétekel 
vádolák, az melytöl irtozik vala, még is azért ugy kelletók 
szenvedni, mint ha azt, el követ te volna, joseph pedig 
álhatatosan marada jó erkölcsiben, és mint hogy még 
iffiukorában meg tanul ta vala az békeséges türést, azért 

10 rabságát álhatatoságal szenvedé. és magát vigasztalá, 
ártat lanságával. bizván abban hogy az Isten az ö bizony-
sága, és gondviselője, az ki is mindenkor véle lévén, abban 
az ál lapottyában sem hadgyá el, valamint az sz. irás is 
bizonyittya. hogy le mene véle az tömlöczben, hogy segittse 

15 kegyelmivel, és meg szabadittsa ötet-^ 
Ez két kisértetek. u tán, még harmadik is következék az 

mely leg nagyob vala, mivel meg fejtvén az Istentöl vet t 
értelmével az pharao álmát. arra valo nézve az király ki 
vóvó az tömlöczböl, és maga u tán elsönek tévé ötet az 

20 országban. az egész országát hatalma alá adá. meg paran-
csolván, hogy mindenek ugy fügjenek josephtöl, valamint 
önnen magátol, de ebben az nagy méltoságban is. mely 
rend szerént meg szokta vakitani az embereket. és el 
távoztatni töllök az jó erkolcsöt,129 joseph meg marada 

25 álhatatosan az jó erkölcsiben, mert az Istenröl valo el 
felejtkezés, kevelység, fösvénység, és boszu allás, meg nem 
gyözheték az ö elméjit. abbol ki tettczik, mivel az ö bát tya i 
mikoron egyiptumban menének. boszut álhatot volna raj-
tok, de azt nem cselekedé, söt még, nagy szeretettel fogadá 

30 öket, az ö hivatallyát pedig, olly nagy igazságosan vivé 
végben, hogy soha senki nem panaszolkodhaték maga vise-
lése ellen. söt130 még az egyiptumbéliek [22b:] szabaditojok-
nak131 üsmérék lenni, annak okáért hogy hét esztendeig 
tar to éhségtöl nagy bölcs elméjivel meg menté. ugyan azért 

128 bé <aural) arulá, 
129 erkolcsöt, [Jc — os-ből javítva. ] 
130 söt {az) még az 
131 szabaditojoknak<(hivák, hi nevezéU) üsmérék lenni, {(nevezéky 

— {hivák) fölé írva. ] 

*Sap. 15. 
genes. 41. 
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is abban az országban, világ meg váltojának nevezék ötet. 
egy szoval az Isteni szeretetben, és az jó erkölcsben. mind 
végig meg marada az az száz tiz esztendös koráig. az mely-
ben meg hala. oh kedves fiam látodé mit tehet az ollyan jo 

5 erkölcs, mellyet még az iffiuságban szereznek. 
Az második példa pedig az öreg tobiásrol. azkiröl az sz. 

irás csudálatra valo dolgot beszél. hogy mint viseló magát 
iffiukorában. 

Tobias leg iffiab vala az nephtáli nemzettségiben. semmi 
10 gyermekhez illendö dolgot nem muta t a cselekedetiben. 

midön pedig az többi áldozni mennének az arany bornyu-
nak. az mellyet az izraelnek királya, jeroboam csinált vala. 
ö akoron el voná magát azoknak társaságokbol. és egyedül132 

megyen vala jérusalemben. az urnak templomában imádni 
15 azi33 izraelnek Istenét. ajanlván néki szorgalmatosan, 

mindennek az elsö sengójit. és minden jovának az tizedi-
két.-^ ezeket ö mind végben vitte, és más illyeneket, az Isten 
törvénnye szerént, mondgya felölle az sz. irás. nóha még igen 
iffiu vala.^r. 

20 oh fiam mely szép élet egy iffiu embertöl, nem cselekedni 
semmit iffiu modra. az az semmi ellenkezöt az jó erkölcsel. 
nem is vigyaz134 rosz példákra. hanem erösen meg marada 
az Isten szolgálat[23a:]tyában. az midön oly álhatat lan-
ságal el hagyák ötet az többi. el hi tetheted fiam magadal. 

20 hogy az illyen jó erkölcsben töltöt iffiuságot. az jó élet 
követte, az mint ide aláb meg látod. 
Tobiás midön ember kort ére. nemzettségivel együt rab-
ságban viteték. az assiriusoktól ninive városában, de ö ótt 
is el nem hadgyá az jó erkölcsnek ut tyá t . -^ 

30 leg elöször,. mert, mint hogy iffiuságában meg tanul ta vala az 
rosz példának el kerülésit, rabságában isnem követé példájo-
kot azoknak. kik szabadosan esznek vala az pogányokal. az 
Istennek törvénye. e l len .^ 
Másodszor, az ö nagy egyenes voltáért, az assiriai király 

35 kedviben vevé. meg engedvén néki, hogy mindenüt sza-
badoson járhatna az országban, arra valo nézve gyakran 

132egydül [Elírás.] 
1 3 3 az <̂ a)> i z r a e l n e k 
134 v i g y a z [vigyáz h e l y e t t . ] 
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^pergebat ergo 
ad omnes, qui 
erant in capti-
vitate. et moni-
ta salutis 
dabat eis. 

* tob. 2. 

meg látogattá1 3 5 az rabságban lévöket, és üdveséges ok-
tatásokot ada nékik. intvén arra hogy meg maradgyanak 
az Isten szolgálattyában.-^e 
Harmadszor. az fogságban lóvö izraelitáknak nyomoruságok 

5 hogy nevekednék. ö gyakran elmene vigasztalásokra. és 
látogatásokra. adván mindeniknek, az mi tölle ki telheték, 
az szegényeket ruházá és táplálá. de föképpen nagy gondgya 
vala arra, hogy az holtakot el temesse., noha azért vesze-
delemben forga. mivel az meg vala t i l tva az királytol. de. 

10 az leg csudálatosab, hogy mely békeséges türésel szenvedé 
az vakulásának nyomoruságát. az melyben ötven hatodik 
esztendös korában136 esék. az pedig ugy történék. hogy 
minek u tánna sok halotat temetet volna el. nagy fáradton 
az [23b:] házához móne, az falhoz támaszkodván, el aluvék. 

15 az feje felet pedíg fecske fészek vala, az honnét is fecske 
gané esék az szemiben, és azonnan meg vakula. bizonyára 
ez igen nagy nyomoruság, és igen nagy probája vala jó 
erkölcsinek. de mind azon által oly nagy bókeséges türésel 
szenvedé. hogy az sz. irás jóbhoz hasonlittya. ötet. az Is ten 

20 azért bocsáttá rea ezt az kisértetet. hogy az ö békeségel 
valo türése például légyen az ezután valoknak, valamint 
az jóbé. mert iffiuságatol fogva az Is tent félvén, és az ö 
parancsolatit meg tar tván. , nem zugolodot. ellene137 az ö 
vakságának ostoráért. hanem meg maradván álhatatosan. 

2o az Is ten félelmiben, hálákot adot néki. életinek minden 
n a p j a i b a n ^ . ah ! kedves fiam micsoda szep dolog az illyen 
jó erkölcs, mely az idövel is nevekedik. negy esztendö 
mulvan, az szemei meg gyogyulának., azután száz tiz 
esztendeig éle. és békeségben hala meg. igy élnek, és halnak 

3o meg, mind azok, kik138 iffiuságokban, az jó erkölcset szeretik. 
Ez az rész ámbár elég hoszu légyen, de eléb el nem végesz-

hetem. hanem még harmadik példát is adok elödben. hal-
gasd meg, mit mond az irás éléázárol, ez igen tisztességes 

135 meg lá togat t<ya)á [Szóvégi á — <ya) föló írva.] <(vala> az 
rabságban lévöket, 

136 korá [Elválasztás után nem folytatva; íráshiba korában vagy 
korára helyett .] 

13'<el> ellene [Tollhiba.] 
138 kik <az> iffiuságokban, az 
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öreg ernber vala, és gyermekségitöl fogvást az jó erkölcsben 
éle. midön139 pedig antiochus király üldözé az sidoságot. 
kénszeritván arra, hogy ellene mondgyanak az törvények-
nek, és az Is ten imádásának. az többi közöt ezt az sz embert 

5 is meg fogák de semminémü kinokal meg nem tántor i thatak 
jó erkölcsiben. sokan jovallák néki, hogy engedelmesked-
gyék leg aláb külsö képen. ugy meg mentheti magát az 
kinoktól, de ö meg tekintvén öregséginek tiszteséges voltát. 
mely az jó erkölcsben öszült vala meg. és gyermekségétö] 

10 fogva valo jó maga viselésé[24a:]nek. cselekedete esziberi 
jutván. ekképpen felele . . nagy bá t ran nékik. hogy inkáb 
kiván meg halni, mint sem kilenczven esztendös kórában, 
nemzetcséginek oly rosz példát adni. ezt el végezvén. kinos 
halálal öleték m e g . ^ . 

15 kedves fiam tanold meg ezekböl az példakból, hogy mit 
tégyen, az iffiuságban vet t jó erkölcs. most idején munkál-
kodgyál azért. iffiu korodban szeresed az jó erkölcset. és 
az. fog téged, ezután is kovetni. 

Tizedik Rész 
Hogy azok, kik iffiu korokban az rosz erkölcsre adgyák 

20 magokot. nehezen térnek ki abbol. gyakorta ugy is történik, 
hogy soha sem. és nyomorultul kárhozta t tyák el magokat. 

kedves fiam, mért nincsen ollyan pennám, az mellyel 
szivedben i rhatnám ezt az igazságot. sokal eröseben. mint 
sem szoktak irni az márvány köre. had ér tethetném meg 

25 veled, micsoda akadályt talál az, aki. meg tér. az140 iffiuság-
nak rosz életyéből. 
K. Én pediglen igen kevés akadálynak t a r to t t am lenni 
az meg térést. mivel eleget látok ollyat. az ki iffiuságában 
noha feslet életet élt is. de azután könnyen meg tér t . ? 

30 F. kedves fiam, ollyan nehéz dolog az. hogy elegendö 
kóppen azt kinem mondhatni . de ollyan közönsóges is, 
hogy fájdalom nélkül arrol nem lehet gondolkodni, mennyi 
embert látunk, de föképpen iffiuságot. kik keservesen sohaj-
toznak. az vétkes szokásoknak rabságában. az mellyeket 

139 midön [d — n-ből javí tva. ] 
1 4 0 az [ B e s z ú r á s . ] 
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f̂cossa ejus im-
plebuntur vitiis 
adolescentiae 
ejus. et cum eo 
in pulvere 
dormient. 

még iffiusagokban vettek volt magokhoz. ámbár ugy törté-
nik [24b:] hogy meg térnek, de nehezen. és ki mondhatat lan 
munkával . az Isten kegyelminek csuda tételivel. vigyáz 
fiam hogy el kerüllyed ezt az irtoztato veszedelmet. igyeke-

5 zed azt meg elözni, vagy ha abban. vagy, azt leg hamaréb 
el hadni. 
K. honnót vagyon, az az, nagy akadály ? 
F. Az. három dologtól jö. elöször. az meg rögzöt rosz 
szokásnak. ki mondhatat lan erejétöl,141 és hatalmátol, az 

10 mely gyükeret vetvén egyszer benned, igen nehéz azt 
azután ki irtani, mert abban minden szokások meg egyez-
nek142 egymásal. igen sokáig tar tanak. és nehéz öket el 
veszteni. de azok közöt, az. a leg roszabik, az mellyik leg 
inkáb hozád ragad. és leg nehezeb meg változtatni . mivel 

15 az meg romlot természetnek. sokal nehezeb az jora adni 
magát . mint sem roszat mivelni, azért mondgya az sz. irás. 
hogy az gonoszok nehezen térnek meg, és az eszteleneknekus 

száma véghetetlen.%. 
Az rosz szokások közöt. leg erósebek azok., és leg 

20 nehezeb is el hadni azokot. az mellyeket iffiu korunkban 
veszünk magunkhoz. mert mint hogy eszközei az hajlando-
ságok az rosz erkölcsnek. hogy ha azokot idején korán meg 
nem zabolázák az jó erkölcs által, azok144 nevekednek az 
idövel, és nevekedvén. az rosz erkölcsöt is szaporittyák. 

25 és minden nap uj eröt is145 adnak néki, ugy annyira, hogy 
végtire meg nem lehet gyözni. az szent irás elönkben adgya, 
micsoda ereje vagyon az rosz szokásnak., az hamisaknak 
meg töltetnek csonttyai, ifjiuságának rosz erkölcseivel. és azok 
koporsojokban is. vélek lésznek^ az az. hogy az iffiuságban 

30 vet rosz erkölcsök, és hajlandoságok, olly erösen meg gyüke-
reznek az lélekben. hogy egész éltiben meg érzi. [25a:] és 
csak az elettel végzödnek el, az mint minden nap lá t tyuk . 

141 erejétöl, [Első e megkezdett m-ből? javítva. ] 
142 meg egyeznek [zn — más betűkből javítva. ] egymásal. (hogy) 

igen ^ 
143 esztelenekk 
144 azok [Beszúrás. ] 
545 is [Beszúrás. ] 
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Annak az oka nyilván ki tettzik, mert valamely lelket 
birni kezd egyszer az rosz erköles, az hajlandoságokot is 
meg szaporittya, és erösitti. az hajlandoságok azonnal meg 
homályosittyák az itéletet, ugy annyira, hpgy az roszat. 

0 jónak t a r t a t tyák véle. az meg romlot itélet pedig könnyen 
el fordittya az146 akaratot . az raely azon kivül siet az vé-
tekre. ettöl jö az egész rosz. mellyet sz. agoston olly igen 
sirat. mondván. az meg romlot akarat gyönyörködik az rosz-
ban. az gyönyörüség szokásá válik.ul és hogy ha ellene nem 

10 úlnak az szokásnak. szükség lesz belölle ^ más auctor is 
mondgya, hogy ez az szükség, az halálnak annya ^ 

*ex YOluntate perversa. facta est libido et dum servitur libidini facta est consvetudo. 
et dum consvetudirii non resistitur. facta est necessitas S. Aug. Oonff. 
^actio consvetudinem parit. consvetudo necessitatem. necessitas mortem. s. isidor 

Az második akadály. az Isten kegyelminek eltávozásátol 
vagyon. mert valamint hogy az Isten meg szaporit tya 
kegyelmit azokban, kik148 azt alázatosan vészik. és üdve-

13 ségekre fordittyák, ellenben el t ávoz ta t tya azoktól, az kik 
aval viszá élnek. és meg vetik. rend szerént ekképpen bánik 
minden emberekel. de leg inkáb, ez ki tetczik az iffiakon. 
az mint az propheta által is fenyegeti149 öket. hogy az iffiak 
el epednek az szomjuság miat. kik esküsznek az samarianak 

20 bünére. ^ az az. kik az samariabéliek bálvannyát imádgyák. 
ez az szomjuság pedig. nem az testre értetik. hanem az 
lélekre. az kitöl el veszi kegyelmit. mivel fellyeb azt mond-
gya, hogy éhséget bocsátok az földre, nem kenyérnek éhségét. 
sem viznek szomjuságát. hanem az urnak beszédének halgatásá-

25 nak éhségit. és szomjuságát ^ 
[25b:] Az harmadik akadály. az ördögnek uralkodésátol 

jö. az kinek is uralkodása ahoz képest nevekedik, és erösö-
dik. valami képpen nevekedik az lélekben az rosz szokás. 
az Isten el vévén tölle kegyelmit büntetésül . ezt az biro-

30 dalmat pedig az vétek okoza, az mely el vévén az lelket az 
Isten kegyelme. és gondviselése alol, ás az ördög rabságában 

140 az ( i té le te t ) akaratot . 
147 vá l i k .<* )é s hogy 
148 kik <aval> azt 
149 fenyegeti [Második e — e'-ből javí tva az ókezet áthúzasával. ] 

27* 410 
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^servietis diis 
alienis. qui non 
dabunt vobis 
requiem. 
jerem. 16. 

veti. mind addig abban az nyomoruságos szolgálatban 
ta r tya , valamég az rosz erkölcsben meg marad. 

oh kedves fiam, kinek lehetne ki mondani, nyomoruságos 
ál lapottyát , az ollyan léleknek. az mely illyen rabságban 

0 esik. az ö leg halálosab eüenséginek kegyetlensége alá. az ki 
is minden hamiságát csak abban veti. hogy el veszeszthesse. 
minden nap azon mesterkedvén. hogy vétekben ejthesse. 
adván néki külömb külömb féle alkalmatoságokot. az magát 
el vesztésire. azoktól pedig el fordittya, az mellyek jovára 

10 használhatnának. vétekböl. vétekben veti, egyik rosz 
erkölcsböl, az másikában. mind addig, valamég vétkeinek 
mértéke meg telvén. hogy akor az Istentöl ö néki el hagyas-
sék. és az ö haragja. érdeme szerént büntesse meg. 

Ekképpen szokot bánni fiam, az kegyetlen ellenség azok-
15 kal , az kiket hata lmában ta r t . az pediglen az Istennek 

igazságos engedelmiböl vagyon, mert el hagya azokot, kik 
el vonnyák hüségitöl, és szolgálattyátol magokot. és azokot, 
az kik150 nem akarják ötet szolgálni, kegyes parancsolatinak 
végben vitelivel. az ö kegyelminek., és áldásának bövölkö-

20 désiben. meg érdemlik tehát az illyenek igazán, hogy ollyan 
kegyetlennek. jussanak birtoka alá. az ki, az ö veszedelmeket 
szomjuhozza, és [26a:] az ki mind addig el nem hadgya 
öket. valamég az örök kárhozatra nem veti, óh fiam, 
micsoda nyomorultak azok, az kik illyen keserves szolgálat-

25 ban esnek, de még nyomorultabbak azok, az kik abban 
lévén, szabadulások u tán nem sohajtoznak ^ 

Tizen egyedik Rész 
Példák azokról, az kik meg tértenek iffiuságoknak rosz 

erkölcsiböl. de igen nagy akadállyal. 
K. Szeretnék ollyanokról példát hallani, az kik iffiusagok 

30 u t án meg tértenek. ha szinte nagy akadállyal is. 
F. Leg elsöbenis fiam. sz. agoston példáját adom elöd-
ben. az melyben meg lá thatod nyilván, micsoda nehéz az 
iffiuságban vet t rosz erkölcsöt el hadni, egyebet nem 
mondok. hanem az mit maga mond az gyonásiban. meg 

35 m u t a t t y a az iffiaknak mint kellesék félniek az iffiuságnak 

150 az kik<[ne) nem ( n ) akarják [{n) — új sor elejón.] 

420 



vétkitöl, miképpen távoztathassák el. az veszedelmet, 
melyben eset vala. és hogy kerülhessék el, azt az hajo 
törést, az melyben vezette volna ötet, iffiuságának rosz 
élete, hogy ha csak az Is ten irgalmasságábol. és mint egy 

5 csuda tétellel, meg nem oltalmazta volna ötet . az mellyet 
nem cselekedet másokal. 

Szent Agoston azt meg vallya. hogy gyermek korában1 5 1 

minden féle rosz hajlandoság meg vala benne. az oktatás t 
nem kedvellette, engedetlen, hazug volt, rest, és az já tékot 

10 szerette, az jora valo dolgokot utál ta , és valami csak ellen-
kezö volt az tisztaságal. és az jó szokásal. azt nagy gyorsa-
ságal meg tanulta . ekképpen tölté el az ö idejit, tizen hat 
esztendös koráig ^-

Ezeket az hajlandoságokot, még nagyob dolgok is köve-
15 ték, mert tizen hat esztendöt el érvén, mint hogy nem vala 

meg zabolázva elméje, az elsö sebeségiben, azért ötet az, 
minden rosz erkölcsre vivé, azután a t isztátalan kivánságok, 
annyira [26b:] erött vévének az szivin. hogy azt ki nem lehet 
mondan i , ^ egy szoval, sem az Isten félelme, sem az annyá-

^ubi eram et quam longe exulabam a deliciis domus tuae, anno illo sexto decimo aeta-
tis carnis meae. cum accepit in me sceptrum, ot totas manua dedi ei vesaniae. libidinis. 
licentiosae per dedecus humanus illicitae. autem per leges tuas. lib. 2. cap. 2. 

20 nak intése, sem az rosz cselekedetnek szégyene, se semmi 
más egyéb gondolat, el nem fordithatá ötet azoktól. söt még 
annyira153 ju tot vala. az vétket nem hogy szégyenlette 
volna, de még gyalázatnak ta r to t ta . hogy miért nem fes-
letteb erkölcsü, halván másoktol mint dicsekedtek, rosz 

25 cselekedetekel. arra valo nézve ta r tá öis rosznak lenni 
ártatlanságát. ^-. 

#praecepsibamin tanta156 caecitate ut inter coaetaneos meos puderet. me minoris dede-
coris. quando audiebam eos jactantes flagitia sua. et tanto gloriantes ínagis, quanto 
magis turpes essent. Cap. 3. 

Ezt az rosz életet akor kezdó el, midön az oskolábol 
viszá mene az apja házához. az hol is esztendeig marada . 
azután az Carthágoban küldók ötet, hogy ót el végeznó 

151 korában [k — b-ből javí tva. ] 
152 bonae <(ses) spei 
153 a n n y i r a ( m ) j u t o t v a l a . 

f̂cet tamen ego 
deus meus 
libenter didici 
et delectabar 
miser. et ob hoc 
bonae15* spei 
puer vocabar 
conff. 16. 
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oskoláit. ót vala tizen kilencz esztendös koráig. ót is liasonlo 
életet élvén. 

Visgáld meg fiam azt. hogy sz. ágostonnak abban az 
korában. öt fele dolog okozá feslet életét. 

5 Elödször. az henyélés. az melyben tölté154 tizen hat esz-
tendejit az apja házánál. azt pedig meg mondgyuk ide aláb 
mely veszedelmes az iffiaknak az henyéles. 

Másodszor. az apjának.156 a fia maga viselésire valo kevés 
gondgya. az ki is nem gondola aval, hogy az Isten félelmiben 

10 élne. hanem hogy tudos, és ékesen szólló lenne. sok atyák 
cselekesznek illyen formán. 

3szor.157 Az ö annyának meg veté sok szép intésit. az ki is 
üsmervén fiának természetit. szüntelen inté, hogy el ne 
merülne az rosz életben. de intósit nem fogadá. 

15 4szer. Az rosz példa adása azoknak., az kik véle egy idö-
süek valának. az annyira meg rontot ta vala az ö elméjit. 
hogy minden modon azon igyekezék, hogy még is fesletteb 
erkölcsü lehetne. azért hogy hasonlob lehetne társaihoz. 
mikoron pedig látá, hogy azok meg haladnák ötet az rosz-

20 ban. akor ugy tételé magát. mint ha óis hasonlo roszat 
cselekedet volna. t a r tván attol, hogy az többitöl [27a:] meg 
ne vettéssók. ha tisztáb életet éll, nálok. ^ 

^quid dignum1,B vituperio. nisi vitium. ego ne vituperarer Titiosior fiebarn. et ubi non 
superat158 quo admisso aequarer perditis. fingebam me fecisse quod non feceram. ne 
viderer abjectior quo eram innocentior et Tilior haberer. quo eram castior ibid. 

5ször Az az nagy szabadcság mellyet adának néki szüléi 
az játékra. és az maga mulatására. 

2o Mind ezek három esztendeig tarták1 0 0 ötet az rosz életben. 
azután némely jó indulatok származának sziviben, az 
mellyek meg üsmérteték véle, nyomoruságos állapottyát . 

154 tölté <ide) tizen hat esztendejit 
155 tanta <( v> [ ? ] eaecitate 
156 * az apjának. (az o) a fia [A javítás a törlés fölé írva. 1744.] 
157 3 {4> szor. [A 4-est először 3-ra javította, majd tórölte az 

egészet, és a törlés elé újra kiírta a 3-ast; szor. — o-ja e-b61 javítva;] 
Az [A — a-ból javítva.] 

158 dignum [d - -n-ből javítva. ] 
159 non (superabat.) superat [p— 6-ből javítva. A főszövegben: 

suberat, ] 
1 0 0 tarták<ak.) [tartánák.-ból javítva; fc—n-b51 javítva. ] 
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ebböl meg lá thatod fiain. micsoda nehéz meg térni az iffiu-
ságnak rosz erkölcsiböl. 

Az tizen kilencz esztendöt el érvén, erösen kezde gondol-
kodni üdveségiröl, erre pedig az Is ten u t a t ny i t t a néki 

5 valamely könyvnek olvasása által. az mely könyvnek 
neve, hortensicus. 

Ezt az könyvet olvasván, tehát . valamint maga is mond-
gya. egészen meg változtatá elméjit, és hajlandoságit,161 

az Istenhez forditatá véle gondolatit. azonnan162 meg kezdé 
10 vetni az világi jókót, és az életnek gyönyörüségit. és nagyon 

kezdé kivánni. az bölcseségnek szépségit. az mely is soha 
el nem hervad. nagy buzgoságal kezde térni az Istenhez. 
és el hadni az rosz e rkölcse t .^ . de kine gondolná, ? hogy 

^ille vero liber mutavit affectum meum. et ad teipsum Domine188 mutavit preces meas, 
et vota, ac desideria mea. fecit aiia, viluit mihi repente omnis vana spes, et immortalita-
tem sapientiae concupiscebam aestu cordis incredíbüi. et surgere jam coeperam, ut ad 
te redirem. quomodo ardebam te, volare a terrenis ad te. lib 3. Oap. 4. 

ezt az jo indulatot nem követné az tökélleteségel valo meg 
,0 térés. ? jaj kedves fiam, mit nem cselekedhetik az rosz 

szokás, mellyet visznek az iffiuságban. mivel csak hamar, 
az rosz164 erkölcs, és az ö iffiuságának rendeletlen hajlan-
dosági, fel támadának ellene, és olly igen küszködének véle, 
hogy az jó szándékot, mellyet vet t vala az meg térésre, 

20 azt csak semivé tevék. és az meg rögzöt szokásinak nehóz-
sége, ismét az elöbbeni ál lapottyában veté ötet. ugy annyira, 
hogy abban is marada. tizen kilencz esztendös korátol 
fogva, harminczig. látod, hogy az három esztendö alat vet t 
rosz erkölcs, tizen kettöig ta r tá rabságában. [27b:] ezeknek 

2:1 forgása alat, nem hogy nem gyakorolá az elöbbeni életót,165 

de még nagyob vetkekben esék. mivel az tisztátalanság az 
vakságra vezeti az embert. azert ötet is az manicheusok 
eretnekségiben ejté. az melyben kilencz esztendeig marada. 
de még az eretnekség mellet. ágyast is t a r t a maga mellet. 

30 mind addig az még tellyeségel meg tére. 

161 hajlandoságit, [Második a —ó-ból javí tva. ] 
162 azonnan ( m e ) meg kezdé [Törlés tollhiba miat t , a sor végén. ] 

vetni az vilégi^t) jókót, ^ 
183 Dfie [. . .Jimmortalitate 
164 az rosz (e l ) erkölcs, 
165életét, [Első e —o-ból? javí tva . ] 
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Az harmincz esztendöt el érvén. foganatosabban kezde 
gondolkodni meg térésiröl. de óh ! mely nehezen viheté azt 
végben. holot ismég csak az elöbbeni életiben marada. két 
esztendeig. halogatván mindenkor, az mint maga mondgya. 

5. az Istenhez meg térésit, és keresni ö benne az életnek kegyel-
mit. azt pedig meg nem tekinté, hogy halált okozna lelkinek 
rosz életiért. sok idö is kelleték néki. az még magában szál-
ván. adá magát az meg térésre.-^-. 
^cum haeo dicebam, et alternabant hi venti impellebant huc atque illuc cor meum. 
transibant tempora. et tardabam converti ad Dominum188 deum et differabam de die 
in diem. vivere in te et non differabam quotidie in me ipso mori. non erat jam ulla ex-
cusatio quia videri mihi solebam. propterea me nondum contempto saeculo servire tibi, 
quia incerta mihi esset perceptio veritatis. jam enim et ipsa oerta erat. ego autem ter-
ram obligatus militare tibi recusabam. et impedimentis omnibus sio timebam expedi, 
quemadmodum impedita timendum est lib. 8. cap. 5. 

Az értelem meg vala nyerve, de az akarat nem akará 
10 magát meg adni, mert az rosz szokások annyira meg birták 

vala az szivit. hogy ugyan félt168 az meg téréstöl. mint 
valamely rosztól, az mint magais mondgya^-. mivel az 
kevélységet, fösvénységet, és az tisztátalan életet, el kelleték 
hadni egymás után, az ö elméje meg menekedet vala az 

15 kevélységtöl, és az fösvénységtöl, de az tisztátalanság erösen 
birkozik vala még ellene. 
ífcmihi displicebat quod egebam in saeculo, et oneri mihi valde erat non jam inflamman-
tibus cupiditatibus, ut solebant. spe honoris, et pecuniae187 ad tollerandam illam servi-
tutem tam gravem sed adhuc tenaciter colligabar. ex femina. lib 6. cap. 1. 

Ez az rosz erkölcs olly igen meg gyözte vala ötet, hogy 
lehetetlennek tartá, valaha attol meg valni, de söt még 
nyomoruságnak gondolá, meg menekedésit, ezektöl az rut 

20 kivánságoktól noha csak azok okozák néki minden nyomo-
ruságit^. 

Egy szoval oly nagy vala az akadály az meg tórésire. 
hogy minek utánna169 sok küszködéseket szenvedet volna 
lelkiben. tizen négy, vagy tizen öt esztendeig. de söt még az 

25 annyának sok érette valo imádsági, és köny hullatási után, 
az ki is Carthágobol romában kiséré, romábol, mediolánum-
ban, arra az végre hogy ötet el vonhassa az rosz elettöl, és 

166 Drmm 
167 sp e(ty honoris, et pecuniae (cup i ) ad tollerandam 
168 félt [ í - e - b ő l javí tva . ] 
169 hogy minek u tánna <(hogy) sok 
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az Istennek meg nyerhesse. el is mondhatni . hogy Isten 
u tán [28a:] az annyának köszönheti meg térését. de még 
jó barát inak intések, sz. ambrus. és más tudos emberekel 
valo beszélgetése u tán is, mind ezek csak haszontalanok 

0 valának. valamég az Isten csudálatosan meg nem téri t té, 
midön pedig még ebben az állapotban volna, és tusakodnék 
az természet, és az kegyelem közöt, akoron szozatot halla 
az egböl. az ki is néki ezeket mondá. tolle lege, tolle lege., 
ved fel és olvasad. intvén arra hogy olvasná az sz. irást, 

10 mely mellette vala. arra valo nézve, fel vevé az konyvét . 
meg nyit tá . és sz. palnak ezekre az mondásira talála. hogy 
nappal ékesen járjunk. nem dóbzodásokban. és részegségekben. 
nem ágyas házban valo bujalkodásokban, és mértékletlenségben. 
nem versengesben. és irigysegben, hanem öltözétek fel az ur 

15 jesus christust. és az testet ne táplállyátok az ö kivánságiban. -̂ -
oh I s tenem! leheté hogy ollyan nehez légyen az léleknek 
meg térése, és hogy az iffiuságnak rosz erkölcsiböl, illyen 
nehezen kellesék meg gyogyulni. 

De még vége nincsen fiam, mert noha tellyeségel meg tére 
20 sz agoston. de mind azon által meg nem szabadula az elöb-

beni akadallyoktól. valo hogy azután viszá nem tére. de 
sokáig érzé, iffiuságában valo vet t sebeket, mivel nagy, és 
sok kisérteteket szenvede, az mellyeket iffiuságában valo 
régi szokások okozának néki. -̂ -

20 kedves fiam olvassad el egy nehányszor ezt az példát. 
visgáld meg figyelmeteségel minden részeit. és nézd meg, 
mire nem vihet az iffiuságnak170 rosz hajlandosága. mikoron 
annak ellene nem allanak idején. kerüld el azt az veszedel-
met. az mellyet nehezen kerüle el ez az szent. és az melyben 

30 sokak vesznek el nyomorultul minden nap. 

Tizen kettődik Mész 
Pólda azokról, kik soha meg nem tértek, iffiuságoknak 

rosz erkölcseiböl. 
K. vagyoné ollyanról példánk. az ki meg nem tért volna, 
iffiuságának rosz erkölcsiböl? [28b:] 

35 F. Adná Isten fiam, hogy ne volna. de elegendö vagyon. 
mert valamint hogy, az hajó töreskór, töb az el veszetteknek 

170 iffuságnak [íráshiba. ] 

^rom. 13. 

^adhuc Tirent 
in memoria 
mea talium re-
rum imagines. 
quas ibi con-
STetudo mea 
fixit. lib. 10. 
Oap. 30. 
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száma. mint sem az meg szabadultaknak, hasonlo képpen, 
sokan vesznek el, az iffiuságnak,171 szélvésziben, de az kik 
meg menekednek igen kevesen vannak. 

Abból el itélheted fiam, mely kevesen vannak. mivel az 
5 sz. szent irásokban, (majd hihetetlen dolog.:) csak egyedül 

az sidok királyának manasesnek példáját talállyuk, az mint 
ide aláb meg mondom néked. de ollyat eleget találunk, az 
kik iffiuságoknak rosz erkölcsiben holtak meg, némellyek 
minek u tánna sokáig éltek volna. némellyek pedig kik idején 

10 multak ki, egy nehány példát hozok ezekröl elö: 
Salamon halála után, az Izrael népin, tizen kilencz 

királyok uralkodának. de azok közöt egy sem vala az ki 
iffiuságátol fogvást hamis nem let volna. és egy sem tére 
meg halála elöt, 

15 Az valo hogy az sz. irás, nem emlekezik iffiuságokban 
valo élettyekröl, de abbol által lá tha t tyuk micsodások 
valának iffiuságokban, midön minnyájok felöl azt mondgya, 
hogy gonoszok valának. csak éppen az egy jehu király felöl 
mondgya. hogy eleinte valamely jó cselekedeteket csele-

20 kedék. de végtire, ö is ollyanná lön.172 mint az többi. 
Az sidók királyi közü), kik salamon után uralkodának 

tizen kilenczen, többet nem találunk hatnál . az kik jók 
lettek volna. ugy mint, asa, josaphát, oziás, jonathám. 
ézékias, josias, az többi pedig gonoszok valának. ezek is az 

20 kik jók valának. iffiuságokban kezdék. és abban végig 
meg maradának. 

Azt mondgya az irás, ochozias király felöl, hogy huszon 
két esztendös korában kezde uralkodni, de igen gonosz 
vala. az ácháb példáját követé, mivel ácháb házá[29a:]nak 

30 veje vala. csak esztendeig is uralkodék. és azö gonoszságában 
hala meg. 

Acház husz esztendös korában kezdék uralkodni. de nem 
cselekedé azt, az mi az ö urának Isteninek kedves let volna, 
hanem az izraelnek királyinak ut tyokon jára, söt még öket 

3D fellyül is haladá gonoszságával. az melyben meg is hala. 
tizen hat esztendeig valo uralkodása után. 

171 iffiuságnak, [i — megkezdett fi-ből? javí tva . ] 
1T2 lön. [Javí tva, úgy látszik le.t.-hö\. ] 
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Araon uralkodását kezdé huszon két esztendös korában.és 
követé az ö apját manassest gonoszságában, de nem 
követé penitenczia tar tásában, azért meg is hala vétkeiben, 
két esztendö mulva. meg ölék szolgai. 

° Joákim kezdé uralkodasát huszon öt esztendös korában, 
és uralkodék tizen egy esztendeig. de az ö a t tyáinak hamis-
ságit követé, meg is hala hamissagiban, senki nem is száná, 
se el nem temetteték. valamint meg jövendölte vala néki 
jeremias propheta -fc 

10 Sedecias, sidok utolso királya. lmszon egy esztendös 
korában lépék az birodalomban. de ollyan gonoszságu vala 
valamint az elötte valoi, tizen174 egy esztendeig tar to 
gonoszságiért. magára, és az népire szállittá az Istennek 
boszu állását. az mellyel fenyegeté sokáig az sidokot, mivel 

15 az ö uralkodásának kilenczedik esztendejiben. nabugodono-
zor meg szállá jerusálemet.175 két esztendö mulva meg vévé. 
fel dulatá, fel égeté, és az város uttczáit vérel festeté. az 
Is ten templomát fel prédál tatá , és meg égeté. azokot pedig 
kik meg maradának, rabságban vivé. sedecias király pedig 

20 el szaladván gyermekivel. be érék ötet, és nabugodonozor 
eleiben vivék. az ki is nagy kevélységel fogadván. paran-
csolá hogy gyermekeit ölnék meg elötte, sedeciásnak ki 
szuratá az szemeit, és babiloniában vivé, az hol nyomorultul 
hala meg. 

2ű Mind ollyanokrol valának ezek az példák. kik iffiuságok-
nak rosz élettyiböl176 meg nem térének. illyeneket pedig 
[29b:] eleget találunk., de csak egyet találunk ollyat., az 
ki meg tért volna, iffiuságának rosz erkölcsiböl. az ki 
manasses király, de az is oly csudálatosan esék. hogy meg 

30 láttzik abbol, micsoda nehéz meg térni az iffiuságnak rosz 
hajlandoságábol. 

Manasses király. tizen két esztendös vala az apja ézékias 
halálakor, az ki is Isten félö király vala. manasses az apja 
halála u tán uralkodván, csak hamar el felejté apjának szép 

35 intésit, és minden rosz erkölcsre adá magát, ez nevekedék 

173 reg. [r — javí tva olvashatat lan betűből. ] 
174 tizen{n^egy esztendeig t a r to [tarto — beszúrás. ] 
175 jerusálemet. [j—r-ből javí tva. ] 
176 é l e t t y i b ö l [e — e'-ből j a v i t v a az é k e z e t á t h ú z á s á v a l . ] 
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véle együt huszon két esztendös koráig, akkoron az Isten 
ostorát bocsátá reája. az assiriabéliek meg fogák ötet. 
jerusalemben, vasban verék, és babiloniába177 vivék, az hol 
re t tentö nyomoruságot szenvede. 

0 Ebben az nyomoruságban lévén. fel nyi t tá szemeit, és 
nyomoruságában, segittségül kezdé hivni178 azt. az kiröl jó 
szerencséjiben, el feletkezet vala. meg üsmervén vétkeit, 
az Istentöl bocsánatot kére. meg is nyeró tölle szabadulását, 
könyv hullatásiért, és imádságiért, azután penitencziát 

10 t a r tván . szentül éle. egész ha tvan két esztendeig. az mely-
ben meg is hala. 

Szent hiéronimus bövebben beszél ezen király felöl, mert 
némely rabbinusok azt irják, hogy manasses csak éppen 
kinoson valo halálának. az utolso oráján tér t volna meg, 

10 mivel.egy sok lyuku réz edényben, az tüzre te t ték ötet, de 
ö179 abban az re t tentö kinban is, az igaz Istenhez nem folya-
modék. hanem az bálvánnyihoz,180 de a midön látná hogy 
csak hójában volna, akoron kezdék meg emlékezni az sz 
irás mondásárol., melyben segittségit igéri az Isten. azoknak. 

20 az kik hozá fordulnak nyomoruságokban. és az kik ö hozája 
meg térnek tiszta töredelmes szivel. -̂ - az igaz Istenhez fordit-
ván tehát szivit, töredelmesen kéré meg szabadulását, és 
büneinek bocsánat tyát . az Isten meg irgalmaza néki, és 
meg szábadittá, nem csak [30a:] attol az ir toztató haláltól, 

2o de még az rabságtól is, és jerusalemben viszá vivé, az hol 
szentül végezé el életét. kedves fiam ez meg tére iffiuságának 
rosz életiböl, de mely181 drágán esék meg térése. 

Tizen harmadik Rész 
Hogy micsoda rosz származik az iffiuságnak 

rosz élettyiböl. 
1 K. Következhetiké valami rosz abbol, ha valaki roszul 

élt iffiuságában. ? 

177 babiloniá [Elválasztás után nem folytatta az új sor elején.] 
178 hivni [v — n-ből javí tva. ] 
179 ö [Beszúrás. ] 
180 * hanem az bálvánnyihoz, {hanem) de a midön [de a — 

<hanem) fölé írva. 1744.] 
181 me]y<(mely) drágán 

*deut. 4. 
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F. Fiam nagyob rosz neni következhetik. mint az. hogy 
sokaknak182 az okoza kárhozattyokot, mivel az bizonyos 
hogy az iffiuságban valo vétektöl ered sokaknak kár-
hozattyok.183 de még ezen kivül más okoktól is származnak, 

5 az kiket jó meg tudnod. hogy jobban vigyázhas magadra. 

Ennek az résznek elsö articulusa. 
Az iffiuságban valo vétkek, sokaknak rövid életetokoznak. 
Leg elsöben is azt adom elödben, hogy micsoda idején 

történik halálok sok iffiaknak. az ö vétkek meg büntetósiért. 
K. Midön valamely iffiat lá tunk meg halni. el mond-

10 hattyuké1 8 4 azt, hogy rosz életiért holt meg? 
F. Azt nem akarom Fiam abból ki hozni, hogy mind 
azoknak az iffiaknak kik idején halnak meg, büntetésül 
lenne halálok , sem azt, hogy az kik roszul élnek iffiuságok-
ban. meg bünte t te tnek idején valo halállál. 

15 Mivel azt tudom, hogy az jók is meg halnak iffiukorokban 
és hogy az ö jó erkölcsök az halálal meg jutalmaztat ik, az 
Isten meg muta tván abban hozájok valo szeretetit. vala-
mint az bölcs mondgya. az igaz pedig ha meg haland is. 
hirtelen. nyugodalomban lészen. ^ mert jó erkölcsiért az 

20 Istennek kedviben és szerelmiben lévén. láttya1 8 5 az bünösök 
közöt valo lakását. kivészi az világból azért, hogy az 
gonoszság186 elne [30b:] változtassa az ö elméjit, vagy az 
csalárd meg ne csallya az ö lelkét, mert az Istentelenség 
meg homályosittya azokot. az kik jók, és az kivanságnak 

25 hejában valosága az elmének épségit el fordittya. 
Az is tudni valo dolog, hogy az rosz életü emberek is 

sokáig élnek, és meg öregednek az iffiuságokban vet t rosz 
erkölcsökben, valamint daniel mondgya. inveterate dierum 
malorum. ^ az bölcs is azt mondgya., karhoztattya az meg 

30 holt igaz. az élö istenteleneket. és az hirtelen el mult iffiuság, 

182 sokakk 
183 kárhozat tyok. (m)> de még 
184 el mondha t tyuké [d — beszúrás;] azt, hogy hogy [kétszer írva, 

sorvégen és új sor elején. ] 
185 lá t tya {ötet^ az bünösök 
186 g o n o s z s á g [Szóvég i g — fc-ból j a v í t v a . ] 
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az hamisnak, sok esztendejü vénségit. ^ mert az egyik ha 
keveset élt is. de üdveségit meg nyerte. az másikának pedig 
egyébre nem szolgált hoszu élete, hanem hogy vétkei 
szaporodgyanak, és karhozat tyát nevellyék. 

0 Mind ezek után bizvást el mondhatom. hogy sokan halnak 
meg iffiusagokban valo rosz187 életeknek. biintetésiért. ezt 
lá t tyuk nyilván az sz. irásban, az minden napi példákból 
is ki tet tzik. az gonosz felöl azt mondgya jób. hogy el vész, 
még minek elötte, az ö napjai bé tellyenek. ^ és olyanná 

10 lészen valamint az szöllö, mellyet még virágjában meg ront 
az rosz idö. és valamint mikor az olaj fa el hul lat tya 
virágát. 

Salamon példa beszédében azt mondgya. hogy az Isten-
teleneknek esztendejek meg rövidülnek, és valamint az 

10 forgo szél, ugy el mu l ik . ^ 
Másut meg arra int, hogy ne add magadot az véteknek. 

se gonosz, se balgatag ne légy, hogy az te idöd elöt meg ne 
haly. az az, hamaréb. mint sem kéne termeszet szerént 
meg halnod. 

20 Az 8dik részben. azt188 kivánnya. hogy az Istentelennek. 
ne légyen hoszu élete, és hogy mind azok, kik nem félik 
az Istent . az ki mindent lát, azok ugy el mullyanak, valamint 
az árnyék. 

[31a:] Nem volna bár más bizonyságunk, ennek az igaz-
20 ságnak meg bizonyitására. csak az minden napi példák 

elegek volnának. mert mennyi iffiakot lá tunk meg halni, 
ki betegségben, fegyverel valo verekedésben. ki hadakozás-
ban ki vizben. és más ki gondolhatatlan szerencsétlénségek-
ben.189 vesznek el., mind ezek az Isten haragjátol jönek, 

30 az iffiakra, az kik meg vetik az ö kegyelmit, és az kik nem 
akarják ötet szolgálni olyan korokban. az melyben aval leg 
inkáb tar toznának. kedves fiam vigyáz, hogy az illyen 
büntetés reád ne szállyon. 

187 rosz [o —e-ből javítva. ] 
188 az [ í r á s h i b a azt h e l y e t t . ] 
iS9 s z e r e n c s é t l é n s é g e k b e n . [tlé- tó-ből j a v í t v a . ] 

#sap 4. 
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j / ioo articulus 
Az iffiuságnak vétkes élettyetöl származik, az elmének 
meg homályodása. és az rosz erkölcsben valo nieg kemé-

nyedés. vagy meg általkodás. 
Az iffiusagban valo vétek, mely az testnek okoz halált, 

0 az nem leg szomoruságosab. de az mely az léleknek okoz 
halált, az belsö képpen valo vaksága, és az roszban valo meg 
általkodása által. az sokal közönségeseb, és veszedelmeseb. 
az bölcs mondgya. hogy az meg holtat. azért kel siratni. 
hogy el vesztette az világoságot, de az gonoszt azért, hogy el 

10 vesztette az értelmit, és az bölcseséget. az meg holtat. csak két 
napig kel szánni, de az gonoszt egész életiben.^ hogy ne sirat-
nok azt az nyomoruságot, az melyben, annyi iffiuságot 
látunk esni. mert az meg általkodásra vezeti öket az iffiu-
ságnak vétkei, és az u tán minden tartozkodás nélkül, az 

15 rosz erkölcsben ejti, mivel nem lehet el hinni, mennyi 
vagyon ollyan. ki minek u tánna egész iffiuságát az vétekben 
töltötte volna. leg inkáb az tisztátalan vétekben. éppen nem 
is gondolkodik az üdveségiröl. söt még annyira meg gyara-
bodik191 az roszban. hogy az üdveséges intéseket meg veti, 

20 az vétekel még dicsekedik. meg csufollya azokot, kik jót 
cselekesznek. nincsen is más gondolattya, hanem hogy, 
gyönyörüségit. rosz indulatit , és hajlandoságit követhesse. 
futván ekképpen veszedelmire. oly sebeségel. hogy semmi 
ötet meg ne tar toztathat tya. [31b:] Nem méltoé fiam az 

25 siránkozásra az illyen192 rosz, adná Isten hogy ne volna 
olyan nagy, mint az micsoda közönséges. sz. agoston sirán-
kozásal beszélli. az illyen állapotban valo létit. azért is 
elödben adom, hogy félelemel légy, az vétkes iffiuságnak 
nyomoruságátol. az testnek1M rosz kivánsága. és az buzgo 

30 iffiuságom. felhöt bocsátván az elmémre. annyira meg homályo-
sittá, hogy meg nem külömbözhettem. az tisztességes szeretetet., 
az tisztátalantól. és ezek nyughatatlanságokot okozván bennem. 

az másodifc 
roszról. 

*Bcoles. 22. 

190 II <Második> articulus 
191 gyarabodik [A b betű íráshiba p helyet t . ] 
192 illyen [Javí tva illenbSl.] 
193 pubertat is [6— p-ből javí tva. ] 
194 testnek [n- el-bő\? javí tva.] [. . . ] és ezek [s- z-ből jav. | 
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Az harmadik 
roszról. 

az én gyenge voltomot.195 minden féle véteknek, melységiben 
vetették. -^-. 
^exhalabantur nebula. de limosa concupiscentia carnis et scatebra pubertatis183 et ob-
nubilabant atque obfuscabant cor meum ut non discerneretur serenitas dilectionis, a 
caligine libidinis. utrumque in confuso aestuabat et rapiebat imbecülam aetatem. per 
abrupta cupiditatum. atque mergebat gurgite flagitiorum. St aug. Oonf. lib 2. Cap. 2. 

Ismét másut azt mondgya. hogy az tisztátalan testi 
kivánság ollyan vala benne. mint ha meg lánczolták volna. 

5 és annak az láncznak zörgése, belsö képpen meg süketitvén 
ötet. nem halhatá meg azt, az mi jovára let volna. hasonlo 
lévén az ollyan állathoz, az kit lántzon tar tanak. és az ki 
lántza zörgése miat, más zörgést nem halhat. ez az süket-
csege pedig. kevélységiért valo büntetés vala. az melyel el 

10 távozék az Istentöl. az ki is el hadgyá rosz kivánságiban-^. 

^obsurdueram stridore catenae mortalitatis meae. poena superbiae animae meae et 
ibam longius ate. et sinebas. et jactabar. et196 effundebar per fornicationes meas. et 
tacebas. 

Veszedé észre fiam. mire vezetik az iffiakot, az iffiuság-
nak vétkei, minden bizonnyal tegedet is arra vezetnek az 
tiéid, ha tellyeségel, és jó idején ki nem térsz belöllök. 
de még bövebben is fogok néked erröl beszélni. 

III197 articulus. 
15 Hogy mennyi sok szép reménségeknek, veszedelmit okoza. 

Azt198 nyilván tapasztallyuk minden nap. hogy ez az 
rosz mi légyen. mivel mennyi iffiakot látunk. kik nagy 
reménségeket adnak magok felöl, elméjeknek szép voltáért. 
kik is alkalmatosoká tehetnék idövel magokot. valamely 

20 nagy tisztcségeknek199 el érésire, és azokban valo jól el200 

járásokra, az melyben az Is ten is tiszteltetnék, és hazájok-
nak is szolgálhatnának. de mennyit lá tunk ollyanokot, kik 
csak hamar el vesztik magokot. meg bomolván még iffiu-
[32a:]ságokban. azután alkalmatlanoká teszik magokot az 

25 nagy állapotokra, az mellyekért, ugy tetczék eleinte, hogy 

196 voltomot. [Szóvégi í —n-ből? javítva. ] 
196 et [t — f-hől javí tva. ] <(fund) effvindebar 
1 9 7 I I I <Harmadik) articulus. 
198 Azt [t — utólagos beszúrásnak látszik. ] 
199 tisztcségeknek [n—re-ből javí tva. ] 
200 el járásokra, [el l-je s-ből vagy r-ből javí tva.] 
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jöt tek volna ez világra, mely sokan vannak ollyanok., kik 
minden szép eszekel. és érdemekel. haszontalanoká tészik 
magokot, mert csak az nyugodalomra adgyák magokot. ha-
sonlok az ollyan fához. ki tavaszal igen virágos levén. de egy 

5 rut idö hogy azt leveri, gyümölcstelen201 marad esztendeig. 
Ez az rosz melyröl most beszéllünk, nem csak azokban 

láttzik meg, kik iffiuságok vétkei miat idején halnak meg, 
nem202 csak azokban is, kik az vétekben meg általkodnak. az 
melyröl már beszéllettünk, hanem gyakorta még azokban 

10 is, kik már meg tértek iffiuságoknak vétkeiböl. holot el 
vesztették henyélésekel életeknek leg dragáb idejét, azert 
is minden jora alkalmatlanoká, és haszontalanoká te t ték 
magokot. vagy ha szintón cl nem2 0 3 vesztették is még azt 
az idöt, de iffiuságok rosz erkölcse miat. érdemetlennekó204 

lD te t ték magokot arra az állapotra. az melyre az Isten hi t ta 
vala öket. 

kedves fiam erre jól figyelmez, fel jegyezvén,205 meg is 
tartcsad ezt az igazságot. hogy az Isten gondviselésiböl, 
az iffiakot külömb külömb féle állapotokra rendeh, az 

20 mellyekben akarja, hogy ötet szolgállyák, és üdveségeket 
keresék, ez az rendelés pedig két féle dolgot foglal magában. 
elöször, hogy alkalmatosoká tészik arra magokot. másod-
szor. hogy magokot arra móltatlanoká nem tészik, az elsö, 
az munkától füg, az második. az iffiuságnak jó életitöl. 

20 következik hát ebböl, hogy ha az iffiak nem munkálkodnak 
ugy az mint kéne, hogy alkalmatosak lehessenek azokra. 
mellyekre az Isten rendelte öket, vagy ámbár azért munkál-
kodgyanak is, de ha rosz életet élnek, el nem fogják206 

érni azokot az hivatalokat. az mellyeket az Isten kó-[32b:] 
30 szitet volt nékik. vagy ha szinte el érik is, de csak az magok 

hittségek. vakmeröségiböl, adgyák magokot ollyan álla-

201 gyümölcstelen [t — e-ből javí tva. ] 
202 * nem {is) csak azokban is, [is — beszúrás a törlés helyett. 

1744.] 
203 el nem <[m) vesztették is még 
204 érdemetlenneké [Szóvégi e — e'-ből javí tva az ékezet éthúzá-

sával; a szó először nyilván érdemetlenné volt. ] 
205 fel jegyezvén, [n — megkezdett hosszú szárú betűből javí tva. ] 
206 el nem fogják ( e n ) érni azokot az {állapotokot.) hivatalokat. 
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potra. és hivatalra az melyben soha jól el nem fognak járni, 
és azért, az kárhozatnak veszedelmiben forognak. illyeneket 
gyakran látunk. az papi hivatalban. 

Ezt az igazságot az sz. irás bizonyittya néked, mert midön 
5 az Isten davidnak, és az ö maradékának igéró az izraelnek 

országát. ollyan formán igéré, hogy ha ö maga, és az ö 
maradéki. meg t a r t t yák parancsolat tyát .^-

Egy nehány idövel meg az elöt, az fö207 pap héli, nemzett-
ségiböl is.208 ki véve az Isten az fö papságot. azért, hogy 

10 mind maga. mind gyermekei, az törvénynek által hágásával 
erdemetlenné te t ték vala arra magokot. noha az Isten ugy 
rendelte vala, hogy az ö nemzettségiben, mindenkor meg 
maradna az fö papság. de mind azon által. ugy, hogy ha 
érdemesen viselik abban magokot. ezek az szók, világosok209 

15 az sz. irásban.-^. 
Ekképpen valo munkája az Istennek. Saul királyban is 

ki tet tzik. mivel az Is ten meg igérte vala mind néki, mind 
nemzettséginek, az országot. de ollyan210 formában. hogy 
hiven járjon parancsolatiban, ugy törtenék hogy ez az 

20 király, két nagy dologban meg szegé az parancsolatot, az 
kiért is, az Isten, el vévé mind tölle. mind nemzettségétöl, 
az országot. 

Az elsö az vala., hogy minek elötte Saul meg akarna üt-
közni az ellenségel. nem akará meg várni Samuelt hanem 

25 áldozatot tön. noha meg hadta vala néki, hogy addig semmi-
hez ne kezdgyen, még el nem érkezik. ehg is kezdék el az 
áldozatot. hogy samuel el érkezék, és haragal mondá néki. 
mit cselekcdtél. bólondul cselekedtél. nem tartottad meg, az te 
uradnak Istenednek parancso-[33a,:~]lattyát. ha azt nem 

30 cselekedted volna. imé mostan az ur meg erösitette volna az te 
birodalmadot. az izrael népen mind örökké. de immár az te 
birodalmod állando nem lészen.^. 

Masodszor pedig. mikoron meg gyözé az amalécitákot. 
az királyokot el fogván. annak meg ta r tá életit. az barmokot 

35 meg nem öleté, minden nyereséget meg tar ta , az Isten 

207 az fö <f> pap 
208 is. <el> ki vévé [k—v-ből javí tva. ] 
209 vi<V)lágosok [Törlés elválasztás után a sor elején. ] 
210 ollyan [o — a-ból javí tva. ] 
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parancsolattya ellen. holot azt parancsolta vala, hogy 
mindent, vasah és tüzel töröllyön el samuel által, azt izené 
néki az Isten, hogy többé izraelnek királya nem lészen, 
mivel hogy meg vetetted az Isten parancsolattyát, az Isten is ki 

0 vetett téged az lcirályságból.^ 

kedves fiam, ezekböl az példákból. meg láthatod, hogy 
az Isten némelykor ollyan hivatalokot készit az embernek. 
az mellyet el nem érhet, vétkeinek miat ta . azt pedig bizo-
nyosnak tartcsad. hogy ha rosz életet élsz iffiuságodban, 

10 at tól félhetz. hogy az Isten attol az hivataltól el ne vessen, 
az mellyet rendelt vala néked. söt még idöseb korodban is, 
nem fog semmiben tenni. mivel te is nem szolgáltad ötet 
iffiuságodban., és hivatalodhoz, érdemetlenné te t ted maga-
dot. 

IV211 Articulus 
10 Hogy az vétkeknek el áradása, az emberek közöt. az vétkes 

iffiuságtól származik 
Ez az rosz midgyárt eleinte, hihetetlennek láttzik néked. 

de ha egy kevesé azt meg visgálod, világoson meg üsméred, 
hogy nincsen más képpen. 

20 Mert elöször, ha az igaz. az mint már meg muta t tuk , 
hogy nehéz ki térni az iffiuságnak rosz szokásibol, követ-
kezik hát ebböl, hogy az mely meg romlást lá tunk az embe-
rekben leg nagyob részint, at tol vagyon. hogy roszul éltek, 
iffiuságokban. [33b:] továbrá.az is igaz, hogy az gyermekek-

25 böl, rosz afcyák válnak. az atyák pedig kik rosz életet élnek. 
az gyermekekböl roszat tésznek, mert mint hogy iffiuságok-
ban roszul éltek. és az magok meg jobbitásán nem igyekez-
tek. keveset is fognak arra hajtani, hogy az ö gyermekek. 
az Isten félelmiben nevekedgyenek., és igy, az meg romlás. 

30 az atyákról, az fiakra száll. 
Ha ezen mondásom igaznak talál tat ik nagyobrészint valo 

iffiakban, inkáb ki tet tzik azokban, az kik az tanulásra 
hivatat tak, mert el is mondhatni felöllök, hogy rosz életek. 
ez világon valo vétkeknek ku t feje, az óka nem egyéb, 

35 hanem mivel ökk birják, mind az papi, mind az világi tiszt-

211 I V < N e g y e d i k ) A r t i c u l u s 
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cségeket. rend szerént ugy viselik niagokot ezekben az 
hivatalokban. az micsodás hajlandoságokot, és szokásokot 
vettek volt magoknak iffiuságokban. mikoron pedig. hiva-
talokot jol végben nem viszik. az az rosz, nem marad csak 

5 ö bennek, hanem el terjed mind azokra is, az kiknek kéne 
ö töllök okta tás t venniek. és az kik gondviselések alat 
vannak, ezeknek, nem hogy jó példát adnának. de még 
rosz érkölcsre. és szokásra tani t tyák. 

Egy szoval azt mondom. hogy az rosz életü tanulók. kik 
10 papságra adgyák magokot,, azok rosz papok lésznek, tudat-

lanok, haszontalanok az Istennek. és212 anyaszent egyházá-
nak. gyakorta botrankoztatok. , az nemesek pedig kevéllyek, 
veszekedök, szemérmetlenek. káromkodok, az kik pedig 
az igazsák213 szolgáltatására adgyák magokot. azok rosz 

15 itélö birák lésznek, igazságtalanok az ajándékért, hamis 
itéletet tésznek, vagy félelemböl, vagy kedvezésböl, vagy 
tudatlanságból. vagy is hirtelenkedésból. az kik pedig 
prokátorságra adgyák magokot, azokból csalárd gonoszok. 
hamisságnak találoi lésznek, és ekképpen el mondhatm 

20 igazán, hogy az tanuloknak rosz életekböl származik ez 
világra, az sok féle vétek. 

[34a:] kedves fiam kcrlek olcsad bé jól szivedben, ezt az 
négy articulust. és hitesd el azt magadal, az Istenért kérlek, 
hogy most iffiu korodban, micsoda szükséges adni magadot 

25 az jó erkölcsökre. 

Tizen negyedik Rész 
Hogy az ördőg minden erejével azon vagyon, hogy 

az iffiakot. az rosz erkölcsre fordittsa 
K. Mind ezekböl által lá tom hogy nagy ellenségünk az 
test. ta lám nincsen is nékünk annál nagyób ? 

30 F. kedves fiam vagyon214 még azon kiviil is, mert az215 

ördög az mi üdveségünknek halálos ellensége. nem is esik 
néki semmi nehezebben, min t mikor azt lá t tya, hogy iffiu 

212 és <̂ sz}> anyaszent egyházának. 
213 igazsák [k — íráshiba g helyett ; Mikes ál talában igazság 

alakban írja.] [34a: elején] iffiu korodban, [második o—(7-ből jav.] 
214 vagyon [on — beszúrás. ] 
215 az ördög [z — r-hől javí tva. ] 
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korodban jó erkölcsü vagy, abban is veti minden mester-
ségit. hogy magának meg nyervén, tégedet el veszeszthessen. 

Ez az gonosz lélek. azon igyekezik, miképpen kissebit-
hesse meg, (az mennyiben tölle lehet:) az Istennek tiszte-

0 letit, az mellyel tar tozunk néki. és az emberéket. mimodon 
fordithassa el az nékiek készitet üdveségtöl. tudván azt jól. 
hogy ha az iffiuságot az roszra viheti, aval az Istentöl el 
fordittya azt az háláádást , mellyel az emberek tar toznak 
néki. azt is tudgya hogy az iffiuságnak rosz élete igen meg 

10 bántya az Istent . és hogy abbol sok rosz következik. ugy 
niint az vetekhez valo kötelezés. abban valo meg keménye-
dés, az216 vakság. türhetetlenség. egy szoval ö azt tudgya, 
hogy ha az iffiuságot meg ronthat tya . az világot is meg 
töltheti gonoszsággal. és az emberek kárhoza t tyá t meg 

lD lá that tya . ugyan azért is mesterkedik azon, hogy az iffiuság-
nak ártat lanságát meg ronthassa., még eleinte. mikoron 
az üdveségeket kezdik keresni. azt is tudgya hogy mikor 
valamely pa takot meg akarnak mérgesitteni, az mérget. 
csak az forrásban vetik. 

20 [34b:] Az az nyomorult lélek,217 jol tudgya el kóvetni 
az iffiusagon, azt az hamiságot, az melyre tanyi to t ta vala 
pharaot. hogy ha el akarná az Isten népit fogyasztani, 
csak az csecsemö gyermecskéket veszése el. 

Az nabugodonozor hamiságát, minden nap koveti, az ki 
25 is mikor rabbá fogatta volna meg sedeciás királyt jerusalem 

nieg vételekor, az király szeme lá t tá ra öletó meg gyerme-
keit. igy bánik az az kegyetlen ellenség az gyermekekkel, 
igyekezvén meg öléseken,218 az vétekel. az a t tyokot pedig 
belsö képpen meg vakit tya, hogy ne lássák, vágy is ne 

30 érezék az gyermekek veszedelmit, és meg se szabadithassák 
öket. 

Nabugodonozor, meg 'vévén jérusálemet., hogy az ö 
gyözedelme dicsöségesebnek lássék, midön viszá tére. az 
városban lévö iffiuságot, rabul maga 'é ló t vivé, valamint 

216 az [a — w-ből javítva. ] vakság. 
217 lélek, [e' — javí tva más betfiből, ta lán o-ból?] ' 
218 meg öléseken, [J — javí tva olvashatatlan betűből;] az vétekel. 

az at tyokot [első o —o-ból javí tva. ] 
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jeremias propheta mondgya.íte nem is hagya az el pusztult 
városnak, nagyob okot az keserüségre, mint azt hogy el vivó 
az ö kedves gyermekeit. 

Ez igy lévén kedves fiam, az kevélyeknek királya, vala-
5 mint ötet nevezi a sz. irás, nagyob gyözedelmet nem vehet 

az anya szent egy házon, mint azt hogy, mennyi iffiusá-
got219 t a r t fogságában az vétek miat. az mi szent anyánknak 
semmi'nem is keserveseb, mint annyi iffiuságnak veszedelme. 
holot egyik az rosz erkölcs által, az másik más által. de csak 

10 nem mind az által az t isztátalan vétek által vesznek el, 
ennél nincsen is keményeb lántza néki, hogy kegyetlensége 
alat, tar thassa öket, ekképen követi Dühös haragját az 
anyaszent egy ház ellen. még kezdetitöl fogva. és hadako-
zását annak fiai ellen. valamint220 szent jános látásiban az 

15 12 részben. meg láthatod. 
Egy szoval az iffiak ellenséginek valo hadakozása, ollyan 

nyilván valo, hogy szent jános evangelista irván az hivek-
nek, dicsóri az gyermekeket, és az iffiakot, hogy gyö-[35a:] 
zedelmet vettek ezen az ellenségen. irom néktek iffiak, mert 

20 meg gyöztétek az gonosz lelket. irom néktek iffiak, mivel 
hogy erösek vagytok. és az Istennek beszéde, lakozik ti 
bennetek., és amaz gonoszt meg gyöztétek. ^-. 

o h ! kedves fiam, mely boldogok mind azok az iffiak, az 
kikröl azt mondhatni igazán, hogy meg gyözték az üdvese-

25 gek ellenségit. meg üsmérhetted mind ezekböl, mely kegyet-
lenül hadakozik ellened, és mi keppen kerget. által lá thatod 
1. micsoda221 nagy szükséges jó erkölcsünek lenni az iffiu-
nak, 2. micsoda nagy bátorságal kel ellene álnod, annak 
az kegyetlen ellenségnek, az ki ollyan dühösségel keresi 

30 veszedelmedet, lehetó az fiam, hogy te ne irtozál az üdvesé-
gednek ellenségitöl. és hogy at tol inkáb nem félnél, mint sem 
az haláltól. és hogy at tol az utálatos lélektöl magadot meg 
engednéd gyözetni. az ki is, csak az te örökül valo, el kárho-
zásodot szomjuhozza. 

819 iffiuságot <tart) tart [Törlés a sor végén.] 
220 valavint [íráshiba. ] 
221 rnicso- [Sorvégen elválas/.tva, új sor elején nem folytatja.] 
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Tizen őtődik Rész 
Mind azoknak bó fejezése, valamellyeket mondot tam 

ebben az elsö szakaszban 
Ideje lévén hogy már el végezem az elsö szakaszt. azért 

elöl kezdvón valamit mondot tam. csak rövideden elödben 
0 adom hogy micsoda nagy köteleségel tartozol az jó erkölcsre 

adni magadot iffiu korodban. 
F iam az igaz lévén tehát , hogy nem kel kevés dolognak 

tartani222 iffiu korodban az jo erkölcsöt, mert az iffiuságban 
valo jó, vagy rosz élet, nem gyermek játék, nem is ollyan 

10 dolog az kit el lehet halogatni, mint ha nem is kóne arra 
nagy gondunknak lenni, ekképpen gondolkodnak az világ-
ban sokan felölle, de223 arrol ugy kel gondolkodnunk. mint 
ollyan dologról [35b:] az kinél nem volt, nem is lesz soha 
nagyob. 

lo Nagyon tartozod224 tehát szolgálni az Istent . elöször azért. 
hogy háláádásal tartozol néki, mint teremtödnek. és utolso 
vegednek azért is hogy tölle vetted, létedet. mind pediglen 
azért, hogy arra az nagy méltoságu, és meg becsülhetetlen 
végre rendeltettél,225 mivel arra az végre teremtet , hogy ötet 

20 birjad örökké az égben, minek u tánna hiven szolgaltad 
volna az földön. 
2. Azért hogy micsoda nagy kegyelmet t e t t veled, hogy az 
kereszténységre hivut, és hogy az közönséges anyaszent 
egy háznak fiává te t t , az melyen kivül nincsen üdveség. 

25 3 Mert az iffiak szolgálattya. leg kedveseb az Isten elöt. 
kivált képpen öket szereti. és örömest mu ta t t ya hozájok 
kegyelmit. 

4.227 Annak okáert el nem távozhatol szolgálattyátol,. 
hogy ha csak nagyon meg nem akarod ötet bántani . 

30 5. Azért hogy ö utállya igen, az rosz erkölcsü iffiakot. 

222 ta r tani ( a z ) iffiu korodban az jo 
223 felölle. de <az felöl) arrol [arrol ^az felöl) fölé írva, 1744?] 
224 tartozod [d — l-hől javítva. ] 
225 rendeltet<tet)tél , [Törlés elválasztás u tán , új sor elején. ] <v) 

mivel arra az végre 
226 •( 4) 5 részben. [5 <(4) fölé írva. ] 
227 4 [3-ból j a v í t v a . ] 
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*job. 12. 

6. Azért hogy iffiuságodban valo életedtöl fűg az üdve-
séged, hogy ha iffiusagodban szereted az jó erkölcsöt, azt 
könnyen meg is t a r tha tod holtig. és hogy ha az rosz erköl-
csöt követed. azt nehezen hagyod el. vagy is talám soha sem. 

0 7 Hogy el távoztathassad azt az nyomoruságot. mely 
az iffiuságnak rosz életyétöl származik, ugy mint az hirtelen 
valo halál. az vétekben valo meg keményedés., az sok szép 
reménségeknek, füstben valo menetelek. az véteknek. 
világon valo el áradása. 

10 Végezetre, azért hogy ellene álhass., az lelki ellenséged-
nek, az ki szuntelen azon vagyon. hogy az Isten szolgálattyá-
tol el vonnyon. és idején az vétekben vetvén tégedet. 
azután el veszthessen. 

Mind ezek u t án azt kérdem fiam tölled. hogy ha kétel-
15 kedelé móg is abban., mit kellesék cselekedned. ? mind 

ezek [36a:] az igazságok nem elég eröseké hogy veled el 
hitethessék azt az köteleséget, mellyel tartozol iffiuságod-
ban az Is tennek adni magadot, . ha jjediglen el hi tet ték 
veled, mit akarsz ? micsoda az te szándékod, ? és mire 

2 0 akarod adni magadot ezután? ta lám azt még eddig nem 
tud tad mely nagy légyen ez az köteleség.228 mostanában 
pedig világoson tudván. mivel fogod magadot menteni. 
micsoda itéletit nem várhatod magadra az Istennek. ha 
ollyan vagy, mint azok az gonoszok. kik azt mondgyák 

2 az Istennek. menny el mi töllünk, nem akarjuk meg üsmérni 
utaidot. ^ 

Az irás azt mondgya, hogy midön az sidok viszá térének 
az fogságból. esdrás propheta. el olvasá nékik az Isten 
törvényit . az melyröl semmit229 nem hallottak vala. hetven 

30 esztendeig. mikoron pedig az nép azt halgatá, nagy keserü-
ségben esék. és zokogásal230 sira, ugy annyira hogy az 
papoknak, és az lévitáknak. félben kelleték hadni az olva-
sást , és vigasztalniok az népet. az szegény nép, meg vigasz-
ta lhata t lan vala, szomorkodván azon, hogy nem tudá az 

228 köteleség. <mosta) mostanában 
229 semmit (jy nem hallottak vala. [A törlés megkezdett /f-nak 

látszik.] 
230 zokogásal [g — megkezdett fc-ból javí tva. ] 
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Isten szolgálattyára valo köteleségit. és hogy tudatlanság-
ból, at tol el távozot volna. 

Oh ! kedves fiam ! adgya az mindenhato ur Isten, hogy 
hasonlo képpen munkálodgyék az ö kegyelme szivedben. 

5 midön azokot az igazságokot olvasod, mellyeket már elöd-
ben adtam. leheté hogy ezután mind azokhoz, mind pedig 
üdveségedhez. ollyan érzéketlenségel légy?. és minek 
u tánna már meg tanul tad volna azokot, az mellyek meg 
muta t tyák néked, mely nagy köteleségel tartozol szolgálni 

10 az te teremtödnek, leheté hogy csak mihent az könyvet bó 
zárván, se azokról. se magadról, semmit ne gondolkodgyál, ? 
és hogy ezután, semmi jóra ne adgyad magadot ? kénszeritlek 
tehát, az Istenhez valo tiszteletért, mellyel tartozol néki, 
azert az szeretetért, mellyel tartozol. azö fiához az kristus 

lo jesushoz, az te édes meg váltodhoz, és arra az [36b:] köte-
leségre, az mellyel tartozol lenni lelked üdveségihez, hogy 
ne légyen hejában, ezeknek az igazságoknak olvasása. 
hanem mindenkor, mikor olvasod ezt az könyvet, addig 
bé ne zárjad,231 valamég fel nem tészed magadban tökélle-

20 teségel, hogy munkálkodni fogsz üdveségedért, erre az végre 
tehát , tedd fel magadban erösen. hogy iffiuságodot az jó 
életben fogod tölteni. és az Istentöl vet t kegyelmet, nagy 
gondviselésel meg tar tod, mert mivel eddig iffiuságodot 
roszul töltötted, azért ezután az jó erkölcsben akarod 

25 magadot foglalni. 
Nyisd fel tehát . édes gyermekem, nyisd fel szemeidet, 

hogy meg üsmérvén ínagadot. sirathassad vétkeidet, az 
kik is okozták eddig, vakságban valo létedet., és mondgyad 
sz. ágostonnal. jaj az setetcségeknek. mellyekben voltam, jaj 

30 az vakságnak, az mely nem engedte látnom az égnek világo-
ságát. jaj az én el mult tudatlanságomnak, az melyben nem 
üsmértelek téged oh én Istenem. hálakot adok néked oh meg 
világositó, és meg szabadito nagy Istenem. mivel meg világo-
sitottál. és meg üsmértelek tégedet. késön üsmértelek meg tégedet 

35 oh régi igazság. késön üsmértelek meg tégedet oh örökké valo 
igazság^r. 

231 bé ne zárjad, [r—j-bol javí tva . ] 
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^vae vae tenebris meis in quibus jacui. vae vae caecitatis illi. in qua videre non pote-
ram lumen coeli, vae vae praeteritae ignorantiae meae quando non cognoscebam te 
Domine232 gratias tibi ago iliuminator et retemptor meus. quoniam illuminasti me. et 
cognovite. sero te cognovi veritas. antiqua. sero te cognovi veritas aeterna. Soliloq. 0. 33 

Mostanában kel halgatnod, az te mennyei a t tyádnak 
szavát. az ki magához hi,233 ma ha az ö szavát hallandgyátok. 
meg ne keményiltsétek sziveteket. öhozzája kel fiam fordulnod 
nagy orcza pirulásal. mert viszá éltél jóságával. és magadot 

5 ollyan jó at tyádhoz, ugy viselted, mint rosz gyermek. 
sirassad tellyes szivedböl háláadatlanságidot, és hüség-
telenségidet, mondgyad sz. bernárdal. Az Isten az ö jóságá-
bol, a t tyámá akar t lenni nókem. de én nem akar tam fiává 
lenni, miesoda orczával emelem fel szemeimet ollyan jó 

10 a t tyámhoz, mivel ollyan rosz fia voltam néki. szégyenlem 
hogy születésemhez ollyan méltatlan dolgot cselekedtem. 
szégyenlem, hogy el ágoztam az én rosz életem miat [37a:] 
ollyan nagy és szent at tyámtol . , sirjatok szemeim, és válto-
zatok forrásoká.szégyenitessem meg, mert igazán meg 

15 érdemlettem. ̂ f 

^ipse patrem se exhibuit mihi. sed non ego vicissim illi filium. quanam fronte attolo 
jam vultum patris tam boni. tam malus filius, pudet indigna gessisse genere meo pudet 
tanto patri vixisse degenerem. exitus aquarum. deducite oculi mei, operiat confusio 
faciem meam. Serm. 16. in cant. 

O h ! kedves fiam, mely boldog könyhullatások azok, az 
kik az Istentöl, és az Istenért vannak.azok szent békeséges 
türést munkalkodván benned, tégedet az üdveségnek 
u t tyában tésznek. és szerencsesen fognak vezetni, az jo 

20 erkölcsnek ut tyaira , az mellyeket elödben ad tam az Isten 
kegyelminek segittségivel kérlek olvassad figyelmeteségel. 

232Dííe 
233 hi,<v> 

442 



MASODIK SZAKASZ 

Az iffiuságban, az jó erkölcsökre valo. szertevésnek 
módgyairól. 

Mikoron tobiás parancsolá az ö fiának hogy menne rages 
nevü városban. az ö barát tyához gabellushoz. azt is meg 

5 hagyá néki, hogy keresne modot az oda valo menetelre. 
és oly kalauzra tenne szert, mely ötet szerencsésen oda 
vezese. az engedelmes gyermek meg fogadván az apja 
parancsolattyát , az Isten ugy rendelé, hogy utozo ruhában 
talála raphael angyalra. az ki is néki meg igéré hogy szeren-

10 csésen oda el vezetné, és viszá is hozná: az mint hogy végben 
is vivé. 

kedves fiam minek u tánna meg m u t a t t a m volna. micsoda 
köteleségel tartozol az jó erkölcsnek u t tyában járni iffiu-
ságodban, mostanában pedig azt adom elödben, hogy 

15 igyekezél meg tanulni azt az u ta t . és oktat tassad magadot 
annak modgyára, hogy szerencsésen vihessed véghez azt 
az utozást, mely az örök életre vezet. 

Ezt meg fogom néked mutatni ebben az második szakasz-
ban. ha azt jol fogod keresni, az Isten sz. lelkit kuldvén, 

20 eb-[37b:]ben az u tban vezet. és kegyelmivel veled lévén, 
szerencsésen el is végezteti utozásodot. 

Elsö Rész 
Hogy miben állyon, az jó erkölcs. 

Leg elsöb modgya jó erkölcsünek lenni, ahogy234 meg kel 
üsmérni, és külömböztetni, az igazán valo jó erkölcsöt. 

25 az hamistól. 
K. Miért volna nehéz meg üsmérni, az igazán valo jó 
erkölcsöt, holot sokat lá tunk ollyanokot. kik ugy tetczik 
hogy kedvellik az jó erkölcsöt. tehát csak azokot kel kö-
vetni ?235 

234 * a h o g y [ B e s z ú r á s . 1744 . ] 
2 3 5 k ö v e t n i ? [v — j a v i t v a o l v a s h a t a t l a n b e t ű b ő l . ] 
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F Kedves fiam azt jól mondád hogy ugy tetczik. mert 
ugyan is csak tetczik hogy szeretik, de távul vannak attol , 
mert azt nem ugy szeretik, az mint az vagyon magában. 
hanem csak az ö elméjek. és hajlandoságok szerónt szeretik. 

0 sokan gondollyák azt, hogy az ember akkor jó erkölcsü, 
mikor az leg gonoszabak közi nem számláltatik. némellyek 
pedig abban tar tyák. midön meg ta r toz ta t tyák magokot 
ollyan vétkektöl, az236 mellyeket azon kivül is utályák.237 

ámbár légyen is bennek, más féle ollyan. az238 mely az 
10 Isten elöt hasonlo nagyságu. mások pedig jó erkölcsüeknek 

ta r tyák magokot, midön külsö képpen valamely Istenes 
dolgot cselekesznek. noha belsö képpen nem gondolnak 
az lélek üsmérettel, az mely is gyakrabban meg vagyon 
mocskolva. valamely halálos vétekkel.239 az illyenek annál is 

3o méltobbak az szánásra. hogy magokban gondollyák, az jó 
uton járni. holot tellyeségel távul vannak attól . és azzal 
kecsegtetik magokot, hogy az az240 ut öket, az üdvesség 
kapujára vezeti, midön az veszedelemre vezettetnek. vala-
mint salamon mondgya. est via quae videtur homini recta. 

20 et novissima ejus ducunt ad mortem. vagyon ollyan ut. mely 
az embernek egyenesnek láttzik, de az végtire, az halálra 
vezeti. nem abban [38a:] áll fiam az jó erkölcs. az miképpen 
arrol gondolkodnak elméjekben az emberek. mert mivel az, 
azlsten munkája. ö tölle kel hát meg tanulnunk annak 

25 rendit. holot csak egyedül ö adha t tya elönkben.miképpen 
kivánnya szolgálatunkot. 

Halgassad erröl mit mond az sz. irásban., és arra meg 
tanyit , hogy az bölcseség. az az, az jó erkölcs, abban áll. 
hogy az Istent féllyed, és az bünt el kerüllyed. erre az Isten 

30 az embert még teremtésekor meg tanyi to t ta vala. mondgya 
jób. akkor az embernek azt mondá. imé az urnak félelme az te 
bölcseséged. és az te értelmed, az gonosztul valo el szakadás.^ 

230 * az (k ike t ) mellyeket [A javítás a törlés fölé írva. 1744. ] 
237 * utályák. [utálnákhál javí tva. 1744.] 
238 * az<(ki) mely [A javítás a törlés fölé írva. 1744.] az Isten elöt 

<pedig) hasonlo nagyságu. mások pedig 
239 vétekkel. <(annal) az illyenek annál 
240 az a z ( t ) ut [A lap alján a margón őrszó: áll.] 
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Szent dávid az soltárban arra tanyit . hogy az roszat 
kerüllyed, és az jót cselekedgyed. 

Az bölcs Salamon arra tanyi t . hogy az Istent féllyed, az ö 
parancsolatit meg tartcsad. mert ez, az embernek fö dolga. ^ az 

5 az hogy ebben241 áll az embernek minden tökélletesége. 
az világra azért jöt. ez is az ö utolso vége. és242 igazán valo 
boldogsága. 

Az szent irás nem üsmér más bölcseséget, az Isten félelmin 
kivül. az u m a k félelme, az bölcseségnek kezdete, ismét. az 

10 urnak félelme. az bölcseségnek koronája. 
Ezen az félelmen, nem szolgához illendö félelmet kel 

érteni, az ki is csak az büntetestöl félvén, nem utállya az 
bünt , hanem az Isten fiaihoz illendö félelmet. az kik azért 
utállyák az vétket, hogy az Istennek az nem tetczik, az jót 

lo pedig szeretik azért, hogy ö elötte az kedves. valamiképpen 
egy jó gyermek, ki az apját féli és tiszteli, at tól fél hogy 
valamiben meg ne bántsa, azért azon is igyekezik, hogj ' 
mindenben kedvit talállya. 

Kedves fiam az mennyei iskola szerént, az igazán valo jó 
20 erkölcs, az Isten félelmiben áll, az mely az ö parancsolatit 

örömest követtet i velünk, és az ki mindenek felet arra int 
hogy az Istent2 4 3 meg ne bántsuk, hanem abban modot 
keresünk. hogy ö néki tessiink, és kegyelmiben meg marad-
gyunk. ezt kel hát egyedül tartani2 4 4 jó erkölcsnek, és hamis-

25 nak. ki ezen az bizonyos uton nem jár 

[38b:] Második Rész 
Hogy ha jó erkölcsü akarsz lenni, aztot kivánnod is kell. 
K. Azt el hi tet tem magamal. hogy nem elég csak meg 
üsmérni az jó erkölcsöt, hanem még azt kivánni is kell? 
F. F iam nincsen külömben, mert mikor valami jora 

30 szert akarsz tenni, nem elég azt meg üsmérni. hanem azt 

241 ebben ( az ) áll az embernek 
242 és <az) igazán valo 
243 * Istent [í - beszúrás. 1744.] 
244 tar ta^kölcsnek és hamisnak kiezen az bizonyos uton nem jár ) 

[Ezt a hiányos sort a lap alján törölte, majd csillaggal jelölve újra 
leírta a soreleji margóra, más színű t intával , 1744 ? ] ni jo erkölcsnek, 
és hamisnak. ki ezen az bizonyos uton nem jár 
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mind szeretni. mind kivánnikel , mert mivel hogy az szere-
tet245 elsö eszköze az mi cselekedetünknek. öis kezdet velünk 
minden nagy dolgot. ö ösztönöz bennünk hogy azt félben 
ne hadgyuk246 hanem végben vigyük, hasonlot tapasztalunk 

0 az jó erköles munkájában. mert az jó erkölcs szeretete. és 
kivánása. egyik része az jó erkölcsnek. 

kedves fiam, halgassad mit mond az bölcs néked ez iránt. 
hogy az bölcseség világos. és annak szépsége soha el nem 
hervad. könnyen meg lát ta t ik azoktol, az kik azt szeretik. 

10 és meg talál tat ik azoktol. az ki azt keresik. söt ugyan 
elejekben mégyen azoknak. az kik kivánnyák hogy elein 
meg üsmérhessék-^-. 

Ismét másut azt mondgya, hogy meg tekintvén az 
embereknek247 nyomoruságát kik minnyájan gyengeségben, 

15 és tudat lanságban születnek. azért is kezde az bölcseség 
u tán suhajtozni, hogy meg menekedhesék. ezektöl az nyo-
moruságoktól. annak okdért könyőrgék, mondgya. és adaték 
nékem bölcseség, és mikor segittségül hinám az Istent. bölcse-
ségnek lelke adaték nékem. fellyeb válonak itéltem azt országok-

20 nál, és az királyi székeknél, és semmi gazdagsdgot,21® nem 
vélék ahoz hasonlitandonak, egyenlövé sem tévém ehez az 
drága követ, mert minden arany ehez képest, egy kis föveny. 
és ha az eziist ahoz hasonliltatik, sárnak itéltetik. az egésségnél, 
és az szépségnél inkáb szerettem. és el gondolám magamban. 

25 hogy azt világoság gyandnt219 tartcsam. melynek világosága, el 
nem olthatik, meg adattat[39a,:~\tanak pedig nékem, azal egybe 
minden jok, és az által, számtalan sok gazdagsdgok.^. az 
nyolczadik részben meg azt mondgya. ezt szerettem az én 
iffiuságomtol fogvást. és azt jegyesül magamhoz foglalni, annak 

30 szépségének szerelmével környül vétettem. azt gondoldm azért, 
hogy ezt veszem mellém életemben valo társul. tudván250 hogy 

245 szeretet<(et)> elsö eszköze 
240 hadgyuk [u — a-ból javi tva. ] 
247 emberekk 
248 gazdagságot, (nevel) nem vélék 
249 gyanánt ( t a r t s a m , ) tar tcsam. [Törlés a sor végén.] 
250 tudván [u — a-ból vagy o-ból javítva. ] 
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lenne nékem jó dolgokról valo tan<ícsosom.2il az én gondaim-
ban. és háboruságimban valo vigasztalásom. 

Oh! fiam mely szép példa ez. meg lá thatod ebböl micsoda 
szükséges az jó erkölcsnek kivánása. tanuld meg hát, az jó 

0 erkölcsöt szeretni, és kivánni, abban bizonyos légy. az mint 
igaz is, hogy ezen kivül nincsen semmi az világon. az kit 
jobban kivánhass. se az ki jobban bé tölthese szeretetedet 
mint az. se semmi az ki boldogá tehetne, és meg elégit-
hetne.252 CSak az. és hogy azon kivül elnem253 kerülheted 

10 az nyomoruságot, mind ezen, mind az más világon. 

Harmadik Rész 
Hogy az imádság, harmadik módgya, az jó erkölcs 

el nyerésinek 
K. Igazé hogy az jó erkölcsót254 nem csak kivánni, ha-
nem szükséges kérni is.? 

10 F. Igen is szükséges fiam. és csak az kivanságal meg 
nem kel elégedni, hanem szorgalmatoságal keresni, és at tol 
kérni. az ki annak kezdöje. hidgyed meg is adgya azoknak. 
kik azt, ugy kérik az mint kell. hogy ha valamellyitek szüköl-
ködik bölcseség nélkül. kérje Istentöl, ki255 adgya azt, minde-

20 neknek bövségel.^ 
Erröl szép példát muta tok az sz. irásban. melyböl meg 

láthatod micsoda módót kereset iffiuságában az bölcs. hogy 
az jó erkölcsöt meg nyerhesse. mondván. még mikor iffiab256 

volnék. minek elötte tévelygenék, keresém az bölcseséget. nyilván 
25 valo könyörgésemel. az templom elött könyörgöttem azért. és 

mind [39b:] végiglen keresém azt. járt az én lábam egyenesen, 
az én iffiuságomtol fogvást visgáltam azt, az én kezeimet ki 
terjesztém oda fel, mikor arrol valo tudatlanságomot eszemben 
venném, az én lelkemet igazitám ahoz, és meg világositatván, 

30 meg találám azt.% 

251 t a n á c s o s o m . [E lő szö r tanácsom,-ot í r t , m a j d az m á t í r á s á v a l 
j a v í t o t t a . ] 

252 m e g e l é g i t h e t n e , [ M á s o d i k t — s -ből j a v í t v a . ] 
2 5 3 e l n e m <[kerülheted) k e r ü l h e t e d 
254 e r k ó l c s ó t [Az l — j a v í t v a m á s b e t ű b ő l ] 
255 ki a d g y a a z t , [k — a -bó l j a v í t v a . ] 
266 i f f iab [b~k-hól j a v í t v a . ] 
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Látodé fiam micsoda modon nyeré meg az bölcseséget. az 
kit is az sz. irás például ád az iffiaknak, adná az Isten, 
hogy minnyájan követnék. 

kedves fiam, te pediglen, mint hogy Isten kegyelmiböl, 
5 akarod el érni azt a257 bölcseséget. vegyed magadnak például, 

és kövessed azt az u ta t mellyet muta to t . és kérjed minden 
nap az Istentöl azt a bölcseséget, mely meg világosittsa 
tudatlanságidot. mely az bünt el üzvén, az jó erkölcs u t tyán , 
az örök boldogságra vezesen. az Istennek mond el szivednek 

10 buzgóságával ezt az szép imádságát Salamonnak., oh mi 
a t tyáinknak Istene. és irgalmaságnak ura. ki teremtettel 
mindeneket az te igédvel, adgyad ennekem az te szekednél 
álló bölcseséget. és ne vess el engemet az fiaidnak számai 
közül. mert én az te szolgad vagyok., és az te szolgálo 

15 leányodnak fia, erötlen és rövid életü. és kisseb hogy nem 
mint meg ér thetném magamtol az te törvényedet, bocsásd 
alá mennyekböl az te dicsöségednek székiböl az bölcseséget. 
hogy én velem együt munkálkodgyék és meg érthessem 
micsoda legyen te elötted kedves, mert az mindeneket tud, 

20 és ért. és engemet igazgat jó modal az én dolgaimban. és ö 
az dicsöségiben meg öriz engemet. és igy kedvesek lésznek 
elötted az én cselekedetim ^ . 

fiam ezt az imádságot, vagy ehez hasonlot., ha ugy el 
mondod az mint kivántat ik , meg nyered kérésedet, de azt 

20 meg tudgyad, hogy ha azt akarod hogy hathatos légyen. 
ahoz három dolog kivántat ik, alázatoság meg üsmervén 
magadban azt. hogy az jó erkölcset. és az bölcsesé-[40a:]get, 
csak az Istentól kel kérni. buzgosúg, mert buzgoságal kel 
kérni, és álhatatosdg mivel álhatatosan kel kérni minden 

30 nap. mert nincsen ollyan nap. melyben ne légyen szükséges 
néked az Isten kegyelme 

Negyedik Rész 
Hogy az okta t ta tás t , szeretni, és keresni is kel. 

K. Hogy ha az Istentöl veszük az jó erkölcsöt, mi sziik-
ségünk vagyon az más oktatására. ? 

257 a [Beszúrás. ] 
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F. fiam az imádságal258 együt az oktatásra nagy szükséged 
vagyon. hogy jó erkölcsü lehess. az Isten az ki kut259 feje az 
bölcseségnek, nem adgya azt mindenkor maga által. hanem 
az emberek eszközei által. akarvan azt, hogy ökk vezese-

5 nek260 bennünket az jó erkölcsnek uttyán. ö pediglen 
kegyelme által. szivünkben tölti. mind azokot az igazságo-
kot, az mellyekre tanyittanak bennünket az emberek. 
ugyan azért is rendelte az anyaszent egyházban az pászto-
rokot, az doktorokot. hogy oktassák az embereket az igaz-

10 ságra. és mind azokra. az mit cselekedniek kel az üdveségre. 
Hogy ha az embereknek oly szükséges az óktatás, az 

iffiaknak annál szükségeseb., mert idejekre valo nézve, vagy 
elegendö oktatást nem vettek az bölcseségre, vagy pedig 
még nem elegendök, hogy azt magoktol meg foghassák. 

15 Nem elég tehát fiam minden nap kérni az bölcseséget, és 
az jó erkölcset. hanem arra oktattatni kel magadot. és 
vezetetni ezen az uton: azok által,. kik azt üsmérik. 

Az jó erkölcsre valo oktattatásnak kivánsága ollyán szük-
séges,261 hogy ÍIZ5 ÍX/J kezdete az jó erkölcsnek. valamint az 

20 bölcs mondgya. az bölcseség kezdeti, az bölcseségnek 
kivánsága ^ 

[40b:] halgassad fiam, mire int az bölcs. ha kivánod fiam, 
meg tanyitatol. és ha ennek adod elmedet okos lészesz, ha 
szeretended halgatni, találsz értelmet. és ha figyelmetes lészesz 

25 az te füleidel, bölcs lészesz. az vén embereknek sokaságában álly. 
és az ki bölcs, ahoz adgyad magadot. minden Isteni dolgokról 
valo beszélgetést kivány halgatni, és az példa beszédeknek 
értelmében, tudatlan ne légy. ^. 

Egy nehány képpen vehetünk pedig magunknak óktatást 
30 az jó erkölcsre. az predikatioban, az jó könyv olvasásában. 

de néked. leg hasznosab, és szükségeseb volna, valamely okos 
és jó erkölcsü embernek óktatása. az kitöl is, meg tanulhat-
nád az üdveségnek igaz uttyát. valamint az bölcs mondgya. 
hogy ha valamely értelmes embert látz. szorgalmatoságal 

35 keresed annak üsmeretcségit. és gyakorollyad ötet. 
258 imádságal [Első á — beszúrás. ] 
259 kut feje [Je —/-ből javítva.] 
260 ve<sz)zesenek [z <sz) fölé írva.] 
231 szükséges, (az jo) hogy az, az kezdete az jó erkölosnek. 
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*proT. 3 
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*prov. 12 

*tob. 4. 

*Eccl. 37. 

Ótödilc Rész 
Hogy micsoda szükségünk van ollyanra. ki az jó erkölcsnek 

u t tyán vezesen bennünket , de fökép az iffiaknak 
K Reménlem hogy az Isten kegyelmit adgya. jó köny-
veket is olvasok, miert szükséges hát, hogy más vezesen az 

5 jó erkölcsnek u t tyán . 
F. kedves fiam, ugy beszélsz mint iffiu, mert az üdves-
ségnek,202 és az bölcseségnek u t tyá t még nem tudván, nagy 
szükséged vagyon az kalauzra halgassad mit mond az Isten 
fia. hogy ha egy vak. más vakot vezet. mind az ket ten az 

10 veremben esnek. hogy járhat hát az vak ollyan uton. az 
mellyet nem üsmér. azt mondgya. az bölcs. hogy jaj annak 
az263 ki egyedül jár. mert ha el esik, nincsen senki az ki fel emel-
lye. T£ azórt is inti az példa beszédekben az iffiakot, hogy az 
értelmekhez ne ragaszkodgyanak. jfc [41a:] az ki bizik ö 

15 magában, bolond az. % az bolondnak uttya jonak láttzik néki 
az ö szeme elött. de az ki tanácsal éll, bölcs az. í^ tobias az fiat 
az többi közöt arra inti.264 tanácsot mindenkor az bölcs 
embertöl kérj . ^ az bölcs ide fellyeb arra inte, hogy mikor 
egy ertelmes embert látz, aval üsmérkedgyél. de halgasd 

20 meg micsoda tanacsot ád az 37 rószben. az jámbor emberel 
gyakorta tanácskozál. az kit üsmérendesz hogy az urnak 
parancsolattyát meg tartya. az ki az ö erkölcsében egyezzen 
teveled.265 és az ki mikoron el esendel, bankodgyék teveled. ^. 
veszedé észre fiam hogy micsoda szükséged vagyon ollyanra, 

2o ki az jó erkölcsnek u t tyán vezesen., holot meg azt is elödben 
adgyák. micsodásnak kel annak lenni. elöször jó erkölcsü 
embernek. hogy szerese az üdveségit annak. , az kinek 
gondgyát viseli. egy szoval okos, és266 értelmesnek kel 
annak leni. 

30 Szent hieronimus. ez szerént valo tanácsot adot vala egy 
iffiunak. az ki is az jó erkólcsnek u t tyán kivána járni,. azt 
adom néked tanácsul, hogy az Isten felö emberekel társalkodgyál. 
és hogy ne légy magadnak mestere. hogy magad tanittsad 

262 [Sorvégen:] üdves [új sor elején:] <vess)ségnek, 
263 az ^eki) ki egyedül jár. 
2Gá arra inti. [Első i— r-ből? javí tva. ] 
266 teveled.< * )és 
206 és ^el) értelmesnek 
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magadot. kalauz nélkül ollyan utra267 ne meny, az mellyet nem 
üsmersz, hogy el ne teveledgyél, és az rosz utat. az jo hellyet ne 
válaszad, azon hamaréb vagy lassabban ne járj, mint sem 
kivántatik azon erösen menvén el ne fáradgy, vagy is igen 

5 lassan, hogy el ne aludgyál az uton. $h. látod fiam mire int az 
sz. lélek. és sz. hieronimus. 

kedves fiam. mind ezekre valo nézve, válasz magadnak. 
olly bölcs. és jó erkölcsü gyóntato a t tyá t . az kinek gond-
viselése alá adhassad az lelked üsméretit. az kitöl meg 

10 tanulhassad miképpen kellesék az Is ten szolgálattyában 
foglalni iffiuságodot. az légyen kalauzod, és vezetöd az 
üdveségnek u t tyában. az ki meg tani t tson az igazán valo jó 
erkölcsre, meg is mu ta t t ya mitöl kel el távozni, és mit 
kellesék cselekedni, az jó u tban fog vezetni, midön attol el 

15 távozol, az veszedelmeket veled el kerülteti . [41b:] az 
kisérteteknek ellene állani meg tanyi t . az rosz szokásokból 
meg gyogyit, az jó erkölcsökre fel indit, utozásodban ha el 
aluszol. fel ébreszt. ha sietni fogsz meg tar tozta t . ne hogy 
az elsö buzgoságbol. az lankadcságban essél, az lankadcság-

20 ból., az rosz erkölcsben. az mely könnyen meg történik az 
iffiakon. visgáld meg fiam mind ezeket. és meg látod, hogy 
mind ezekre valo nézve. nagy szükséged vagyon ollyanra. 
az ki oktasson. 

kedves268 fiam mutassad meg bizvást az illyen gyontato 
2o a t tyának az lelked üsméretit . adgyad eleiben magad álla-

pot tyá t . hozája nagy tisztelettel légy, mint ollyanhoz, az ki 
által beszél néked az Isten. és vezérel. hadgyad magadot 
gondviselésire, és tanát tsára . oktatási t vid végben. azokrol 
adgy számot néki. vétkeidet néki meg mondani ne szégye-

30 nellyed. de fö képpen abban az vétekben ne esél, mely 
közönséges az iffiaknál. az hogy, midön ollyan vétekben 
esnek. az mely rend kivül történik rajtok. ollyankor más 
gyontatot keresnek. szégyenelvén meg mondani az szokot 
gyontato papjoknak., ekképpen cselekedvén, haszontalaná 

3o tennéd gyontato a tyádnak. reád valo gondviselésit. és 
ollyan u ta t vennél magadnak,209 melyben vétkekben esnél. 

267 ut ra <[ m) ne meny, 
2CS kedves <f> fiam 
209 magadnak, [n — A-ból javítva.] 

29* 

%s. hier. ep. ad 
rustic 
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és végtire magadot el vesztenéd. nem igy kedves fiam, nem 
igy hanem valamely bizodalomal vagyon egy gyermek az 
apjához, hasonloval kel lenned az papodhoz. valamely 
doktor az nyavalyát nem üsméri. aztot meg sem gyógyit-

5 battya. vagy is ha az beteg el titkollya elötte nyavallyályát. 
azért magára nagy betegséget várhat. és halált is. ne tit-
kollyad el tehát az gyontatod elöt, akár mi történyék 
néked, mivel ha igazán bánod vétkedet, nem is szegyenled 
azt meg vallani annak. az ki abbol inkáb meg gyogyithat270 

10 mint más. holot már tégedet üsmervén, tudgya micsodás 
orvoság néked leg hasznosab. vigyáz kedves fiam beszédim-
re. és, kövessed öket. 

De hogy ollyan jó gyontato atyára találhas. azt az Istentól 
kérjed. ha szivesen kéred meg adgya. hogy ha meg nyered. 

15 aztot meg ne változtassad., hogy ha csak az halál. vagy más 
egyéb állapot el nem távoztat tölle. 

[42a:] Micsoda boldog lészesz fiam, hogy ha valamely jó 
gondviselönek oktatásával élsz, mivel az üdvesógnek uttyán 
bátran járhatz .. kalauz nélkül. pedig mindennap el távoz-

20 hatnál attol, és el veszeszthetnéd magadot. 
Emlékezél271 meg egy dologrol, az mellyet az sz. irás ád 

elödben. joas királyról. ezt az királyt az fö pap josada nevelte 
vala fel az Isten félelmiben, az ö törvényiben, és az jó 
erkólcsnek uttyán vezeté ötet négy esztendös korátol fogva, 

25 negyven esztendös koráig. mind ez idö alat szentül éle. 
mondgya az irás. joas szentül viselte magát, az Isten elöt. 
valamég az fö pap josada tanáttsán járt. •$• de nem marada 
mindenkor272 ebben az állapottyában, mert josada meg 
halván, nem vala azután ki oktassa, és ki jo tanácsokot adna 

30 néki. joas tehát az rosz életre adván magát. az Isten sok 
nyomoruságot külde reá. és nyomoru halálal is végzé életét. 
ebböl az példábol meg látod, micsoda szükséges az jó 
erkölcsnek uttyában valamely jó gondviselönek oktatását 
követni. és hogy mi következik abbol. hogy ha attol el 

35 távozol. • 

270 gyogithat [íráshiba. ] 
271 Emlékekezél [Elírás.] [. . .] josada [A főszövegben a bibliában 

használt alakban: Jojada a. m. Jójada] 
272 mindenkor (ep^ ebben 

* 4 reg. 2. 
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Hatodik Rész 
Az gyonásrol. elöször az generális Confessióról 

K. Szűkségesé némelykor. hogy generalis Confessiot 
tégyek, az az. hogy egész életemben te t t büneimet egy 
szers mind meg gyonnyam? 

0 F. fiam ezt az szentcséget az kristus jésus az te büneid 
eltöröltetésire rendelte., hogy az Is ten kegyelmiben viszá 
mehess. abban nincsen kettség hogy ez ne légyen nem csak 
hasznos, de még szükséges módgya az jó erkölcs meg nyeré-
sire, az melyet az bünökböl valo meg tisztuláson kel el kez-

lu deni, ugyan azért is adom ezt elöször elödben, hogy ezen 
kezdgyed végben vinni azt az szándókodot. hogy az Istennek 
adod magadot. kedves fiam egy jól t e t t gyonáson kel t ehá t 
el kezdeni. hogy hasznosab légyen. azt tanácsolom hogy 
[42b:] egész életedröl valo gyonast tégy. három okokra valo 

15 nézve. 
Elöször azért. mert némelykor ugy történik hogy az elöb-

beni gyonások. haszontalanok voltanak, fökép. mikor vala-
mely halálos vétket el t i tkolnak. ez gyakran történik az 
iffiaknak. vagy pediglen. mikoron elegendö keszületel nem 

20 készultek az gyonáshoz, ugy mint , töredelmeség nélkül, és 
az magok meg jobbitások nelkül, erre valo nézve szükséges 
az generalis Confessio. 

Másodszor. hogy ha tellyeségel fogyatkozást nem láthatni 
is, az elöbbeni gyonásokban. de lehet abban ketelkedni. mert 

25 sokszor kevés buzgoságal, és készülettel járulnak az gyonás-
hoz. vétkek meg szánása nélkül. sokszor még az penitencziát 
sem viszik végben. az generalis Confessio helyre viszi ezt az 
fogyatkozást. és az lélek üsméretet . nyugodalomban tészi. 

Harmadszor. hogy ha az szinte szükséges nem volna is, de 
30 abban nagy három hasznodot lá thatod. elöször magadért . 

másodszor az gyontato a tyád iránt, harmadszor. az Is tenre 
valo nézve. 

I.ször. Magadért. mert magad eleiben tévén el mul t 
életedet. meg üsmérheted mennyire távoztál el273 az udveség-

3o nek ut tyátol . meg látván nyomoruságodoti meg alázod 

2 ,3 távoztál el^az^) az udveségnek [az — z-je javí tva olvashatat lan 
betűből. 1 
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^cor contri-
tum et humilia-
tum Deus non 
despicies. 50. 
Deus vitam 
meam annun-
ciari tibi. 
posuisti lacri-
mas meas in 
conspectu tuo. 
Bocl. 55. 

magadot az Isten elöt. meg tekintvén rosz hajlandoságidot, 
azokot meg jóbbittod. és penitencziát tar tasz: magadban 
fel tévén, hogy tellyeségel az Istennek adod magadot. 

2.szor. Az gyontato a tyád iránt. mert az által meg üsmér-
5 te theted véle az lelked üsméretit . es ugy jobban vezethet. és 

okta tás t is adhat szükségedhez képest. 
3.szor. Az Istenre valo nézve, mert tökélletesen valo meg 

térésedért. bövséges kegyelmit fogod nyerni, és azt annál is 
inkáb, hogy meg lá t tya elötte valo meg alázásodot. és az 

10 ötet meg bántásért valo töredelmeségedet. ^e. 
Hogy pediglen gyonásod hasznos legyen. 
I. Arra az végre legyen, hogy életedért valo penitentziát 

tarcs. az vétekböl ki térvén.274 tellyeségel az jó er-[43a:] 
kölcsnek u t tyá ra adgyad magadot. 

15 2. Ahoz. nyolcz napal az elöt kel készülni. de az idö alat . 
ebben az kót dologban kel magadot foglalni, 1 gondolkodgyál 
vétkeidröl. 2. töredelmeségel valo meg szánásal, és bánásal 
légy azok iránt. és magadban azt fel tégyed. hogy magadot 
meg jobbittod. 

20 Visgáld meg minden nap. az Isten. és az anyaszent egyház 
parancsolati t egymás u tán . és az hét halálos vétket. 

De fö képpen munkálkodgyál azon. hogy töredelmeségel 
légy büneidért. mert ez leg sziikségeseb. és nehezeb., rend 
szerént pedig evel gondolnak leg kevesebet. ezt pedig imád-

25 ságal kel meg nyerni az Istentöl. de imádságodnak, buzgosá-
gosnak kel lenni, 

Napjában, kétszer vagy háromszor. vegyed magadot 
különösön., és ót le borulván az Is ten elöt. kérjed buzgo-
ságal. és alázatoságal., lágyittsa meg szivedet, és adgya olly 

30 kegyelmit, hogy meg üsmérhessed büneidnek nagycságát, 
mely nagyon bán to t tad meg, az ö véghetetlen jóságát. és275 

azért lehess töredelmeségel. igazán valo penitentziát ta r tván, 
életed meg jobbitása270 által, abbol ki térhess. 

274 t a r c s . [e —s-bol j a v í t v a . ] az v é t e k b ő l k i t é r v é n . <(az]> t e l lyesége l 
a z jó 

275 és [ B e s z ú r á s ; ] a z é r t l e h e s s [ss — t-böl j a v í t v a ; ] t ö r e d e l m e s é g e l . 
<(hogy) (lehess)> {(lehess~) ^hogy)> fölé í r v a a so r v é g é n . ] 

276 m e g j o b b i t á s a <(u tán) á l t a l , 
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Az mely nap meg akarsz gyonni. kérjed az Istennek 
kegyelmit segittségül., azután járuly az szentséghez nagy 
tisztelettel. elmédnek figyelmeteségivel. és szivednek fájdal-
mával, hogy olly jó Istent meg bántottál. alázatosan. és 

5 világosan meg mondván büneidet, tégy fogadást gyontato 
atyádnak., hogy büneidet tellyes szivedböl utálod. fö képpen 
azért, hogy az Istennek jóságát. olly igen meg bántottad; 
alázatosan is kérsz tölle bocsánatot. jobban szeretvén meg 
halni. mint sem ötet valaha meg bántani. az gyontato atyádot 

10 pedig kérjed, adgyon néked ollyan oktatásokot. hogy az bünt 
el kerülhessed, ezután az jó erkölcsben [43b:] és az Isten 
félelmiben élhess. halgassad azután figyelmetességel, az mely 
oktatásokot fog néked adni, másrol az alat ne gondolkodgyál. 
és midön absolutiot akar néked adni, alázd meg magadot az 

15 Isten elöt. szánnyad bánnyad vétkeidet. és kérjed légyen 
irgalmas néked. és bocsása meg ugy néked az égben. vala-
mint az pap meg oldoz az földön, az ö tölle vett hatalomal. 

oh fiam ! mely boldog nap az. az melyben az vétekböl, és 
az ördög hatalmábol. meg szabadulsz, az Isten fiai köziben 

20 számláltatol. hogy ötet szolgállyad örökké hüségel. 
De fiam arra emlékezél, ha azt akarod hogy hasznos 

légyen gyonásod, arról hamar el ne feletkezél. ugy277 ne tégy 
mint azok., kik az mely nap meg gyonnak. még az nap. el 
felejtik. és az elöbbeni életekre viszá térnek. 

Hetedik Rész 
Az rend szerént valo gyonásról. 

K. Az gyonás szükségesé tellyeségel. ? 
F. Az gyonás fiam nem csak hasznos. de tellyeségel 
szükséges állapot,. azért hogy az embert meg lehesen tartani 
az jó erkölcsnek uttyában. ezt az igazságot. minden nap 

30 tapasztallyuk., holot azok. kik nem élnek evel az szent 
orvoságal. csak hamar az elöbbeni betegségekben esnek 
viszá térvén az vetkekre. mellyeket el hadtak vala. erre valo 
nézve fiam azt278 bizonyosnak tartsad, ha igazán valo szándé-
kod vagyon az jó erkölcsben élni. ehez az szentcséghez 

2 7 7ugy<te> ne tégy 
278 azt [t — utólagos beírás. ] 
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gyakran kel járulnod, mert más képpen az rosz erkölcsböl 
soha ki nem kelhetz. se az veszedelemnek uttyábol ki nem 
térhetz. ezt világösan meg mutatom néked. 

[44a:] I Mert ámbár egy darab ideig halálos vétekben ne 
° esél is mind azon által, az gyakorta valo gyonás nélkül, sok 

más egyéb vétkeket el nem kerülhetz., az mellyeket hogy ha 
el mulatod, és meg hagyod szaporodni, az halálos vétkekre 
vezetnek.279 

2 Az gyakorta valo gyonás nélkül,280 eszedben sem veszed, 
10 hogy sok rosz szokásokban esel, az mellyeket nem is fogod 

annak tartani. sok veszedelmes alkalmatoságokban is eshe-
tel. az mellyektöl magadot nem is oltalmazod, hogy ha arrol 
meg nem intenek., az pediglen nem lehet más képpen. hogy 
ha csak meg nem mutatod az lelked állapottyát. egy okos 

15 gyontato papnak. kiteveled ezeket el kerültethesse. 
3 Lehetetlennek tartom hogy sokáig maradgy. kisér-

tetés nelkűl, föképpen az tisztátalan kisertet nélkül.. azt 
tartom tehát hogy nem lehet néked sokáig az ellen állani, 
az gyakorta valo gyonás nélkül. akár mit cselekedgyél de ha 

20 gyakorta nem élsz evel az orvoságal., minden bizonyal el 
nyomatol. 

kedves fiam az gyonás az vétek ellen valo orvoság. elöször. 
mert szentcség lévén. kegyelmet ád, hogy azt el lehesen 
kerülni. 

25 2 Mert meg ujittya bennük. az vétekért valo töredelmesé-
get,. és velünk fel téteti. hogy azt többé ne cselekedgyük. 

3 Mert az gyontato papnak intése, az bünöst fel emeli 
vétkiböl, és uj szivet veszen, hogy az vétket el kerüllye. és 
az Istenhez hivv legyen. 

30 4 Mert az bünös meg valván büneit és kisertetit. az ö 
gyontato papjának., az néki modot ád abban, hogy miképpen 
álr asson ellenek, de csak az kisérteteknek meg vailása is. 
hai.almas orvoság arra., hogy azokot meg lehesen gyözni, 
mert az gonosz lélek, igen fél attol hogy észre ne vegyék, 

35 ollyan kigyo. az ki mikor marni akar el buik, és ha észre 
veszik el szalad., az iffiak281 el vesztésire, nincsen nagyob 

278 vezetnek. [Első e valószínűleg o-ból jav í tva . ] 
280 nélkül, < J) eszedben sem veszed, 
281 * az iffiak<(az) el vesztésire, [eZ(az) fölé írva. 1744.] 
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ravaszsága., mint a282 hogy, némává tészi öket. az ollyan 
dolgokban. mellyek lelkek üsméretit illeti, és magakot senki-
nek ki se adgyák, azért hogy ebben [44b:] az veszedelmes 
halgatasban az kisértetek ellen segittséget ne találhassanak. 

5 se abban modot. hogy az rosz erkölcsböl ki térhessenek., 
szent bernárd azt mondgya hogy az mely vétket ki nyilatkoz-
tatnak., abbol hamar meg lehet gyogyulni. de az halgatás miat 
nevekedik, hogy ha azt meg vallyák, ha nagy is. kicsidé lesz. ha 
el titkollyák, ha kicsid is, nagyá válik. •£. 

^peccatum proditum cito curatur. crimen rero tacendo. ampliatur. vitium si patet. 
fit ex magno pusilium si latet fit ex minimo magnum S. Bernard. Sermo. 

10 Mind ezek u tán kedves fiam. nem kételkedem hogy 
magaddal el nem hitet ted volna, micsoda szükséges az 
gyakorta valo gyonás, de mint liogy ez ollyan materia, mely 
nagy283 dolgot foglal magában. és284 az ki ellen sokak vétenek. 
azért még ez iránt egy nehány dologra intelek kérlek legy 

l o f ígyelmeteségel. 

Nyolczadik Rész 
Az gyonásrol valo hasznos intések. 

Kedves fiam gyonnyál meg leg aláb minden holnapban. ós 
soha el ne mulassad azt. hogy ha az kisértetek gyakorta 
jönek reád. az gyonáshoz is gyakrabban járuly. föképpen 

20 midön vészed észre hogy az kisértetek keményeben rohannak 
reád, vigyáz ezen intésemre. mert igen hasznos. és ha el 
mulatod. nyomorultul esel az vétekben. 

Vigyáz fiam arra. hogy ne kövessed azokot, kik csak akor 
gondolkodnak az gyonásrol. midön valamely kisértetben 

25 estek.,ez ollyan dolog. az mellyel meg csallya nyomorultul 
az ördög az lelkeket, mert ugyan is micsoda bolondság. csak 
akkor gondolkodni az orvoságról. midön már az nyavalya 
halálosá változot., és azt meg nem elözni az orvoságal hogy 
ha lehet. valamint az bölcs mondgya. ante langvorem adhibe 

30 medicinam. 
fiam azoktol peldát ne végy. az kik mikor valamely kisér-

tetben estenek. nem hogy abbol mindgyárt fel kelnének. és 

282 a [ B e s z ú r á s r o z s d a s z í n ű t i n t á v a l . ] 
2 8 3 n a g y [g-je j a v í t v a , v a l ó s z í n ű l e g &-ből. ] 
284 és <kf> az k i el len s o k a k v é t e < t ) n e k . 

Elsö intés. 

2 intés 

Bccle. 18. 

3 intés 
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az szentcséghez járulnának. hanern az vétekben el hadgyák 
magokot. és az gyonást285 el mulat tyák, vagy szégyenból, 
vagy tunya[45a:]ságból. vagy is kevés gondgyok vagyon 
üdveségekre. vagy is azt valamely nagy innepre el halasztyák, 

5 más képpen nem is gondolkodnának az gyonásról.288 ez az 
vétek igen közönséges az iffiakban. ez is az oka, hogy sok jó 
fel te t szándékok után. viszá fordulnak. és az rosz erkölcsben 
esnek. azon meg nem kel ijedni ha el esel. hanem mentöl 
hamaréb az fel kelésen kel igyekezni,287 és azon hogy mászor 

10 magadra vigyáz és ne tégy bünt bünre. 
Mindenkor pediglen az szokot papodhoz meny gyonni, de 

mind azon által hogy ha ahoz nem lehetne mindenkor 
menni, azért az gyonást el ne mulasad. mikor az idöd el jö. 

Abban bizonyos légy, hogy az ördög minden tehettségivel 
15 azon lészen. hogy el fordittson az gyakorta valo gyonástól. 

mivel némelykor azt hiteti el veled, hogy az igen nehéz 
állapot, némelykor hogy még ahoz jol nem készültél, nómely-
kor. hogy most arra szükséged ninesen, mászor valamely 
akadályt támaszt elödben. gyakorta pediglen, kedvetlenné 

20 tészen az gyonáshoz, egy szoval nincsen ollyan ravaszság, az 
kit el ne kövessen, csak téged ettöl az üdveségedre valo, 
hasznos, és szükséges dologtol el fordithasson. de kérlek az 
Istenért fiam, mind ezekre ne288 hajcs. és azokot az gondola-
tokot, mind az ördög kisértetinek tartcsad, az kik te veled 

20 el akarják halasztatni az gyonást. azon az napon. mellyen 
meg akarsz gyonni. 

Hogy pediglen hasznos légyen gyonásod, ezekre vigyáz 
1 ször. Visgáld meg lelked üsméretit , mentöl jobban lehet 

te tölled, fö képpen azokról az vétkekröl, az mellyekre leg 
30 hajlandobb vagy. 

2 szor Azután magadban gerjeszd fel az töredelmeséget, 
azért hogy az Is tent meg bántot tad . és kérj bocsánatot 
tölle tellyes szivedböl, 

3 szor. Ez meg lévén, meny az gyonásra. nagy tisztelettel, 
3o és csendeségel. bizonyos lévén abban. hogy az Isten eleiben 

285 az gyonást {valamely) el mulat tyák, 
286 gyonásról. [s —»--ből javí tva. ] 
287 igyekezni, [k -g-ből javí tva; ] és azon [a —o-ból javí tva . ] 
288 ne hajcs. [e — a-ból javí tva . ] 
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mégy. és olly biró eleiben, az kitöl bocsánatot kel kérni.289 

ha pedig várakoznod kel. addig is gondolkodgyál büneidröl 
alázatoságal. [45b:] 

4 szer. Mond meg büneidet alázatoságal, ós oly világosan. 
5 hogy az pap meg érthesse. holot némellyek csak félben 

harapják az szót. az vétket csak félig mondgyák ki, és azt 
várják hogy az pap mondgya ki hellyetek. ez igen nagy 
fogyatkozás, sokszor az illyenért az gyonás haszontalan. és 
szentség törés. 

10 5 ször. Vigyáz arra hogy az halálos vótket elne titkollyad, 
vagy szégyenért, vagy félelemböl. vagy más okból. ez igen 
nagy vétek. ebben pedig gyakran esnek. mind az férfiak, 
mind az aszszonyok. fökképpen midön valamely tisztátalan 
vétekben esnek, az mellyet meg vallani szégyenlik, és azért 

15 szentség törésben esnek, és az halálos vétekben meg marad-
nak. oh fiam vigyáz hogy ebben az veszedelemben ne essél. 
mert evel sok iffiakot csal meg, és veszeszt el az ördög. 

6 szór. Az gyonásidban ne keresed hogy az papod meg 
dicsérjen, hanem büneidböl meg gyógyittson, és az üdvesé-

20 ged u t tyában vezesen. 
7 szer. Az gyonás után halgassad figyelmeteségel. az pap 

oktatását , és intósire vigyáz, ne cselekedgyél ugy mint azok, 
kik az vétekröl gondolkodnak. akor. mikor az pap beszél, 

8 szor. Minek elötte az pap fel óldozna büneidböl. és az 
20 idö alat is midön áldást mond reád. kérjed az Istentól 

büneidnek bocsánattyát . és nagy töredelmeségel légy. azért, 
hogy ötet meg bánto t tad . fel tévén magadban. hogy az ö 
kegyelminek segittségivel. magadot meg jobbit tod. az 
halálos vétkeidet igen kel utálnod., mivel azok ellenkeznek. 

30 az Isten jóságával. és üdveségedel. az töb vétkeidért is legy 
meg bánásal, mert azok sem tettczenek az Istennek. és azon 
légy mindenkor. hogy magadot mentöl inkáb meg jobbitt-
hassad. 

9 szer Az penitencziáidot végben290 vigyed szorgalmato-
3o ságal, és áitatoságal. [46a:] 

9* kérni. <hogy) ha pedig [fta<hogy) fölé írva. 1744.] 
10 vógben <(vigyén) vigyed [vigyed (v igyén) fölé írva. ] 
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10 szer. Szoktassad magadot arra hogy az mely nap meg 
gyonol. azon nap,2 9 1 egy kis elmélkedést tégy az meg gyónt 
vétkekröl, hogy ezután jobban el kerülhessed öket, és 
azokról az intésekröl, mellyeket adot az pap magad meg 

5 jobbitására. fel tévén magadban. hogy azokban hiven fogsz 
járni. 

Kilenczedik Rész 
Az Ur vacsorájáról. 

Az mi meg váltó. és üdvezitö kristus292 Jesusunknak., 
ollyan nagy gondgya vala az mi meg szentelésünkre, és 

10 üdveségünkre, hogy meg nem elégedék az penitenczia tar tás 
szentcséginek rendelésivel, az melyben293 maga hata lmát adá 
az apostolinak. hogy az bünököt meg bocsássák. de söt még. 
hozánk valo meg foghatatlan szeretetiböl. az oltári szentcsé-
get is rendelé. az melyben önnen magát adgya az mi lelkünk-

lD nek eledelül, hogy öket meg tar tsa az életnek kegyelmiben. 
az betegségekböl öket meg gyógyittsa. gyengeségekben meg 
erösittse., és hogy örökké valo életet adgyon nékiek. 

Ebböl következik fiam, hogy az kommunio igen hasznos 
u t tya az jó erkólcsnek. és azok kik igazán kivánnyák üdvesé-

20 geket, hogy ahoz gyakorta járulhassanak, arra magokot 
érdemessé kel tenni, valamint maga mondgya. hogy ha az én 
testemet nem eszitek, és az én véremet nem iszátok, nem 
lészen örök élet ti bennetek. ^-

kedves fiam, az Isten kegyelminek, ebben az élö forrásából 
20 meritheted bövségel az segittségeket, és az jó erkölcsököt, 

kereselé bölcseséget. ? ö benne az örökké valo bölcseséget 
meg találod. kivánodé az tisztaságot. abban magát az tiszta-
ságot vészed. vagyoné szükséged az eröre, hogy meg tar t -
hassad ez életben. az sok veszedelmek közöt az jó 

30 erkölcsöt, ?294 abban az kegyelemnek kezdöit vészed., az ki 
is meg oltalmazhat tégedet az ellen. ki ellene áll, üdveséged-
nek. 

231 azon nap, <t> egy kis elmélkedóst tégy 
292 kristus [kritushól javi tva . ] 
293 az melyben [ben — e-je a-ból javítva. ] 
294 erkölcsöt, ? [Szóvégi ö — e-ből javí tva. ] 
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[46b:] Ez így lévén, gyakorta kel ahoz járulni., és meg 
nem kel vetni kegyelmit annak az édes üdvezitönek, ki oly 
nagy szeretettel adgya néked magát. az ki pedig el mulattya 
ezt az hatalmas és üdveséges uttyát az üdveségnek. azzal 

5 meg mutattya. hogy semmi igyekezete nincsen az üdvesógre. 
Ámbár ne lehesen is idöt szabni az kommuniora. mert az 

kinek kinek az maga állapottyátol füg, mind azon által azt 
jovallom néked, hogy minden holnapban egyszer az kom-
muniora el meny. 

10 Hogy pediglen az kommunio hasznoson légyen. az. az295 

ahoz tartozando készületen áll. annak okáért az aláb valo 
oktatásokot olvasad figyelmeteségel. hogy ha haszonal 
akarsz kommunicálni. 

Tizedik Rész 
Az kommunioról valo oktatás 

15 Ehez296 az szentcséghez készüly, mentöl jobban lehet 
tölled, az reggeli imádságidban kérjed az Isten kegyelmit, az 
szent kommuniohoz valo készületre, egész reggel az elmédet 
arra az nagy dologra függeszed, mond el ezeket az szavait 
dávidnak. mikoron az templom épitésihez készule, grande 

20 opus. non enim hominis praeparatur habitatio sed deo; nagy 
dologhoz fogtam. mert nem az embereknek kel lako hellyet 
készitenem. hanem az Istennek. igen is fiam az kristus jésus 
igazán valo Istennek és embernek keszitesz lako helyt az 
lelkedben. szükséges tehát. hogy hozája illendö légyen. 

25 Az templomban menvén, az Isten kegyelmit kérjed, és az 
kommunio elöt az elmédet mindenröl el vévén, ezeket csele-
kedgyed. 1. alázad meg magadot az mi urunk J.kristusunk 
elöt, magadot méltatlannak üsmérvén, hogy ötet végyed. 
[47a:] méltatlannak, az ö nagycságáért, és szentcségiért. 

30 méltatlannak, az te sok vétkeidért. ergone credibile est. ut 
Deus hahitet cum hominibus, ? mondá Salamon. mikor az 
templomnak épittésit el végezte volna. hogy hogy. leheté az, 
hogy az Isten az emberekel kivannyon lakni? kérjed tölle 
büneidnek bocsánattyát. mert azok tettek méltatlanná. 

296 az. az{h^ ahoz 
296 Ehez [B-e-ből javítva.] 
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liogy ötet vegyed. 2. kérjed kegyelmit, hogy méltán vehes-
sed, az az. tiszta lelki üsmórettel. élö hittel, nagy alázato-
ságal. az ö joságahoz valo buzgó szeretettel. meg másolha-
ta t lan magadban valo fel tevésel. hogy ötet hiven akarod 

5 szolgálni egész életedben. és más egyéb kommuniora valo 
imádságokot mondgy el buzgoságal. 

Midön pediglen az kommunionak ideje el jő, akor járuly 
az oltárhoz alázatoságal. szemeidet az földre függesztvén. az 
elsösógen pedig ne igyekezél, hanem térden imádgyad az mi 

10 meg váltonkot. és minek u tanna el mondot tad az Confiteort. 
Domine non sum dignus. vegyed erös hittel, és nagy aláza-
toságal az menynek Istenit . és az te lelkednek meg váltoját. 

Azután hellyedre viszá menvén. az könyvet ne vegyed 
mindgyárt kezedben. hanem egy kevés ideig elmólkedgyól 

15 az te üdvezittödröl. mellyet magadban vettél. 
1 ször. Imádgyad az ö véghetetlen nagyságát. 2. csudállyad 

az ö joságát, hogy hozád méltoztatot jöni, és mondgyad sz. 
ersébettel. honnét vagyon ez. hogy az én uram hozámjöjjön.^ 
üsmérd meg magadban, érdemetlen297 voltodot, arra az 

20 kegyelmire. 3 kérjed büneidnek bocsánattyát . bánnyad hogy 
meg bánto t tad azt az Istenedet. ki neked magát adgya. 
ollyan szeretettel, és jóságal. fogad298 fel elötte, hogy örökké 
szeretni fogod, és hogy soha tölle el nem tavozól. 4. add 
eleiben, lelkednek szükségeit. kérj kegyelmet az kisértetek 

2o ellen. és arra, hogy el távoztathassad az rosz társaságot. és 
az ötet meg bántásra valo alkal[47b:]matoságot, hogy 
gyogyittson meg rosz szokásidbol, és elö mehess. az jó 
erkölcsökben. 5. adgy hálákot néki kegyelmiért hogy hozzád 
jöt, és azért az ki mondhatat lan jó téteményiért , ajánlyad 

30 néki lelkedet. életedet. és mindenedet, mind ezeket kevés 
idö alat kel el mondani, de nagy buzgoságal. 

Az templomból ki menvén, egész nap elötted légyen ez az 
sz cselekedeted, minden munkádot csendeségel mivellyed, az 
predikáciot, és az vecsernyét299 el ne mulassad. foglallyad 

35 magadot az lelki dolgokrol300 valo olvasásban. mindennel ne 

297 érdemetlen [e —a-ból javí tva. ] 
298 fogad [o —a-ból javí tva. ] 
299 vecsernyét [r —n-ből javí tva. ] 
300 dolgok<ban>rol 
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társalkodgyál. és az mái napon. az te 3 0 1 mulatcságod, az 
Istenes beszélgetésböl állyon. 

Tizen egyedik Rész 
Az reggeli imádságrol 

K. Véteké el mulatni az reggeli imádságot ? 
5 F. fiam, az reggeli és az estvéli imádság, az sz. misére valo 

menetel. az idönek jol töltése, magadot hogy meg üsmérjed. 
az jó könyvek olvasása. jó társaság. mind ezek ollyan szük-
ségesek. az jó erkölcs el nyerésire., hogy az lélekzet. és az 
eledel. nem szükségeseb az test éltetésire 

10 Az reggeli imádságon kezdem el. az bölcs is ezt néked igen 
jovallya., ha el akarod érni az bölcseséget. az bölcs adgya az ö 
szivit reggel az ö teremtö Isteninelc. vigyázására. és az magossúg 
béli elöt imddkozik. meg nyittya az ö száját. az imádságra. és 
imádkozik büneiért. ^ 

10 Adná Is ten hogy az emberek elméjekben jol bé volna 
nyomtatva ez az szép oktatás . fö képpen az iffiak sziviben. 
ked-[48a:]ves fiam ha igaz vágyásod vagyon az jó erkölcsre. 
nagy szorgalmatosan kövessed ezt az intést, mivel szüksége-
sebbet302 már nem adhatok. 

20 Minden cselekedetedet az Istennek kel ajánlani. de fö-
képpen az napnak kezdetit. az Isten elöt az kedves. az által 
szentellyük az többit is néki. az által veszük az Isten áldását. 
minden munkáinkra, és egész napra valo kegyelmit ugy 
szedgyük, valamint az Izraéliták szedték az mannát reggel. 

20 az melyel egész nap táplálták magokot. 
Az pediglen igen csudálatos dolog vala az mannában, 

mivel azok kik reggel nem szedének. nap 3 0 3 fel jöte u tán 
semmit nem találának., mert az mely Isten azt harmatoz-
t a t t a reggel. ugyan az is304 rendelé hogy el olvadna az nap 

30 sugárától . . ^ azért. hogy meg mutassa aval az embereknek, 
hogy nap feljöte elöt kel azlstent áldani. és viradtakor imádni^ . 

301 az te <^beszélgetésed,]> mul atcságod, az Istenes boszélgetésból 
302 szüségesebbet [k nélkül; íráshiba. ] 
303 nap [a~ e-ből javítva. ] fel{fel) jöte 
304 az is [i — a-hól javí tva . ] 
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De arra figyelmez, hogy ezt az képpen cselekedgyed,305 

valamint az bölcs adgya elödben. mivel nem erövel306 kel 
lenni imádságodnak. és mint egy kelletlennek., az bölcs arra 
adgya szivit hogy gondolkodgyék arrol301 az ki teremtette. az az. 

5 hogy az Istennek adgya elsö gondolatit. imádgya mint 
teremtöjét, és hálát adgyon néki, jó téteményiért . 

Reggel mihent fel kelsz. térdepely le. és ugy. eloször, 
imádgyad szivedböl az Is tent . mint örökös uradot . és terem-
tödöt. az kitöl vet ted mind azt az mi vagy, és az mid vagyon. 

10 2. Adgy hálákot néki, mind azokért az jó téteményiért. 
mellyeket vettél tölle, azért az kegyelmiért hogy teremtet 
tégedet. hogy meg vál tat tál az ö f iaazkr is tus Jesus érdeme 
által. hogy keresztényé te t t . fiává az közönséges anyaszent 
egyháznak. [48b:] hogy az üdvességedhez valo igazságokra 

15 ok ta t ta tá l . és más egyéb jó téteményiért . mellyeket tapasz-
talsz magadban. 

3 kérjed tölle egész életedben te t t büneidnek bocsánattyát . 
az mellyekel meg bán to t tad jóságát. és viszá éltél jó téte-
ményivel. 

20 4 kérjed azt az kegyelmit, hogy az napot szolgálattyában 
tölthesd el. és meg ne báncsad, magadban fel tévén hogy 
semmi halálos véteknek cselekedetire nem állasz. az alkal-
matoságokot el kerülöd. visgáld meg elöre. miben eshetel 
az nap. 

25 5 Az napi munkádot , ajánlyad néki. kérjed arra áldását, 
és vezérellyen ugy kegyelmivel, hogy semmit ne cselekedgyél 
az mi Is ten szerént ne légyen. az az. semmit az ö parancso-
la t tya ellen., semmit mást , csak ö á l t a la . . az az. az ö kegyelme 
által. semmit mást . csak ö érette. az az. az ö dicsöségire. 

30 Ajánlyad magadot. az Boldogságos szüz, az örzö angyalod. 
és az patronusod gondviselések alá. mind ezeket buzguságal 
vigyed végben. és abban bizonyos légy. ha hiven követed 
ezeket. meg találod az bölcseséget. valamint maga mondgya. 
azok az kik reggel vigyázásal keresnek, meg tálálnak enqem.% 

305 cselekedgyed, [le szótag újra leírva a szó fölé, tintafolt miat t . ] 
306 e r övel <let) kel lenni 
307 arrol <ki) az ki 
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Tizenkettödik rész 
Az estvéli imádságról. 

K Az estvéli imádságot, sem kel tehát el mulatni ? 
F. fiam, hogy ha szükséges az napot jol kezdeni, hasonlo 
képpen szüksóges aztot jol végezni, az ó testámentumban, 

5 minden reggel és estve áldozatnak kelleték308 lenni, ebböl 
láthatod [49a:] hogy az Istent imádnunk kel az napnak 
kezdetin, és hálákot kel néki adnunk annak végin. 

Az te hivatalodnak leg föveb része ez iránt, lelked üsmé-
retinek309 meg visgálásábol áll. ez pediglen ollyan dolog, az 

10 mellyet el nem kel mulatni. hogy ha elö akarsz az jó310 

erkölcsben menni, elöször, ez igen hatalmas orvosága, rosz 
szokásid meg gyogyitására, hogy el kerüllyed az vétekben 
valo esést. vagy hogy abbol ki kelhess, ha abban estél, 2. 
hogy meg tartcsad az halálos vétek ellen valo gyiilölséget. és 

15 az akaratot. hogy azt többé azt311 nem követed. ez nólkül az 
gyakorlatoság nélkül, nagy fogyatkozásban eshetel. hogy 
ha el mulatod, halálos vétekre vezet. 3. mint egy el aluszol 
az vótekben. ha szándékod nincsen abbol fel kelni, 4. ez 
által az exercicium által gyonásidot könnyebé tészed, az 

20 halálról elöre gondolkodván, még elöre készited magadot az 
jó halálra, és még elöre meg itéled magadot. valamint az 
bölcs mondgya. az itélet elöt visgáld meg magadot. és 
irgalmaságot találsz, mikor az Isten elöt lészesz. J{. 

Vigyáz hát erre kedves fiam. és vid végben ezt az sz. 
25 dolgot. minden estve. ekeppen cselekedvén. 

Estve mikor le akarsz fekünni térdepely le. 
Elöször, Imádgyad tellyes szivedböl az Istent., alázato-

ságal valo hálákot adgy néki. mind azokért az jókért, 
mellyeket vettél jóságátol., és föképpen azért hogy azon nap 

30 meg tartot. és meg oltalmazot az szerencsétlenségektöl. 
2. kérjed kegyelmit. hogy meg üsmerhesed vétkeidet 

308 kellétek [Ékezethiba. ] 
309 üsméretinek [i — é-ből javí tva. ] 
310 az jó <eF> erköleaben 
3 U * azt [Beszúrás 1744-ből; az előzőt nem törölte, bár az egyik 

fölösleges. ] 
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mellyeket312 azon az napon cselekedtél. ö tölle bocsánatot 
kérhess, és magadot meg jobbithassad. 

3. visgáld meg lelked üsméretit azokrol az vétkekröl 
mellyeket leg gyakrabban cselekeszel. erre valo nézve szám-

5 [49b:]láld elö minden cselekedetidet reggeltöl fogva estig, és 
jegyezd fel elmédben vétkeidet, visgáld meg, ha voltalé 
azon nap valamely kisértetben. abban3 1 3 mikepen viselted 
magadot, annak adtálé helyt. vagy is állottálé ellene. nézd 
meg kivel társalkodtál azon nap. valami roszat nem csele-

10 kedtélé. nem beszéltélé, rosz példát nem adtálé, az napot 
joban töltöttedé, vagy haszontalanul. 

4. Az mely vétkeket fel jegyczedtél, azokért legy töredel-
meségel., és alázatoságal kérj bocsánatot Istentöl. magadban 
fel tévén. hogy másnap magadot meg jobbitod. 

15 Óh kedves fiam, ha314 pediglen szerencsétlenségböl az mái 
napon valamely halálos vétekben találtál volna esni, imádkozo 
hellyedböl fel ne kely addig, valamég elégségesen meg nem 
siratod nyomoruságidot. és valamég meg nem szánod bánod 
hogy oly nagyon ban to t t ad meg, az te szent és imádásra 

20 méltó Istenedet. kérj tölle bocsánatot töredelmes szivel. és 
fogad fel elötte, hogy azt meg fogod gyonni mentöl hamaréb. 

Kérjed kegyelmit hogy abban az nyomorult állapotodban 
meg ne haly, fiam leheté az embernek, fólelem. és nyugha-
tatlanság nélkül el aluni midön lelke üsmerete meg van 

25 terhelve halalos vétekel. hogy ha pedíg az félelem meg nem 
szállotta szivedet, ugy tekintcsed keménységedet. mint az 
ördögnek kelepczéit. mellyet elödben tészen. hogy az kár-
hozatban ejtcsen. 

5. Ajánlyad Istennek lelkedet és testedet. kérjed oltal-
30 mazon meg az étczakán minden szerenesétlenségtöl. fökép 

az vétektöl. kérjed az boldogságos szüzet. az örzö angyalo-
dot. patronusodot. és minden szenteket. 

Valamint hogy az napnak kezdetin az jó életre valo 
kegyelmit kéred az Istennek. hasonlo képen annak végin, az 

312 mellyeket [ket — soreleji margóra írva, elválasztás után. ] 
313 abban {/) mikepen 
314 ha ^pedlen) pediglen 
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jó halálra kérjed. mint hogy az napnak vége, az mi utolso 
napunknak3 1 5 végit jedzi, azért kedves fiam napjaidot ugy 
végezed. valamint életedet akarod végezni. 

[50a:] Tizen harmadik Rész 
Az Szent Miséröl. 

5 K. . Az kristus rendelteé az szent misét? 
F. Az szent misének áldozattya leg föveb lévén az töb 
titkok közöt, ez ollyan áldozat mellyet az kristus jesus maga 
rendelt, és az melyben az ö testinek és vérinek ajánlása által, 
elöször, az Istent tisztellyük, az melynél is nem vehet 

10 nagyob tiszteletet. 2. méltán valo hálákot adunk néki jó 
téteményiért, 3. kegyelmit nyerjük büneink bocsánattyára. 
4. kegyelmeségit. és gondviselésit meg nyerjük316 magunk-
nak. az ó tes tamentumban rendeltetet négy fóle áldozatnak 
hasznai. fel ta lál ta tnak az szent mise áldozat tyában. sokal 

10 nagyob. és szenteb erövel, és hatalomal. latreuticum.317 

Eucharisticum propitiatorium, impetratorium,3 1 8 ezek valá-
nak az ó tes támentum béli áldozatok319 

Az kik320 ollyan boldogok hogy el mehetnek erre az szent 
áldozatra. részesülnek az fellyeb emlitet négy féle haszonban. 

20 és azok kegyelmet vésznek, hogy321 ha ugy halgat tyák az 
mint kel. 

Ahoz pedig három dolog szükséges. figyelmeteség, tiszte-
let, és áitatoság. figyelmeteség, hogy az elméd322 jelen lévén, 
figyelmetes légy arra sz. dologra. tisztelet. mert külsö képpen 

25 is nagy csendeségel kel lenned, és nagy lelki tiszteletel ahoz 
az sz. áldozathoz. mivel még az angyalok is félelemel, és 

315 napunk(o t jedzi,)nak vcgit jedzi, 
310 meg nyerjük [r—j-hől j av í tva . ] 
317 latreuticum. [cum — beszúrás.] 
318 Eucharisticum propit iatorium, impetratorium, [Mindhárom 

szó eredetileg a-ra vógződött; um-ra javí to t ta Mikes.] 
319* ezek valának az ó tes támentum béli áldozatok [1744-i beírás 

az új bekezdés elé. ] 
320 * kik^nek az a szerencséjek v a n ) ollyan boldogok [A javítás 

a törlés fölé írva 1744-ben.] 
321 hogy ha [o— a-ból jav í tva . ] 
322 az elmód (1) jelen lévén, 
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rettegésel vannak ót jelen. áitatoságbol,323 és nem szokásbol, 
valamint sokak324 cselekesznek. hanem aval az szándekal. 
hogy részesülhes annak az szent áldozatnak hasznaiban, 
hogy ót imádgyad az Is tent köteleséged szerónt, hálákot 

5 adgy néki325 jó téteményiért . kérvén hogy irgalmazon meg 
néked, adgya szent malasztyát , föképpen azt az kegyelmit 
hogy övé lehess tellyeségel. és elhess örökké az ö néki valo 
engedelmeségben. [50b:] Igyekezél326 azon fiam hogy minden 
nap jelen lehess azon az szent áldozaton. de arra vigyáz hogy 

10 ez az három dolog mindenkor az elmédben legyen. figyelme-
teség, tisztelet. és az áitatoság. 

Az mise alat. pedig azokot az imádságokot mondgyad, 
mellyeket az pap mond. hogy32 ' ha pediglen nem lehet. az 
miséhez valo imádságokot. 

Tizen negyedik Rész 
Az munkárol. és az idönek töltésiröl. 

K. Véteké valamely munka nélkül tölteni az napot. ? 
F. Igenis vétek, mert nem elég jól kezdeni, és jol végezni 
az napot . hanem azt szükséges valamely hasznos és tisztesé-
ges munkában tölteni, holot nincsen semmi, az ki ugy ellen-

20 kezék az jo erkölcsel, és az ki oly328 bará t tya volna az 
rosznak. mint az henyélés. föképpen az iffiuságban. az mint 
ez u tán meg mondom. azert fiam ha igazán akarsz az jó 
erkölcsben élni. hitesd el magadal. hogy az henyélést 
tellyeségel el kel kerülni, és magadot rended szerónt valo 

25 munkában foglalni, halgasad mit mond az bölcs. 
fiam halgas engem. és meg ne vesd32S intésimet, és végre meg 

látodhogy hasznosok lésznek. legy gyors és szorgalmatosminden 
munkáidban. és azal az betegségeket el kerülöd,^ it mind az 
testi , mind az lelki betegségekröl beszél. mivel az henyéles 

323 áitatoságbol, [bol -- gal-hól javí tva. ] 
324 sokak < J) cselekesznek. 
325 adgy néki (f) jó téteményiért . kérvén [ A törlés valószínűleg 

egy megkezdett k vonala. ] 
326 Igyekezél [I — i-ből javi tva. ] 
327 hogy <a) ha 
328 oly < jo) ba rá t tya 
329 vesd < kcrés) intésimet, 
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meg gyengitti az testet. az sok rosz humoroknak meg 
szaporodások miat. nem aláb valo képen cselekszik az 
lélekel. söt nagyob veszedelemel., mert hajlandová tészi az 
rosz erkölcsre. és valamint hogy az testnek szükséges az 

0 járás az egéségre valo nézve, hasonlo képpen szükséges az 
léleknek az munka. 

[51a:] fiam foglallyad magadot szorgalmatosan. ollyan 
munkában, az mely hivatalban tett az Isten. és azt ne ugy 
tekintcsed mint valamely nehéz dolgot. hanem mint ollyan 

10 foglalatoságot., mely az Istentöl adatot néked. az üdveséged-
nek szolgálattyára. és azért hogy el kerüllyed az henyelést. 
mely annya minden rosznak. és óka az iffiak veszedelmének, 
ajánlyad magadot minden regel az Istennek munkádot. és 
kérjed arra áldását, és hogy azt mivellyed dicsöségire, és 

15 lelked üdveségire 
Hogy ha pediglen minden renden lévö embereknek szük-

séges ez az intés, az tanuloknak még leg szükségeseb. hogy 
ha arra hivatatál, inkáb kel abban munkálkodni, mint sem 
más féle állapotban. nem csak azért hogy az Isten abban 

20 tett330 tégedet, és hogy az henyélést el kerüllyed, hanem 
azért, hogy ha rest vagy abban az állapotban, az alkalmatos 
idöt el veszted. az tanulásra, az mely is az iffiuságnak ideje, 
azt pediglen soha helyre nem hozhatod. midön pedig idöseb331 

lészesz, semmi becsületes állapotra nem mehetz. ezt sokakon 
25 láttyuk történi. az kik is el vesztegetvén az tanulásnak idejét. 

az után henyélöké, és haszontalanoká löttek. minden jóra 
egész életekben. oh fiam vigyáz arra, hogy azt az drága idöt 
el ne veszesed. mert azért számot adcz az Istennek. az irás 
mondgya. az ki tudatlan, az tudatlan lészen. %. az ki nem 

30 akar tanulni, nyomoruságban esik % 

Tizen ötödik Rész 
Az magok meg üsmérése igen szükséges az iffiaknak332 

K. Szükségesé tellyeségel. hogy az ember magát meg 
üsmérje ? 

330 * t e t t [Beszúrás. 1744?] 
331 idöseb < f) lészesz, semmi 
332 i f f iakk 
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F. Fiam, az magad meg üsmérése, leg hasznosab, és leg 
szük[51b:]ségeseb modgya, az jó erkölcs el nyerésire, ugyan 
azért is jovallyák azt az auctorok. kik az keresztényi életröl 
irtak. még az pogányok is azt oly nagyra becsiilték. közön-

5 ségesen azt is tartották. hogy ez az két szó, iísmérd meg 
magadot. az égböl jött volna.. arra valo nézve. az apollo 
templomának kapujára irták. 

Az magad meg üsmérésen pedig azt kel érteni. hogy 
magadot gyakorta, és kedvezés nélkül meg visgállyad. abbol 

10 észre vehesed indulatidot, hajlandoságidot, rosz erkölcsidnek 
eredetit. hogy azután ezeket meg jobbithassad. 

Minden embereknek szükséges hogy magokot meg üsmér-
jék. és azok kik azt el mulattyák, egész életekben az rosz 
erkölcsben maradnak, de kivált ez az iffiaknak szükséges. 

15 mert az hajlandoságok akor kezdenek bennek mint egy ki 
csirázni, hogy ha azt el mulattyák, nagyon fel nönek, és meg 
erösödnek, szükséges tehát hogy azokot meg visgállyák és 
meg üsmerjék idején. két okbul. elöször. mert még eleinte 
sokkal könnyeb azokot ki gyomlálni. és el veszteni, hogy 

20 sem333 azokot jóvá tenni, mikoron már nagyá lettek. 
2. Mert valamint sz ambrus mondgya: hogy soha kemé-

nyeben nem kiserti az ördög az embereket. hanem mikor 
láttya valamely hajlandoságokot kezdödni bennek. akor az 
nevelö okokot fel gerjeszti, és nékik tört keszit ^. 
ífctunc maxiine insidiatur33* adversarius quando videt in nobis passiones aliquas. gene-
rari, tunc fomites movet laqueos parat. St. ambr. 1. 1 offici 4. 

25 Ezekre valo nézve, arra intelek hogy magadot meg 
üsmérjed, mert az igen szükséges és hasznos, erre nem én 
intelek hanem az sz lélek az bölcs által, fiam az még élsz 
probáld meg elmédet, és az mi gonosz. abban néki ne engedgy^ 
ismét másut, ne üzed az te gonosz kivánságodot. és tartoztasd 

30 [52a:] meg az te hajlando kivánságodot. ha az te szivednek 
kivánsága szerént cselekszel. az te ellenségid az kik irigykednek 
te reád, örülnek te rajtad -^ 

Az bölcs az jovallya tehát az iffiaknak. hogy meg üsmerjék 
hajlandoságokot. és azokot meg tartoztassák ha roszak, ezt 

333 • hogy sem <(öket> azokot [azokot ̂ öket) fölé írva. 1744. Ettől 
kezdve e későbbi javítások tintaszíne kissé világosabb.] 

3 3 4 insi<( a) d i a t u r 

#Eccl. 37 
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az elsö tudományt kel tudnod, és idején kel meg tanulni , 
hogy követhessed egész életedben. mert ez, az tudományok-
nak tudománya, az többi ez nélkül haszontalanok. mivel mit 
használ mindent tudni , és magadot nem tudni . az tanulást. az 

5 magadon valo üsméretevP^ kezd el, mondgya sz bernard, 
hejában terjeszted az elmédet az idegen dolgokra. hogy ha 
magadot el felejted, akármi nagy bolcseséged legyen, de ha 
magadnak nem vagy bólcs, semi bölcseséged nincsen, bár jól 
tudnád is az hit agazattyárol valo titkokot. az egész földet, az 

10 eget, és az tengernek minden melységeit üsmernéd is. de ha 
magadot nem üsméred, ollyan vagy, mint az ki fundamentum 
nélkül épit. nem állando, hanem romlando epületet csinál. ^ 
hasonlo dolog336 történik azokon. kik el mulat tyák magokot 
meg üsmérni. valamint jár t egy philosophus. az ki is egyszer 

10 az többi közöt ollyan nagy figyelmeteségel nézte az csillagok 
járásit, hogy magára nem vigyázván egy mély veremben 
eset. odais veszet. 

^. a te tua Consideratio inchoet, ne frustra extendaris in alia te neglecto. quid tibi pro-
dest si universum lucreris. te unum perdens, et si sapiens sis, deest tibi ad sapientiam 
si tibi non fueris. quantum vero.? ut quidem senserim ego totum, noveris licet omnia 
misteria, noveris lata terrae, alta coeli. profunda maris si te nescieris eris similis aedifi-
canti sine fundamento. ruinam non structuram faciens; s. bernard. 1. 2 de considera-
tione c. 3. 

Nagy gondod légyen hát fiam magadot meg üsmérni. és 
hajlandoságidot meg mértékleni, jó idején tanuld meg hogy 

20 nem kel mindenben követni indulatidot, és az szived hajlan-
doságit. mivel sokan vannak. és azoknak ellenek kel állanod 
minden tehetcségedel az Isten kegyelmivel. hogy pediglen 
erre az üsmerettségre és mértékleteségre juthass. harom 
dolgot adok elödben 

15 l.ször. szoktassad magadot arra, hogy gyakran meg 
visgállyad micsoda hajlandoságid vannak., mícsoda roszra337 

vagy leg hajlandób, meg látod, hogy mindenkor találsz 
ollyat, az ki benned uralkodik. ugy mint, az kevélység, az 
harag, vagy az gyönyörüségnek szeretete. vagy más effélék. 

30 némelykor pediglen ollyanokot fogsz találni. kik helyel 
helyel kezdenek neve-[52b:]kedni benned, meg is gyarapod-

336 üsméreten < d) kezd el, 
336 dolog történik [d—í-ből javi tva. ] 
337 raszra [íráshiba.] 
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nak. hogy ha idején eleit nem veszed, némelykor338 pediglen 
az oktatást nem fogod szeretni, és az engedetlenségis beléd 
szivárkozik, nemelykor az resztcség, gyakorta az tisztátalan-
ság. hazugság, ravaszság. sokszor az ember szoUás, esküvés, 

5 vagy pediglen az gyülölség, boszu allás. és töb illyenek, azért 
arra vigyáz, hogy mikor ezeket magadban észre veszed, 
mentöl hamaréb magadbol ki irtcsad. 

Principes obsta, sero medicina paratur. 
Cum mala per longas, invaluere moras. 

10 2. Mint hogy tellyeségel magunkot meg nem üsmérhettyük. 
leg inkáb iffiu korunkban. arra valo nézve keresed az alkal-
matoságot hogy mások meg intcsenek rosz hajlandoságidról. 
fökép kik már téged üsmérnek, kiknek kezek alat vagy, de 
mindenek felet339 az gyontato atyád, az intést pedig jó 

15 néven vegyed, az nehezen ne esék, mert jovadra válik. 
3 Mindenek felet kérjed az Isten kegyelmit az magad meg 

üsmérésire. oh Istenem világosicsad meg lelkemnek setét-
cségit. had üsmérhessem meg azt. ami340 néked bennem nem 
tetczik. és jobbittsam meg szent kegyelmed által. gyakran 

20 el mondgyad sz. agostonal. ezt az imádságot, oh Istenem had 
üsmérjem meg magamot. és had üsmérjelek meg, fiam a341 leg 
szükségeseb. hogy magunkot, és az Istent meg üsmérjük, az 
elsö az alázatoságra, és az jó erkölcsre vezet, az masik az 
Istenhez valo szeretetre. az mely. az tökélleteségnek 

25 koronája. 

Tizen hatodik Rész 
Hogy az jó könyveket kel olvasni 

K Minden féle könyveket, nem kel342 hát nékünk olvasni ? 
F. Fiam néked erre az bölcs meg felel. az bölcs ember 
53a:] az regieknek bölcseségit keresi, és magát az prophetáknak 

30 olvasásában foglallya, az az. szent343 dolgokrol olvas, ezt az 
modot adgya néked az bölcs az jó erkölcsre. 

338 némelykor [y — l-hől vagy megkezdett k-hől javi tva . ] 
3 3 9mindenek feled [feled—felet helyett .] 
340 * a ( z )mi [mi(zy fölé írva 1744-ben.] 
341 a [Beszúrás. ] leg szükségeseb <az.) hogy 
342 * kel [Beszúrás. 1744.] 
343 az az. szent [sz-—az-hó\ javí tva . ] 

472 



Tudos ugy lészesz, ha az tudományokot tanulod,344 jó 
erkölcsü pedig nem lész. hogy ha az jó erkölcsöt nem 
tanulod, meg m u t a t t a m ide fellyeb, hogy az okta tás szük-
séges az jó erkölcs meg tanulására. ok ta tás t pedig nem 

3 vehetz mindenkor az mesterektöl, hanem az jó könyvekböl, 
ollyanok mellet mindenkor nem lehetz kik az jó erkölcsnek 
u t tyára tani t tsanak. mert noha az ö intések, oktatások. és 
tanácsok. meg345 maradgyon is egy darab ideig elménkben. 
de azokot hamar el felejtyük. hogy ha csak jó könyveket 

10 nem olvasunk. és sz. dolgokrol nem elmélkedünk. 
Mert minek u tánna az bölcs azt mondgya. hogy az ki 

bölcs akar lenni, szükséges az bölcsek oktatását halgatni, 
azt is hozzá tészi, hogy elmólkedni, és tanulni kel az Isten 
törvenyit . gondolkodgyál az urnak parancsolattyárol tökéllete-

15 sen. és az ö hagyományirol elmélkedgyél mindenkor ^. 
Az Isteni szeretet ollyan mint az tüz, az mellyet jó gondo-

latokal kel táplálni, az nélkül meg gyengül és el aluszik, az 
jó gondolatokot pedig az Istenes könyvekben kel keresni. 

Az Isten, az könyvek olvasása által tér i tet te meg szent 
20 agostont. hortensius nevü könyvnek olvasásán kezdödöt. és 

az uj tes tamentumnak olvasásán végzödöt. midön az égböl 
az az346 szozat adatot néki. tolle lege. vegyed olvassad. 

Szent serapius meg térésit is az evangeliumnak olvasása 
cselekedte. mivel az, az ö szivit ugy meg hatot ta . hogy 

25 minden jószágát el347 hagyván, minden köntösit az szegé-
nyeknek adván. az uj tes tamentumot az honya alá tévé, és 
ugy jár t az ut tzákon, mondván. ille me spoliavit. ez fosztot 
meg engem. oh micsoda ereje van az sz dolgokrol valo 
olvasásnak. ? [53b:] leheté aval oly keveset gondolni ? 

30 De mint hogy nem elég az jó könyveket csak olvasni 
haszon nélkül, azért elödben adom micsoda modal kel 
azokot olvasni. 

1: Csak azért ne olvass hogy tudgy, és hogy az elmédnek 
tégy eleget. hanem azért olvass. hogy tanuly jól élni. és hogy 

35 hasznos légyen, az olvasás elöt egy kevesó emeld fel elmédet 

344 tanulod, <de) jó 
345 mert maradgyon [mert — íráshiba meg helyett. ] 
346 az az <jót.) szozat adato t [Törlés a sor elején.] 
347 el <(adván.) hagyván, 
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TffOhristnm3" 
alloquímur cum 
oramus, illum 
audimus cum 
divina legimus 
oracula. 
S. Ambr. 1. 1. 
offic. c. 20. 

az Istenhez. kérvén kegyelmit, hogy valamit abbol tarthass 
meg oktatásodra. 

2. Mindenkor tisztelettel olvass. meg gondolván hogy az 
Isten beszél néked az könyvben, az sz a t tyák azt mondgyák. 

3 hogy mikor imádkozunk. az Istennek beszéllünk, mikor pe-
dig olvasunk ö beszél minékünk. ^ 

3 Sok könyvet ne olvass. hanem egyet, vagy ket töt , ollyat. 
mely az jó erkölcsre emellyen. ollyan jó könyveket szerez 
magadnak. hogy lelked táplálására legyenek. 

10 4 olvass rendel. az elein el kezdvén mind végig. más 
képpen nem lészen hasznodra. 

5 Egyszere keveset olvass. de lassan. figyelmetesen. 
azután elmélkedgyél arrol, és kövessed. 

6 Ólvass gyakran. minden nap. vagy is némelykor egy 
lo hétben. fö képpen vasár napokon. és innepeken. 

7 Csak egyszeri olvasásal egy könyvet meg ne elégedgyél. 
hanem egy nehányszor olvasd el. meg is látod, az másod-
szori olvasás, hasznosab lesz, az elsönél, mivel jobban fogod 
érteni, jobban meg tar tod, és inkáb is fogod azt követni. 

20 Ezekre vigyáz há t fiam, és kövessed hiven, holot azért 
lá tunk annyi iffiakot ollyan kevés haszonal olvasni az 
könyveket. , hogy nem ugy olvasák az mint kéne., az mit 
olvasnak nem szeretik, elméjeket arra nem függesztik. 
nem [54a:] figyelmetesek. és arrol nem elmélkednek. abbol 

20 láttzik, hogy nincsen szándékok az jó erkölcsben valo 
elömenetelre. az kik pedig az jó könyveket kedveségel 
olvasák. jele az, hogy az Istenes életre akarjak adni349 

magokot. és abban meg maradni akarnak 

Tizen hetedik Rész 
Az jó350 társaságrol. 

30 K. Szükségesé, hogy azjó társaságot351 meg tudgyam 
választani ? 
F. F iam ha jó erkölcsü akarsz lenni, jó erkölcsüekel 
társalkodgyál. semmi ugy eröt nem vészen az elmén, mint 

348 Christum [h — ri-ből, r — s-ből javí tva. ] 
3 4 9* adni [Beszúrás. 1744.] 
350 Az jó <[baráttságról) társaságrol. 
351 társaságot [Második s — jr-ből javítva. ] 
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az jó, vagy az rosz példa, mivel az ember termeszet szerént 
hajlando azt cselekedni, az mit másoktól lát. hogy ha az 
emberek arra hajlandok. az iffiak annál inkáb. 

Erre valo nézve az iffiaknak. kik az jó erkölcsre vágynak. 
5 nem lehet job tanácsot adni, mint hogy az jó társaságot 

meg válaszák. 
Az jótársaságban formáltatik az elme az jó erkölcsre. 

abban mások jó példáját lá tván, magad is azt követni 
igyekezel. mind beszédedben. mind cselekedetedben. maga-

10 dot hozájok szabod. az jó neveltetet elme. szégyenli magát 
meg gyözetni az hozája hasonloktól. az pedig jele az rosz 
elmének, és az meg általkodot elmének az roszban. midön 
másokot lát jót cselekedni, maga pedig meg marad az rosz-
ban. annyi sok példák közöt. 

15 Halgassad mit mond néked az bölcs. az bölcsekel, és az 
ertelmesekel tanácskozál. és igaz férfiak legyenek azte vendé-
gid.^r mert az ki jár az bölcsekel, bölcs lesz. ^ 

két féle jó erkölcsü emberek vannak. kiknek társaságokot 
kel szeretned. [54b:] 

20 Elöször. Azoknak az bölcs embereknek, kik tégedet mind 
az idövel, bölcseségel. és az jó erkölcsel felyül haladnak, ezt 
az tanácsot az bölcs adgya. az vén embereknek sokaságában 
álly. és az ki bölcs, ahoz adgyad magadot.^ Szent ambrus 
hasonlo intést ád az iffiaknak, igen hasznos az iffiaknak hogy 

25 az értelmes és az bölcs embereket kövessék. az nagyon szolgál 
az jó erkólcs meg tanulására. és jelit adgyák jámborsdgoknak, 
az iffiak kik az bölcs emberekel társalkodnak, meg mutattyák 
hogy követik azokot. az kikhez adgyák magokot. %. 

efcadolescentibus quoque utile ut claros et sapientes viros sequantur. et ad instructio-
nem itaque353 bonis jungi plurimum proficit et ad probitatis testimonium. ostendunt 
enim adoleseentes eorum se imitatores. esse. quibus adhaeserint s. ambr. 1. offic c. 20. 

2 Azokal társalkodgyál. az kik veled egy idösuek. és jó 
30 erkölcsüek. ezeknek példájokot inkáb az elmédben vészed, 

és öket inkáb követed, de jól meg kel azokot választani, 
követvén az szent hieronimus tanácsát . ollyan társaid 
legyenek, kiknek társaságok kissebségedre ne légyen. ne is 

362Eccli.9. <E> prov.13. 
353 itaque <jungi> bonis jungi 
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légyenek annyira czifrák, mint jó erkölcsüek, és ne arra 
legyen gondgyok hogy hajokot meg fodorittsák, hanem 
hogy magok elöt visellyék az szemérmeteséget. és az tiszte-
séget^. visgáld meg fiam hogy ha illyenekel tarsalkodolé, 

D hogy ha illyeneknek354 szereted társaságokot, kövessed szép 
erkölcsöket, jó cselekedeteket. és ne légy utolso az te 
teremtödnek szolgálattyában. 
^tales habe socios quorum contubernio nou iufameris nou ornentur veste. sed mori-
bus. nec calamistro crispent comas. sed moribus pudicitiam polliceantur. s. hiero epist. 
ad uepotianum. 

Tizen nyólczadik Rész 
Az Bóldogságos szüz, és sz. josephez350 valo 

áitatoságról 
10 K. Szükségesé az356 jó erkölcshöz, az Boldogságos szüz-

höz valo áitatoság? 
F. Fiam igenis szükséges, mert az ö esedezése nagy erejü 
az Istenél, senki is kegyelmit jobban meg nem nyerheti, ö az 
tökélleteségel valo példája az jó erkölcsnek. 

10 Az Isten. és az ö szent fia után, leg inkáb ezt az szent 
szü-[55a:]zet kel szeretnünk és tisztelnünk, az Isten annyá-
nak nagy méltóságos voltáért. az mely méltoság sokkal fel-
lyeb emeli ötet minden teremtet állatoknál, 

Az ö esedezése által szükségünkhöz valo segittséget 
20 veszünk tölle, olly kedves is az Isten elöt, hogy mindent 

meg nyerhet tölle, és ollyan jó, hogy esedezik érettünk 
annya lévén, kérésit meg halgattya. nékünk is anyánk 
lévén, meg nem vonhattya érettünk valo esedezésit, midön 
hozája folyamodunk., az mi nyomorusaginkot érzi, az mi 

25 szükségeinken szánakodik, üdveségunkért ha kérjük, meg 
nyeri nékiink, sz. bernard azt méri mondani hogy sóha 
meg357 senki ugy nem hitta szükségiben segittségül. ezt az 
irgálmaságnak annyát. hogy ne érzette volna segittséginek 
hasznát.^ 

354 i, illyenekk [Második k és a róvidítésjel — utólagos beírás 
más színű tintával;] szereted [í —s-ből javítva 1744-ben.] 

3 5 5 josephez [Szóvégi e javítva egy hosszú szárú betűből. ] 
356 az •(Boldo) jó erkölcshöz, az Boldogságos 
357 meg [íráshiba még helyett. ] 
358 de as-(sump.)sump. 

* s. bernard 
serm. 4. de as-
stimp.368 
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Hogy ha az Boldogságos359 szüz ollyan jóságal vagyon 
minden emberekhez. leg inkáb az iffiakhoz különös jóságal 
vagyon. mert tudván hogy gyengeségek nagyobak., szük-
ségek nehezebek. fökép az tisztaság meg tar tására . az mely-

5 nek is különösön gondviselöje. az historiák tele vannak 
ollyan szentek példájival. kik ezt az nagy jó erkölcsöt meg 
tar to t ták . ennek az szüzek királynéjának gondviselése 
által. azt lá t tyuk minden nap. hogy sokan meg gyözik, mert 
esedezésihez360 folyamodnak., és az jó erkölcsben elö men-

10 nek az ö segittségiböl, és az Istentöl nékik nyert kegyelem-
böl. 

Légy áitatoságal fiam ahoz az sz. szüzhöz. de az Istenért 
ugy ne cselekedgyél mint azok. kik minden áitatoságokot 
abban ta r t tyák , hogy egy nehány imádságokot el mondván, 

15 azt is szokásból inkáb mint áitatoságbol, aval nem gondol-
nak, hogy ötet meg szomorittsák oly életel. mely tele halálos 
vétekel. oh. Istenem micsoda áitatoság az ? az anyának 
kivánnak tet tzeni. és az fiat mindennap meg feszittik. vérit 
labokal tapodgyák. és kegyelmit meg vetik. nem ezé ellen-

20 sége lenni az fiunak és az anyának. ? 
[55b:] Oh kedves fiam, az te áitatoságodnak,3 6 1 más félének 

kel lenni. mind nemesebnek. mind szentebnek., hogy pedig-
len világosabban meg értethesem veled, ha igaz fia akarsz 
lenni ennek az szüznek. négy dologra vigyáz. 

20 1 Örizd362 meg magadot hogy halálos vétekel meg ne 
bántsad, és annyai szivit363 meg ne szomorittsad. az ö fiához 
valo tiszteletlenségedel, és lelked el vesztésivel. hogy ha 
abban az szerencsétlenségben esel, forduly hamarságal 
hozája, és közben járod lévén, meg engeszteli fiát, ellened 
valo haragjában. mert ö az oltalma, mind az bünösöknek, 
mind az igazaknak,, csak igazán meg térö szándékban 

369 * Boldogságos [Szóvégi s — t-h6l j av í tva ; ] szüz [beszúrás 
1744-ben.] 

360 esedezésihez [Harmadik e — é-hő\ javí tva az ékezet áthúzá-
sával. ] 

361 áitatosagodnak, <(mind)> más félének kel lenni. mind 
362 ör izd [z — javí tva olvashatat lan betűből. ] 
383 szivit <̂ azal̂ > meg ne szomorittsad. [A margószövegben:] 

affectu' 
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legyenek., midön hozája folyamodnak. valamint sz. bernárd 
mondgya ^ 

*non aspernatur affectum praeducem. ingens desiderium, inundationem lachrymarum 
assiduitatem precum. quorum libet etiam peccatorum. si tamen laverint a malitia cor. 
s. bernard. serm. 1. super salve regina 

2 Szeressed, és kövessed jó erkölcseit. fö képpen alázatos-
ságát. és tisztaságát. az többi közöt ezért az két jó erköl-

0 csiért let kedves Istennél. az nála kedves, mikor l á t tya leg 
inkáb az iffiakban ezt az két jó erkölcsöt. meg is segitti 
kivált azokot, kik ötet követik az tisztaságban, és az alá-
zatoságban-^. 

*. agnoscit certe. et diligit. diligentes se. et prope est in veritate invocantibus sc. prae-
sertim his quos videt sibi conformes factos. in castitate, et humilitate. ibid. 

3 folyamodgyál hozája üdveségedhez valo szükségidben., 
10 arra valo nézve, mondgy minden nap egy nehány imád-

ságokot, olvasot. vagy officiumot. minden szombaton 
cselekedgyél valamit tiszteségire. imádságot, böjtöt, vagy 
alamisnát. tisztellyed föképpen az innepeit. akor meg gyon-
ván.304 és komunikálván. 

10 4 Emlekezél segittségül hini az kisértetekben., és vesze-
delmekben., jobban nem is tisztelheted ötet. mint ha ezek-
ben az szorgos szükségidben hozája folyamodol. nem is 
találhatz. hamaréb valo segitöt ö nála. ezt sz bernárd adgya 
tanácsul. hoqij ha az kisérteteknek szelei fel kelnek ellened, 

20 hogy ha az nyomoruságoknak kö szikláira esel. tekincsed 
csillagodot. hijad segittségül mariát. az veszedelmekben. utolso 
szükségidben. [56a:] az kételkedö dolgokban gondolkodgy 
mariárol. hijad segittségül mariát . az szájadban. és az 
szivedben légyen. és hogy meg nyerhesed esedezésinek 

24 segittségit,. el ne felejtcsed követni jó erkölcseit ^. 

jfc. si insurgant venti tentationum si incuras scopulos tribulationum. respice stellam. 
voca mariam. in periculis, in angustiis. in rebus dubiis. mariam cogita, mariam invoca 
non8«6 rocedat ab ore non recedat a corde. et ut impetres orationis ejus sufragium non 
deseras conversationis exemplum. homii. 2. super missus est. 

Kedves fiam, ha ekepen cselekeszel, igazán valo ái tato-
ságal lész az Boldogságos szüzhöz, az ö gyermekei köziben 
számláltatol.300 anj'ád lévén, valamég gondviselése alat 

ml gyonván. [Tintafolt miat t a szó alá i'ijra leírta az on szórészt.] 
365 non {e) recedat 
360 számláltatol. [o — o-ból? javí tva . ] 
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lészesz. nem esel veszedelemben.307 tarsd meg sz. anselmus-
nak ezeket az szép szavait, valamint hogy elkel annak vesz-
teni magát. ki ezt az sziizet nem szereti, és annak akisas tölle 
el hagyatatot, viszontag lehetetlen annak el veszni ki hozája 

0 folyamodik. és az kit irgalmas szemeivel tekint. ^. 

*. sicut omnis a te aversus et despectus uecesse est ut intereat. ita omnis adte conyer-
sus et a te respectus, imposibile est ut pereat. anselin. in alloq coelest. n. 27. 

Ennek meg bizonyitására szép példát hozok elödben. 
szent brigyitta aszszonynak. egy fia lévén,369 valamely 
hartzon el vesze, midön meg hallá fia halálát, nagy nyug-
hatatlanságban vala üdvesége felöl, mivel hogy gyakran 

10 valo jelenési voltak. néki Istentöl, az melyröl egy könyvet 
is irt, kétszer egy más u tán meg jelenteték néki, az fia üdve-
zülése, elöször az Boldogságos szüz370 meg jelenté néki, 
hogy meg segitette volna fiat halála oráján. kisértetiben 
véle volt. és szent halálra valo kegyelmet nyert néki. másod-

1 szor, meg jelenté néki az okát. hogy miért segitette volna 
fiát, mondván. hogy meg akar ta ju ta lmazta tni nagy, és 
igazán valo áitatoságát az ö fianak. melyel volt hozája 
életiben, mert ötet buzgo szeretettel szerette. és mindenek-
ben kivánt néki tetczeni, 

20 Látodé fiam micsoda hasznos volt ennek az iffiunak, és 
más többeknekis, az Boldogságos szüzhöz valo áitatosága, 
néked is az hasznodra lészen, hogy ha szereted, és tiszteled 
azt az szent szüzet, ugy az mint meg mondot tam 

Az Boldogságos szüzröl beszélvén néked, el nem felejt-
25 hetem az ö férjit. sz.371 josephet. mivel oly boldog vala. 

hogy az Isten ötet választá gondviselöjévé fiának. mind 
gyermek [56b:] mind iffiukorában. minden szükségiben 
szolgálá ötet. meg szabadit tá ellenséginek üldözésitöl. 
gyermekségiben ö nevelte, az gyermek engedelmes vala 

30 parancsolattyának, ö is vala bizonysága, és csudáloja az 
gyermeknek. . ki naponként nagy bölcseséget muta t vala 
még igen iffiu korában. 

367 veszedelemben. <(tarsd> tarsd meg [Törlés a sor végén.] 
3CS aki [a — utólag beszúrva ki elé a sor elején. ] 
309 lévén, <(az) valamely 
370 * szüz [Beszúrás. ] 744. ] 
371 sz. <(p) josephet. 
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Légy bizonyos hát abban fiam. hogy ez az szent. az ki oly 
nyájaságban vala az gyermek jesusal., szereti is igen az 
kristus jesus fiait, fö képpen azokot, kik azon igyekeznek. 
hogy kövessek ennek az szentséges iffiunak jó erkölcseit. 

5 és azokért esedezik, szeresed fiam ezt az szentet, tisztellyed, 
és légy áitatoságal hozája. ved patronusodnak. és gond-
viselöjivé tisztaságodnak, kerjed ötet bizodalomal. fökep 
szükségidben, és meg segit. kérjed ötet. hogy azért az gond-
viselésiért. mellyel volt az kristus jesushoz. szentséges 

10 gyermek korában. oltalmaza meg iffiuságodot üdveséged-
nek veszedelmiben. és valamint hogy ö vigyázot az kristusra 
világon valo lótiben. kérjed hogy segittsen meg teged meg 
tar tani lelkedben azt az szent üdvezitöt. 

Tize.ii kilentzedik Rész 
Az örzö angyalhoz valo áitatoságrol. és ahoz az 

15 szenthez kinek nevit viseled. 
K. Vagyoné örzö angyalunk, és kellé ahoz áitatoságal 
lennünk. 
F. F iam az Isten bennünk oly igen szeret. hogy minde-
nikünknek angyalát adgya örizésiinkre, meg foghatatlan 

20 jóságábol, szolgálatunkra rendelvén olly tökelleteségel valo 
teremtet állatyit. oh fiam micsoda josága az Istennek. egy 
fejdelmet rendelni örzésire szegény szolgájának. valamint 
szent [57a:] bernárd mondgya bölcsen, aval meg nem elé-
gedet hogy szent fiát küldötte nékünk. szent lelkit adta, 

20 szent országát meg igérte, és hogy ne légyen semmi az égben 
az mi üdveségünkre ne szolgállyon, még angyalit is szolgá-
la tunkra küldi, örzésünkre rendeli, parancsolván nékik hogy 
legyenek mestereink, és veze tö ink .^ . 

^mittis ei unigenitum tuum. immittis spiritum tuum. promittis etiam yultum tuum. 
et ne quid in coelestibus vacet ab opere sollicitudinis nostrae beatos illos propter nos 
mittis. in misterium custodiae. deputas. jubes nostros fieri paedagogos. s. bernard. serm. 
12. in878 psa. qui habitat. 

Légy nagy tisztelettel ahoz kit az Isten372 néked rendelt. 
3? mivel mindenkor melletted vagyon. hogy vezérellyen, és 

meg örizen. az néked jó gondolatokot ád, nehéz dolgaidban 

372 az Isten ( m ) nóked rendelt. mivel mindenkor melletted 
vagyon. 

373 in {ap) psa. 
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meg segit. kisórtetekben meg örösit, el fordittya tölled az 
lelki vagy testi sok szerencsétlenségeket. és örömest is 
szolgál néked ha hozá folyamodol., mivel nem tartozol hát 
annak. az ki ugy oltalmaz. és olly gondodot viseli. 

5 Szent bernárd azt mondgya. hogy három dologal kel 
lennünk az örzö angyalhoz, tisztelettel. szeretettel. és bizo-
dalomal, tisztelettel, az ö jelen valo létiért, szeretettel. 
vagy áitatoságal. hozánk valo jó voltáórt. bizodalomal. 
az ö reánk valo gondviselésiért^f. 
*quantam debet hoc verbum inferre reverentiam. affere devotionem. confere fiduciam 
reverentiam pro praesentia. devotionem pro benevolentia. fiduciam pro custodia. ibid. 

10 1 Légy fiam nagy tisztelettel az örzö angyalodhoz. és 
midön valamely rosz gondolat jő az elmédben. emlékezél 
meg jelen valo létiröl. és szégyenellyed elötte meg cselekedni, 
az mit meg nem cselekenél mások elöt.^-
*in quovis diversorio, in quovis angulo. angelo tuo reverentiam habe. tune audeas ilio 
presente. quod vidente me. non auderes ibid. 

2. Szeresed ötet, ajánllyad gondviselése alá magadot. 
15 kérjed vigyázon cselekedetidre, oltalmazon meg az szeren-

csétlenségektöl. mindenek felet az vétkektöl, holot. az. leg 
nagyob szerencsétlenség. 

3. Emlékezél374 meg, hozá folyamodni, leg inkáb két 
dologban. 

20 Elöször midön valamely375 nagy dologhoz akarsz fogni, 
melyben szükséged vagyon tanácsára, kérjed vezérlésit 
abban az dologban. hogy légyen az Isten akarattya szerént. 
az376 ö szolgálattyára. és üdveségedre: hogy szerencsésen 
vihessed azt végben. ez igen hasznos az nehéz dolgok végben 

25 vitelóre, lehetetlen is. hogy ollyan jó vezérlö alat., jó vége 
ne légyen. mivel ö egyszersmind, mind hiv, mind bölcs, 
és igen hatalmas-sfc. 
^quid sub tantis custodibus timeamus, nec superari, nec seduci. minus autem seducere 
possunt. qui custodiunt nos in omnibus viis nostris. fideies sunt. prudentes sunt. poten-
tes^sunt. qilid trepidamus? tantum sequamur eos. ad haereamus eis ibid. 

Másodszor. mikor oly veszedelemben vagy, hogy az 
Istent meg bánthatod, vagy valamely kisértetben, szent 

374 Emlékezél [E — megkezdett L-hől javí tva. ] 
376 valamely [e — o-ból javí tva. ] 
376 az [e*-ből javítva. ] ö <(akarattya) szolgálattyára. 
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bernárd mondgya. [57b:] hogy mikor valamely kisértet ösztö-
nöz tégedet,. vagy valamely szomoruság közelget hozád, akor 
hijad segittségül örzö angyalodot, és meg segit •$•. fiam ez igen 
^quoties gravissima cernitur urgere tentatio, et tribulatio Tehemens imminere imvoca 
custodem tuum doctorem3" tuum, adjutorem tuum. in opportunitatibus, in tribulatio-
nibus. ibid. 

hasznos orvoság az kisértetekben. fö képpen kik ellenkeznek 
5 az tisztaságal. mert az angyalok szeretik az tisztaságot. 

az is tészi hozájok liasonlóvá az embereket, követvén378 

öket ez földön, tiszta, es mennyei életekben. nem csuda hát. 
mondgya sz. ambrus ha az angyalok meg örzik az ollyan tiszta 
lelkeket kik ez földön angyali életet élnek.%. 
*quid castitate decorius, quae angelum de liomine facit, difíerunfc quidem inter se homo 
pudicus. et angelus. sed felicitate. non virtute sed et si illius castitas felicior, hujus tamen 
fortior esse cognoscitur. s bernard. epist 42 s. ambros. homil 5. de virginitate. 

10 Az örzö angyalod után tisztellyed az patronusodot. mint 
hogy az keresztségben az szentek nevit adgyák nékünk, 
hogy gondviselöink legyenek. az Isten elöt esedezenek éret-
tünk. az ö imádságokal. és jó379 erkólcsök követésivel vegben 
vihesük az keresztényi életnek köteleségit. valamint meg 

15 igérted az keresztségben. azért tisztellyed és szeresed azt. 
kinek az nevit viseled, ajánlyad magadot minden nap 
imádságában, hogy pedig segittségit vehessed, kövessed 
szent életit^-
^debent enim in nobis aliquid recognoscere virtutibus. ut pro nobis dignentur domino 
suplicare. s. Augst. serm. 29. sanct. 

Huszadik Rész 
Az innepeknek. de fö képpen az vasárnapoknak 

20 üllésekröl. 
K. Miben380 áll meg ülleni az innepeket, abbané, mint 
közönségesen cselekszik, hogy azt az nyugodalomban. vagy 
az mulattságban töltsem. ? 
F. Éppen nem abban fiam, mivel az innepek iillése igen 

25 hasznos381 az jó erkölcsre, ha azt az Isten. és az anyaszent 
egyház akarattya szerént viszed végben. holot ezek az 

377 doctorem <tu) tuum. 
378 követvén [ö—u-ből javítva. ] 
379 jö [Ékezethiba; jó helyett . ] 
3 8 0 Miben [b — javí tva, talán TO-ből?] 
3 8 1 hasznos<(ok) az jó 
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^Genes . 2. 

* E x o d . 20 

^leTÍt 25 

napok azért rendeltettek. hogy az Isten szolgálattyában 
foglallyad magadot. és az lelked meg szentelésiben, az kik 
azokot jól töltik, nagyon elö mennek az üdveség u t tyában . 

Az innepek rendelése, ollyan régi valamint az világ. 
5 mivel az Isten mindeneket teremtvén hat nap alat. az 

hetedik napot meg áldá, és meg szentelé, meg szünvén 
minden m u n k á t o l , ^ azután törvént adván az Izrael népi-
nek, meg [58a:] parancsolá, mikeppen kellesék ötet tisztelni 
azon az n a p o n ^ másokot is rendele népinek meg szente-

10 lésire, akarván hogy azokot, az ö hozzajok,382 jó tétemennyi-
ért valo háláadásban töltsék.-^. 

Az uj törvényben pedig az innepeknek számok, meg 
szaporodot. és mostanában, nem az szombatot. hanem az 
utánna valo napot szentellyük, az mi meg váltonk azon az 

15 napon valo fel támadásának emlókezetire, az szent lélek 
is azon az napon szállot le, más egyéb innepek is rendeltette-
nek. az mi meg váltásunk t i tkai tiszteletire. ^. és az Isten 

^e. dies resurectionis dominicae. tantis dÍTÍnamm. dispositionum miraculis est con-
secrata ut quidquid est a domino insignius constitutum. in hujus diei dignate sit gestum. 
s. leo epist. 15. 

kegyelme tiszteletire, az mellyel volt az Boldogságos szüz-
höz, és az szentekhez. az uj tes tamentumban valo ünnep-

20 lésnek modgya. sokal szentebb, mint383 sem az ó törvény-
kor. valamint is mondgya szent pál. nem vit semmit tökélle-
teségre az törvény. -^. 

Az mostani inneplésnek módgya. nem az állatoknak 
áldozattyában áll, mint384 az ó törvénben, nem is csak 

20 abban, hogy magunkot az testi, és az szolgálat béli munkátol 
tartoztassuk meg, hanem hogy még lelki képen valo tiszte-
lettel dicsérjük az Istent . és az háláadásbol. imádságbol, 
töredelmeségböl, szent385 dolgokrol valo olvasásból állyon. 
mert ezeken az napokon, illyen áldozatokot kiván az Is ten 

30 mi t ö l l ünk ,* 
'• 

382* hozzajok, <jó) <Valo) jó tétemennyiért [<Valo) <jó) fölé — 
jó <jó) alá írva. 1744.] 

3 8 3 mint sem [Az s betű (hosszú J) m-ből vagy ra-ből javítva. ] 
384 mint az [m — a-ból javítva. ] 
385 szent [sz — es-ből javítva. ] •• •• 

3 1 * 

*liebr. 7. 

^offerte spiri-
tuales hostias 
acceptabiles. 
deo. per jesum 
christum. 
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Halgassad mit mond eziránt egy nagy auctor. hadgy el 
minden világi dolgokot. az lelkiekben foglald magadot. az 
templomban el meny, az mennyiekröl gondolkozál., az dicsö-
ségre emeld fel elmédet. az utolso itélet eszedben jusson. az 

5 jelen valokot felejsd el, és foglald elmédet az örökké valokról. zfc. 
ebben áll az keresztenyi szombatnak meg tar tása 

^.nihil mundanum geras. sed spiritualibus operibus vaces. ad ecclesiam convenias. 
lectionibus diyinis et tractatibus aurem praebeas. et de coelestibus cogites. de futura 
spe solicitudinem geras. venturum judicium prae oculis habeas. non respicias ad prae-
sentia. et visibilia sed ad invisibilia et futura. haec est observatio sabbati christiani. 
origenes. homil 23. in numeros. 

Az szent napoknak ekképpen valo meg üllése, nem csak 
az földön innep, hanem még az égben az angyalok közöt is. 
söt még az Istennek is. az kinek (az mint386 mondgya ori-

10 gyénes). az emberek üdvesége nagy innep.^- . 
Az innepek szentelése nagyon szükséges. és neveli az jó. 

[58b:] erkölcset. ugyan erre az végre is rendeltettek., azért 
intelek arra fiam. hogy azt keresztényi képpen vid végben. 
és ne kövesed azokot, kik meg kissebitik az szent napokot , 

15 illetlen cselekedetekel., mert némellyek világi dolgok fogla-
latoságiban töltik. nem tévén semi külombözést az töb 
napoktól . masok, henyélésben., ós hejában valo mulattság-
ban. mint ha az mulat tság kedviért rendelték volna az 
innepeket. , meg nem gondolván azt., hogy ha az testnek 

20 meg van ti l tva az munka, azért vagyon, hogy az elme 
szent dolgokban foglallya magát . az kik pedig ekképpen 
cselekesznek,. testi képen ta r tyák az innepeket. és az sidokot 
követik. valamint sz. agoston mondgya. hogy job volna egész 
nap. kapálni, mint sem tántzolni.^. mások pedig más rosz 
^observa diem sabbati non carnaliter non judaicis delioüs qui otio abutuntur ad387 ne 
quitiam. melius utique tota die foderent. quam tota die saltarent. s. augst in psal. 22 

25 dolgokban töltik ezeket az sz. napokot. vendégségekben. 
részegségekben. reggeltöl fogva estig az asztalnál valo 
ülésben, rosz beszédekben. veszekedésben. kár tya , kotzka 
já tekban. és illyen formán az Is ten innepeit, az ördög tisz-
teletire fordittyák. az ördögnek örömire, és az Istennek 

386 mintmondgya [mint — mond-hól javí tva. A margó lapalji végé-
ből néhány be tű t (lib?) levágtak a kötéskor.] 

387 ad [ m - b ő l j a v í t v a . ] 

* . Est deo 
magna festivi-
tas humana 
saius 

484 



haragjára. valamint maga mondgya. az szombatnak innepét 
nem szenvedhetem., és az ti innepeteket gyiilőli az én lelkem.% 

fiam ne légy hát azok közül. kik viszá élnek illyen szent 
és szükséges rendelésel, hanem töltcsed szentül az sz napo-

5 kot. az Isten. ós az anyaszent egyház akarattya szerént, 
az Isten szolgálattyában, és az lelked meg szentelésiben. 
ekképen cselekedgyél. 

Elöször. mint hogy az vétek ellenkezik az innepek meg 
szentelósivel. vigyáz hogy az Istent meg ne bántsad azokon 

10 az napokon, mert noha az vétek minden nap utálatos 
legyen is. de azokon inkáb el kerüllyed. mert az ki vét. 
mondgya origyénes. az vétkeknek ünnepét ülli.388 és nem az 
Isten ünnepét ^ hogy ha az halálra itéltetet, az ki fát szedet 
szombat napon; mit nem érdemel tehát az. ki meg szegi 

15 azt az sz. napot halálos véteknek cselekedetivel ?. ha az 
ollyan munka az mely[59a:] magában nem rosz. ellenkezik 
az innepel.389 mit mondhatni az vétek ellen, mely az Istent 
sokal inkáb meg bántya, és az mely el ronttya szentsógi-
ben390 as? ö élö templomát. holot az kézi munka. az emberek 

20 szolgáláttyára valo, de az vétekért. az vétek szolgájává, és 
az ördög rabjává leszünk. valamint az kristus mondgya. qui 
facit peccatum. servus est pecati. 

2. Az innepekben. mentöl gyakraban lehet. az penitentzia 
tartásnak szentségihez járuly. föképpen midön leg kisseb 

25 kételkedésben vagy, hogy az Isten kegyelmitöl el távoztál. 
holot valamely nevezetes napon, nem mégy az emberek 
eleiben rongyos köntösben. hanem tiszteséges köntöst vész 
magadra, az napnak tiszteségiért. de az Isten eleiben el 
mérsz menni, noha vétekel meg vagyon mocskolva az 

30 lelked. látod azokon az napokon fel ékesittik az templomot. 
és az óltárokot. még is te. az lelkedet, az ki az ö élö temploma., 
olly állapotban hagyod. az ki ö elötte utálatos ? mit használ-
nak, mondgya sz. leo. az kiilsö ékeségek., hogy ha az belsö, 
tele vagyon mocsokal. és vétekel. ?-fc halgasad mit mond sz. 

35 agoston. hogy az. a ki sem testiben, sem elméjiben meg nem 
tarttya az tisztaságot, az, az innepböl, gyászi, és szomoru napot 

388 ülli.<( % .) és nem az Isten ünnepét ífc 
489 az innepel. <min) mit mondhatni 
3 9 0 s z e n t s é g i b e n az ö [sz— a z -bó l j a v í t v a . ] 

^ s . leo. serm. 
3. de quadrag. 
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csinál. okát adgya mert lehetetlen hogy annah igazán valo 
öröme légyen. az kit az lélek iisméret furdal. hogy az ö lelkit 
az ördög birja. és nem az jesus kristus^. 

*r. qui nec castitatem custodit in corpore. nec puritatem in mente. quoties sanctu solem-
nitates adveniunt. in corpore videtur habere gaudium.: in corde non celebrat nisi iuctum. 
quale enim gaudium conscientia illa habere potest. in cujus anima multis vitiis occu-
pata, magis diabolus, probatur habere quam christus. ? s. augst. serm. 275. 

3. Azon légy. hogy vasárnapokon., és innep napokon.391 

5 az templomban el meny. az Isteni szolgálatra. sz.agoston 
annak nagy hasznát mondgya. mert eleinte az templombéli 
ének. fel buzditván ötet, meg lágyitotta392 szivit. és böségel 
valo könyhullatásra inditotta. annak pedig hasznát akor 
kezdé jobban érzeni, midön nem csak az ének szó inditotta 

10 fel. hanem. az. az mit énekeltek. moveor non Cantu. sed 
rebus quae Cantantur. hasonlo hasznát érzed, ha jelen lész az 
Isteni szolgálaton, tiszteletel. töredelmeségel, és figyelmete-
ségel. azokra az szent dolgokra. és nem azért hogy ót az 
idöt töltcsed, neves, min[59b:]deneket néz. mindeneket 

15 köszönts, és393 hogy ót tegedet nézenek. ez sokaknak tör-
ténik, azért méltók az szánásra. 

4 Soha vasárnapokon. és innepeken. ha lehet az predi-
káciot el ne mulassad. különosön is olvas oly dolgokrol, 
hogy az üdveségedre használyanak. az te beszélgetésid,394 

20 mulatságid, ollyak legyenek. hogy az szent napal ne ellen-
kezenek. 

Gondolkodgyál arrol az örökké valo nyugodalomrol., 
mellyet az innep jelent. mivel csak egyedül. az u tán is kel 
suhajtajii. elmelkedgyél az égben valo boldogságos nagy 

25 innepröl,, az hol az Istennek látása, bé tölti az boldog 
lelkeket. veghetetlen örömmel. oly innep nap lészen is az, 
mely örökké fog tar tani . mondgyuk el hát fiam ezeken az 
napokon. az prophétával mcly igen szerelmesek az te hajlékid 
ó sercgeknck ura., annak kivánsága miat el fogyatkozik az én 

30 lelkem. boldogok az kik lakoznak azte hnzadban. és szuntelen 

391 napokon. [p — megkezdett fc-ból javí tva. ] 
392 meg lágyitotta [i — o-ból? javítva. ] 
393 és [Beszúrás. ] 
394 beszélgetésid, [l—d-hől javí tva . ] 
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ieged dicsérnek. boldog az, az kinek erösége tevagy. és az kinek 
sziviben vannak ösvényid. és az ki, ez siralornnak völgyéböl. 
kiván fel menni abban az kivánatos lako helyben.^. 

Huszon egyedik Rész 
Hogy az Isteni szolgálatra, az parochialis 

templomban kel menni. 
K. Szükségesé az Isteni szolgálatra. az közönséges 
templomban menni, holot azt végben vihetem az magam 
házamnál, mivel az énekes misék sokáig szoktak tartani ? 
F. Fiam nem csak szükséges, de az keresztenyi hiva-

10 talodnak egyik része abbol áll. hogy az parochialis templom-
ban járj Isteni szolgálatra. ha ollyan helyt vagy, és az 
magad házánál csak akor, mikor más képpen nem lehet. 
hogy pedig ezt jobban meg értettesem veled, az kezdetire 
mégyek az dolognak, és azt kel tudnod, hogy az kristus 

15 menyben menetele után [60a:] az apostolok el változtatták 
az szombatot, és az hétnek elsö napját kezdék szentelni, 
arra az napra rendelék, hogy az hivek egyben gyüllyenek 
nagy szorgalmatoságal. együt imádkozanak. az Isten 
szavát halgassák. és jelen legyenek az Isteni szolgálaton. 

20 Az apostolok cselekedetiben meg láttyuk ezt az rendelést. 
az hétnek pedig elsö napján egyben gyülénk, az kenyérnek 
meg szegésire.% szent pál az korinthus bélieknek paran-
csollya. hogy az hétnek minden elsö napján mindenik tegye el 
magánál. az mit az Istennek ajándékbol el akar tenni.^ ezen 

25 az szon pedig. una sabbati, az hétnek elsö napját kel érteni. 
valamint sz. máthé magyarázza. quae lucescit in prima 
sabbatî K-

Ezen az napon az kristus fel támadásának napját kel 
érteni, mely szombat után valo nap vala. ezt az napot ur 

30 napjának nevezték. valamint sz. jános is ugy nevezi látási-
ban^ 

Az mi pedig azon az napon valo gyülekezetet illeti, 
az apostolok tizedik szabot rendiben, ekképen vagyon. az 
hivek az kik az templomban gyülnek. az nagy napokon. 

35 halgassák az szent irást, és az evangeliumot., végig az imád-
ságon jelen legyenek. és komunikállyanak.^. 

*. psal. 83. 

*act. 20 

# 1 Cor. 16. 

*matth. 28. 

#apoc. 1. 
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*. omne8 fideles qui conveninnt in solemnibus sacris ad ecclesiam scripturas"' apostc. 
lorum et evangelium audiant qui autem non perseveraverint. iu oratione usque dum 
missa peragitur. nec sanctam communionem percipiunt. velut inquietudinem ecclesiae. 
moventes convenit communione privari. Canon. 10. apost. 

Szent ignátz az apostolok idejében élvón. erröl beszél 
leveleiben, még más régi auctorok is, de fö képpen sz justi-
nus martir, az ki az második seculumban élt. 150. és ö 
utánna harmincz esztendövel tertullianus. 

5 Szent justinus az második apollogiájában szépen le irja. 
mit csináltak az régi keresztények gyülekezetekben. az mely 
is nem egyéb az szent misénól. halgassad mit mond. vasárnap 
egyben gyülekeznek. mind azok kik az városban laktak. és az 
kik az mezön., és ót az apostolok. vagy az prophéták irásit 

10 olvasák, valamint az idö hoza magával. az olvasás után, az ki 
praesideál az népet arra inti hogy kövessék azokot az szép 
dolgokot mellyeket hallottak olvasni, az meg lévén, mindenik 
fel kél és imádkoznak. azután az offertoriumkor. kenyeret, 
bort, és vizet tesz\1otö\>í]nek az oltára. az pap az dicseretre. 

10 és háláadásra valo imádságokot el mondván., az egész nép fel 
szoval mondgya az ament. az után az ur vacsoráját osztogat-
tyák. mind azoknak. kik jelen voltak, az végin alamisnát szed-
nek. és azt az pap keziben adgyák az szegények számára^ 
^ E t solis qui dioitur dies. omnium qui vel in oppidis vel ruri degunt. in eundem locum 
conventus íit. et commentaria apostolorum. aut scripta prophetarum quo ad tempus 
fert leguntur. deinde lectore quidescente praesidens oratione populum instruit. et ad 
imitationem tam pulchrarum389 rerum exhortatur. postea surgimus simul. omnes. et 
preces fundimus et precibus peractis, panis offertur et vinum et aqua et praepositus 
quantum potest preces et gratiarum actiones fundit. et populus fausté acclamat amen. 
et distributio. atque communicatiofit oblatorum3e7unicuique.: absentibus autem per diaco-
nos mittitur. caeterum qui copiosiores sunt et volunt. pro arbitrio suo quod visum est 
contribuunt. et quod ita colligitur, apud praepositum deponitur. atque ille opitulatur 
pupiilis et viduis. et his qui propter morbum aut alium casum egent. quique in vinculis 
sunt. et peregrinis. et ut verbo dicam. indigentium his cui'ator est. s. just. apol. 2. 

Tertullianus az apologiájában azt mondgya. hogy az 
20 keresztények egyben gyülekeztek. hogy hathatosab légyen 

imádságok. és mint egy eröszakot tegyenek imádságokal. 
az mely igen kedves Isten elöt. az gyülekezetben az szent 
irásból olvastak. az hit taplálására, és az hivek erösitésére. 
ót szép intéseket tettek. és mikor valamelyik ollyan vétket 

396 seripturas [szóvégi hosszú J — m-ből javí tva. ] 
396 pul<ch)chrarum 
397 fit oblatorum <(u) fit unicuique.: [fit — téves beszúrás <u) 

fölött.] 
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cselekedet. az gyülekezetböl ki t i l tot ták. az igen nagy 
büntetés v o l t ^ . 
ífc. coimus in coetum efc congregationem ut ad deum quasi manu facta precationibus 
ambiamus orantes. haec vis deo grata est. coimus ad literarum divinarum commemo-
rationem si quid presentium temporum qualitas aut praemonere cogit. aufc recognoscere. 
certe fidem sanctis vocibus pascimus spem erigimus. fiduciam8" figimus. disciplinam 
praeceptorum nihilo minus in culcationibus. densamus. ibidem etiam exhortationes, 
castigationes censura Divina nam efc jndicatur magno cum pondere. ut apud certos de 
dei conspectu. summum que futuri judicii. praejudicium est. si quis ifca deliquifc ut a 
communione orationis et conventus et omnis sancti commercii relegetur. tert. in apol. 
c. 39. 

Azt pediglen meg kel tudnod liogy az elsö három saecu-
lvimban midön az anyaszent egyház oly nagy üldözesben 

0 vala., sokszor az hiveknek nem vala398 ollyan közönséges 
helyek. az hová gyülekezhettek volna. hanem valamelyik-
nek az házához gyülekeztek., azt is t i tkon. hanem azután 
hogy az Istennek tet tzék békeséget. és szabadságot adni 
az anyaszent egyháznak. az keresztény császárok alat. akor 

10 templomokot kezdének epiteni, az hová is szabadoson 
gyülekezhetónek az hivek vasárnapokon. és innepnapokon. 
az ö pásztoroknak vigyázások alat. 

Abban az idöben rendeltetének az parochiák, és azokban, 
az szent miséknek tiszteségel valo szolgáltatása., az oltátol 

15 fogvást ez az rend mindenkor meg t a r t a to t az anyaszent 
egyházban. az hivek mindenkor arra intet tek hogy oda el 
mennyenek. mivel az szükséges az Isten szolgálattyára. 
az léleknek üdveségire, az kösség oktatására. és az anya-
szent egyhazban valo rendnek meg tar tására. ez köteleség 

20 alat is hagyatik 
Ezt lá t tyuk az Conciliumokból. leg közeleb az tridenti-

numi conciliumbol. az ki is meg akarván ujitani az régi 
szokásokot. azt pa[61a:]rancsollya az püspököknek, intsétek 
ar ra az híveket hogy mennyenek gyakran az parochiájok-

25 ban.400 leg aláb vasárnapokon., és nagy innepeken.4 0 1 ^ 
és köteleség alat is hadgyák az hiveknek.402 mondván, 
hogy szorgalmatoságal arra intsék az hiveket. hogy mindenik 
köteleség alat tartozzék az parochiában el menni, hogj7 ót 

398 * vala [Beszúrás. 1744.] 
399 fiduoiam (fi) figimus. 
4 0 0 parochiájokban. [j — javítva olvashatatlan betűből. ] 
4 0 1 innepeken. [Első e — o-ból javítva. ] 
4 0 2 h i v e k n e k . [i — ó'-ből j a v í t v a . ] 

^Concil trid. 
ses. 22. 
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halg cLötacl cLZ Isten szavát. ha csak valamely nagy dolog meg 
neni akadályoztat tya-^ 

Eböl meg lá thatod miképpen rendeltettek az parochiák. 
és az parochiákban valo Isteni szolgálatok., ezekböl három 

5 dolgot tanulhatz ki, az parochiának régiségit, mi végre 
valo rendeltetésit, és ahoz valo köteleségedet. ha sokan 
keveset gondolnak evel. a t tól vagyon, mert sokan nem is 
tudgyák ezeket. 

Az nű az ö régiségit illeti, ollyan régi valamint az anya-
10 szent egyház. az végre is rendeltetet , hogy lehesen az népet 

nagyob rendel és könnyebségel igazgatni. lévén minden 
parochiának különös pásztora. ki az lelkekre vigyázon, és 
minden pásztornak magános anyaszent egyháza, az mely 
mint egy akoly, az hová az nyáj egyben gyül az lelki eledel-

15 nek vételire, hogy ót betegségiböl meg gyogyitassék. okta-
tásokot, és intéseket vegyenek, egy szoval, hogy ez földön 
lévö pásztorokban, az örökös lelki pásztort halgassák. az 
kinek is képit viselik, és hely tartojok, az mi pedig az 
köteleséget tekinti, hogy nii végre rendeltetet abbol ki 

20 tettzik, mivel oly szükséges az lélek üdveségire, és abból, 
hogy mit rendeltek ez iránt az conciliumokban 

Ez igy lóvén nem leheté azt csudálni, hogy illyen szentül 
rendeltetet szükséges403 dolgot annyira meg vetik, hogy 
ugy tetczik mint ha már az parochiak csak az közönséges 

25 népért, az aszszonyokért, és az öreg emberekért vannak, 
és az töb keresztények azt meg vetik holot az elöt nagy 
büntetés volt mikor valakit el t i l tot tak az parochiából. 

Az a meg404 vetés, sok féle okokból jöhet. 
Némellyek azért cselekszik, hogy attallyák az nagy misét 

30 meg halgatni, hogy azt az szent napot, nagyob henyélésben, 
hejában valoságban, és mulattságban tölthesék, csak kis 
misót halgatnak. [61b:] micsoda szégyen az keresztények-
nek ollyan keveset gondolni az innepek405 szentelésivel, az 
Isten, és az anyaszent egyház parancsolattyával. és az 

35 magok üdveségekel, holot jobban szeretik nyomorultul el 
veszteni az Isten szolgálatt jára valo idöt. hejában valoság-

403 szükséges [sz — &s-ből javí tva. ] 
404 meg vetés, [m — u-ből javí tva. ] 
405 az innepek [in — m-ből javí tva. ] 
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ban., mint sem azt az ö tiszteletire,400 az magok lelkek meg 
szentelésire, és az üdveségre valo igazságoknak halgatására 
forditani, erre valo nézve mondgya sz agoston. hogy azok, 
kik igy töltik az szent vasárnapon valo idöt, az ördög 

5 szolgálattyában foglallyák magokot. akor mikor tellyes 
szivekböl. Isten elöt, az imádságra kéne magokot a d n i ^ 

^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 missarum 
celebratione separet. neque otiosus quis domi remaneat. caeteris ad ecclesiam pergenti-
bus. neque in venatione se occupet, et diabolico mancipetur officio circum vagando, 
campos et silvas. clamorem et cachinnum ore exaltans non gemitum. nec orationis verba 
ex intimo pectore ad deum proferens. s. augst serm. 271 

Mások megintlen ezt az köteleséget valamely kevélység-
böl hágják altal. gondolván. hogy szabadságok van az hová 
nékik tettzik menni az Isteni szolgálatra nem szabadcság 

10 ez, hanem az anyaszent egyház parancsolattya ellen valo 
járás. szent bernárd mondgya hogy ez407 az szabadcság., 
nagyob minden szolgálatnál, mert el kerülvén az szabad-
ságal, az maga pásztorát, el is tévelyedik, és az farkas 
hatalma alá esik. mivel nincsen az ördögnek job modgya 

15 eröt venni az lelken. mint mikor arra senki nem vigyáz, 
és gondgyát nem visel i .^ 

% o libertas servitute servilior. que nie pessime addicat superbiae servituti. plus timeo 
dentes lupi, quam virgam pastoris. advertens nimirum cruenta bestia. quae circuit 
quaerens quem devoret. elongatam custodiam, heu statim insilit in praesumptorem. 
s. bernard epist 42. 

Vannak pedig ollyanok, kik az magok dolgokal mentik 
magokot. de az csudalatos dolog. hogy az keresztényeknek, 
nem lévén nagyob dolgok az üdveségeknél, még is minek 

20 u tánna az egész hetet az magok dolgában töl töt ték volna., 
az egy vasárnapot, az kit az Isten maga szolgálattyára 
rendelt. nem akarjak néki, és az magok üdveségeknek adni. 
noha igen közönséges ez az mentség, de nem türhetö, bé 
sem vészi az Isten, szeretném meg kérdeni azoktól, kik 

25 ezel az mentségel élnek, hogy ha magokot fel akarjáké 
szabaditani az vasárnap szentelésitöl, holot az Isten hat 
napot adot az embernek az munkára , az hetedikén azt 
akarja, hogy meg nyugodgyék. és az sz. dolgokban töltse. 

406 tiszteletire, <( forditani,) az magok [. . .] forditani, 
407 ez ( n e m ) az szabadcság., [ a z ( n e m ) fölé írva. ] 
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leg inkáb három dologban. hogy ötet tisztellye, az maga 
lelkit meg szentellye. és az örökké valoságrol gondolkodgyék. 
az mellyet ebben az életben kel el nyerni, azt is kerdenóm 
[62a:] hogy mikor akarja magát ebben az három dologban 

0 foglalni, abban tarttyaé szentelésnek ezt az sz napot. hogy 
azt az maga dolgában tölti el? kivévén azt az kevés idöt, 
az melyben egy kis misét halgatot. azt is talám ollyan 
foglalatos409 elmével, hogy az kis mise is hoszunak tetczet. 
kérlek hát fiam, ha ekképen élsz, hogy ezt jol meg visgál-

10 lyad, és szent agostonnak ezt az intésit jol meg fontollyad. 
az kereszlenyeknek az meg vagyon hagyva. hogy ne dolgozanak 
innep napokon, fö képen vasárnapon. hogy az Istent jobban 
szolgálhassák, és az világi dolgokban ne foglallyák magokot, 
hogy magokot könnyebben adhassak az Isten tiszteletire. az 

15 mint maga is int arra az propheta által, szünnyetek meg az 
munkátol, és tekincsétek meg, hogy én Isten vagyok; azok 
pediglen kik az munkában valo foglalatoságokért. meg vetik 
az Isteni10 intésit, és az szent dolgokban nem akarják magokot 
foglalni, nagyon félhetnek. hogy az utolso napon. midön az 

20 kapun fognak zörgetni. azt ne felellyek nékik. nem üsmérlek 
beneteket.: mennyetek. el töllem, hamiságnak munkási, és 
ekképpen az Istentöl meg vettessenek, mivel ök is nem keresték 
ötet, az alkalmatos idöben. az az, ez életben.%. 

^ideo a sanctis patribus nostris constitutum est christianis. et mandatum. ut in solem-
nitatibus*08 sanctorum. et maxime in dominicis diebus otium haberent, et a terreno 
negotio vacarent. ut paratiores et promptiores essent ad divinum cultum. cum non 
haberent quod eos inde retardaret incommodum, relinquerent que eo tempore terre-
nam soliicitudinem quo facilius possent dei intendere voluntatem. inde ipse dominus 
per prophetam dixit. vacate et videte quoniam ego sum deus. at hiqui diversis curis et 
negotiis implicati hanc sententiam dei spernunt. timeo quod in futuro judicio illis ]a-
nuam domini pulsantibus dominus respondeat. amen dico vobis nescio vos.: discite a 
me omnes qui operamini'18 iniquitatem. et qui modo deum quaerere negligunt. ab ipso 
tunc respuantur. s. augst serm. 251. 

Intelek hát arra fiam, hogy az parochiákban szorgalma-
25 tosan el meny. és az fellyeb meg mondot mentségek, el ne 

fordittsanak, ugy tekintsed valamint az anyádot, mely az 
keresztség által hozot ez világra az kristusnak,411 ö nevelt 

i 
408 solem [le — m-ből? javí tva . ] 
408 foglalatos [foglatoshól javítva. ] 
4 , 0 az Isten<t> intésit, 
411 az kristusnak, <az keresztségben> ö nevelt fel, az keresztény-

ségben. 
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fel, az kereszténységben. reája vagyon bizva az te lelked, 
és számot412 kel néki adni éretted az Istennek, szeressed 
hát, valamint az gyermek szereti az annyát. légy hozzája 
engedelmes, tölle végyed az lelki eledelt. az tudománt, és 

5 az szenttségeket, járj szemei elöt, és az ö igazgatásában., 
és kövessed az apostolnak szép intésit, engedelmesek legyetek 
az ti elöttetek jaroknak. mert vigyáznak ök, az ti lelkeitekért. 
ugy mint szám adok. hogy örömmel mivellyék azt., és nem 
banattal, mert az tinéktek nem használ. ^ 

412 számot [o —a-ból javítva. ] 
413 operamini (iq) iniquitatem. 
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[62b:] HARMADIK SZAKASZ 

Hogy micsoda akadályok fordittyák el az iffiakot 
az jo erkölcstöl. 

Nem elég annak, az ki valakit vezet valamely uton. hogy 
csak az utat mutassa meg, hanem azt is meg kel néki 

c mondani, micsoda veszedelemben eshetik. és hogy mi aka-
dályozhattya meg uttyában. valamint raphael angyal csele-
kedeték. az iffiu tobiásal. az többi közöt meg szabadittá 
ötet az nagy haltol. az tigris parttyán. nem csak meg szaba-
ditá attol. de még nagy hasznára is fordittá. 

10 Azért fiam minek utánna meg mutattam volna néked 
az üdveség uttyát, és micsoda modal kel azon munkálodni, 
hogy szert tehess iffiukorodban az jó erkölcsre. szükséges 
azt is néked meg mutatni, micsoda akadályokra találsz 
azon az uton. elödben adom hát ebben, az harmadik sza-

lo kaszban. micsoda akadályok szokták el veszteni az iffiakot. 
abban modot is adok mikeppen kerülhessed el azokot. 
és móg abbol nagy hasznot is vehetz. az jo erkölcsben valo 
elömeneteledre 

Elsö' Rész 
Elsö akadállya az iffiuság üdveséginek, az tudatlanság. 

20 K. Micsoda akadályoztattya meg leg inkáb az iffiakot 
az üdveség uttyában? 
F. Fiam leg elsöben az tudatlanság. mert minek elötte 
lehessen szeretni az jót. elsöben azt meg kel üsmérni. hogy 
pediglen azt meg lehesen üsmérni, arra szükséges nékünk 

20 az oktatás, nem lehetvén meg üsmérni magunktól. mivel 
tudatlanságban. és vétekben jövünk ez világra, az Isten 
azt mondgya az prophéta által. hogy az ö népe azért viletet 
fogsdgban. hogy nem volt tvdománya.^ az az. oktatása. és 
üsmerettsége. az üdvesegre. az bölcs meg azt mondgya. 

30 hogy az hol tudomány nincsen, ót az Uleknek nem jol [63a:] 
vagyon dolga ^ azt érti az tudományon, hogy az ember 

Yisaial.5. 

*-!"'<" l í ) . 

494 



meg tanullya mit kellessék. cselekedni,414 hogy az örökké 
valo boldogságot meg nyerhesse. 

Ez az akadály igen nagy, és leg elsö kezdöje az iffiuság 
meg romlásának. söt még igen közönséges is, mert az bizo-

0 nyos, hogy nagyob része az iffiuságnak, az üdveséghez415 

valo igazságoknak, tudat lansága miat vész el, mivel az 
atyák el mulat tyák gyermekeket az Isteni félelemre tanyi ta-
ni, csak az hejában valoságban nevelik. az mulattságban. az 
világi jóknak keresésiben, és az világi szokásokban. az mes-

10 terek pedig abban töltik az idöt, hogy öket elö vihessék az 
tudományokban. keveset gondolván az lelki tudományal . 
az iffiakis nem üsmervén mi légyen nékik leg szükségeseb 
az tanulásra. nem csak nem gondolnak aval., de még futnak 
attol, mint valamely nehéz dologtól. az u tán az tudat lan-

15 ságban. és a416 rosz szokásban maradnak. és magokot el 
vesztik. 

Ennek bizonyságára két példát hozok elö, szent agoston 
szánakodván az magaiffiuságánakel vesztegetésin, az tuda t -
lanságának.ésazapjavakságánaktula jdoni t tya , azki is csak 

20 azon igyekezvén hogy ötet tudosá, és ékesen szollová te-
hesse, el mulat ta az leg szükségesebet. nem is vigyázván 
az ö szokásira, nem tany i ta t t a az jó erkölcsre. az mely 
nélkül. minden tudomány haszontalan. 

Az masodik példa. susánnárol vagyon. az kinek is az sz. 
25 irás elönkben417 adgya jeles cselekedetit, mivel jobban 

szerette hamisan be vádoltatni , ós halálra itéltetni, két 
Istentelen öreg embertöl, mint sem vétkezni Isten elöt, és 
olly irtoztató418 vétket cselekedni, az melyre az az két látor 
akará ötet kénszeriteni, az sz. irás ezt az sz. cselekedetit, az 

30 ö Isten fólöséginek tulajdonittya, és az oktatásnak melyet 
iffiuságában vet vala szüléitöl. az irás ezeket mondgya 
felölle. hogy Islen félö volt. és az sziiléi is Istenesek volták. az 
kik is ötet az mojses törvényiben neuelték volt fel. ^ 

414 * cselekedni, [cseleknihől javítva, ed beszúrásával. 1744.] 
415 üdveség{ek)hez 
4 1 c* és a [Beszúrások. 1744.] 
4,7 * elönkben [elönbenhcA javí tva, k beszúrásával. 1744. ] 
418 i r toz ta tó( t ) [6 — o-ból javítva. ] 

$danie] ]'J. 
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[63b:] kedves fiam vigyáz ugy erre az akadályra, mínt 
ollyanra az kinél nagyob nemlehet , . szeresed. és keresed az 
tanulást . bizonyos lévén abban. hogy semmitöl ugy nem fél-
hetz iffiuságodban. mint ha nem fogod tudni azokot az igaz-

5 ságokot mellyek az üdveségre valok. kerüld el minden tehett-
ségedel ezt az szerentsétlenséget. mert más keppen az lészen 
minden bizonyal oka veszedelmednek, azt szeresed mikor 
jora intnek, ha az Isten olyan szüléket, vagy mestereket 
adot kiknek419 gondgyok vagyon tegedet az jo erkölcsnek 

10 u t tyá ra tanyi tani , köszönd meg nékik hozád valo meg 
becsülhetetlen jó voltokot , .ésély hasznosan tanyitásokal. ha 
pedig szüléidnek nagy gondgyok nincsen arra hogy tégedet 
oktassanak, keres abban más modot. és tarsd420 meg sala-
monnak ezt az szép mondását. az eszesnek elméje. keresi az 

15 iudománt,. az tudatlanoknak szájok pedig, legeltetik bolond-
ságal. ^r 

Második Rész 
Az második akadály, az szüléknek, nagy 
kedvezésektöl,421 rosz példa adásoktól., 

és az gyermekeknek rosz okta tás adásátol vagyon. 
20 K. Igazé az, hogy az a tyák kegyetlenek, midön kedvezés-

ben nevelik az gyermekeket ? 
F. F iam az igen is igaz, mert leg gyakraban az gyerme-
keknek veszedelmeket, az a tyák okozák., nem tévén eleget 
annak az köteleségnek. melyre kötelezte az Isten öket., 

25 hogy az gyermekeket az ö félelmiben nevellyék. és az jó 
erkölcsre oktassák. 

Négy féle képpen véthetnek az a t tyák. ez ellen az kötele-
ség ellen. 

1. Midön el mula t tyák az gyermekeket az Isteni féle-
30 lemre422 oktatni , és ha még idején, riem tani t tyák az jó 

erkölcsre. 

419 kik <(gon)nek gondgyok vagyon [vagyon y-ja gr-ből javí tva.] 
420 tarsd [J-á-ből javítva.] 
421 * kedvezésektöl, [kedvesehtöl,hől javí tva, zé beszúrásával. 

1744.] 
422 * félelemre [re — utólagos beírás. 1744.] 
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2. Mikoron az gyermekekhez nagy kedvezósel vannak, 
[64a:] nékik nagy szabadságot adnak., és meg nem büntetik 
az mikor vétenek. 

3. Mikor rosz példát adnak nékik. 
5 4. Midön ollyan oktatást adnak nekik. mely az jó erkölcsel 

ellenkezik. 
Az elsöröl már beszélettünk, hanem az mi az másodikát 

illeti, azt láttyuk mely közönséges az attyák közöt,. leg 
nagyob része az423 attyáknak. és az anyáknak, vak szeretettel 

10 szeretik az gyermekeket. csak az mostani jovokot tekintik, 
félnek attol hogy valamiben öket meg ne szomorittsák. 
hogy ha az jó erkölcsnek határában kivánnák tartani, azért 
jobban szeretik oket rosz indulatyokban hadni, az mely 
idövel nevekedvén. öket holtig valo rosz erkölcsüeké tészi. 

15 és örökké valo nyomorultaká. 
Boldogtalanok az ollyan atyák., kik illyen együgyü 

kedvezésel az gyermekeket abban az rettentö nagy vesze-
delemben. vetik. hasonlok. azokhoz az ostoba424 állatokhoz, 
kik szeretekben ugy magokhoz szorittyák fiokot, hogy meg 

20 öhk. meg vakult atyák. ? nem láttyátoké, hogy nem lehettek 
nagyob kegyetlenségel gyermeketekhez. annál az kedvezés-
nél az melyel vagytok hozájok, nem is volna ollyan kegyet-
lenség ha halálokot425 okoznátok. mert aval az kegyetlen-
ségel csak az testeket vesztenétek el., de az kedvezéstekel. 

25 el vesztitek,428 lelkeket. és üdveségeket. el jö még az idö, 
hogy azok az gyermekek, kiknek most ugy kedveztek. át-
kozni fognak benneteket, boszu állásra kérik az Istent., 
és itélö széke elöt vádolnak, mint hogy ti427 voltatok okai 
nyomoruságoknak., mint az, ollyan428 az kit halálra itéltek 

30 vala. azt kiáltotta, nem az biro, hanem az anyám küldöt engem 
az halálra. még magadra, és az gyermekidre várhatod az 
Isten átkát, az te vétkes kegyeségidért, magadra azért 

423 az<(át) a t tyáknak. [Törlés a sor végén. ] 
424 ostoba<(n) állatokhoz, [. . .] szeretekben [Vö. alább a 479. 

sz. jegyz. is.] 
4 2 6halálokot [Első o - í - b ö l javí tva . ] 
426 és vesztitek, [ Az és nyilván elírás el vagy él helyett . ] 
4 2 ' * ti <(vagytok) voltatok [voltatoh ( v a g y t o k ) fölé irva. 1744.] 
428* ollyan [Beírás a sor előtti margón. 1744.] 
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mert nem okta t tad , se meg nem fenyittetted, öket, midön 
kivántatot , az te gyermekidre, mert az ö hozájok valo ked-
vezésedért. az rosz erkölcsre, és minden roszra adták 
magokot. 

0 Visgáld meg az fö pap héli példáját. az melyröl már be-
széltem. tanuld meg abbol micsoda ret tentö büntetésel vala 
az Isten [64b:] hozája. magad is mit várhatz hát magadra, 
mivel mind azok az büntetések, mellyek ö reája, az ö gyer-
mekeire, és házára szállottak vala., az ö nagy kedvezésiért 

10 valának. mert meg nem fenyitté fiait, halgassad az Isten 
mit mond ez iránt. meg itélem az héli házát. az ö vétkeiért. , 
mert tudván hamiságokot fiainak. még is meg nem fedette 
öket %. 

fiam az a t tyáknak, erröl valo vétkekröl eleget nem 
l o beszélhetnék néked. k ivánnám is neked meg mutatni annak 

nagyságát.429 arra intelek, hogy ha az Isten ollyan Isten félö 
szüléket adot. kik az jó erkölcsre okta tnak. és kik meg 
feddenek vétkedért . hogy meg üsmérjed magadban. micsoda 
nagy köteleségel vagy azért az ö jóságához., tehát hozád 

20 valo kegyelmiért. igyekezél jó neven venni feddéseket. és 
intéseket. és magadot jobbisd meg. de ellenben. hogy ha 
szüléid el felejtvén köteleségeket. és üdveségedet,. az rosz 
cselekedetet néked meg engedik, és arrol meg nem intenek, 
az ö kedvezéseket. ne jónak . . hanem leg ártalmasabnak 

25 tar tsad, az mely is minden bizonyal veszedelmedet fogja 
okozni. kérjed az Is tent hogy változtassa meg elméjeket., 
es oly mestert adgyanak, az ki helyre hoza irántad valo 
fogyatkozásokot. és az ki az te cselekedetedre vigyázván. 
az jó erkölcsnek u t tyában vezesen., midön attol el távozol. 

30 Arra is vigyáz, hogy ha szüléid, nem hogy meg430 feddené-
nek, de az mi roszab., még ha oly rosz példát adnak, az mint 
gyakran történik. ne hogy öket követvén. szeresed az gyö-
nyörködtetéseket. az gazdagságot kivánnyad, az hejában 
valoságot szeresed, hogy kevély légy. nagyra vágyó, hara-

30 gos, boszu álló. az beszédidben szemérmetlen. az mérték-
letlen életre, részegségre, t isztátalan életre. és más egyéb 

429 nagyságát. [na — m-ből javí tva. ] 
430 m e g feddenének, [meg — még-hol j av í tvaazékezetá thúzásával . ] 
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illyenekre, de még töb. mert ha még ollyan nyomorultak. 
hogy tégedet holmi roszra tanyit-[65a:]nak, vagy beszódekel. 
vagy is jóvá hadgyák és dicsérik benned azt mikor vala-
melyikre ezek közül hajlando vagy, oh I s tenem! rettegj 

0 kedves fiam az illyen állapotban valo létedért. mert nagyob 
veszedelemben nem lehetnél,431 az üdveséged iránt. kérjed 
az Istent , hogy meg világositván elmédet. tehess valasztást 
az jó, és az rosz közöt, és ne engedgye hogy el veszittsed 
magadot, azoknak gondviselések miat , az kiknek kéne432 

10 az te üdveségedre vigyázni 
Mind ezekhez, azt is hozá tészem. hogy nem csak az atyák, 

hanem még az gyontato papok is okai sok ifiak veszedelmé-
nek. mivel nem elég szorgalmatoságal vannak az gyerme-
kekhez, azt gondollyák,433 hogy az ö gyonásokra, nem kel 

lo nagy figyelmeteségel lenni, arra valo nézve, könnj rü kérdé-
seket tésznek nekik, az mit felelnek azon meg nyugosznak. 
és minek u tanna holmi imádságot adnának nékik peniten-
tziául., bünökböl fel oldozák. ugyan azért. az gyonás u tan , 
hasonlo tudatlanok. és rosz erkölcsüek maradnak. valamint 

20 annak elötte. at tol is vagyon., hogy az iffiak, kik leg gyak-
rabban inkáb szokásbol. mint sem üdveségekre valo nézve 
gyonnak meg. azok gyakorta rosz gyonásokot tesznek, az 
vétkeknek felit is el titkollyák. mert nincsenek arra eléggé 
oktatva. vagy elegendö töredelmeségek. vagy is akara t tyok 
az magok meg jobbitására, némelykor esztendökig marad-
nak ollyan vétkekben. az mellyeket szégyenböl t i tkolnak el, 
mind addig, valamég oly jó gyontato papra nem akadnak 
az ki fel nyisa szemeket. és elejekben adgya nyomorult 
voltokot. ha az gyontato papok meg visgálnák azt., micsoda 

30 nagy jót tehetnek az iffiakal. gyonásokban, és hogy micsoda 
ret tentö számadásokban jár mikor öket könnyen hadgyák, 
meg látnák, hogy nincsen ollyan gyonás, az kire nagyob 
figyelmeteségel kéne lenniek mint erre. és leg inkáb, három 
nagy dologra vigyáznának. elöször meg visgálnák az iffiakot. 

35 ha gyonásokban, nem ti tkoltaké el vala[65b:]mit. szégyen-
böl vagy félelemböl. ha el t i tkolták., meg kel vélek üsmér-

431 lehet<l>nél, 
432 kéne [Jcénéhől javí tva az ékezet áthúzásával. ] 
433 gondol<(lyak>lyák, [Törlés a sor végén.] 
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te tni vétkeket, és mentöl hamaréb generalis gyonást kel 
vélek tétetni . másodszor.434 az Isteni félelemre intenék. és 
az halálos véteknek meg utálására. fö képen az tisztatalan 
vétket . mert ez ellenkezik az Istenel. az iffiak közöt pedig 

5 ez leg közönségeseb. harmadszor, meg visgálnák. hogy ha 
régen vannakó ebben az vétekben. vagy más félében. ugy 
mint az engedetlenségben. tunyaságban. esküvésben. azon 
is kel igyekezniek, hogy ezeket el hagyasák vélek, jo taná-
csokal. és az jó erkölcsre hozák. az tisztaságra. engedelme-

10 ségre. munkára. bekeséges türésre. felebaráti szeretetre. az 
Isteni szeretetre tani t tsák mindenek felet. hogy az ö kegyel-
mit nagyobra becsüllyék az magok gyönyörüséginél. ihon 
ezeket cselekszik az jó gyontato a t tyák. nagy szorgalma-
toságal. midön iffiakot gyontatnak. az bizonyos. hogy az 

15 Isten meg is áldgya munkájokot. 
Tegedet pedig fiam arra intelek hogy visgáld meg magad-

ban, ha nem estélé illyen nyomoruságban az melyröl most 
beszéllettem, ha abban vagy, menekedgyél ki mentöl 
hamaréb ebböl az veszedelmes állapotodból. mert üdvesé-

20 gedben jár. keres ollyan gyontato papot, az ki abbol ki 
vezesen. az magad viselésire vigyázon, az jó erkölcsnek 
u t tyában tégyen. és az ki kövesse az három fellyeb meg 
mondot dolgot. 

Harmadik Rész 
Az harmadik akadállya az iffiak üdveséginek. az 

2o ö engedetlenségektöl vagy.435 szó fogadatlanságoktol 
vagyon. 

K. Nagy akadállyé az, az üdveségre, mikor az iffiu 
nem örömest akar tanulni másoktól. ? 
F. fiam nem lehet ennél nagyob, mert sz.hieronimus 

30 azt mondgya. hogy az gyermekek meg romlása gyakorta 
az a t tyaktol . és az mesterektöl vagyon. de gyakrabban az 
gyermekektöl430 vagyon. kik [66a:] az oktatást bé nem 

,34 máf;odszor. [d — hosszú J-ből javí tva. ] 
435 vagy.^on.) szó fogadatlanságoktol vagyon. 
436 gyermekektöl [r — megkezdett fc-ból javí tva. ] 
437 p a < ( t e r ) t r i s 

^saepe ma-
(rister peccat. 
saepe discipu-
lus. et non nuu-
quam patris'" 
vitium estf non 
nunquam íilii. 
ut male erudia-
tur. hiero. in 
Oap. 6 micheae. 
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akarják venni.-^ ezt az vétket szó fogadatlanságnak hiják. 
indocilitás. 

Ez pediglen attol vagyon. hogy az iffiak, nem örömest 
adgyák magokot. az mások gondviselések alá. az magok 

5 hittségektöl viseltetvén, nem örömest veszik fel midön 
valamely igazságra ok ta t t a tnak sem az tanácsot arra, az 
mit kéne cselekedniek, sem az feddést, míkor valamiben 
vétenek, sem az jora valo intést, mikor at tol el távoztanak. 

Nem lehet ennél roszab természet egy iffiuban, mert ha 
10 tekintyük micsoda okokbol származnak. meg lá t tyuk hogy 

az kevélységtöl. mert438 meg vettet i velünk az mi másoktól 
jő,. némelykor az vakmeröségtöl. mivel igen hisznek az439 

magok elméjeknek. vagy pediglen az elmének nagy gyenge-
ségitöl, az mely nem tekintvén semmire, meg veti az 

15 hasznos dolgokot. 
Ha meg gondollyuk mit okoz az engedetlenség, bizonyo-

son meg lát tyuk. hogy ez viszi az iffiakot az rosz erkölcsre. 
mert el távozta t tya töllök az magok meg jobbitásokra valo 
intéseket. hogy lehesen jót cselekedni, ha azt meg nem 

20 akarjuk üsmérni,? hogy lehesen meg jobbitani magunkot, 
ha nem akarjuk. hogy meg intsenek bennünket? az beteg 
ha nem akarja meg üsmérni betegségit, és az orvosagokot 
meg veti. nem igen várha t tya meg gyogyulását. 

Erröl az sz.irás egy nehány helyt beszél. föképpen az 
25 példa beszédekben. az hol inti az iffiakot, hogy okta t ta tn i 

szeresék. az tanácsot kövesék. és az jó intést fel vegyék. 
Az oktatásrol igy beszél. az ki semminek állittya az böl-

cseséget. és az fegyelmet. szegény az.^. meg másut . az bölcs 
azsziviben veszi az parancsolatot. az bolond pedig nem szereti 

30 hogy tanittsák^. az gonosznak szive. az gonoszt keresi, az igaz-
nak szive az tudományt.^. láttálé oly embert ki az ö szemei 
elöt, bölcs volt volna, az bolondról. job reménséged legyen, hogy 
nem mint arrol.% 

Az tanácsról igy beszél. az bolondnak u t a jonak lát tat ik 
ss [66b:] néki lenni, az ö szeme elöt, de az ki tanácsal él, bölcs 

az. -^ . az ki bizik ö magában, bolond ki pedig jár 
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#sap. 3. 
^prov. 10 

ifcprov. 27. 
^prov, 29. 

*prov. 12. 

*prov. 28. 

438 mert [t — g-hól javí tva. ] meg vettet i 
4 3 9 a z { m ^ magok [Tollhiba.] 



*prov. 19. 

*prov. 12. 

^prov. 13 

-^prov 21. 

#prov 15 

*prov.. 29. 

^prov. 5. 

bölcsen, ez meg szabadittya ö magát.-^. engedgy az tanács-
nak. és ved jó neven az oktatást. hogy bölcselkedhesél vége-
zetre -£-. 

Az intésröl pedig miket nem mond. az ki szereti az fedzést, 
5 szereti az tudománt. az ki pedig nem szereti az feddést, az 

bolond %. az esztelen nem szereti azt. az ki ötet feddi, sem az 
bölcsekel valo társalkodást nemuo keresi,^ hogy az. az ki el 
vonsza önnen magát az tanitástol. meg utállya az ö lelkét.^ 
az ki pedig halgattya az feddést. birja az ö lelkét^. az ki az 

10 feddést gyülöli meg hal.^r. de föképpen halgassad mit mond 
ide aláb., az mely. ember az gyakorta valo feddésre meg ke-
menyiti az ö nyakát, hirtelenségel meg töretik. ugy hogy meg 
nem gyogyulhat.^ 

1. Vigyáz hát erre fiam, mert ez, leg nagyob akadállya 
15 az te üdveségednek. ha illyen vagy, igyekezél azon, hogy 

azt el hagyhassad, légyen ollyan elméd az ki szerese az 
oktatást, az tanácsot, ésmikor joraintik, kövesedhát ezeket. 

2 Mindenkor az elmédben legyen az bölcsnek ez az szep 
intése. fiaim halgassatok engemet. és ne távozatok el az én 

20 számnak beszéditöl. és végezetre ne nyögj, ezt mondván. mi-
képpen gyülöltem az tudománt. és az fenyitéket. mert utálta 
az én lelkem. és nem halgattam az én tanitoimnak beszédit, és 
az én tanitóimhoz nem hajtottam az én fuleimet.^ ha most 
pedig nem tanulsz. azután hejában suhajtod az el mult idöt. 

25 3 Azt magadal el hitessed. hogy az te idöd, tudatlanság-
nak, ideje, sok fogyatkozás alat vagyon, magad pedig 
magadot nem tanyithatod. tellyeségel szükséges hogy olyan 
tanittson az ki jobban meg világositatot náladnál. az reád 
valo gondviselés három dologban áll, oktatásban, tanács 

80 adásban feddés, vagy intésben, abban pedig bizonyos légy, 
hogy az szó fogadás az má[67a:]sok gondviselése alat 
nóked olly szükséges, hogy azon áll jól neveltetésed, az jo 
erkölcsben valo elömeneteled. mind ezen, mind az más 
világon valo boldogságod. 

35 4 Szeresed mikor az jó erkölcsre oktatnak. és az jot 
szeresed, akár kitöl tanullyad azt. kérj örömest tanácsot, 
még ollyan dologban is, az ki világosnak láttzik elötted, oh 

4 4 0 nem (kcdvelli ,) keresi, 
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mely szép dolog mindent tanáesból cselekedni ? az bölcs 
azt jovallya, tanács nélkül semmit ne cselekedgyél. hogy 
mikor meg cselekedted, meg ne b á n n y a d . ^ 

Meg ne haragudgyál, midön meg feddenek vétkeidröl. 
5 igen nagy vétek mondgya sz. hieronimus. azt gyülölni az ki 

téged meg fedd. föképpen hogy ha hozád valo szeretetiböl 
cselekszi.-^ és ne menttsed magadot mint egy nehézségel. 
mert ez jele az maga hittségnek. hanem alázatosan vegyed 
jovadra valamit mondanak. üsmérd meg fogyatkozásidot, 

10 és igyekezél magadot meg jobbitani. 
5. Emlekezél meg arrol, hogy az szófogadoság. nem csak 

abban áll hogy az oktatást4 4 1 tanácsot, feddést, és azintést 
örömest vegyed, hanem abban is hogy azokot kövessed, 
és az magad hasznára fordittsad. 

lD Végezetre sz. hieronimusnak442 ezeket az szép szavait 
adom elödben. liogy igen szép dolog az fellyeb valoknak cnge-
delmeskedni. az ö oktatásokot követni, és az sz. irás után. 
másoktől meg tanulni az életnek ösvenyit -̂ -
* bonum est obedire majoribus. parere praeceptis: et post regulas scripturarum vitae 
suae tramitem ab aliis discere. 
epist ad demetriadem de virginitate servanda. 

Negyedik Rész 
Negyedik akadály . az álhatatlanságtol vagyon 

20 K. Artalmasé az iffiaknak, az joban valo álhatatlansag ? 
F. fiam igen ártalmas, mert nagy akadály az üdveségre. 
[67b:] ha az szofogadatlanság443 közönséges az iffiaknál. az 
álhatatlanság még közönségeseb. mert noha sokan vannak 
ollyak engedelmes iffiu elmék. kik könnyen veszik az okta-

25 tást , tanácsot. és444 az intéseket. és az engedetlenekböl, 
engedelmesek lesznek. gyakorta, midön öket jó modal, 
kegyeségel és némelykor keménységel meg intik, de az is 
igaz, hogy az engedelmes iffiak nem mindenkor olyan álha-
tatosak. hogy meg maradgyanak végig az jóban. az melyre 

30 tani t tyák öket, mert változo elméjeket indulatoknak igaz-
gatása alá adgyák. valamint hogy az tenger habja az széltöl 

441 okta tás t^ , ) •(örömest vegyed.) tanácsot, 
442 hieronimusnak [nak -nek-hő\ javí tva. ] 
443 szofogadatlanság [/ — javí tva olvashatat lan betűből. ] 
444 és és [ S o r v é g e n és ú j so r e l e j é n . ] 

#Eccl. 32. 

^grande pec-
catum est odis-
se corripientem 
maxime si te 
non odio, sed 
amore corripiat. 
s. hiero. in cap 
5. amos. 
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hányatatik, hasonlo képpen az ö elméjek is fel háborodván, 
sokáig egy445 állapotban nem marad, ahg tészik fel magok-
ban hogy az jó erkölcsben meg kivánnak maradni, hogy azt 
leg elsö alkalmatoságal el felejtik. és füstben mégyen minden 

5 jó fel tett szándékok. 
Hogy ha az álhatatlanságnak. idején eleit nem veszik., 

igen nagy akadállyára lészen az iffiak üdveséginek, és alkal-
matlanoká tészi öket, az jo erkölcsben valo elömenetelre. 
az fa meg nem gyükerezhetik az ingadozo fövenyben, sem 

10 az jó erkölcs az olyan elmében, az ki mindenkor változik. 
Erre valo nézve adgya néked az bölcs ezt az intést. 

ne ingadoz minden szélre. és ne induly el minden uton. legy 
álhatosiM az urnak uttyában.^f: 

Az joban valo alhatatlanság. három nagy dologtól va-
15 gyon. 

1. Mert az iffiak447 természet szerént gyengék lévén, az 
öket álhatatlanoká tészi minden cselekedetekben, változoká 
minden hajlandoságokban. gondolatokban. és minden fel 
tet szándékjokban., attol vagyon hogy448 az jó erkölcsnek 

20 követésiben álhatatlanok. 
2. Attol is vagyon., hogy el nem hitették magokkal. ugy 

az mint kéne, üdveségeknek nagy voltát. és azt. is. hogy 
micsoda [68a:] köteleségekben jár. iffiukorokban adni 
magokot az jó erkölcsre. 

25 3 Az jol neveltetésnek fogyatkozásátol is vagyon. mivel 
nem léven elégségesek arra hogy magokot igazgathassák. 
senkitöl tanacsot nem kérnek. hogy ahoz szabnák az magok 
eleteket. vagy ha kérnekis. csak gyengén gondolkoznak az 
felöl. és azt nem követvén, hamar el felejtik. és igy esak 

30 gyakorollyak az álhatatlan elméjeknek449 indulatit. 
Ezt a harom dolgot ekképpen kel meg orvoslani. 
Elöször igyekezél fiam az mennyiben lehet meg jobbitani 

magadban ezt az természet szerént valo gyengeséget. mely 
változová tészen téged cselekedetidben., legy álhatatos 

446 egy < helyben) állapotban [állapotban < helyben) fölé írva. ] 
446 álhatos [Nyilván elírás; másut t álhatatost ír. ] 
447 iffiak [a — k-ból javítva. ] 
448 hogy (minden) az jó 
449 elméjeknek <in) indulati t . 
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nmnkáidban. fel te t t szandékidot meg ne változtasd kön-
nyen, hanem okkal, és tanácsal. 

2 Igyekezél meg gyarapitani elmédet az joban. az jó 
gondolatokal; az gyakorta valo elmelkedésel az üdveséged-

5 röl. és az jó erkölcsben valo életednek szükséges voltárol 
iffiuságodban. erre valo nezve olvasad ennek az könyvnek 
elsö szakaszát. figyelmeteségel. 

3. Adgyad magadot valamely értelmes gyontato papnak 
gondviselése alá. kövesed tanácsát , az mit fog jovallani 

10 életed felöl, azt vigyed végben. semmi ollyan nagy dolgot 
hire nélkül ne cselekedgyól. vagy is valamely más okos ember 
tanácsa nélkül. 

De mind ezek felet kérjed az Is tent hogy adgyon álhatatos 
elmét. az te jó fel t e t t szandékidban. gyarapit tson meg az 

15 joban kegyelminek segittségivel. óh Istenem igazgasad lépé-
simet ösvényidben, hogy kine hágjanak lábaim. ^ . az bölcs-
nek tarsd meg ezeket az szép szavait. az Isten felö meg 
marad az bölcseségben. valamint az nap. az mely nem válto-
zik. az bolond pedig változik az holdnak természeti szerént.^-

20 lássad fiam mellyikót választod, az világ elöt nem akarnád 
hogy esztelennek ta r tanának . holot az Isten elöt az vagy. 
ha szolgálattyában álhatat lan vagy. 

[68b:] Őtődik Rész 
Az ötödik akadály, az jó cselekedetnek szégyenitöl 

vagyon. 
25 K. Leheté az hogy valaki szegyenellye jó cselekedet450 

cselekedni ? 
F. fiam bár ne lehetne. de elegen vannak ollyanok az 
kik451 szégyenlik. nincsen is az ördögnek nagyob modgya az 
lelkek el vesztésire, mint az jó cselekedet szégyenlésinek fel 

w találása, mert az gyenge elméket, mint az minémuek az 
iffiak, az szégyenel csak könnyen meg csallya. mivel az ö 
elméjek könnyen bé veszik az félelmet és az szégyent, arra 
valo nézve, az az csalárd lélek. az ö gyengeségekel. és ter-

450 jó cselekedet cselekedrű ? [így, ragtalan tárggyal. ] 
4 5 1 o l l y a n o k az az k ik [az — k é t s z e r í r v a , s o r v é g e n és új -sor 

e le jén . ] 

orrme rnalum 
aut pudore. aut 
timore natuni 
suffudit. 
tertull. iit 
apologetico 

r,i ifj 



mészet szerént valo szemérmeteségekel viszá élvén az452 jó 
cselekedetnek félelmire, e's szégyenlésire veszi öket, holot 
csak az vétket kéne szégyenleniek. 

Annak okáért. ezeket az hejában valo gondolatokot adgya 
5 elméjekben. hogy az jó erkölcs meg lévén vetve453 az embe-

rek közöt, nem is becsüllik azokot kik azt követik. söt még 
meg is csufollyák. ekképpen vonsza el öket az jó uttrol. 
meg fojtván bennek. az veszet szégyenel az jó gondolato-
kot., és jó454 szándékjokot. az üdveségre, holot némelykor 

10 oly eröt veszen rajtok azszégyen. hogy nem csak az jó 
cselekedetet. és az jó erkölcsöt szégyenlik. de söt még dicse-
kednek. feslet cselekedetekel. azt szégyenelvén. hogy nem 
ollyan hamisak mint az kik az bünben leg el merültebbek. 
sz. agoston gyonását olvasad ez iránt. lib. 2. Cap. 3. 

lo fiam ha ezen veszedelmes szégyen eröt vet t elméden, azt 
ugy ta r t t sad mint leg nagyob akadállyát üdveségednek., 
és ha idején magadból ki üzni nem igyekezel, minden bizo-
nyal el fog veszteni,455 hogy pediglen azt meg gyözhessed, 
az követ[69a:]kezendö dolgokra vigyáz 

20 Elöször, fiam mit szegyenlesz. ? az jo erkölcsnek cseleke-
detit szégyenledé, ? ugy mint az Isten szolgálattyaté, ? az 
melynél nincsen450 becsületeseb, ez világon, egy fejdelemnek 
szolgálattyát dicséretesnek tartod, , és az te örökös uradot, 
az menynek királlyát szolgálni szégyenled., holot mindenel 

25 az mi vagy néki tartozol. oh' mely nagy vakság. ! csak azt 
kel szégyenleni az mi magában457 rosz. és illetlen. 

2. ki elött szegyenled? azok elöt az hamisak458 elötté, az 
kiknek itéletek nem igaz ? kik az jót rosznak ta r t tyák , és 
az roszat jónak. nem külömben, hanem az ö rosz és hely-

30 telen indulatok szerént tésznek itéletet, ha tégedet meg vet-
nek. at tol vagyon. hogy utállyák az jo erkölcsöt, és azokot 
is, az kik azt követik, ez iránt mondgya az bölcs. hogy az 

452 az <cs) jó cselekedetnek 
453 vetve [Első v javí tva. ] 
454 jó [Beszúrás. ] 
455 el fog veszteni, <(p) hogy pediglen 
456 nincsen [J" — c-ből javí tva. ] 
457* magában [ban — beírás a soreleji margón. 1744.] 
458 h a m i s a k ( e l l ) e l ö t t é , 

Dileetio dei 
honorabilis 
sapientia 
Eccles. 1. 
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Istentelen gyülöli az Isten szolgálattyát, % az bolondok gyülölik 
azokot. az kik az rosztol szaladnak% az ki jár igazán, féli az 
urat. az ki pedig engedetlen az ö utaiban, meg utállya ötet. % 
ha az emberek dicséreteket ollyan igen szereted, miért nem 

5 keresed az értelmes jó erkölcsü emberek dicséretit, az kik 
tisztelnének. és becsülnének midön jót cselekednél. 

3. Emlékezél meg erröl az ret tentö fenyegetésiröl az Isten 
fiának. az fci459 engemet. és az én beszédimet szégyenli. azt, az 
embernek fiais szégyenli mikor el jövend az ö dicsöségével.^. 

10 gondold el magadban, micsoda re t tentö szégyen fogja el 
orczájokot, azon az irtoztato napon. az kik most szégyenlik 
az Isten szolgálattyát. mikoron vétkek az egész világ eleiben 
tétetik, és mivel az jót szégyenlették, azért el is hagyatnak az 
örökké valo csufságra, és szégyenre. az mely örökké fent 

15 marad. örökké valo szégyent és gyalázatot hozok ti reátok. 
mely el nem felejtetik.% 

Oh kedves gyermekem, kérjed gyakorta az Istent . hogy 
ve[69b:]gye el azt az nyomoru szégyent az elmédböl, és 
erösittse meg azt. mivel elmenek gyengesógitöl va-

20 gyon. szoktasad idején magadot arra. hogy az jot szabado-
son cselekedgyed. nem hajtván arra, mások mit mondanak 
az jóért ha meg vetnek. aval ne gondoly, csufollyad csufolá-
sokot. meg emlékezvén arrol. micsoda nagy bolondság inkáb 
gondolni az emberek becsülésivel. mint sem az Istenel. és 

25 az üdveségedel. tetczeni inkáb kivánni egy nehány rosz 
elméjü embereknek. mint sem annyi sok értelmes emberek-
nek. hogy sem az szenteknek, és még magának az Istennek. 
jól meg fontollyad mind ezeket. 

Hatodik Rész 
Az hatodik akadály. az rosz társaságtol vagyon. 

/ Articulus. 
Hogy micsoda ár talmas légyen az rosz 

tarsaság. 
K. Az mindenekel valo társaság4 6 0 artalmasé. ? 
F. oh kedves fiam ki adhatna nékem, oly hadhatos szo-
kot., hogy meg értethetném, micsoda nagy akadállya ez, 

459 k i [ B e s z ú r á s . ] 
4 6 0 t á r s á g [ E l í r á s . ] 

^Eccles. 1. 
v. 32. 
*prov. 13. 
v. 18. 
^prOT. 14. v. 2. 

^lucae. 9. 

^jerem. 23. 
T. *40. 
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*uoli cibo tuo 
iJlum perdere 
pro quo christus 
mortuus est. 
rom. 14. 

^errautes in 
eiTorem 
mittentes. 
2 tim. 2. 

#Matt.h. 18. 

üdveségednek, és niennyi sok iffiu veszti el magát minden 
nap. az rosz társaság4 6 1 miat. 

Ez. ez, az ördögnek egyik lesse. az melyre várja az ifia-
kot. és ha, az fellyeb meg mondot akadályok által el nem 

0 vesztheti öket, az462 gonoszok társaságában ejti, az kiknek 
beszédek és rosz példa adásokal meg ront tya az leg szentebet 
is közüllök, és fel habori t tya lelki üsméreteknek ál lapottyát . 
és sokszor nagy fel háborodásban is463 veti az ollyan lelkeket. 
az kik az elöt az roszat nem tudták, és az kik az kísértetek-

10 ben meg ta r to t ták az jó erkölcsöt. 
Oh Istenem leheté, hogy ez az veszet lélek, az emberek 

el vesztésire. magokot az embereket vegye eszközül, ? és az 
[70a:] emberek legyenek néki szolgai, hogy az magok 
attyafiai ellen az ö dühösségit végben vitetvén vélek, magá-

l o val együt vigye öket az örökké valo kárhozatra . nem tudom 
mellyiket az ke t tö közül szánnyam inkáb. azokoté, az kik 
ollyan hamisak. hogy beszedekel és rosz példa adásokal484 

okai attyafiok el veszésinek, vagy is azokot. az kik magokot 
el hadgyák tériteni, nem kerülvén társaságokot, sokal, 

20 inkáb mint sem az mirigyben lévö embereket. 
Mivel az mi az elsöket illeti, nem nyomorultaké4 6 5 azért, 

hogy el vesztik társaságokal azokot, az kikért az kristus 
jesus meg h o l t ^ és mint ha nem volna az elég hogy magokot 
el kárhozta t tyák, hanem még okai lésznek az magok at tya-

20 fiok ká rhoza t tyának ,^ eszközei lésznek az ördög hamiságá-
nak. és ök viszik végben annak az átkozotnak tisztségit. 
hogy az embereket az bünre466 vegyék, és az pokolban vessék. 
nyomorult Cain, számot fogsz adni az te a t tyád fiának lel-
kiért., boszu állásra fogja az Is tent kérni. ellened, az ki 

30 számot fog kérni tölled, az Is ten fia azt mondgya. jaj az 
embernek az ki által az botránkozás lészen,^ 

Az mi pedig azokot illeti, kik az feslet erkölcsre adgyák 
magokot. az rosz társaság miat, ezek annál is méltobak az 

461 társaság [g — fc-ból javítva. ] 
462 az {gosz) gonoszok 
463 is [Beszúrás. ] 
464 példa adásokal [A második d — fc-ból javítva. ] 
465 nyomorulultaké [Elírás. ] 
466 biinre vegyék, [6 — ?>-ből jnvítva. ] 
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szánásra, hogy ez, az magok fogyatkozásátol vagyon. holot 
minek u tánna sokszor intettek volna arra. hogy az iffiaknak 
semmi nem veszedelmeseb az rosz társaságnál. hogy az miat 
szokot az jó erkölcs hajo törést szenvedni, és hogy ezt sok-

5 szor magokon is tapasztal ták üdveségeknek nagy kárával . 
de még is mind467 ezek az intések utánis, nem oltalmazák 
magokot attol az veszedelemtöl. holot szabadoson, és féle-
lem nélkül gyakorolnak ollyan társaságokot. melyet inkáb 
kéne kerülni mint az halált. oh Istenem micsoda vakság ! 

10 Az Isten neviért kérlek fiam, vigyáz erre az nagy aka-
dállyára az te üdveségednek. és el ne veszesed magadot 
ollyan nyomorultul, nem én intelek erre hanem az sz. lélek. 
mennyetek[70b:2 el, mennetek el, fussatok ki onnét. és semmi 
tisztátalant ne illesetek.i68^ fussatok ki babiloniábol. és ki ki 

lo tarttsa meg az ö lelkét. ^ 
Halgassad az bölcset, mely at tyai modon int téged. sze-

relmesm fiam ha az bünösök el akarnak hitetni téged, ne fogacl-
gyad beszédeket. ha azt mondgyák gyere mi velünk, szerelmes 
fiam ne járj egy uton ezekel. tartozta-sd meg az te lábaidot ezek-

20 nek ösvényektöl. mert az ö Idbokal az gonoszra futnak. és 
sietnek az vérnek ontására,^ az gonoszoknak utokon ne járj, 
se ne járj az gonoszoknak ösvényeken. vond el magadot attol, 
és által ne meny azon. térj el arrol, és meny el melölle. -£•. 

II. Articulus 
Hogy két dolog ártalmas. az gonoszok társaságaban. 

az beszed, és az rosz példa adás. 
Az szent lólek tégedet arra int, hogy az gonoszok társa-

ságában két dologtol kel félni, az beszédektöl, és rosz példa 
adásoktól. 

Az mi az beszédet illeti, az iránt sz. pal azt mondgya, 
30 ne tévelyegjetek, az jó erkölcsöt meg ferteztetik az gonosz társa-

ságok ^ meg másut, az haszontalan valo beszédeket meg 
tiltsad, mert nagyob illetlenségre nevékednek.% sz. jakab azt 
mondgya. hogy az nyelv ollyan tiiz, mely az veteknek tüzét 
gyujtya fel az lélekben. mely az gyehennának tüzétöl van fel 

467 mind [n - d - b ő l javí tva. ] 
468 illesetek. [s - t-ből javí tva. ] 
469 szerel [Elválasztás u tán nem folytat ta az új sor elején.] 

^ i sa i ae 52. 

* j c r cm. 51 

^ p r o v . 1 . 

íífprov. 4. 

^ l cor. lö 
v. 33 

* 2 tim 2. 

^ j acob i 3. 
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gerjesztetve.^ sz. david pediglen hogy az gonoszok nyelve 
ollyan mint az kigyoé, és az aspis kigyónak mérge van az ő 
ajakokon. ^ 

Az feslet erkölcsüek470 bár meg tartoztassák is magokot az 
5 beszédben, de az ö rosz példa adások csak ártalmasok. mert 

az ki illeti az szurkot meg undokitatik attol. és az ki társalkodik 
az kevéllyel: hasonlo lesz ahoz.^ ne tarcs barátcságodot az 
haragosal. és az dühösködövel. hogy ne tanullyad az ö utait^ 
az ki jár az bölcsekel bólcs lészen, az ki pedig magát társul 

10 adgya az bolondokhoz. hasonlo lesz hozájok.% igen hathatos 
az iffiak elméjin az példa. az roszakal valo társalkodások, 
arra [71a:] viszi öket, hogy baráttságórt kövessék is öket. 
óh baráttság, mondgya sz ágoston. mely ellensége vagy az 
lelkeknek oh elmének vaksága, mely sok rosznak vagy oka. 

15 hogy tessél másoknak mikor mondgyák, mennyünk, és cséle-
kedgyük, és akor szegyenlik az szemérmeieséget ^ 
*o nimis inimica amicicia. et seductio mentis. nulla lucri mei causa. ulciscendi libidine 
sed cuni dicitur eamus. faciamus. et pudet non esse impudentem s. Aug. lib 2. conf 9. 

hogy pediglen meg láthassad fiam világosan micsoda 
nyomorult állapotban veti az rosz társaság az iffiakot, hal-
gassad mit mond ugyan ezen szent maga felöl. 

20 Ollyan nagy vakságal vetettem magamot az rosz erkölcsben, 
hogy szégyenlettem azok elót kik velem egy idösüek valának 
hogy ollyan gonosz nem volnék mint ökk, midön hallám töllök 
ki beszélni vétkeket, és még azokal dicsekedni, én is roszat cse-
lekedém, de nem azért hogy az cselekedetet kedvellettem volna. 

2o hanem azért hogy cselekedetemért meg dicsérjenek. micsoda 
méltob az gyalázatra ez vilagon az rosz erkölcsnél, ? én pedig 
hogy meg ne gyaláztassam gonoszab akartam lenni, és mikor 
magamban nem talaltam valami hamiságot. akor ugy tétettem 
magamot, mint lia valamely vétket meg cselekedtem volna, 

30 azért. hogy ártatlanságomért aláb ne becsüllyenek, és meg ne 
vessenek, annál is inkáb hogy tisztáb életii valék másoknál. 
ihon minémü tarsakal járék babilonianak széllyes uttzáin, 
heverkezvén az sárban, mint valami jó illatu kenetben. % 

Látodé fiam micsoda nyomorult állapotban vala sz ágos-
35 ton iffiukorában az rosz társaság miat. mind ezekböl rettentö 

4 7 0 e r k ö l c s ü e k <(m) b á r m e g t a r t o z t a s s á k i s m a g o k o t 

*psalm. 139 

*Eccles. 13 

^•prov. 22. 

*prov. 13. 

*S Augst. 
lib. 2. 
Conf. Cap. 5. 
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nehezen térhete ki, az Istennek csudálatos képpen valo 
segittsége által. hasonlo veszedelemben jaj ! vagy is az örök471 

veszedelemben esel. hogy ha az rosz társaságot jó idején el 
nem kerülöd. 

[71b: ] III Articulus 
Hogy négy féle rosz társaságot kell el kerülni. 

Elöször.472 Irtozál fiam azoknak társaságoktol. kik nyil-
ván valo rosz erkölcsüek. szabad életuek. Istentelenek. és 
azoktól kik móg az leg nagyob vétket is el nem titkollyák. 
ugy mint az kik szemérmetlenek. esküvök, részegesek. kik 

10 még dicsekednek ezekben. valamint az bölcs mondgya. 
kik örülnek rosz cselekedeteknek, és dicsekednek Istentelensé-
gekben.^. 

2 kerüllyed valamint az mérget. kik még csufságot üznek 
az jó erkölcsböl, kik téged az bünre ösztönöznek, mind pedig 

15 azokot kik rosz473 beszédüek, ha szinte nem rosz erkölcsüek 
is, mert az roszrol valo beszélgetés akár kitöl légyen de ártal-
mas., és az ereje veszedelmes, mert vétket bocsát az szivibcn 
annak, ki azt örömest halgattya. 

3. kerüllyed azoknak társaságokot. kik magokot el tit-
20 kollyák. és nyilván noha az vétekre nem sürgetnek is, de 

ugyan csak az Isteni szolgálattol el forditanak. ugy mint az 
imádságtól: az szentséghez valo járulástól. azt fogják mon-
dani hogy néked ezek nem szükségesek., hozád nem illen-
dök, most annak ideje nincsen, más dolgod is vagyon, és hogy 

20 jobban az elmédet arrol el fordithassák, hejában valorol 
beszélnek, az mulattságokrol. el mult idökröl, az illyen tár-
saság fiam igen ártalmas noha nem tettzik. 

4 Azoknak az iffiaknak is kerüllyed társaságokot. kik 
restek. henyelök, kiknek semmi hivatallyok nincsen, ha 

30 szinte vagyon is, de azt roszul viszik végben, az illyek pél-
dáját ha követed henyélésben esel. beszédekel el hitetnek. 
azt fogják jovallani hogy dolgodot, hivatalodot hadgyad 
félben, magadot mulasad, arra tanyi tanak hogy az já tékot 
szeresed, az vendégséget, musikát, tántzot . ezekböl meg más 

471 örök [Második ö — megkezdett &-ból javí tva. ] 
472 Elöször. [r —6-ből? javítva. ] 
473 rosz ( p ) beszédüek, 

^pror. 2. 
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*prov 26. 
16. 

^prov. 13 v. 4. 

állapotok[72a:]ban is vetnek tegedet. vigyáz hát ezekre, és 
abban bizonyos lógy, hogy nem lehetz veszedelmeseb társa-
ságban az illyennél. 

Végezetre fiam emlékezel reá arra. hogy vagy hamar, 
5 vagy késön, de az Isten haragja az gonoszra szál. lá thato , 

vagy lá thata t lan képen, azt mondgya az bölcs, az Istentele-
neknek gyülekezetekben tüz gyulad fel. és az versenyes nemzett-
ségekre harag gerjed fel.ifc meg másut. hogy az bünösöknek 
utok jólléhet kövel rakot meg, de annak vége az pokolnak mely-

10 sége^. nyomorult az az kit meg intenek, még is el nem 
kerüli az veszedelmet. távozál el az hamistól.és az bün. el tér 
te tölled * 

Hetedik Rész 
Az hetedik4 '4 akadállya az iffiak üdveségeknek. 

az henyéléstöl vagyon 
10 K. Az idönek hejában valo elvesztése, ártalmasé az 

iffiaknak ? 
F. fiam ez az akadály leg ellenkezöb az üdveségedel. mert 
ez neveli és táplállya az többit is, az henyélés oka az tudat -
lanságnak, ez okoza az engedetlenséget. mert az henyélö 

20 elme nem örömest tanul . az munkátol még elöre fél, el 
hitetvén magával hogy eleget tud. az oktatást , és az taná-
csot bé nem veszi. azért hogy annak követésit el kerülhesse. 
azt mondgya az irás, hogy bölcsebnek láttatik az rest az maga 
szemei elöt, hogy nem mint hét bölcs, kik az okoságra intenék 

2a ötet.^ ez az annya az álhatatlanságnak is. az rest akar is, nem 
is^ ma egyet akar, holnap mást , ma jot akar, holnap azt 
meg vál toztat tya, ez is az oka hogy szégyenlik az jót. mert 
lágyan kivánnyák az jó erkölcsöt el érni, az félelem 7ágyá 
tészi az restet^ az rosz társaságnak, és az veszedelmes mulatt-

30 ságnak keresésit, csak az resztség okoza, egy szoval ez okoza 
rend szerént az t isztátalan vétket is. mely anyi iffiakot 
veszt el. és nincsen ollyan vétek. ollyan bünre valo [72b:] 
alkalmatoság, az melynek az resztség nem volna oka ugyan 
azért is mondgya sz. bernárd. hogy az resztség minden 

35 kisérteteknek és rosz gondolatoknak. tisztátalan hellye, az rosz 

474 hetedik <ada) akadállya [<d)-ből (k ) - t próbált javítani.] 
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beszélgetésnek annya. az jó erkölcsnek mostoha annya. élö 
emberneki7í koporsoja és minden rosznak moslékos hellye. ífc 

^omnium tentationum et cogitationum malorum et inutilium sentina. mater nugarum 
noverca virtutum. mors animae. vivi hominis sepultura. sentina. omnium malorum 
s. bern serm. ad frat. de monte dei. 

oh kedves fiam nem méltoé az, az szánásra. hogy ez az vétek. 
az mely kut feje annyi vétkeknek, oly közönségesé löt az 

5 iffiak közöt, és mint egy természeté vált bennek, mennyit 
nem látz ollyat, ki csak henyélésben tölti az idöt, és az dol-
got, valamint az halált kerüli, semmi tisztességes állapotban 
magokot nem foglallyák. ha valamihez kezdenek is abban 
hadgyák. vagy is azt roszul viszik végben, csak az magok 

10 mulattságát keresik, és szeretik, az játékot, sétálást, az jol 
lakást, ezek leg nagyob foglalatoságok nékiek. 

Ettöl vagyon hogy ollyan fel fordult életet élnek. ez is az 
oka hogy az jó erkölcsöt nem kedvellik. az leg szükségeseb 
igazságokban tudatlanok, az Istent el felejtik, és az üdvesé-

lo get. ettöl vagyon az rosz társaság, ebböl származnak min-
den rosz hajlandoságok. az mellyek eröseben nönek az lé-
lekben, mint valamely jó kövér földben az fü. attol is vagyon 
hogy egész életekben haszontalanoká, és henyélöké marad-
nak. mivel iffiuságokban el mulatták valamely jo dolgokban 

20 foglalni magokot. nem is beszéllek azokrol az vétkekröl, 
az mellyekben az henyélés vetette öket. és az melyböl ki 
sem térnek soha. 

oh adná Isten, hogy ollyan könnyii volna. ki irtani az 
iffiak elméjiböl ezt az tunyaságot. az micsoda könnyü meg 

25 mutatni nékik ennek veszedelmes voltát. de ez az feslet 
erkölcs oly igen meg hatotta az ö sziveket, hogy még nem 
is akarják meg üsmérni micsoda roszat okoz az nékiek. 
azért, hogy ne kénszerittessenek aztot el hadni. az bölcs 
mondgya. oA/[73a:]íe rest, meddiglen fekszel, mikor kelsz fel 

30 álmodból. miglen fekszel álmodozásokal, azon közben el jö, 
mint az gyors uton járo. az te szegénységed,*76 és az te szüköl-
ködésed. mint az fegyveres ferfiu^ 

"* embernek ( p ) koporsoja 
76 s z e g é n y s é g e d , [y — s-hől j a v í t v a . ] 
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kedves fiam nyisd fel szivedet erre az beszédire az sz. 
léleknek. és üzed el onnét az resztséget. erre valo nézve, 
ezeket az intéseket adom elödben. az mellyeket gyakorta 
figyelmeteségel kel el olvasnod. 

5 Elöször. tud meg azt, hogy minden emberek az munkára 
jöt tek 'ez világra. az Isten arra rendelvén öket, még világ 
kezdetekor. az te orczádnak veritékivel egyed az te kenyeredet. 
még nem földé lészesz, mert abbol vétettél^ ha pedig ment 
akarsz attol lenni, kivánván könnyü életet élni. ugy az 

10 Is ten -akarattya ellen jársz, meg bontod az rendet mellyet 
szabot., micsoda okod vagyon. abbol az közönséges és igaz-
ságos rendböl magadot ki venni, mivel ö móg abbol senkit 
ki nem vet t . ha pediglen okod nincsen, micsoda bizodalomal 
maradhatz tunya életedben. ? 

10 2. ha az emberek arra kötelesek hogy egész életekben dol-
gozanak. iffiukorokban arra még kötelesebek. mert az iffiu. 
ha nem foglalatoskodik iffiukorában valamely tiszteséges 
munkában. sok feslet erkölcsöt és rosz szokásokot fog gyüj-
teni, niellyek holtig meg maradnak. azért. mert az iffiuság 

20 idejében, alkalmatosab az elmét gyakorlani, és az joban 
formálni. ugy abban az idöben is lehet valamely hivatal-
ban lépni. mert ha egyszer az idö el vész, azt hellyre nem 
lehet hozni, az el mult idö, viszá nem jö. 

3. Gondold meg azt, hogy az iffiuságodnak el vesztet 
2D drága idejét, keservesen meg fogod még bánni. midön észre 

veszed magadban. alkalmatlan voltodot az jó dolgokra. 
valamint illyeneket sokakot látz, ezt most nem hiszed, de 
még meg fogod azt érezni, akoron pedig késö. lesz. 

4. Ha mostanában nem gondolsz is aval, hogy még azt 
30 meg [73b:] fogod bánni, de nem irtozolé attol, micsoda szá-

mot fogsz adni az Istennek az te iffiuságodnak roszul el 
töl töt idejiért? akor az ret tentö itéletkor az egész életed 
elödben tétet ik. mind részenként. az leg elsö kérdes az 
lészen, hogy mi képen töltötted az iffiusagodnak idejit. ? 

3a mit felelsz erre az kérdésre, ót elödben adgyák. hogy abból 
micsoda rendeletlenségek következtek, minemü tudatlansá-
gokot okoztak néked, micsoda vétkeket cselekedtetet veled, 
micsoda feslet erkölcsökben ejtet, mit fogsz felelni midön477 

477 m i d ö n { n ) e z e k e t 

ífcGenes. 3. 
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ezeket fogják az szemedre hánni, és ha semmi mentséged 
nincsen, oh' micsoda itéletet nem várhatz magadra 

5. Mennyi lélek vagyon pokolban. kik meg üsmérik, hogy 
kárhozattyoknak eredete, az iffiuságok idejének, roszul valo 

0 eltöltésitöl478 vagyon, ha az te idödböl remelhetnének egy 
szem pillantásni idöt, oh Istenem mit nem cselekednének 
annak meg nyerésiért. hogy azt hasznoson tölthetnék, lehetó 
nyomoruságokal nem gondolni, és károkon nem tanulni, és 
el nem kerülnöd azt az nyomoruságot az melyben estek 

10 tunya életekórt. 
Oh edes gyermekem kénszeritlek azért az szeretért470 az 

mellyel tartozol lenni üdveségedhez, hogy el kerüllyed az 
resztséget, mert ez leg nagyob akadállya üdveségednek, 
hogy el kerülhessed két dologra vigyáz, elöször, végy magad-

l o nak ollyan tiszteséges foglalatoságot. az melyben töltsed 
egész iffiuságodot. másodszor, arra vigyáz, hogy hejában ne 
heverj, mindenkor valamit munkálkodgyál, vagy az mi az 
hivatalodot illeti, vagy olvass. vagy ha magadot mulatod is, 
ugy légyen hogy mindenkor háláadás kövese, mert az ördög 

20 mindenkor azt az alkalmatoságot keresi az kisértetre. hogy 
henyélve tallályon, azért kövesed sz. hieronimusnak ezt az 
szép tanácsát. munkálkodgyál mindenkor valamit hogy az 
ördög mindenkor*80 foglalatoságban talállyon.^ 
^facito aliquid operis ut te semper diabolus iriTeniat occupatum. 
s. hiero epist ad rusticum. 

Nyolczadik Eész 
Az nyolczadik481 akadály, az szemérmetlenségtöl 

25 vagyon [74a:] 
K. leheté nagyob akadály, az t isztátalanságnál ? 
F. fiam. nem lehet se nagyob, se veszedelmeseb, se 
közönségeseb akadály az tisztátalanságnál, azt jól meg 
gondolván, lehetetlen azt ne mondgyam az prophétával , oh 

30 ha valaki az én fejemet vizeké változtathatná, és az én szemeimet 

478 eltöltésitö [íráshiba, mert Mikes mindig kiírja a tol, töl ragot. ] 
479 szeretért [Iráshiba ? Lehet eredeti alak is, egyszerejtéses 

változat is. Vö. még előbb szereteJcben, alább többször szereíü.] 
4 8 0 minkor [Elírás.] 
481 nyolc/.adik [Z —?i-ből javítva. ] 

33* 515 



köny hullatások kut fejévé, hogy éjel napal siratnám az én 
népem veszedélmit.^ mivel kedves fiam kinek lehetne azt 
tekinteni mennyi sok számu iffiakot tart szolgálattyában ez 
az vétek. micsoda rablást cselekszik az lelkekben. mennyi 

5 szamtalan sok vétket cselekedtet vélek, minémü rendelet-
lenségben veti öket, üdveségeket micsoda veszedelemre veti. 
és az őrök kárhozatra, mondom kicsoda tekinthetné ezt az 
sok482 veszedelmet. hogy az szive meg ne esnék mind ezeken, 
és szánakozás nelkül lehetneé öket meg nem inteni az vesze-

10 delemröl, és nem segiteni hogy azt el kerüllyék, holot micsoda 
vakságal sietnek arra? annak okáért kérlek fiam függeszed 
az elmédet ezekre az elmélkedésekre amelyeket483 elödben 
adok. hogy vegyed eszedben micsoda irtozásal kel lenned 
ehez az vetekhez. mint az te üdveségednek leg nagyob ellen-

15 ségihez, es az mely ha nem vigyász. oka lesz minden bizo-
nyal el yeszésednek 

/ Articulus 
Hogy az tisztátalan vétek, leg nagyob ellensége 

az iffiuságnak. és hogy az egyedül, több iffiakot 
kárhoztat el. mind sem minyájan az töb vétkekk. 

20 Adná Isten hogy ezen mondásom inkáb álom volna mint 
sem igazság. és ugy lehetne abban kételkedni, valamicsoda 
igaznak kel azt tartani, de az minden napi proba meg 
mutattya két dologban, hogy nem lehet abban kételkedni. 
1 hogy nagyob része az iffiuságnak az alat az vétek alat 

25 vagyon. 2. hogy azok közöt kik erre az vétekre adgyak 
magokot. sokan vannak kik más féle vetekre nem hajlandok. 

Elöször.484 nem méltoé Í l / j j <l/ i szánakodásra. hogy az élet-
[74b:]nek, leg ártatlanab ideje ugy meg légyen rontva, és az 
anyaszent egyháznak leg diszeseb része gyaláztatva evel az 

30 fertelmes vétekel, elig kezdenek az iffiak eszesedni hogy 
ez az vétek kezdi öket ostromlani, elméjekben lopja magát, 
eröt veszen kivánságokon. el foglallya gondolatokot. azután 
szivekben fel gerjeszti az tisztátalan szeretetnek gyönyörü-

182 sok [Beszúrás a soreleji margón.] 
483 * amelyeket [Beszúrás. 1744.] 
484 Elöször. [E- e-ből javí tva . ] 

* jereni. 9. 
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ségit. az mely nevekedvén az idövel. ugy anyira eröt vészen, 
hogy nehéz azt el oltani. 

Ez egy485 részint az természet meg romlásatol vagyon; az 
mely hajlando az roszra. az mint az szent irás mondgya.^e 

0 más részint az iffiuságnak természetitöl vagyon. holot az 
testnek gyengesége, és az vérnek melegsége, hajlandobbá, 
és érzékenebó tészi öket arra az vétekre, azért is mondot ta 
egy pogány philosophus. hogy az mértékletlenség. az iffiak 
vétke, egy részint az ördög hamiságátol is vagyon, ki az 

10 embert ollyan felöl ostromollya. az hol leg gyengéb. az 
testnek gyarloságát veszi elö hogy az elmét az maga birtoka 
alá vethesse. azert is mondgya sz. hieronimus, hogy az 
gonosz lélek tudvan az iffiuságnak fel buzdulását. mester-
kedik azon hogy fel gerjesze szivekben az t isztátalan szere-

15 tetet . gerjesztvén fel bennek sebeseb és kegyetleneb egö 
kementzét, mint sem az mellyet készitetet volt az babiloniai 
király az három ár ta t lan iffiunak, mivel az csak az testnek 
ár thatot . de az másik oly tüzet készit az lélek számára 
mely486 soha el nem fog aluni ^. 

X. adversum juvenes et puellas aetatis ardore hostis noster abutitur et inflainmat rotam 
nativitatis nostrae haec sunt ígnita diaboli jacula quae simul et vulnerant et inflam-
mant et a rege babilonio tribus pueris praeparatur. s hiero epist ad demetriadem 

20 Oh kedves gyermekem hajol meg tekintyük micsoda meg 
romlot szokások vannak az iffiak közöt, elégé nem szán-
hat tyuk öket, de az mi leg nehezeb, az, hogy csak az tisz-
tá ta lan vetek annak az oka. mivel az bizonyos hogy sokak 
vannak ollyanok., kik nincsenek más vétkek alá vet te tve, 

25 ha szinte vannak is bennek más féle fogyatkozásók., de 
mind attol az vétkektöl származnak, az melyektöl ha487 meg 
szabadulhatnának, tiszta és ár ta t lan életet élnének, ellenben 
pedig, azok, az kiket meg gyözöt ez az t isztátalan indulat , 
tele hamiságal valo életet élnek. és minden nap uj vétket, 

80 és rosz szokásokot szednek magokban, ollyan nyomorult 
állapotban vetik ma[75a:]gokot. hogy gyakorta az peniten-
tzia tar tásra alkalmatlanok. nyomorult vétek mért veszted 

485 egy [Beszúrás;] részint az természet [természet szóvégi í-je 
n-ből javítva. ] 

486 meg [Elírás; mely helyett. ] 
487 ha [h — a-hól j a v í t v a . ] 
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igy el az iffiuságot ollyankor. az mikor az üdvesegnek uttyá-
ban kezdenek lépni, leheté hogy el ragadgyad az Istentöl 
annyi488 sok szép lelket, kik ártatlanságban élnének, és az489 

azokot az rosz kivánságnak. az ördögnek, és az örökké valo 
5 tüznek áldozad, oh' átkozot tisztátalan vétek, kicsoda az, 

az ki téged ugyan érdemed szerént meg utállyon ? fiam olva-
sad figyelmeteségel az mi következik. 

II Articulus 
Hogy micsoda keserves dolgok követik az 

tisztátalan vétket. 
10 Az auctor ki az de bono pudicitiae nevü könyvet irta, az 

kit is sz Cyprianusnak tulajdonitnak. keservesen irja le, 
micsoda szerencsétlenségek követik ezt az vétket, mondván. 
az szemérmeilenséq ollyan!191 utálatos indulat, mely nem kimélli 
se az testet. se az lelket. mely tellyeséqel az embert rabjává tészi 

15 az tisztátalan szeretetnek, mely eleintei32 kecseqteti ötet, hoqy az 
szivet meq nyervén, az után jobban el veszthesse. mely el fo-
qyasztya az joszáqot az szégyenel eqyüt, mely fel indittya az 
rosz indulatot mértekletlenül, mely semmivé teszi az jó lelki 
üsméretet. mely az penitentzia nem tartásnak annya, vesze-

20 delme és romlása. az élet leg szeb részinek. %. iffiuság-
nak493 

^impudicitia semper est detestanda"10 obscoenum ludibrium reddens miaistris 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. cupditatum infesta rabies. incendium conscientiae bonae. mater impcni-
tentiae, ruina melioris aetatis. 
auctor libri de bono pudicitiae. 

félre tészem azt micsoda kárt teszen ez az vétek az test-
ben, az becsületben, és az joszágban, hanem csak azt adom 
elödben, micsoda veszedelmet szerez az lélekben. 

25 Elöször, az Isten félelmit, és az jó hajlandoságokot el 
tőrli az iffiakban, mivel sok jol neveltetet iffiakot látunk 

488 annyi <sok> sok [Törlés a sor elején. ] 
489 az azokot az rosz [Első az fölösleges, de nincs tőrólve. ] 
4 9 0 detestanda <(obscos)> [?] obscoenum 
4 9 1<ollyan) ollyan [Törlés a sor végén. ] 
492 eleinte <keg) kecsegteti 
4 9 3 iffuságnak [fráshiba. ] 
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oilyanokot kik eleinte az jó erkölcsre vonszanak.424 az vét-
ket utállyák, az jora hajlandók. és az Isteni félelem ugy 
tetzik mint ha vélek születet volna, azért ebben az állapot-
ban meg is maradnak mind addig, valamég az tisztátalan 

5 vétekben nem esnek. de mihent az meg gyözi sziveket. 
azonnal ki üzi ezeket onnét, elsöben az gondolat megyen 
bé, az gondolat azután rut kivánságá válik. az kivánság 
[75b:] az szemérmetlen cselekedetre viszi, ötet, ezek az vét-
kek meg szaporodván, el rontyák minden jo hajlandoságokot. 

10 mindenek más képen tetczenek nékik mint sem az elöt, az 
vétek nem láttzik már nékik ollyan nagynak. ahoz hozá is 
szoknak. és ollyan az ki az elöt irtozot egy halálos vétket 
cselekedni, azután semminek tartya százat cselekedni, ha 
egyszer meg gyözi ez az rut indulat. oh Istenem micsoda 

10 változás, és micsoda fel fordulása az lelki üsméretnek. 
Az második ereje ennek az véteknek. az hogy. meg utállya 

az jó erkölcsöt,495 a szent és üdveséges dolgokot, azt ki nem 
lehet gondolni micsoda gyülölségel vannak azok, kik ez alat 
az vétek alat vannak, mindenhez. az mi az üdveséget illeti, 

20 az imádság unadalmas, az szentségeket meg vetik, az Isten 
szava nékik nem használ, az Istenes könyveknek olvasását 
nem is szenvedhetik, az nem csuda fiam hogy az kin hideg 
lelés vagyon. az ételt496 nem kivánnya, söt még minden 
keserünek tetczik néki. hasonlo képpen az ki egyszer az 

25 tisztátalanságnak forró hideg lelósiben esik, izetlennek talál-
lya az szent dolgokot. és az mi udveségre vezetné. mert el 
hatván szivét az testi tisztátalan szeretet. nem engedi néki 
hogy meg izelittse az jó erkölcsnek édeségit. valamint szent 
pál mondgya. 

30 Harmadik ereje ennek az véteknek, az elmének meg vakulá-
OOÍIJ OjZl melyet meg gátol ez az vétek, hogy meg külömböztet-
hesse az jót az rosztól, és igaz498 itéletet tehesen. mert lehe-
tetlen hogy meg ne légyen romolva az ollyan elmének itélete, 

494 vonszanak. [voszanakból javí tva, n beszúrásával. ] 
495* erkölcsöt, <és minden> a szent [a — tórlés fólé írva. 1744.] 
496 ételt [éléltből javí tva az ékezet áthúzásával .] 
497 * az <kit> melyet [mdyet < ki t ) fölé írva. 1744.] 
498 * igaz<tételt> itéletet [itéletet <tételt> föló írva. 1744.] 
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ki ez499 alat az rosz indulat alat vagyon. és hogy ne itéllyen 
igazságtalanul az szent dolgokról. ehez az vétekhez valo 
ragaszkodás, azt hiteti el véle, hogy az nem igen nagy vétek, 
(mert rend szerént az hajlandoságunk szerént teszünk ité-

5 letet:) el hitetvén azt is véle, hogy abbol ki térhet5 0 0 mikor 
néki tetczik, meg homályosit tya [76a:] az elmét hogy által 
ne láthassa rosz végit, és az nyomoruságot mellyel jár ez az 
vétek, az Is ten itéletiröl valo emlékezetet az elméböl el tá-
voztat tya. és azon is igyekezik hogy azt magábol ki vethesse. 

10 szabadabban vétkezhessék azután. valamint az két undok 
öreg emberek felöl mondgya az irás, kik susánnát akarák 
meg rontani, el forditották szemeket. hogy ne látnák az eget. és 
hogy ne is emlékeznének meg az Isten itéletiröl.501^. látodé 
fiam. az szemérmetlenségnek. ez az szokása hogy meg va-

15 k i t tya az elmét. és önnön magát is meg vakittsa. meg fojtván 
magában az jó gondolatokot. hogy bát rabban vétkezhessék. 

4. Az elmének vakságábol származik az kevélység. mely 
nem engedvén meg az elmének hogy az maga jovát meg 
üsmérhesse az jó oktatásokot meg vet tet i véle. az intéseket 

20 semminek hajtya. az leg üdveségeseb tanácsokot neveti. az 
mennyiben az iffiu elme lágy es hajlando erre az vétekre. 
annyiban kemény az jó intésnek bé vételire. az bölcs azt 
mondgya. az bölcs ember, az beszédet hálgattya. dicséri azt, 
és magának meg tartya. ha pedig az bujálkodo hallotta azt. 

25 nem kedvelli. és még háta megi veti azt ^ 
5. Az ötödik ereje ennek az véteknek, az akaratnak. az 

roszban valo meg keményedése. mert valamint az vétek 
szaporodik, az lelek is ahoz képest szokik ahoz, és abban 
meg keményedik. annyira hogy semmi at tol el nem von-

30 ha t tya . az hihetetlen volna, hogy ha csak minden nap nem 
látnok. hogy azok kik ez alat az vétek alat vannak micsoda 
ostobáká, és meg általkodottoká lesznek, minden jora alkal-
matlanok az Isten kegyelmének beszédére süketek, az Isten 
igazságának fenyegetésit. ós ostorozását, csak álomnak tar-

35 tyák, bizonyság az lót ké t veje. kik semminek tar to t ták 

499 ki ez <^az) alat az rosz 
6 0 0 térhet [het — beszúrás;] mikor néki tetczik, <[elmej) meg 

homályosit tya [az ly — l-je s-ből javítva.] az elmét 
801 itéletiröl. [e — i-ből javí tva. ] 
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midön intené öket hogy mennének ki sodomábol. -& azoknak 
példájok, az kiket az Isten keményen meg bünte te t ezért 
az vétekért. az rajtok502 nem fog, azok az szerencsétlensé-
gek, mellyek törtennek magokon hasonlo-[76b:]kon.503 az 

5 elméjeket meg sem hat tya , annyira meg is birta öket az az, 
irtoztato504 fajtalan indulat, hogy semminek505 ereje nincsen 
hogy öket at tol el fordithassa, azért is mondgya sz. agoston. 
hogy az gyönyörüsége az tisztátalan506 indulatnak, olyan volt 
mint lántz, mely ötet kötve tartotta. az melynek is zörgése ugy 

10 meg sükelitette vala. hogy az Isten kegyelmit nem is halgathatta. 
azután azt mondgya. hogy ez az sükettségioa kevélységiért valo 
büntetés vala. mely ötet el távoztatta az Istentöl.^ oh mely 
nyomorult állapotban jut az lélek, az szemérmetlenségért. 

^obsurdueram6'*7 stridorae catenae mortalitatis meae. poena superbiae animae meae. 
et etiam longius á te. 
Conf. lib 2. 0. 2. 

6 Az tisztátalan véteknek, mind ezen az veszedelmes509 

lo u t tyain kivül is, még vagyon egy, az mely önnön maga az 
veszedelem. az többi is ebben szolgálnak., az pediglen, az 
halálos vétekben valo halál, ez az, veszedelmeknek vesze-
delme. és minden nyomoruságoknak nyomorusága. sokszor 
okoza ezt az veszedelmet ez az utálatos vétek, szüntelen is 

20 tölti az poklot számtalan roszul valo holtakal. az mellyet ö 
okozot azoknak kik ötet követték. némellyek azok közül 
oly hirtelen valo betegségben estenek. hogy se idejek, se 
modgyok nem volt az penitentzia tar tásra. némellyek ollyan 
történetböl holtak meg, hogy meg nem510 gondolták halálo-

25 kot. mások pediglen. akaratal meg általkodnak. és meg 
keményednek az vétekben. az Isten el hagyván öket halá-
lok oráján, mivel ök is el hadták vala ötet életekben. halgas-

502 rajtok [a — o-ból javí tva . ] 
503 hasonlon[76b:]lokon. [Iráshiba.] 
S 0 4 i r tozta [Iráshiba. ] 
505 semminek <(erj) ereje 
506 t isztátalan [Első a fólött á thúzot t ékezet. ] 
507 obsurdueram <^sr) stridorae 
508 sükettség ( k) kevélységiért 
s 0 , veszedelmes [Utolsó e — javítva. ] 
510 * nem [Utólagos beíras a sorvégi margóra. 1744?] 
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sad mit mond az irás. tarsd meg sz. péternek ezeket az sza-
vait. novit Deus pios de tentatione eripere, iniquos vero igni 
reservare cruciandos. •£. tudgya az ur mostan is az hiveket meg 
szabaditani, az kisertetböl, az hamisakot pedig az itélet nap-

5 jdra az büntetésre meg tartani. de micsoda hamisakot büntet 
meg leg inkáb. mindenek felet pedig azokot, kik az testet követ-
vén tisztátalan kivánságban járnak, de mi követi öket. de 
ezek mint az oktalan állatok. az ö ma[77a:']goktol talált rom-
lásban. el vesznek. hogy el vegyek az hamiságnak jutalmát. meg 

10 halnak romlásokban, mint az oktalan állatok, el vesznek tisz-
tátalanságokban. el vévén ekképpen az igazán valo bünteté-
seket, mellyeket meg érdemlettek vétkekért, oh édes511 

gyermekem. leheté hogy ezek az szavai az szent léleknek 
veled meg ne utáltassák, azt az utálatos vétket, kérlek hogy 

10 olvasad figyelmeteségel, és tarsd meg elmédben, az követ-
kezendö példákra pedig jol rea vigyáz. 

III Articulus 
példa512 Az szerencsétlenül valo halálokrói azoknak, 

kik erre az t isztátalan vétekre adták volt 
magokot. 

20 Az szent irás erröl elég példát ád elönkben. némellyekröl 
már beszéltünk, nézd meg az elsö szakaszban, az 6 részt, 

Az fö pap héli ket fiának,513 szerencsétlenül valo halálok. 
nem csak ö igazságtalanságokért514 történék, hanem az ö 
tisztátalanságokért is, ̂ -

2o Ammon, az Dávid fia, azö tisztátalanságáért szerencsét-
lenül hala meg, az ö ba t tya absolon keze által, 

Absolonon az Isten büntetése, nem csak az ö apja ellen 
valo fel támadásáér t vala hanem az ö utálatos és botránkoz-
ta to cselekedetiért is szálla reája ^ 

30 Mit mondgyunk fiam salamonrol. az ki mindeneknél böl-
cseb vala, az Isten ötet szerette. és minden kivánsága sze-
rént kedveze nekie, de az t isztátalan szeretetre adván magát, 

511 édes [d — gr-ből javítva.] gyermekem. 
512 példa [Utólag ír ta be a cím elé, a margóra.] 
513 fianák, [Ékezethiba. ] 
314 igazságtalanságokért [l — í-ből javí tva.] [. . .] bálványozásban 

[l utólagos betoldás.] 

*2 petr. 2. 

*1 reg. 2. v. 
22. 

* 1 . reg. 16. 
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azért is az bálványozásban esék, az melyböl nem tudgyák 
bizonyoson ki térésit, és az egész világot kételkedésben 
hagyá üdvesége felöl, oh. mely rettentö példa. 

Az özön viz elboritván az egész földet. tizen hat száz esz-
5 tendövel teremtetése után, annak is az elsö oka az tisztáta-

lanság vala. mert ez az vétek annyira meg rontotta vala az 
emberi természetet,-^ és az Isten haragját arra vivé hogy el 
veszesztené515 az özön vizel ugyan azon természetet. az ö 
kezeinek leg[77b:]szeb munkáját, hogy az vizekben el óltsa 

10 az tisztátalan szeretetnek lángját, az melyel valának közön-
ségesen fel gyuladva -^ 

Az özön viz elig mulék el, hogy ez az vétek ismét fel 
kezde gyuladni, és az Isten igazságát arra vivé hogy más 
irtoztato büntetésit küldené sodomára, és gomorára, mivel 

15 az ö undogságok meg telvén boszu állást kérének az égböl-^ 
az Isten láthato képpen bocsáta tüzet reájok, mely porrá 
tévé nem csak az embereket, és az varosokot, hanem még 
az környül lóvö földet i s . ^ az mely ma is annyira füstöl, 
hogy feléje sem lehet menni,^ hogy például légyen az 

20 ezután valoknak, és az szemérmetlenek had tanullyák meg, 
hogy az tisztátalan tüz, mellyel égetni hadgyák magokot. 
más tüzel büntetödik meg, az mely mindenkor égetni fogja 
ököt, és soha el nem fogyaszttya. 

Ezekhez az szent irásbol valo peldákhoz, többet is adhat-
20 nék. más historiakból. de csak kettöt hozok elö. 

Az elsöt szent gergely adgya elönkben az ö beszélgetésiben, 
mondván, hogy az ö idejében vala egy chrysorius nevü elö 
kelö igen gazdag ember, az ki is szintég ollyan tele vala rosz 
erkölcsel, valamely igen bövölködöt az gazdagságokban. de 

30 föképpen az tisztátalan életben éle, az Isten végit akarván 
szakasztani vétkeinek, mellyeket egy másra gyiijte minden 
nap. azért nagy betegséget bocsáta reája, az melyben is meg 
hala. de irtoztato halálal, mert516 midön már az végin volna. 
igen sok rosz lelkeket láta körülötte, az kik mellette forgolot-

3 tak, mint ha el akarnák pokolban vinni, ö azonnal reszketni 
kezde. sárgulni, és szomoruán kiálta segittséget. minden 

ífcGenes. 7. 

ífcGenes. 19. 

^Genes 18. 

*Genes. 10. 

*sap 10. 

515 el veszesztené <ugy)> az özön vizel ugyan azon 
516 mert mert [Sorvégen és új sor elején.] 
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inducias rel 
usque mane, 
mducias vel 
usque mane 

felé forgolodot .517 hogy ne láthatná öket, de mindenkor az 
szemei elöt valának, sok küszködések után, érezvén hogy 
szorongatni kezdék azok az lelkek. irtoztato képen kezde 
kiáltani, mondván, szünnyetek meg holnapig, szünnyetek 

5 meg holnapig, és ebben az kiáltásban. el ragadtaték lelke. 
oh ! irtoztató szemérmetlenség ! 

[78a:] Ha ez rettentö példa, az másik még nagyob. ezt 
gerson jános az párisi Cancellarius szedte ki az Cantipreus518 

tamas püspök irásiból. az ki is irja hogy szemeivel látta volna 
10 ezt az példát. 

Azt mondgya hát az püspök, hogy midön még iskolában 
járo gyermek volna. egy fö renden lévö iffiuval baráttságot 
vete. az kiben minden féle jó erkölesök fel találtattak. de 
szerencsótlenségire ollyan gonosz elmének esék társasága-

15 ban. az kinek beszédi fel gerjeszték benne az tisztátalan 
szeretetet. az mely egy kevés idö alat minden jó hajlandosá-
git meg változtatá néki, és minden féle vétekben veté. az 
ö jó akaroi gyakran intették. az püspök magais sokszor in-
tette hogy térne viszá az jó utra. de mind ezeket meg veté, 

20 az Isten például adá azoknak az iffiaknak. kik olyan vaksá-
gal mennek erre az vétekre. mert az mint egy étzaka alut 
volna. egyszers mind nagy ijedcség fogá el. az melyben kiál-
tani kezde. az egész háznál lévö emberek arra fel ébredenek. 
és hozá futának, kérdvén hogy mi lelte. de egy szot sem 

25 szolhata. hanem csak kiáltozék. mindgyárt papot hivának. 
az ki arra inté hogy az Istenröl gondolkodgjrék, és kérje 
büneinek bocsánattyát. de csak hejában, midön pedig az 
pap sokáig intené, az iffiu, hozája fordula, reaja néze, és el 
fordult szemekel keserves szokal mondá az papnak. jaj annak 

30 aki519 engemet. az roszra vezetet. csak hejában hivom az 
Isten segittségit, és kegyelmét.520 látom az pokol meg nyilt 
hogy engem521 magában vegyen 

Ezekre az szokra az kik mellette valának. kiálták néki, 
hogy magát ajánlya az Istennek. de ö más felé fordulván, 

517 forgolodot. [/—o-ből javítva. ] 
518 Cantipreus <(ir) tamas püspök irásiból. 
519 * aki [az-ból javi tva; Te — z-ből jav. , i — beszúrás. 1744.] 
520 kegyemét. [íráshiba. ] 
521 engem <(v) magában vegyen 
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és kiáltozván, kéttségben valo esésben. nyomorultul meg 
hala. 

fiam erre az példara ne rettegjeneké522 azok kik arra az 
vétekre adták magokot. fö képen az iffiak, az kiket tekint 

5 ez az példa, tanullyák meg, mint kel523 kerülniek ezt az 
veszedelmes vétket, és micsoda vigyázásal kel el kerülni524 

az ollyan rosz elméknek társaságát, kik meg rontanak máso-
kot tisztaságokban 

[78b:] IV Articulus. 
Hogy micsoda modal kel az tisztátalanságot 

10 meg orvoslani, és hogy móg eleinte kel 
ennek ellene állani 

Minek utánna elödben adtam volna az nyavalyát, orvosá-
got is kel adnom, és ollyan modot. hogy meg oltalmazhassad 
magadot attol az vétektöl. 

lo Elöször, meg kel azt elöznöd, és még eleinte kel ellene 
állani, minek elötte az szivedet meg gyözte volna. 

Ez fiam igen nagy orvoság az vétek ellen, föképen az 
iffiuságban, mert mivel hogy ezt nem követik, nagyob része 
az iffiaknak annyira el is merülnek ebben az vétekben. hogy 

20 hietetlen valo nagy munkával térnek ki abbol. arra pedig 
igen vigyáznak. mind lelki. mind testi betegségekben. hogy 
az orvoságokot eleinte adgyák bé. 

Principis obsta. seró medicina paratur. 
Cum mala per longas. invaluere moras. 

25 hogy ha ezt szükséges követni az testi. és az lelki beteg-
ségekben. még szukségeseb az tisztátalan vétekben. mert 
könnyen nevekedik és könnyen gyarapodik. 

Az szent attyák ezt mindenek felet jovallyák. halgassad 
mire tanyittanak. 

30 Szent Cyprianus azt mondgya, hogy még eleinte kel az 
ördög kisértetinek ellene állani, mert más képen cselekedni, 
ollyan mint ha kebelünkben egy kis kigyot nevelnénk, mely 
ha nagy lesz, árthatni fog annak ki azt nevelte. ífc. 

522 rettegjeneké [Első t — g-hől javí tva. ] 
523* kel<(futniok) kerülniek [kerülniek(futniok) föló írva. 1744.] 
524 kerülni(ök) az ollvan 
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^diaboli primis titüiationibus obviandum. nec foveri debet coluber. donec in draconeiu 
formetur, auctor lib de jejun526 apud cypri. 

Szent hieronimus mondgya. hogy az ördög ollyan mint az 
csuszo kigyó, mivel az ki azt akarja hogy az kigyo valamely 
hasadékban ne mennyen. azon igyekezék hogy az fejét bé 
tenni ne engedgye. mert azután az egész testit utánna von-

5 nya. szin[79a:]tég ugy az ördögöt is meg kel gátolni még az 
elsö kisértetiben, hogy az lólekben ne mennyen az vétekel. 
mert ha ellene nem allasz. az szívedben lopja magát. és ha 
egyszer bent van, ót uralkodni is fog ^-. 

^diabolus serpens est labricus cujus capiti hoc est primae. suggestioni si non resistitur. 
totus in interna Oordis. dum non sentitur. illabitur S. hier. in Capite 9. Ecclesiast. 

Szent Gergely pedíg azt mondgya. hogy az tisztátalanság, 
10 meg gyul az lélekben, valamint az szalma. az mellyet hamar 

ha el nem oltanak. mindent meg éget. az tisztátalanságnak 
is tüze hasonlo az lólekben, az mellyet sokszor meg sem lehet 
orvosolni^: 

*quid est libido nisi ignis, quid virtutes nisi flores. quid item turpes Cogitationes nisi 
paleae. quís antem nesciat quia si in paleis ignis negligenter62" extingvitur. ex parva 
scintilla omnes paleae accenduntnr. S. Greg. expos. in 0. 15. 1 reg. lib 6. 

Halgassad fiam ezt az szép intésit szent bernárdnak, mond-
15 ván, hogy vesd ki az rosz gondolatot még mikor kezdödik, 

és el fog hadni, az mely rosz gondolatot kinem vetnek, az, 
gyönyörködtetést527 okoz. az gyönyörködtetésböl akarat 
leszen. az akaratot. az cselekedet követi, az cselekedet szo-
kásá válik, az szokás szükségé, az szükségból halál lészen. 

20 és valamint az kis viperák meg ölik az annyokot midön még 
benne vannak. hasonlo képen az rosz gondolatokot ís ha 
szivünkben hadgyuk. halált adnak nékünk ^. 

3ún initio cogitationis iniquae. repelle. et fugiet a te. cogitatio prava. delectationemS28 

parit. delectatio consensum. consensus actionem. actio consvetudinem. consvetudo ne-
cesitatcm necesitas mortem. sicut vipera afiliis suis in utero positis lacera perimitur. 
ita nos cogitationes nostrae. intra nos nutritae occidunt. 
S. bern. lib de interiore domo. 

525 jejnn [A második j •-• ra-ből javí tva. ] 
520 negli<(KÍtiir)>genter [Fölötte:] flores. [e — o-ból jav.] 
527 gyönyörködtetést [g — megkezdett hosszú szárú betűből 

javítva. ] 
528 deleetationem [i o-ból javí tva. ] 
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A szentek azért jovallyák ezeket nékünk. mert könnyeb 
eleinte az t isztátalan vétkek ellen állani. és igen nehéz pedig 
meg gyözni, midön egyszer meg rögzöttek, és sokáig tar to 
szokásbol meg erösödtek 

V Articulus 
5 Hogy el kel kerülni, az t isztátalanságra valo 

vivö okokot. 
Az második orvoság az t isztátalan vétek ellen, az hogy 

szorgalmatosan el kerüllyed az arra vivö okokot. és alkalma-
toságokot. mert az ki azt akarja hogy az tüz el alugyék. 

10 ne tegyen fát reája, az ki pedig az roszra vivö alkalmatoságo-
kot nem keriili, lehetetlen hogy abban ne essék. valamint 
az sz. irás mondgya. az ki az veszedelmet szereti, el vész 
abban.-JK-

Leg elsö ók az melyet el kel kerülni, az henyélést, ez 
lD annya minden rosznak, az mint már meg mondottuk. ez 

nyi t tya [79b:] meg az ajtot az rosz gondolatoknak. és at. 
t isztátalan kivánságoknak, az mellyek is egyik az másikára 
szaporodnak az rest elmében, és az kik számtalan vétket 
követetnek véle, sz bernárd azt mondgya. hogy az tisztá-

20 talanságnak nincsen job ideje meg lopni az embereket mint 
az henyélésben. nagyob sebeségel is égeti azokot. kik ebben 
az vétekben a l u s z n a k ^ . még az pogányok is azt tar tot ták, 

^luxuria cito decepit homines otio deditos. gravius urit quae. otiosum invenit 
S. bern de modo bene vivendi C. 51. 

Otia si tollas. periere Cupidinis arcus. 
Contemptae que jacent. et sine luce faces, 
quaeritur egistus. quare sit factus adulter. ? 
in promptu Causa est. desidiosus erat. 

Vigyáz erre fiam, mert ez igen nagy oka az tisztátalanság-
nak. minden tehettségedel kerüld el azt . és ne légy soha 
valamely foglalatoság nélkül, föképen mikor egyedül vagy. 

30 Az második oka az tisztátalanságnak. az mértékletlenség. 
az italban, és az ételben, az melyel lehetetlen az tisztaságot 
meg tar tani akár micsoda korodban légy. de föképen iffiuko-
rodban, mert ebben az korodban, azon kivül is az vér for-
ván benned, fel gerjeszti annál inkáb az tisztátalan kiván-

527 
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ságokot. az529 külsö okok még inkáb segittik, halgassad niit 
mond sz hieroniraus, hogy az Aethna, és az olympus hegye, 
az kik szüntelen tüzet bocsátnak. nem égnek ollyan sebeségel, 
mint az iffiak veleje, midön az bór, és az étel fel gyulasztya 

5 öket,^ és másut azt mondgya. hogy ha elégséges vagyok az 

*non aethnei ignis non vulcania tolius. non vesuvius, aut olympus. tantis ardoribus 
aestuant. ut juveniles. medullae. vino et dapibus inflammatae. 
epistola ad furiam de virginitate servanda. 

tanács adásra., ha azt e] hiszik hogy meg probáltam én azt, 
intem mindenek felet., és kénszeritem. azt az lelket. ki az 
kristus'jesus férje akar lenni, meg530 tartván az tisztaságot, 
hogy az bórt el kerüllye, valamint az mérget, mivel az 

10 ördógnek ez erös fegyvere az iffiak ellen. az bór, és az iffiuság, 
duplant gerjesztik fel az rosz kivánságot. mért töltünk 
olajat az tüzre, mért adunk az testnek. az ki azon kivül is 
tüz., ollyat. az rai még jobban égesse. ?•£. fiam ez az nagy 

*si quid in me potest esse Consilii, si experto creditur. hoc primum moneo, hoc obtestor. 
ut sponsa christi vinum fugeat pro veneno. haec adversus adolescentiam prima sunt 
daemonum. vinum et adolescentia duplex incendium voluptatis. quid oleum flammae531 

adjicimus? quid ardenti corpusculo formenta ignium ministramus. 
epistola ad eustochium de custodiae virginitatis. 

szent az ki oly bölcse[80a:]ségel tudta vezórleni az lelkeket. 
15 micsoda tanácsot ád néked, minden erödböl kövesed aztot. 

hogy ha az tisztaságot meg akarod tartani. 
Az harmadik oka, az rosz társaság. az mellyet tellyeségel 

el kel kerülni, és minden féle tisztátalan beszédeket. ki nem 
lehet gondolni ez az két dolog mint meg ronttya. az iffiak 

20 tisztaságát, mennyi van ollyan az ki soha ebben az vétekben 
nem eset volna, ha mások rosz beszédeket nem halgatta 
volna, az rosz beszéd az iffiu elmében, szintég ugy fel ger-
jeszti az tisztátalan szeretetnek tüzét. valamint az szikra 
az szalmát. ez pedig ollyan közönséges, és ollyan veszedel-

25 mes az iffiaknak, hogy eleget nem lehet nékik raondani, 
kerüllyétek el az rosz társaságokot. oltalmazátok magatokot 
az rosz beszédnek hallásátol, az mint az apostol mondgya 
meg ne hadgyátok magatokot csalni, az rosz beszédek meg 
rontyák az jó szokásokot. 

529 az <is) külsö 
S3° meg ( m ) tartván 
531 flammae <id) ad 
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Az negyedik oka. az aszszonyokal szabadoson valo nyá-
jaskodástol vagyon, az igen veszedelmes. és az iffiak tiszta-
ságát el rontya, és el veszti, mert minek utánna más vesze-
delmekben meg tartatot volna, it hajo törésben esik, mint 

5 hogy az tisztátalan szeretet igen könnyen eröt veszen az 
iffiu elmén, az látás, annál is inkáb fel gerjeszti azt. az 
bölcs azért is adgya ezt az tanácsot. az aszszonyi állatok közöt 
ne üly. mert mint az ruhábol jö ki az moly, ugy az asszonyi 
állatból az férfiunak hamisága.^ 

10 Hogy ha az aszszonyokal valo társalkodás veszedelmes 
az ifiaknak, az vélek valo nagy batorságban valo esés még 
veszedelmeseb, ugy mint, mikor azt kivánnyák hogy nékik 
tessenek. és ö töllök szeretessenek, az vólek valo szabados 
beszélgetés,532 ölelgetés, és más egyéb jelt adása hozájok 

lű valo szereteteknek. ezeket jol hija, szent hieronimus. prin-
cipia moriturae. virginitatis, kezdete az szüzeség meg rom-
lásának. 

Ezekhez hozá kel adni, az vétkes533 tekintéseket is. az 
szeretet az szem által megyen bé, és sokszor egy tekintetet 

20 vétek követi, az szent lélek éz irant mire tanyit. az szüznek 
üsméretire ne igyekezél, hogy valami modon botránkozásban 
ne esél. az ö szépséginek miattai3i fordisd el szemedet az ékes 
aszszonyi állattol. és ne akarjad üsmér[80b:']ni az idegen szép-
séget. mert aszszonyi állatnak. szépségével,. sokan535 hitettette-

25 nek el. és attol mint az tiiztöl, az szerelem fel gerjed^. oh fiam 
mely nagy intés ez, és mely kevesen vigyáznak erre. ved jól 
elmédben. és vigyáz tekintésidre, ha valamely538 artalmas 
állapotot látz, ved el arrol mindgyárt szemeidet,537 hasonlo 
képen cselekedgyél midön valamely ollyan képet látz mely 

30 rosz gondolatokra indithatna. az csokolodásról is intelek, 
mert az igen veszedelmes mind az két részröl, az iffiaknál 
az igen közönséges, és jele tisztátalan szereteteknek. ámbár 

#Eccles. 42. 

*Eccles. 9. 

532 beszél.getés, [Z —d-ből javí tva; eredetileg beszéd, volt .] 
533 vétkes [f—<-ből javí tva. ] 
534 miat ta [i- a-ból javi tva . ] 
536 sokan <sokan) hi tet tet tenek el. 
53* valamely <( all)> ar talmas allapotot 
537 szemeidet, [i — beszúrás. ] 
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az titkon légyen is. mivel ez sok tisztátalan vétkeknek 
kezdöje, egy auctor azért is mondgya. hogy az, az ördögnek. 
meg marása, és az véteknek záloga. %• az tisztátalan dolgokról 
szólló könyveket is ne olvasad, mert azok mórget adnak az 

5 elmének. 
Ihon mind ezek okozák az tisztátalanságot. azert540 

kerüllyed el mind ezeket. és nézd meg fiam mellyik uralkodik 
ezek közül leg inkáb te benned, ós ha fel találod, kerüllyed 
el azt. példanak okáért ha az részegség, munkálkodgy 

10 mindenkor valamit, ha az mértékletlenség, legy mértékletes 
életü, hasonlo képen igy az töbit is visgáld meg. 

VI Articulus 
Az tisztátalanság ellen valo hasznos orvoságok. 

Az tisztátalanságra valo vivö okokot el kerülvén, sziik-
séges hogy ahoz valo orvoságokal is ély, és ollyan541 fegyvert 

15 végy az kezedben. az mellyel ellene álhass, az többi közöt 
négy dologra tanyittalak. az mellyek igen szükségesek. és 
üdveségesek. 

Az elsö az imádság, az Isten kut feje az tisztaságnak. 
tölle kel ezt az jó erkölcsöt kérni, és az kegyelmet mellyel 

20 ellene álhassanak az rosz indulatnak. az mely is szüntelen 
fel támad az elme ellen. kérjed hát azt fiam, és ugy ne tégy 
mint sz. agoston, az ki félt attol hogy meg nyerje, midön 
kérte.-^ de aztot nagy kivánságal kel kérni az Istentöl, 

sfcat ergo adolescens miser valde, miser in exordio, ipsius adolescentiae61* etiam petie-
ram ate castitatem et dixeram. da mihi castitatem et continentiam sed noli modo. time-
bam enim ne me cito exaudires. et cito sanares a morbo concupiscentiae quam malebam 
expleri. quam extingvi. 
S. aug. Conf. lib 

Gor mundum Crea in me Deus: Istenem adgy tiszta szivet 
2o belém. ha álhatatosan kéred, meg is nye[81a:]red, el se 

felejtsed az Boldogságos szüz gondviselése alá ajánlani 
magadot. 

" • ' • . • 

5 3 8 oseuli<os> [ ? ] 
5 3 9 <E> Euseb. 
5 4 0 azert [r — megkezdett hosszú szárú betűből javítva. ] 
5 4 1 ollyan <v> fegyvert végy 
542 adolescentiae, (meae . ) et iam 

TJtimpudici tac-
tus osculi"8 

quid aliud est. 
quam morsus 
diaboli. et 
arrha peccati. 
Euseb.«» 
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Az második orvoság az gyakorta valo gyonás, ez egyszers 
mind. igen szükséges. és igen hatalmas az t isztátalan vétek 
ellen. azkik evel nem élnek, meg sem543 gyogyulnak az kik 
pedig véle élnek, igen hasznos modot találnak, az meg sza-

° badulásban. ettöl az vétektöl, 
Az harmadik az olvasás. és az szent dolgokról valo elmél-

kedés, hogy az elmédet meg töltsed jó gondolatokal. és azt 
meg erösittsed az kisértetekben. ezekröl kel pedig gondol-
kodni. az véteknek nagyságárol. az Istennek igazságárol, 

10 nagy voltárol, joságárol, és más egyéb hasonlokrol, az halál-
rol, az itéletröl, és az örökké valo kinrol.544 

Az negyedik az dolog. ez igen hasznos, el távoztatására 
az elméböl az rosz gondolatokot. és ne engedgye hogy az 
test meg gyöze az okoságot. meg fogod még ezt probálni 

lo micsoda hasznos légyen az,. szent hieronimus ez iránt 
magárol szép példát ád. mondván, iffiu korában az pusztá-
ban mene hogy ót jobban foglalhasa magát az Isteni szolgálat-
ban. de ót is nem szenvedheté az iffiuságnak sebes indulat-
tyát . az mely szüntelen valo kisérteteket okoza néki, és 

20 noha azt. az sok böjtölésel kiváná meg oltani, de az tisztá-
talan gondolatok mindenkor ostromolák elméjit. azt pedig-
len tellyeségel el akarván üzni magátol, arra valo nézve, 
egy sido mesternek keze alá adá magát , hogy az sido nyel-
vet meg tanulná, akarván ezt az nehóz munkát . egyben fog-

2D lalni az deák nyelvnek meg tanulásával. ez az munka néki 
ollyan bajt és nehézségeket ada, hogy sokszor abban akará, 
hadni, kéttségben esvén hogy annak végire nem mehetne. 
de mind azon által ismét hozá foga. kedve lévén az tanu-
lásra. végtire nagy bajjal valo munkáját meg ju ta lmazta tá 

30 annak gyümölcse, meg is találá, az mit kerese, holot meg 
menekedék az kisértetektöl, élvén azután nagy csendeség-
ben. valamint maga mondgya. hálákot adok néked Istenem. 
hogy keserves tanulásomnak most gyümölcsit szedem^ lá[81b:]-
todé fiam micsoda hasznos orvoság az munka. az t isztátalan 

35 vetek ellen. 

543 sem [ e - o-ból javí tva . ] 
344 kinrol. [r — megkezdett hosszú szárú betűből javí tva. ] 
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^dum essem juvenis et solitudinis me deserta vallarent. incentiva vitiorum.. ardorem 
quae naturae ferre non poteram quae cum crebris. jejuniis frangerem. mens tamen cogita-
tionibus6íB aestuabat, ad quem edomandam fratri qui ex hebraeis crediderat. me in dis-
ciplinam dedi ut post quintiliani acumina. ciceronis fiuvios. gravitatem que frontonis, 
et lenitatem plenii alphabetum discerem. et stridentia anhelantiaque verba meditarer. 
quid ibi laboris insumpserim, quid sustinuerim difficultatis. quoties desperaverim. quo-
ties que cessaverim. contentione discendi. rursus in coeperim testis est conscientia tam 
mea qui passus sum. quam eorum qui mecum vitam duxerunt. et gratias ago Domino518 

quod de amaro semine litterarum dulces fructus capio s. hier epist ad rusti 

kilentzedik Bész 
Az kisértetekröl. 

M a r most az kisértetekröl fogok szollani, mert noha min-
den féle vétek kisértettel jarjon is, mind azon által, az 
t i sz tá ta lan vetekre valo kisértetek közönségesebek. föképen 

5 az iffiaknál. és nehezeb is az meg gyözésre. az üdveségnek 
igen nagy akadállya,546 azért igen szükséges hogy ezekre 
óktattassanak.5 4 7 had tanullyák meg azok ellen állani, és 
azokot meg gyözni. 

/ Articulus 
Hogy mi légyen az kisértet, és hogy miképen 

lehesen azt meg üsmérni, hogy ha az 
kisértetben vétekben estél. 

K. Micsoda az kisertet? 
F. Azt hijuk kisértetnek., midön valamely vétek, az lel-
ket az el követésre akarja vinni, vagy pediglen, az549 ollyan 

15 gondolat mely az vétekre sürget. 
Az550 lélek három féle képen hajolhat az vétekre. 1. hogy 

ha az roszat el551 követi, 2. hogy ha meg nem cselekedte is, 
de ha k ivánnya azt meg cselekedni, 3. ha szinte meg nem 
cselekszi, és ha nem kivánnya is, de ha gyönyörködésel 

20 gondolkodik az rosz cselekedetröl, más képen is lehet azt 
mondani , az akarat rea álhat az vétekre, az cselekedet. az 

545 cogitationibus <as) aestuabat , [81b:] micsoda <s> hasznos 
546 aka<l)dállya, [Törlés elválasztás u t á n a sor elején.] 
547 * óktat tassanak. (meg) had tanullyák meg [had <meg> fölé 

frva a sor végén; meg —- beszúrás. 1744.] 
548 Drío 
549 * az [Beszúrás;] ollyan gondolat <az> [jav. 1744.] mely 

[l — r-ből javí tva. ] 
550 Az ^ v e t e k ) lé lek [. . .] v é t e k r e . 
561 el követi, [el — beszúrás. ] 
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kivánság, vagy is az akaratal . valo gyönyörködtetés által. 
ebbö] két dolog következik. 

1. Hogy csak az Consensus, az meg egyezós, vagy is az reá 
állas csinállya az vétket, és eképen az vótkes gondolat nem 

5 vétek. hogy ha csak az akarat arra reá nem ál, ha szinte az 
gondo-[82a:]lat sokáig t a r t ana is, de ha annak helyt nem 
adunk. arra reá nem állunk, ót nincsen vétek, söt még erde-
mes dolog. azt ki vetni az elméböl, 

2. Hogy meg üsmérhesed ha az kisértetben nem vótkez-
10 télé, haláloson. nem elég csak azt meg visgálni ha az vétket 

meg cselekedtedé. vagy hogy ha azt kivántadé, hanem azt 
is meg kel nézni, ha gyönyörködtélé akaradtal5 5 2 abban. az 
gondolatban. mert akara t ta l gondolkodni valamely vétekröl 
gyönyörködve, az halálos vétek, ezt fel kel jedzeni, mert 

lo sokan vannak kik ez iránt meg csallyák magokot. 
Mind azon által szükséges még egy dologra vigyázni,553 

mivel két féle gyönyörködtetés vagyon az kisértetben. az 
egyike, az,554 a mely meg elözi a vétekre valo hajlást, ez az, 
az melyet érész az kisértetnek kezdetin, és555 a mely az aka-

20 ratot , az rea állasra vészi, az második, az, a556 mely követi 
az meg egyezést. az ki is akarat ta l gyönyörködik557 abban az 
dologban. azért vétek ez az második gyönyörködtetés, aka-
rat tal lévén, az elsövel pedig nem lévén az akarat . nem558 

vétek. 
25 Ez igy lévén, hogy meg lehesen üsmérni, ha vétettélé az 

gyönyörködtetésel az rosz gondolatban. azt visgáld meg, 
ha annak helyt adtálé, és559 mint hogy az CSelekedet nem lehet 

552 aka rad ta l . . . akara t ta l [így, váltakozva; az előbbi igen r i tka. ] 
553* vigyázni, [ni —- beszúrás. 1744.] 
554 * az, <(ki) a mely [a mely <(ki) fölé írva, 1744;] meg elözi a<(z 

meg egyezést,) vétekre valo hajlást, [a javítás a törlés fölé írva, 
1744-ben.] ez <(is) az, 

555* e s a ^ z fáy m e l y [mely <z ki) fölé írva. 1744.] 
556 * a mely [a — beszúrás. 1744.] 
567 * gyünyörkö<(dvén)dik [A javitás a törlés fölé írva. 1744] 

abban az dologban. azért <(is) vótek [jav. 1744.) 
558* nem <(is) vétek. [Jav. 1744.] 
559 és <( mivel) mint [mint <(mivel) fölé írva. ] 
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szabad akarat tal , . hogy ha csak. az üsmérettség azt560 meg 
nem elözi, tehát hogy itéletet lehesen tenni ha az gyönyör-
ködtetésre reá állottálé.561 aztot kel meg visgálni hogy ha 
azt észre vetté5 6 2 magadban. és miképen viselted magadot 

5 azután hogy észre vetted, azt az elmédböl kivetettedé, 
vagy nem, mert ha nem, szabad akaratal volt az., és igy vét-
keztél, az a vétek pedig vagy halálos, vagy bocsánando 
volt: halálos volt, hogy ha fel tet akarat ta l az elmédben 
ta r to t tad , bocsánandó, hogy ha észre nem vevésböl eset, 

10 és annak helyt563 nem adtál. 

/ / Articulus 
Hogy564 azt el nem lehet kerülni hogy ne 
kisértesél. azért idején kel készülni annak 

ellene állására565 

fiam az Isten szolgálattyára adván magüdot. álly az igasság-
15 ban, és az félelemben. és készittsed az te lelked azkiserletre.% 

erre az bölcs int tegedet. az bizonyos hogy ez életben. nem 
lehet566 lenni kisértét nélkül. az mi életunk szüntelen valo 
hartzal jár.-^r ollyan [82b:] ellenségeink vannak. kik ben-
nünk ostromlanak minden felöl, mind kivül, mind belöl, mind 

20 lá thato, és lá thata t lan képen, az világ és az külsö dolgok 
szüntelen okokot adnak az vétekre. az rosz indulatnak 
mértékletlensóge, fel támaszt bennünket az elme ellen. az 
ördög, az ki mind napal mind étzaka az mi veszedelmün-
kön igyekezik, ihinden erejivel azon vagyon hogy abban 

25 ejtcsen 
Hogy ha ez az közönséges ellenség minden emberek ellen 

vagyon. az bizonyos hogy keményeb kisértettel vagyon 
ázokhoz kik ötet e l h a d g y á k , teremtöjöknek. szolgálattyá-

660 * azt [Beszúrás;] meg nem elözi, <azért> tehát [tehát <azért> 
fölé írva. 1744.] 

561 állottálé. [ o - a - b ó l javí tva . ] 
562 észre vet té [ íráshiba? észre veltedé helyett . ] 
663* helyt <is> nem adtál . [Jav. 1744.] 
664 * Hogy<az kisértetet) azt [azt <az> fölé írva. 1744.] 
566 állá<n>sára [J"—i-ből javí tva; először állani volt.] 
5,6 lehot [Beszúrás.] 

*Eccles. 2. 

*job. 7. 
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ért.567-^- és azok közöt is eröseben vagyon az iffiak után, 
•fcper vigü ille teutator. eos acrioribus pulsat insidiis. quos maxime videat abstiuere a 
peceatis. St leo 

hogy el vonván öket az Is ten szolgálattyátol, még jó idején 
bizonyos lehesen veszedelmekben. 

Ez igy lévén, azon fiam nem kel csudálkoznod, midön 
5 gyakorta valo kisérteteket éresz, sem azoknak szenvedési-

ben nem kel türhetetlennek lenni, mert az ollyan dolog, az 
mellyet el nem kerülheted. az mely rosz szokásokot vet volt 
az ember magához az568 elöt, gyakorta ugyan azok okozák 
az kisérteteket. nemelykor pediglen az alkalmatoságoktol 

10 jönek, az mellyekben szán szándékal veted magadot, néha 
pediglen az magad vigyázatlanságátol, ha ez igy van, nem 
vethetz másra csak magadra. de ezeken569 kivül is, az te 
iffiuságod eleget szerez neked, még az ellenség isnyugodalom-
ban nem hágy, vagy ha hágy is. azért hágy, hogy könnye-

15 ben meg lpphason. szánnyad az harczra magadot. légy bátor 
szivel édes fiam. az Isten veled lészen, és gyözedelmesé 
tészen tégedet. 

Az kisértetek pedig tenéked használni fognak. 1. hogy 
légy alázatoságban, és félelemben. az vétekben esni. és 

2 0 hogy mindenkor magadra vigyáz, 2. hogy hová továb job-
ban erösodgyél az jo erkölcsben. és abban nevekedgyél. 
mert valahányszor az kisértetek ellen állasz. annyiszor meg 
bizonyitod aval hogy az Istent meg bántani nem akarod, 
az Is ten is azért kegyelmit adgya. hogy azután ellenek 

25 álhass. 

[83a:] III Articulus 
Az570 kisértetekben lévö, elmét meg erösitö 

gondolatok. 
Mivel hogy ollyan gondolat az kisértet., mely az vétekre 

viszen, az bizonyos hogy annak leg job orvosága az, hogy 

667 szolgálattyáért. [o—a-ból javí tva; a margón:] St leo. <s. 
Gregorii lib 4. moral C.12.) 

568 * az elöt, [a —e-ből jav í tva ; ] gyakorta [ta — sorvégi margóra 
írva; új sor elején:] <(ta) ngyan [Jav. 1744.] 

569 ezeken [Első e—-u-ből javí tva . ] 
570 <Az elmét) Az [A—a-hó\ j av í tva ; ] kisértetekben lévö, elmét 

[elmét — beszúrás. ] 
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az elmében ollyan gondolatot indittsunk, az mely el távoz-
tassa attol az rosztol. az ki571 ötet arra ingerli, annak okáért 
ihon nemellyek az kik elégségesek arra, hogy veled meg utál-
tassák az bünt, midön azért az kisértetek reád jönek, ezek 

5 jussanak eszedben 
1 Mit akarsz Cselekedni? egy cselekedetért el veszted 

egy szem pillantásban az Isten kegyelmét, eilenségivé tészed 
magadot. órdemetlenné minden kegyelmire, gyülölségiben, 
és haragjában esel néki, ellene mondasz az égnek, ha valaha 

10 valami jót cselekedté] azt mind el veszted,572 az ördögnek 
rabjává lészesz, és az örök kárhozatot el nem kerülöd, oh 
Istenem micsoda kár vallás. fiam gondold meg jól ezeket.^. 

2. hogy mi okra valo nézve esel ebben az veszedelemben. 
egy gyönyörködtetö rosz gondolatért. egy szemérmetlen 

15 kivánságért. egy tisztátalan cselekedetért. az mely gyönyö-
rüség csak egy szem pillantásíg tart, és az mely ha el mulik, 
szomoruságot hágy maga után. és az lelked üsméretiben, 
nyughatatlanságot. 

3. Gondold meg azt, hogy kit akarsz meg bántani. holot. 
20 nem mást, hanem azt az veghetetlen nagyságu,573 hatal-

maságu, méltoságu, és szentségu Istent. az kit minden te-
remtet állatok imádnak, az kinek jelen valo létiben retteg-
nek az angyalok, ö ellene akarszé hát támadni. és az néki 
valo engedelmeségnek jármát le akarodé tenni. és azt 

25 mondani, non serviam. nem szolgálok.^ te együgyü. ember. 
nyomoru teremtet állat, szemben állaszé az te teremtödel., ? 
oh Istenem micsoda méltatlanság ? fiam tudodé hogy az 
vétek ugy meg bántya az Istent, hogy job volna az egész 
világnak fel fordulni. mint sem egy vétket cselekedni. 

[83b:]4Hogy ha el titkolhatnád vétkedet. az Isten elöt, és 
nem az ö jelen valo létiben, hanem másut vétkeznél, talám 
nem volnál ollyan vétkes, de az ö jelen valo létiben bántod 
meg ötet. azt tudván hogy ö lát, és visgál tégedet, hogy azt 
a vetket mint utállya, az mellyet akarsz cselekedni, leheté 

571 az ki<(re) ötet arra [arra — beszúrás. 
672 el veszted, ( a z ) az ördögnek 
373 nagyságu, ( I s t en t . ) hatalmaságu, 
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ennél jobban meg bántani ötet , ha gondolnád hogy575 valaki 
meg lá t tya cselekedetedet, azt szégyenlenéd, azt pedíg nem 
szegyenled, hogy maga lát az Isten. és ollyat cselekszel 
szentséges jelen létiben, az mellyet szegyenlenéd, ]eg aláb 

5 valo embertöl, leheté hogy az Istent annyira meg vessed, 
vakságban járo. hogy ha az Is tent meg akarod bántani , 
keress576 leg aláb ollyan helyt az hol ne láthasson, ha pedig 
ollyan helyt nem találsz,577 szégyenellyed hát az elött az 
szent, és imádásra méltó szem elöt v é t k e z n i ^ . fély is ollyan 

*. quem times.574 major est omnibus. ipse timendus est in publico. ipse úi secreto, pre-
cedis? videris, intras? videris, lucerna ardet? videt te lucerna extincta est, videt te. in 
cubiculo intras? videt te. incorde versaris videt te. ipsum time cui cura est ut te videat. 
et vel timendo castus esto. aut si peccare vis quaere ubi tc non videat, et fac. 
S Augst serm. 46. de verbis domini. 

10 elöt bünt tenni. az ki egyszersmind, mind biró mind bizonság 
és az ki mihent578 vétkezel, el veszthet téged. 

5. fordittsad szemeidet annak joságára, az kit meg akarsz 
bántani, ki ellen akarsz támadni , nem más hanem az te 
mennyei a t tyád e l l en , ^ . ö t e t t tégedet azá az mi vagy, az 

15 mit birsz, tölle vetted, ö ta r t szüntelen tegedet. az ö segitt-
sége nélkül, csak az karodot sem mozdithatnád. ö adgya az 
áert mellyet bé vész, és ha csak egy szem pillantásig el hadna. 
semmivé lennél, tekincsed meg magadot tetétöl fogva talpig, 
nem találsz magadban semmit is, az mit tölle nem vettél 

20 volna, és még is, mind ezek az kegyelmek és jo tétemények 
közöt is, meg akarod ötet bántani , meg vetvén olly böv. 
kezii Istennek jóságát, és olly jó a t tyának szeretit, és ö 
ellene fordittod azokot az adomanyokot. mellyeket tölle 
vettél. hogy meg bántcsad ugyan azokal. a h ! menny el 

25 háláadatlan természettel el fajult fiu, kegyetleneb lévén 
az oktalan tállatnál.579 mert az tigris is szereti azt. ki ötet 
táplállya. tepedig semminek ta r tod meg bántani azt. az 
kitöl mindent vettél. [84a:] 

574 t imes. ^ t imendus) major est omni(d)bus . ipse t imendus est 
175 hogy <la) valaki meg lá t tya 
576 keress <el) leg aláb 
577 találsz, [Második l — beszúrás;] szégyenellyed hát az [az — 

beszúrás.] előtt {e, vétkezni.) az szent, [. . .] vétkezni 
578 mihent {veg) vétkezel, [v — t-hől javí tva. ] 
579 allatnál. {meg) mert még [Törlés a sor elején. ] 
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6. jövel fiam, és szállyunk le abban az naeg foghatatlan 
az Istén joságának mélységiben. és lássuk meg az ö nagy 
szeretetit, az ö fianak az kristus jesusnak. szenvedésiben, 
ebben fiam, ebben találod fel, mivel meg gyözed az kisérte-

5 teket . mert másban soha sem.-^. vessed szemeidet az kereszt 

^Oum me pulsat aliqua turpis cogitatio recurro ad vulnera christi cum me promit caro 
mea. recordatione vulnerum DominiSB1 mei resurgo. in omnibus adversitatibus non in-
veni tam efficax remedium. quam vulnera christi S. Augst. manualis Cap. 22. 

fán fel feszitetet üdvezitödre, az ki rakva580 lévén sebekel,. 
el meritve az kinban, és haldokol üdveségedért. függeszed 
erre szemeidet, és elmédet, elmélkedgyél arrol az mit szen-
ved, gondold meg, hogy te éretted, és az te büneidért szen-

10 vedi azokot. visgáld meg, ha ugyan leheté ollyan kemóny 
és kegyetlen szived, hogy meg bántcsad azt az Is tent . ki 
oly kegyetlen halálra adgya magát az te udveségedért, és 
ha fel akarodé ismét582 fesziteni az halálos vétkedel ? -$-. há t 

%. nullum tam potest est, et tam ef f icax. contra ardorem libidinis medicamentum quam 
mors redemptoris mei. ibid 23. 

kedves gyermekem. lá tván azt az fel feszitetet Is tent , bünei-
lD dért, még is az meg nem tar toz ta tha t hogy meg ne bántsad, 

az az drágalátos vér mellyet lelkedért ki öntöt, nem lágyit-
tyaé meg szivedet, ? mind azok az fájdalmak583 mellyeket 
szenvedet éretted, nem kötelezhetnekó szeretetire? az ö 
sebei szüntelen kiál t tyák néked, utáld meg az bünt, szeresed 

20 az jesust, halhatodé ezeket, hogy meg ne utállyad azt bünt , 
ki az kristust584 fel feszitette, és hogy ne szeresed azt az 
kristust, ki éretted fel feszitetet, oh jesusom ne engedgyed 
azt meg, hanem cselekedgyed véghetetlen joságodból, hogy 
az halálodrol valo gondolat meg szállya szivünket kisérte-

25 t inkben, az bün t utál tassa meg velünk, és arra segittsen 
bennünket . hogy inkáb válaszuk az halált. hogy sem meg 
bánt tsuk ismét azt, az ki halált585 szenvedet hozánk valo 
szeretetiböl. 

580 rakva (s~) lóvén sebekel,. 
581 Doni mei <f> resurgo. 
582 imét fíráshiba.] 
583 az fájdalmak <ne)mellyeket 
584 kristus [így, tArgyrag nélkül. ] 
5 8 5ha<lot)lál t [Törlés a sor végén. ] 

->:ÍS 



IV Articulus 
Hogy mit kellesék cselekedni az kisértetekben 

Mihent észre veszed az kisértetet az elmédben,. azt ki 
vessed hamarságal. erre az sz. a t tyák tanyi tnak föképpen 
szent h ieronimus .^ 

5 Hogy az kisértetet el távoztathassad. két dologra vigyáz, 
1 emellyed elmédet az Istenhez, fel fogodván néki, hogy el-
lene mondasz szivedböl az kisérteteknek. és azoknak586 

helyt nem fogsz adni, kérjed587 kegyelminek segittségit, 
hogy azok ellen á l h a s s , ^ . vess gyakorta keresztet szived-

^jfstatim ut libido titillaTerit, sensum. ut blandum voluptatis incendium dulci nos calore 
perfuderit erampamus in hanc vocem. Dominus688 auxiliator meus. non timebo quid 
faciat mihi caro. ibid. 

10 [84b:]re, hogy onnét el üzed üdveségednek ellenségit. el 
nem hiheted fiam micsoda foganatos az imádság az kiser-
tetben. föképen ha az üdvezitönk halálában valo588 bizoda-
lomal vagyon. 2. foglallyad magadot az imádság után. 
valamely munkában. , olvasásban, valakivel beszélges, vagy 

15 valamivel mulasad magadot, hogy az elméd más foglala-
toságra adgya magát. meg probálod hogy illyen formán az 
kisértet könnyen el távozik tölled. 
, Hogy ha pedíg az kisértet ismét reád jöne, ezt az két dol-
got cselekedgyed, imádkozál nagyob buzgoságal. fogadd fel 

20 hogy annak helyt nem adcz. és az elmédnek adgy valami más 
munkát . ha egyedül vagy, jó külsö590 képen valo aitatoságot 
is cselekedni, emeld fel szemeidet az égre, térdepely le,591 

kérjed az Istennek segittségit. azután gondolkodgyál az 
halálrol, az itéletröl. az örök kárhozatrol, valamint az bölcs 
mondgya. minden cselekedetidben emlekezél meg az utolso 
végedröl, és nem vétkezel soha. %. 

Arra vigyáz, hogy ne azt nézed, micsoda kisértetekre 
valo gondolatok vannak az elmédben. hanem micsoda mo-
don fordithasad azt el. arra valo nézve jusanak eszedben. 

586 és azoknak [Első a — e-ből javítva. ] 
687 kérjed [r— j-hól javítva.] 
588 valo <im> bizodalomal 
689 Donus 
590 külsö külsö képen [fráshiba.] 
591 térdepely le, [le l-je r-hől javítva. ] 

^ s . hiero epist 
ad eustochi-
um. 21. 
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*qui praesu-
mit de viribus 
suis. antequam 
pugnet ipse 
prosternitur. 
ibid. 

az fellyeb meg mondot elmélkedések, ez meg lévén, magad-
ban ted fel. hogy annak helyt nem adcz. ha ezer kisértet jő 
is az elmédben. 

Az kisértetben az is hasznos, hogy az kisértetet az jó 
cselekedetre fordittsad, mivel az mely nap, valamely kisér-
tetet éresz, azon imádkozál többet mint sem rend szerént, 
olvass valami joról, adgy alamisnát az szegényeknek, és 
midön az kisértetben vagy, emeld fel az elmédet. utállyad 
az bünt . fogadgyad592 az Istennek hogy tellyes szivedböl 

10 akarod szeretni, ötet nem is akarod meg bántani , illyen for-
mán ellenségedet, az maga fegyverivel vered meg, és midön 
lá t tya hogy az kisértettel nem hogy vétekre vinne. de még 
alkalmatoságot ád az jó cselekedetre, nyugodalomban 
hágy, félvén attol, hogy üdveségedre ne vállyék az, az mit 

10 el vesztésedre akar t [85a:] néked szerezni. 
De fiam arra vigyáz hogy midön az kisértet ellen állasz, 

az magad erejiben ne bizál., hanem mindent várj az Isten 
kegyelmitöl, leg job modgya az kisértet meg gyözésire, az, 
hogy meg üsmérjed alázatoságal magadban. , hogy az Isten 

20 kegyelminek segittsége nélkül, semmit nem cselekedhetel. 
mentöl inkáb nem fogsz bizni az magad erejiben. csak az 
Istenben vetvén reménségedet, annál hamaréb gyözedelmet 
vészesz. szent ágoston mondgya hogy nézed az kis dávidot 
az oriás ellen harczolni, ollyan gyermek az kinek se ereje, se 

2o fegyvere nincsen. még is ollyan orias ellen mégyen az ki 
tetétöl fogva talpig fegyverben vagyon. de mivel az Istenben 
veté reménségét, gyözedelmet is véve, te én reám jösz paisal 
és láncsával. én pedíg az minden ható Istennek neviben megyek 
reád. ^ ekképen kel meg verekedni az te üdveségednek ellenségi-
^noli de viríbus tuis praesumere. vide david contra goliam, vide parvum contra ingen-
tem. sed in nomine domini5*3 praesumentem. 
S. Augst. serm. 4. de verbis apostoli 

30 vel.azkiazmaga erejiben bizik mondgya sz. agoston meg gyöze-
tet még az hartz elöt.^ 

Leg job mondgya594 hogy az Istentöl kegyelmet nyerhess. 
az kisórtetekben. az hogy, azt gyakran kérjed, és az imád-

592 fogadgyak [Iráshiba. ] 
593 doni 
594 modgya { az) hogy az 
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ságal együt gyakorollyad az szentségeket. holot erösen meg 
oltalmaznak az kisértetekben. és azok nélkiil, lehetetlen 
sokáig ellenek állani. 

V Articulus 
Hogy micsoda mesterségekel csallya meg az ördög az 

embereket az kisértetekben. fö képen az iffiakot 
Minden ereje az ördögnek, az kisértetben. az álnokságban. 

és az ravaszságban áll, hogy ellene lehesen állani, azért meg 
kel azt üsmérni, micsoda595 ravaszságal éll rend szerént, egy 
nehány féle vagyon. de csak hármat hozok elö, ezekel is 

10 csallya meg az embereket, fö képen az iffiakot 

Az elsö az hogy, nem engedi nékik meg üsmérni az vétek-
ben valo roszat. az mellyet cselekesznek. söt még egy felöl 
elejekben adgya az vétekben lévö gyönyörüségnek kedvesé-
git, azt pediglen [85b:] sokal nagyobá csinállya elméjek-

15 ben.596 mint sem az vagyon. más felöl, hogy micsoda nehéz 
az ellen állani, és at tol magát meg tar toztatni . 

Azt könnyü által látni, micsoda nagy ravaszság ez, min-
den részeiben. holot az az rosz., mely az vétekben vagyon. 
nagyob minden ki gondolhato rosznál. az vétekben lévö 

20 gyönyörüség597 pedig csak egy szem pillantásig ta r t . és azt 
azután az szomoruság követi, az mely bajal pediglen az 
vétek ellen állunk, nem ta r t sokáig. és azt, az kedves vigasz-
talás követi . az eget is meg nyeri. 

Oh kedves fiam ne hagyad magadot illyen formán meg 
25 csalatni ellenségedtöl. midön valamely kisértetben viszen, 

mindgyárt azt tekintsed micsoda rosz légyen az, mivel 
halálos vétket akarsz cselekedni, ne tekinttsed az gyönörü-
séget. az ki hamar el mulik, hanem micsoda fájdalmat, és 
szomoruságot hágy maga u tán az vétek. ne nézed micsoda 

30 bajt , és nehéz dolgot szenvedcz midön az kisértet ellen 
állasz,598 hanem micsoda örömöd és vigasztalásod lészen 
annak gyözedelmin, ha eképen cselekeszel. meg látod hamar 

595 miesoda [i — o-ból javi tva. ] 
596 * elméjekbben. [k — beszúrás. 1744. elméjebben.ból javí tva.] 

[. . .] Az könnyü által látni, [Iráshiba Azt helyett .] 
697 gyyönyörüség [íráshiba. ] 
598 állasz, [o— á-ból javí tva az ékezet áthúzásával. ] 
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el mulni az kisértetet, és az elmédnek szabadcságban. ós 
csendeségben lenni 

Az második álnoksága az ördögnek, az, hogy aval áltason 
el az kisértetben. hogy ha meg cselekszed is, azt néked 

5 könnyen meg bocsáttyák. azt meg gyonod, és azért peniten-
cziát tartasz, oh fiam mely gyakran törtenik az, hogy midön 
az lélek üsméret ellene akarna állani az kisértetnek, az 
Isten kegyelmivel. akor ez az rosz gondolat jö elmédben. 
meg gyonom én azt. penitencziát fogok azért tartani és evel 

10 az gondolatal nyomorultul az vétekre adod magadot, ha 
tudnád hogy vétkezésed után az Isten el süllyest, azt meg 
nem eselekednéd, és mivel reménled annak bocsánattyát, 
arra valo nézve félelem nélkül meg bántod. áh nyomorult! 
azért akarsz gonosz lenni, mert az Isten jó. azért bántod 

15 meg ötet, hogy néked meg bocsáttya,599 oh fiam micsoda 
istentelenség ez? ha valaha illyen gondolatod lészen, vesd 
ki elmédböl ezt az káromkodást. mint ollyan ördögi gondo-
latot. az melyel az vóteknek mélységiben akar vetni. 

Ez harmadik álnoksága az iffiakhoz, hogy minek utánna 
20 kisértetiben ejtette volna öket, ezen hamis gondolatokot 

adgya. [86a:] elméjekben. hogy nékik lehetetlen az kisérte-
tek ellen állani, és magokot meg tartoztatni az vétektöl, 
ugy hogy ezt el hitetven magokal, azután ne is állyanak az 
kisértetek ellen. és magokot minden tartozkodás nélkül, az 

25 roszra adgyák. 
Az illyen hitetés ördögi találmány, hamis és veszedelmes, 

de igen közönséges az iffiaknál, szegény esztelenek, mi ho-
mályosit meg benneteket, hogy az napnál világosab igaz-
ságot ne láthasátok, ? nem látodé mint meg bánttya az 

30 illyen gondolat az üdvezitöd irgalmaságát, az ki is azért 
ontotta ki vérit, hogy kegyelmet nyerj az kisértetek ellen 
valo gyözedelemre. és ki nyujttya az karját600 néked. hogy 
meg segittsen, az illyen gondolat nem attol jő az ki teged 
hi az üdveségre, hanem az ördögtöl, ki veszedelmedet kere-

35 s i . * . 
^o insensati galatae. quis vos fascinavit non obedire veritati persuasio haec non est ex 
eo qui vocat vos. Q-alat 3. 

598 boesáttya, [f — javítva olvashatatlan betűből. ] 
000 karját [r- j-hő\ javítva. ] 
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Ezekre valo nézve fiam ne engedgyed sohais hogy az 
illyen gondolat meg csallya elmédet. hanem az leg nagyob 
kisértetben is emlékezél meg üdvezitod irgalmaságáról, az 
ki is soha el nem hadgya azokot kik ö benne biznak. az bölcs 

5 mondgya. környül vettenek vala engemet. minden jelöl, és 
nem vala ki meg segitene, annak okáért meg emlékezém az te 
irgalmaságodrol uram. és eleitöl fogva valo cselekedetedröl, 
hogy te ki mented azokot az kik benned biznak, és meg tartod 
azokot. ellenségeknek kezéböl.% 

30 fiain ezek az három féle601 mesterségei az ördögnek, az 
mellyekel szokta leg inkáb meg csalni az kisértetekben az 
iffiakot, mind az három egy más u tán mégyen. 1 el rejti 
elöttök az roszat. és el hiteti azt vélek, hogy az nem ollyan 
nagy, 2. aval á l ta t tya el öket, hogy abbol könnyen ki tér-

15 hetnek. 3. midön már lá t tya hogy meg ejtette öket, azt 
hiteti el vélek. hogy abbol már nehéz ki térni, azért hogy ne 
is igyekezenek abbol fel kelni. vigyáz fiam erre az hároni 
álnokságára. és ne hadgyad magadot meg csalni. 

VI Articulus 
Hogy micsoda vétkekben esnek az iffiak, az 

20 kisértetekkor 
Az iffiak, azon kivül hogy meg hadgyák magokot csalni 

az fellyeb meg mondot mesterségekel. még azon kivül, két 
veszedelmes vétkekben esnek. 

[86b:] Elsöben az hogy, midön gyakorta valo kisértetben 
25 vannak, azt békeséges türésel nem szenvedik, és minek 

utánna egy kevés ideig ellenek állottak602 volna. az szivek 
egyszers mind el esik, és nem bizván magokhoz, hogy sokáig 
hartzolhassanak. magokot meg adgyák ellenségeknek., ez 
az fogyatkozás közönséges az iffiakban, az ellenségnek nagy 

30 hatalmat is ád reájok. 
Az ó tes tamentumban. midön hollofernes meg szállá bet-

hulia nevü varost judeában., az eleje az városnak, az egész 
népel imádkozék az Istennek hogy öket meg szabaditaná, 
de mint hogy603 az Isten nem ollyan hamar halgatá meg 

601 féle [Beszúrás. ] 
002 állottak [o —a-ból javí tva. ] 
603 mint hogy {kivánságok szerént^ az Isten 
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öket, mint ök kivánák. az okáért azt végezék hogy fel adnák 
az várost ha öt nap mulva604 nem jöne segittségek. judith. 
azt. meg halván, rosznak találá végezéseket.,605 meg is feddé 
öket mondván. kik vagytok ti hogy igy kisérttsétek606 az urat, 

5 nem eképen kel magatokra várni az Isten irgalmaságát, hanem 
még fel gerjesztitek aval az ö haragját. és boszu állását. idöt 
szabtoké az Isten joságának, és napot adtok néki hogy meg 
segittsen bennünk, nem eképen kel cselekedni, tarcsunk peni-
tencziát, kérjük könyves szemel az ö irgalmaságát és várjuk 

10 az ö vigasztalását alázatoságal.%. 
hasonlot mondok néked kedves fiam, midön az kisértetek-

ben türhetetlenkedel. és hogy ellenek álhass kéttségben 
esel. azért is fel adod magadot az ellenségnek. holot aval 
igen meg bántod az Istent: mert mint ha nem biznál kegyel-

15 miben. nem hogy ollyan formán nyernék azt meg, de söt 
még az kételkedésért érdemetlenebé tészed magadot az 
Isten irgalmaságára. magadtól el is távoztatod az kegyel-
met; magadot nagyob kisértetre adod, és az vétekben esel, 
nem igy fiam, nem igy kel cselekedni. az kisértetekben béke-

20 séges türönek kel lenni, és varni alazatoságal az Isten607 

kegyelmit az ki soha el nem hágy, hogy ha te elöször el 
nem hagyod.^ meg is szabadit az kisértetektöl, hogy ha 

*non deseria nisi prius deseratur. deus. enim (nisi ipsi illius gratiae defuerint.) sicut 
coepit opus bonum, ita perficiet. operans velle. et perficere 
Oonc. trid. ses, 6. 0. 12. 

álhatatosan állasz ellenek. vagy is kegyelmet ád azoknak 
meg gyözésire. azt tud meg, hogy még az leg nagyob szen-

25 tek is kisértetben voltak, és [87a:] még nagyobban mint 
magad, szent pál kérvén az Istent608 hogy szabaditaná meg 
az kisértetektöl, azt vevé válaszul. elég néked az én kegyel-
mem. mert az én eröm, erötlenség által vegeztetik el^e 

Az második vétek. az melyben is esnek az iffiak az kisér-
30 tetekben. az, hogy, midön egyszer történetböl eröt veszen 

604* m u l v a [Beírás a sorvógi margón. 1744.] 
6 0 6 [Sorvégen:] vé- [új sor elején:] végezéseket., 
6 0 6 kisérttsétek [Utolsó í —gr-ből javítva.] az urat, <m) nem 
6 0 7 az Isten ( g ) kegyelmit [A margószövegben:] nisi (p~) [ ?] ipsi 
608 k é r v é n az I s t e n h o g y [A tárgyrag va lósz ínű leg íráshibából 

m a r a d t e l . ] 

^suffioit tibi 
gratia mea. 
nam virtus in 
infirmitate 
perficitur. 
2. Cor 12. 
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rajtok az ellenség, ök azonnal az bátorságot el vesztik, fegy-
vereket le vetik, és magokot nem oltalmazván, minden 
kisértetektöl meg hadgyák magokot gyözni, oh Istenem 
micsoda vakság! azért hogy egyszer meg gyözettek, tehát 

5 meg adgyák nyomorultul magokot az ellenségnek. minek 
utánna sebbe estek. ismét viszá térnek, és minek utánna 
el vesztették volna az Isten kegyelmit, ismét hovátováb 
jobban gerjesztik az609 ö haragját. nem hogy még csendesite-
nék az penitenczia tartásal. nem ellenkeziké ez, az okoságal ? 

10 Az Izraéliták egyben gyülvén, hogy az benjámen nemzett-
ségin boszut állanának, az lévitán tet vétekért, de meg 
gyözetének, az elsö. és az második hartzon, noha sokal töb-
ben valának, mind azon által el nem veszték bátorságokot. 
hanem az Isten háza eleiben gyülven. ót ö elötte sirának. 

15 böjtölének, imádkozának.610 és áldozatokot tevének., hogy 
az ö haragját meg csendesithetnék. ez meg lévén, ismét 
fegvert fogának, és az harczra menvén, egész611 gyözedelmet 
vének az ellenségen.^ 

Ez az példa fiam meg tanyit, mit kellesék cselekedni az 
20 kisértetekben. mert hogy egyszer meg gyözettél, azért el 

ne esél. hanem kely fel mentöl hamaréb. az Istenhez fordul-
ván sirasad az magad nyomoruságát. kérj tölle bocsánatot. 
enyhittsed haragját kérjed kegyelminek segittségit. és mi-
nek utanna penitentziát tartottál volna. öltözél ismét 

2a fegyverben. az Isten neviben. és hartzoly sokal keményeb-
ben, mint sem az elöt. arra szolgállyon meg esésed, hogy 
mászor jobban magadra vigyáz. Cselekedgyél eképen édes 
gyermekem. és ha szerencsétlenségböl, az vótekben találsz 
esni. kövesed hüségesen612 ezeket az intéseket. 

VII Articulus 
Hogy mit kellesék azután cselekedni. midön 

az kisértetet meg gyözöd. 
Rend szerént két vétekben szoktak esni azok az kisértet 

után [87b:] kik azt meg gyözték. elöször mert arra nem vi-
609 az < Isten) ö haragját. 
610 imádkozának. és [im — és-ből javítva. ] 
611 egész [e —y-ból javítva;] gyözedelmet [z—n-ből javítva.] 
6 ,2 hüsógesen [g — fc-ból javítva. ] 
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gyáznak hogy hálakot adnának613 az Istennek, azö61f segitt-
ségivel valo gyözedelemért. másodszor615 arra nem készülnek. 
hogy az következendö kisérteteknek is ellene állyanak, ez 
•az két fogyatkozás tehát az oka. hogy ollyan könnyen esnek 

. más kisértetekben is. és hogy ujontában meg gyözetnek. 
elöször azért. mert az Isten azt akarja. hogy hálákot ad-
gyunk jó téteményíért. másodszor, mert az ki nem vigyáz 
magára, hamar. meg gyözetik az ellenségtöl. 

tehát az igen szükséges fiam, hogy midön valamely kisér-
10 tetet meg gyösz, leg elsöben is köszönd meg az Istennek. 

adván hálákot néki az gyözedelemért. meg is üsmérvén 
magadban hogy az, az ö munkája. és nem az tiéd, és hogy 
nála nélkül, ezerszer is meg gyözettél volna. 

Az következendö kisérteteknek is ellene állására keszitt-
15 sed magadot. 1 fogad fel az istennek. hogy ezután is ellenek 

fogsz állani. minden tehettségedel. 2. kerjed alázatosan. 
hogy meg ne vonnya tölled segittsógit. ' ••. 

Ha pedig ugy történik, egy darab ideig nem lennél kisér-
tetben. abban az csendeségben el ne bizad magadot. mert 

20 az mint sz. gergely mondgya. az ellensóg csendeségben had-
gya egy kevés ideig azoköt. kiket sokat kisértet. azert hogy 
könnyebben meg lophasa öket. midön nem is tartanának 
tölle, és az vetekben ejtse hirtelen valo kisertettel.^-. azert 
szüntelen vigyázz616 mágadra, kérjed minden nap az isten 

20 kegyelmit, és minden rosz gondolatokot ki vess az elraódböl. 

^ísáepe antiquus hostis postquam menti nostrae tentationis certamen inflixerit. ab ipso 
suo certamine ad tempus recedit non ut illatae maiitiae finem praebeat. sed ut in corda 
quae per quietem secura reddiderit repente rediens facilius inopinatus irrumpat 
S. Gregor. 52. moral. 16. . . . 

c 1 3 [Sorvégen:] ad- [új sor elején:] adnának 
6 1 4 azö [az — későbbi beírásnak látszik a sorközben. ] 
6 1 6 m á s o d s z o r [d — m e g k e z d e t t h o s s z ú s z á r ú b e t ű b ő l j a v í t v a ; ] a r 

[ e l v á l a s z t á s u t á n n e m f o l y t a t j a . ] ' • • • . 
6 1 6 vigazz [Elírés. ] ' 
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. . . . VIIL Articulus. ... 
Példa,617 hogy mikeppen ke l l e sékaz ; 

kisértetek ellen állani 
Egy régi auetor jol mondotta . hogy az példa leg rövideb, 

és hasznosab u t t ya az t a n u l á s n a k ^ . azért igén szükséges 
0 hogy egy nehányat adgyak ollyanokot elödben, kik nemesi 

modon hartzoltak az kisértetek ellen. 
Az többi közöt szent hieronimust adom elödben például, 

holot kisértetinek idejekór. ollyan iffiu vala, valamint ma-
gad, nem is lész soha annyi kisértetekben, mint ö volt. és 

10 talám ö az Isten szolgai közöt. ki iffiuságában leg töb kisérte-
te t szenvedet. álhatatoságal ellenek álván, [88a:] meg is 
gyözé öket, azért is elödben adorii. minden ez iránt maga 
felöl valo mondásit 

Ez az szent, még iffiu korában, minek u tánna az világi 
15 óletben töltötte volna, egy darab ideit, az Isten szolgálattyá-

ra adá magát. tökéüeteségel valo meg térésel munkálodvon 
üdveségire, az világot el hagyá. az pusztában mene hogy ót 
penitencziát ta r tana . és tellyeségel az jó erkölcsre adná 
magát. arra valo nézve leg elsöben is jerusalemben mene. 

20 meg látni az szent hellyeket. onnét p.edíg az pusztában 
Ót négy egész esztendeig lakván,620 nyomorult életet éle. 

de még is ollyan nagy kisértetekben vala. hogy mélto.szá-
nakozásra. : : . . . : < • ' . . 

Oh hányszor jöve az elmémben. abban az nagy pusztában, 
25 melynek lakását, az napnak szüntelen sütése irtoztatová tészi. 

az roma városában valo kies lakás., ót egyedüi- valék,6<21 mert az 
én lelkemnek keserüsége. különos hellyet kerestete velem. az én 
meg változot testem. irtozék az sákban valo létitól, minden nap 
kesergék. és sirék, az puszta földön feküvén. nyers füvet evéms 

30 és vizet ivám, ebben az rabságbanlévén, melyre adtam vala 
magamot. hogy el kerülhetném az poklot. nem valának más 
társaim, hanem az scorpiok, és az vad állatok. még is gyakorta 

617* példa, [Előtte halvány t intával í ro t t ' hagybetű f<P> vagy 
<D>?] 

6 1 8 e x u s t a [st — j a v í t v a . ] . "' ••'••.' ' <, •" '.".. >••) .'. •: -•' 
6 1 9 r e p l e < t a > [ ? ] t u s . . ;'.'; :•{ ' : . ; . : . • • • 
620 lakván, [k — utólag beírva egy másik, olvashatatlan betűre . ] 
621 valék. [é á-ból javí tva. ] 

35* 54'7 

•^longmn iter 
per praecepta. 
breve et efficax, 
jier exempla. 
seneca. epist 6. 



ugy tetczék, mint ha romában az aszszonyok közöt volnék. az 
sok böjt miat el haloványodot. és meg változot vala az622 ábrá-
zatom. és még is, az elmémben ége az tisztátalan szeretet. az 
én testem erötlen, és ollyan állapotban, mint ha már is halva 

5 láttam volna elöttem, de érzettem még élni. és égni benne az 
tisztátalan gyönyörüségnek tüzét ^. 
%r.o quoties in eremo constitutus. iu illa vasta solitudiue quae exusta818 solis ardoribus 
horridum monachis praebebat habitaculum. putavi me romanis interesse deliciis. sede-
bam solus. quia amaritudine repletus.818 eram. horrebant sacco membra deformia. quo-
tidie lacrymae. quotidie gemitus. et si quando repugnantem. carnem somnus imminens 
oppresiset. nuda humo vix ossa haerentia collidebam. de cibis vero et potu taceo cum 
etiam langventes monachi frigida aqua. utantur. et coctum aliquid accepise luxuria sit, 
ille igitur ego qui ob metum gehennae tali me carcere damnaveram scorpionum tantum 
socius et ferarum saepe choris intereram puellarum. petlebant ora jejuniis et mens desi-
deriis aestuabat. in frigido corpore et ante hominem suum carne praemortua sola libidi-
num incendia bulliebant. 
S. hiero. epist ad eustochium 22. 

Látodé fiam micsoda kisértetekben vala ez az szent. de 
lásuk mint viselé magát. 

Ebben az nyomorult állapotban. meg fosztatva lévén minden 
10 emberi segittségtöl, az jesus lábaihoz borulék, azokot köny hul-

latásimal öntözém . . és az testnek engedetlenségit egy néhány 
héti böjtölésekel meg zabolázám, emlékezem arra hogy sokszor 
egész nap. és éttzaka kiáltoztam. ugy kérvén. az Istennek segitt-
ségit. és addig meg nem szünék az imádságtol. vervén az mel-

15 lyemet. valamég az urtol csendeséget nem nyerék^. ebböl az 
szép példából meg tanulhatod mint kel az kisértetek ellen 
hartzolni, de halgassad még mit mond. 
*. itaque omni auxilio destitutus. ad jesu jacebam pedes. rigabam lacrymis, crine ter-
gebam. et repugnantem carnem hebdomadarum inedia subjugabam. memini me cla-
mantem diem crebro junxlsse cum nocte, nec prius ac pectoris'2* cessare verberibus quam 
rediret Domino"1 imperante tranquilitas. ibid. 

[88b:] Az Isten az én bizonyságom, hogy midön sok köny 
hullatásim után az szemeimel?25 az égre fel emeltem volna. ugy 

20 tettzék mint ha az angyalokal lettem volna. és igen nagy örömel 
éneklék, 4e utánnad oh' én Istenem, az te jó illatod után fu-
tunk.%; 
*e t ut ipse mihi testis deus. post multas lacrymas post coelo inherentes oculos non 
minquam videbar mihi agminibus interesse angelorum. et laetus gaudensque cantabam. 
post te in odorem ungventorum tuorum currimus ibid. 

622 az ^ortzám]) ábrázatom. 
623 pectoris^us) [s (hosszú J) javí tva 6-ből. ] 
624 Dono 
625 szemeimet [Második m—í-ből javí tva . ] 
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oh fiam micsoda pelda ez? nem csak csudálatos, de még 
oktatásodra is valo. ebböl három dolgot tanulhacz. 1. hogy 
azon nem kel csudálkozni ha az kisértet reád jö, mivel ez az 
szent. sok böjtolési közöt, és minden roszra vivö alkalma-

5 toságoktol távul valo létiben is, nagy kisértetekben vala 
sokáig. 2. meg tanyi t mint kel ellene állani az kisérteteknek. 
példát ád az testnek sanyargatására. és imádkozni kel vala-
mint ö, alázatoságal. buzgoságal. és álhatatoságal. 3. hogy 
meg tanullyad, micsoda öröm és vigazság követi az kiserte-

10 ten valo gyözedelmet. 
oh édes gyermekem. ? legyen mindenkor az elmédben ez 

az példa. midön az kisértet reád jő, kövesed ezt az szentet. 
hullas köny hullatásokot. imádkozál. és le borulván az jésus 
lábaihoz, kerjed segittségit. és abban bizonyos légy, hogy 

]i> csendeséget küld. örömet és vigasztalást ád. az mely arra 
indit tegedet, hogy ezután is álly az kisértetek ellen, és szol-
gállyad üdvezitodöt, minden tehettségédel626 valo húségel. 

Tizedik Rész 
Azokról az akadályokrol. az kik fö képen az 

gazdag iffiakot illetik 
20 K. Az gazdagság akadályé az iffiaknak üdveségekre ? 

F. fiam az mely akadályokrol beszéltünk eddig, az kö-
zönséges minden renden lévö iffiaknak, de most azokrol 
szollok. kik kivált képen az gazdagságokot és az nemeséget 
illetik. 

20 Az mi az gazdagságot illeti, abban kéttség nincsen, hogy 
ne légyen akadály az üdveségre mivel az Isten fia maga 
mondgya. hogy az Isten szavának magvát , az meg fojtya 
az lélekben. nem engedvén hogy meg gyükerezék., és gyü-
mölcsöt h o z o n ^ . ezek627 az szók, nem csak az idös embe-
rekben tellyesednek bé. az kikben is az kivánság, és az gaz-
dagságnak szeretete szoktak leg inkáb uralkodni, hanem 
még az iffiakban is. 

626 tehettsógédel [d és l betű javítva. ] 
627 ezek [ek — beszúrás;] az szók, [k — sorközi beszúrás;] nem 

csak az [es —az-ból javí tva . ] 
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[89a:] Nem szükség más bizonyságot keresni. hanem az 
mit minden nap628 látunk, holot rend szerént az gazdag iffiak, 
sokal roszab erkölcsüek, mint sem az más állapotban lévök, 
azt629 láttyuk csak az mulattságnak adgyák magokot, res-

5 tek. ellenségi az munkának, az elméjek mindenkor az hejában 
valoságban vagyon. az nagyság, szerencse, és az gazdagsá-
gok után sietnek, kevéllyek, másokot meg vetnek, engedet-
lenek. akár mely szent intéseket is bé nem vesznek. sok 
féle rosz erkölcsökre hajlandok. és az rosz cselekedetekre 

10 alkalmatosok: ellenben pediglen láttyuk az szegény iffiakot, 
(vagy az kik jobbacskán birják magokot.) hogy azok Isten 
félök, az üdveségért munkálodnak., az jó erkölcsben elö men-
nek, az reszttséget kerühk, az dolgot szeretik. az oktatáso-
kot keresik, azokot örömel bé veszik. hasznokra is fordittyák 

15 az vétektöl el távoznak, vagy is abbol ki térnek hogy ha 
abban estek. és ekképen magokra veszik az Isten áldását. 
az ki is örömest jol tészen az alázatosokal. és azokal kik 
ötet félik $?. ellenben pedig meg veti az kevélyeket ^ 6 3 0 és 
azokot az kik hatalmokban biznak, és az kik dicsekednek gaz-

20 dagsagokban %• 
fiam azért mondom ezeket néked, hogy ha az Isten gaz-

dagságban hozot ez világra, vigyáz hogy az gazdagságod631 

oka ne légyen kárhozatodnak. mint sokaknak. mert az 
kristusnak ez az szava minden nap bé tellyesedik hogy 

25 nehéz az gazdagoknak üdvezülni •£. azért harom dologra 
vigyázz 

1. Azt el kel hitetni magadal. az mint igaz is. hogy az 
gazdagságod nagyon árthat üdveségednek. ha magadra nem 
vigyász, és ha azt hasznos helyre nem kóltöd. 

30 2. Meg kel üsmérned azokot az akadályokot. hogy meg 
örizhesed magadot azoktól. ihon vannak némellyek, kik 
csak tégedet illetnek, az kevélység, engedetlenség, resztség, 
az gyönyörüségnek szeretete. az rosz társaság. az emberek-
nek hizelkedése. mind ezektöl örized magadot. 

028 * nap [Beszúrás. 1744.] 
629 * azt [Beszúrás. 1744.] 
630* kevélyeket [Első e — ó-ből javí tva az ékezet áthúzásával. ] 
631 * gazdagságod [Szóvógi d — í-ből javí tva. 1744.] 
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Légy alázatos az gazdagságban. meg emlekezvén sz. agos-
ton mondásárol. hogy az, kevélységet szül. és mint hogy 
minden gyümölcsnek vagyon magános férge, az gazdagság-
nak is vagyon, mely az fel fuvalkodcság, és az maga hitt-

° ség-ífr. hogy meg alázhassad ezt az kevélységet. gondold 
^nihil est quod si generent divitiae quomodo superbiam. omne pomum, omne lignum 
habet vermen suum. vermis divitiarum superbia est. S augst serm. 5. de verbis domini."8 

meg egy felöl az veszedelmet az melyben vét ha az Istent 
meg bántod. és magadot el veszted. más felöl micsoda sza-
mot kel azért adni. hogy ha aval jol632 élszé. de miben 
dicsekedel? az gazdagságban, az mellyet [89b:] az Isten 

10 egy szem pillantásban el vehet tölled, ? ós634 az mellyel, az 
mint az bölcs mondgya.^ igazán valo gazdagságot nem 
szerezhetz. mellyek ezek. az elme. az bölcseség. és áz jó 
erkölcs, hogy ha pedig ezek nélkül szükölködöl, ollyan 
lész mint az gazdagon fel ékesitetet paripa, de az ki az hé-

15 jával csak oktalan állat marad. 
Légy engedelmes, és vegyed kedvesen. mikor oktatnak. 

és intenek.635 el hitetvén azt magaddal, hogy mentöl na-
gyob és gazdagab vagy, annál nagyob szükséged vagyon 
az oktattatásra, mert inkáb meg csalatkozhatol. ̂  és abbol 

20 nagyob következik, mint mikor az szegény vét. 
Örized magadot. az gyönyörködtetéstöl, mely az rosz 

kivánságtól származik. arra emlékezél meg, hogy az tiszta-
ság, mindenkor veszedelemben forog, az gazdag házánál. 
mert az gyenge636 eledel., az czifra köntös, az puha ágy, és 
más egyéb alkalmatoságok miat. nagy veszedelemben forog, 
ha magadra nem vigyász, halgasad mit mond az prophéta. 
jaj tinéktek. gazdagok. kik elephánt tetemböl csinált nyoszo-
lyában alusztok. kik valogatot bárányokal laklok, kik az bort 
nagy pohárbol iszátok. és drága kenetel kenitek magatokot, és 

30 nem szánnyatok az szegényeket.%. az Isten fia azt mondgya. 

632 * jol<éltélé> élszé. [élszé(éltélé) fölé írva 1744-ben;] de miben 
[b — javí tva. ] 

633 doni. 
634 és az [é — a-ból javl tva . ] 
636 intenek. <h)> el hitetvén 
636 gyenge eledel., [g ~e-ből javi tva. ] 
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jaj néktek gazdagoknak. mert el veszitek az ti vigasztalás-
tokot.^ 

Ne hadgyad magadot meg esalatni, az hizelkedésel. 
holot az gazdagságal jár az hizelkedés, az meg is ronttya az 

5 elmét. fö képpen az iffiak elméjit. valamint egy nagy sz. 
mondgya.^ valamit dicséretedre mondanak. annak hitelt 
^adultorum quque assentationes, et noxia blandimenta fallaciae velut quasdam pestes 
animae fuge. nihil est quod tam facile corrumpat mentes hominum. 
S. hiero. epist ad celantiam 

ne adgy, mert vagy ollyan állapotrol dicsérnek, az mely 
nem érdemel dicséretet. ugy mint nemzettségedröl, gazdag-
ságodrol, szép magad viseléséröl. vagy pedíglen ollyanrol, 

10 az mely benned fel nem találtatik, ugy mint tudományod-
rol. okoságodról. és jó erkölcsödröl, vagy ha benned vannak 
is, de nem tölled vannak., azért az elsökben dicsekedned 
hejában valoság. az másodikában bolondság. 

Az harmadik akadályt is elödben adom, hogy meg oriz-
15 hessed magadot attol az veszedelemtöl, melyben veti az 

gazdagság üdveségedet. az nem egyéb, hanem hogy tudgy 
jól élni gazdagságodal. aztot üdveségedre forditván, ez irant 
neked más tanácsot nem adok. hanem az mit sz. pál ád 
thimotheus637 eleiben azoknak az kik gazdagok ez [90a:] vilá-

20 gon, meg mondgyad hogy fel ne fuválkodgyanak elméjekben. és 
reménségeket ne vessék bizonytalan gazdagságokban. hanem 
az élö Istenben ki bövségel meg ad nékiink mindeneket638 az 
mi táplálásunkra; hogy egyebekel jol tegyenek. hogy gazdagok 
legyenekjó cselekedetekben, hajlandok legyenek az adakozásra., 

25 hajlandok az egyebekel valo nyájaskodásra. hogy mint egy 
kincset szerezenek magoknak. jövendöre valo jó fundamento-
mat. hogy el vegyék az örök életet^ látod fiam micsoda ren-
det szab az szent lélek az gazdagnak. hogy mi képen éllyen 
gazdagságával, ekképen is kel cselekedned, ha azt nem 

30 akarod hogy el veszesen. mind ezek után halgasad mit 
mond sz„ Cypriánus hogy az nagy joszág, nagy kisértet, ha 
az jövedelmet szentül nem költik, és hogy mentöl gazdagab 

s 3 ? thimotheus [timotheusból javí tva; t be tűt /í-ra javí tot ta , h elé 
újra lefrta a í-t. ] 

6 3 8 mindene<ke)ket [Törlés tollhiba miat t . ] 

* 1 . tim. 6. 
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valaki6'^ az joszágban. annál inkáb tartozik hogy azt büneinek 
meg váltásúra fordittsa, és nem az bünöknek szaporitására.^ 

ífc.tentatio est patr imonium grande,. nisi ad usus bonos census operetur. ut patrimonio 
suo unus quisque locupletior magis redimere debeat. quam augere delicta. 
S. Cypr. lib de habitu virginum. 

Tizen egyedik Rész 
Azokrol az akadályokrol mellyek az nemeseket 

illetik 
0 K Leheté az, hogy az nemeség akadállyára legyen az 

üdveségnek ? 
F. fiam azt nem akarom ebböl ki hozni, hogy az nemeség 
ellenkezék az jó erkölcsel, de aval meg nem bántom az igaz-
ságot haazt mondom, hogy az micsoda roszul élnek sokan 

10 az nemeségel. hogy az nagy akadályára vagyon üdveségek-
nek. és gyakorta az okoza kárhozat tyokot . 

Csak egy kevésé visgáld meg az nemesek életit. meg látod 
ezt az igazságot., és nyilvánságosan meg üsmérheted. hogy 
nincsen ollyan rend az ki ugy meg légyen romolva. se tellye-

35 seb rosz erkölcsel, mint az nemesi rend. 
Mert abban meg látod uralkodni azt az kevélységet. az 

ki mindeneket meg vét., és magoknál mindeneket aláb valo-
nak tar tanak-^ minden elméjeket az nagyra vágyásban. az 
elömenetelben foglallyák. az magok gyönyörködtetésiben 

20 járnak, az mértekletlenségnek szeretöi, bá t ran és szemtele-
nül. dicsekednek rosz cselekedetekkel. irigyek, csak az magok 
hasznokot keresik, csak magokot szeretik, igazságtalanok, 
eröszakosok. kemények, és gyakorta kegyetlenek is mások-
hoz., és fö képpen az magok allattok valojokhoz. türhetetle-

25 nek, és haragosok. szitkozodok, káromlok. boszu állok mod 
nélkül, nem akarván el szenved-[90b:]ni leg kiseb meg bán-
tást . sokszor még azt is csak magokban gondollyák hogy 
meg bántodtak oh Istenem micsoda élet ez ? ollyan emberek-
töl, az kik az keresztényi vallásban vannak. 

30 És az mi ezt az rendet nyomorultabá tészi. az egy mást 
fegyverre valo hivás. ez az rosz640 indulat oly igen uralkodik 
bennek. hogy életekben nincsen ollyan szem pillantás, az 

639 * valaki [ki — beszúrás. 1744?] 
640 az rosz (u)> indulat oly igen uralkodik [igen i-je javítva. ] 

553 

#job 11. 



melyben készek ne volnának meg verekedni leg elsö meg 
bántodásért. ez az indulat is tartya oket az halálos vétek-
ben. nem is beszéllek arrol mely keveset gondolnak az valá-
sal. micsoda szabad, és Istentelen életet élnek, és hogy 

5 mennyin vannak ollyanok. kik az Istennek azt mondgyák, 
valamint az Istentelenek az sz. irásban. távozál el mi töl-
lünk. mert az te utaidnak üsméretiben nem gyönyörködünk. 
vallyon micsoda az mindenhato Isten. hogy tisztellyük ötet. 
avagy mit használunk véle. ha ö néki esedezünk.^ 

10 Nem méltoé az szánásra, hogy az keresztényeknek leg 
szeb része, ugy meg vagyon romolva. és hogy az nemeség, 
mellyet az jó erkölcsnek meg jutalmaztatására adnak. az 
kut feje legyen az rosz erkölcsnek, leg nágyob részínt valo 
nemeseknek. sokal job volna. ha aláb valo rendüek volná-

lü nak. valamint is mondgya egy nagy auctor, hogy mit használ 
nagy lenni az emberek elöt, ha az Isten elöt nyomorult és 
meg vettetet vagy, hogy642 az emberektöl becsültesél., és 
az Istentöl meg vettesél. parancsolni643 az ártatlanoknak. és 
rabja lenni, az magad rosz indulatinak-))f egy szoval boldog 

-^ quid prodest quod liber6'1 est in natura qui servus est in conscientia. Tidemus extrin 
secus generis nobüita te sublimes. intrin secus mentis infirmitate de generes, innocen-
tium dominos. et criminum servos. 
Euseb.. emiss homi. 3. de pasehate. 

20 lenni ezen az világon, egy kevés ideig. az másikan pedig 
örökké valo nyomoruságban. és még azok közöt lenni. kik 
ezeket fogják örökké kiáltani, mit használt nékünk az 
kevélység. ? és az kérkettségel valo gazdagságok nékünk 
mit használtak. el multanak mind ezek. mint az árnyék, 

25 nyomorultak. miért tévelyedtünk volt el az igazságnak 
ut tyárol^. 

Oh édes gyermekem. mint hogy nemesi rendböl vagy, arra 
kónszeritlek. gondolkodgyál magadrol. és arrol az veszede-
lemröl, melyben veti nemeséged üdveségedet; az magad 

30 rendedben ne bizál, hanem még attol fély, hogy az veszedel-
medre ne légyen, mert mentöl nagyob renden valo vagy,644 

641 liber<t> est 
642 * hogy [ha-hó\ javi tva; gy — beszúrás,o — a-bóljavítva. 1744?] 
643 * parancsolni [ni — beszúrág a soreleji margóra, elválasztás 

után. 1744?] 
644 vagy, ( n a ) annál nagyob 

#job. 21. 

sap. 5. 
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amiál nagyob köteleségel tartozol jó erkölcsü lenni, azért 
hogy meg oltalmazhassad magadot. , az rendedet követö 
veszedelemtöl, munkálkodgyál az jó erkölcsben valo gya-
ra[91a:]podáson, és minden tehettségedel azon légy, hogy 

5 nemeséged ne legyen oka kárhozatodnak. valamint hogy 
oka sokaknak, erre valo nézve kövessed ezeket az intésimet. 

1 Jol meg kel azt tudnod milegyen az igaz nemeség, mert 
az. meg válhata t lan az jó erkölcstöl, az jó erkölcs altal is 
kel azt meg tar tani , holot attol vette eredetit. a t tyáidnak. , 

10 szép CSelekedetek meg jutalmaztatására adták, ha öket 
követed az jó erkölcsben. az nemes nevet meg érdemled, ha 
pedig öket nem követed, nemeséged nem igazán valo, és 
csak ollyan mint álom. 

2. Azt is tud meg, hogy az emberektöl rendeltetet neme-
15 ségen kivül is, vagyon645 még egy mennyei nemeség, az ki 

sokal fellyeb valo az másikánál. az mellyet is kegyelem által 
kel meg nyerni. mivel ha azért vagy nemes, hogy646 szüléid 
azok voltanak. micsoda nagy nemeség047 az Isten fiává lenni, 
és az ö országát. az kristus jesusal birni, ez, fiam, ez, az 

20 igazán valo nemeség, ha erre igyekezel, igazán valo nemes 
vagy, de ha nem, akár micsoda nemes légy az emberek 
elöt, de az Isten elöt utálatos, és nyomorult lész. 

3. fiam ez igy lévén, ne légy kevély, és kórkedókeny, 
nemeségedel. rosz nemes az, az ki magát meg vetteti az Istentöl, 

25 kevélységiért^. de söt még annál alázatosab légy, hogy648 

nemes vagy. valamint az bölcs mondgya hogy mentöl nagyob 
vagy, annál inkáb alázd meg magadot. és igy kedves lész az 
Isten elöt^ halgassad micsoda szép intéseket ád sz. hiero-
nimus az nemeseknek. hogy magadot másoknál eléb valonak 
ne tarttsad, az te nemeségedért. és másokot meg ne vess azért 
hogy nem nemések. mert az mi vallásunkban. nincsen személy 
válogatás. sem az nagy rénden lévöket nem tekinti, hanem az 
eletet, az Isten elöt nincsen más nemeség, hanem hogy az vétek-

6 4 5 * v a g y o n [on — beszúrás . 1744 . ] 
646 * h o g y szülé id azok [hogy . . . azok — beszúrások. 1744 . ] 
647 nemeség<(az ,> az [Törlés to l lh iba m i a t t . ] 
6 4 8 h o g y <(nagyob) n e m e s [nemes ( n a g y o b ) fölé írva. ] 
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nek ne szolgúly. ez az nagy nemeség az Isten elöt, hogy tellyes 
légy jó erkölcsökel. ^. oh mely szép. és szükséges intés ez az 
nemeseknek. 

*nulli te unquam de generis nobilitate praeponas. nec miseriores quosque. aut humili 
loco natos te inferiores putes. nescit religio nostra personas accipere. nec conditiones 
hominum. sed animos inspicit singulorum.9" servum et nobilem de moribus pronunciat. 
sola apud Deum libertas est. non servire peccatis, summa apud Deum est nobilitas. cla-
rum esse virtutibus. 
S. hiero. epist ad celantiam. 

4. visgáld meg micsoda rosz erkölcs közönsógeseb az 
0 nemesek közöt, és oltalmazad magadot attol. némellyeket 

már meg mondot tam. azórt kérjed az Isten kegyelmit 
minden nap. meg emlekezven arrol. hogy az Isten igazsága 
keményeb lesz az fö rendekhez. és az nemesekhez. és hogy 
az ö vétkek. keményebben büntet tet tnek6 5 0 meg, mint 

10 sem az másokó. 
5. Cselekedgyél ugy, hogy az te nemeséged az jó erkölcsre 

szol-[91b:]gállyon néked. 
K. Miképpen lehesen az? 
F. fiam az meg lehet két féle képen, elöször, ha jó er-

15 kölcsü nemes vagy, az te jó erkölcsöd mint egy kedveseb 
lészen az Is ten elöt, valamint sz. bernárd mondgya. hogy 
noha Isten elöt személy válogatás ne légyen, de mind azon 
által az nemesben. az jó erkölcs ö elötte kedveseb^ és igy 

^minime quidem deus est acceptor personarum. nescio tamen quo pacto. virtus in951 

nobili plus placet. S. bern. epist ad sophiam. 

nemeségednek az jó erkölcsre kel forditani tégedet. másod-
20 szor. az te példa adásod sokkal hasznosab mások elöt. az 

te beszédid foganatosabbak lesznek. midön valakit jora 
intesz.652 abban modod lészen inkáb hogy az nyomorultakot 
meg segittsed, az veszekedést meg csendesitheted. édes fiam 
ezeket követvén, az Is ten meg áldgya nemesógedet. és 

25 mind ö elötte, mind az emberek elöt. igazán valo653 nemes 
lészesz. 

049 singulo<rium,)rum. 
650 bünte t te t tnek [Szóvégi n —e-b61 javítva. ] 
651 in {nobl) nobili 
652 intesz. [t — hosszú J-ből javí tva. ] 
053 valo <(m) nemes 
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