
NEGYEDIK SZAKASZ 

Azokról az jó erkölcsökröl, mellyek sziiksegesek 
az iffiuságban 

fiam ez leg föveb része654 az te oktatásodnak. ehez tarto-
zik az fellyeb meg mondot három rész, mert minek utánna 

5 meg mondottam volna micsoda okbol kel az jó erkölcsre 
adni magadot. micsoda moddal kel azt meg nyerni, és mi-
csoda akadállyok fordithatnak el attol. mostanában azt 
adom elödben hogy mi képen kövesed az jó erkölcsöt, és 
mind meg mutatom különösön azokot az jó erkölcsököt, 

10 az mellyeket magadban kel venni leg inkáb, hogy igazán 
valo jó erkölcsü lehess, fundamentumi655 is lesznek ezek. az 
töb jó erkölcsöknek, az mellyeket kel követned,656 életednek 
folyásában. 

Első Rész 
Hogy az iffiaknak. az kristus jesust kel 

15 például venniek 
K. Leheté ollyan példát adni657 elömben az mellyet bizo-
dalomal követhessek. ? 
F. fiam ollyant adok elödben. az kit ha követed, minden 
bizonnyal oda jutcz az hol ö vagyon mert az bizonyos, hogy 

20 az keresztenyi jó er[92a:]kölcs, mind nagyokban. mind kicsi-
dekben, abban áll, hogy az kristus jesust kövessék, annak 
okáért, mindenek felet. azt az, Isteni példát adom elödben, 
azért hogy meg mutathassam néked azt az tökélleteségel 
valo formáját az jó erkölcsnek. az melyhez kel szabni iffiusá-

25 godot. 
Ez az Isteni mester azért jövén az világra hogy az embe-

reket tanittsa, és öket meg váltsa, ugyan azért is kivána 
minden idö koron által menni ember koráig, hogy azokot 

6M • része [Beszúrás. 1744.] 
666 fundamentumi [Első n — beszúrás. ] 
668 kóvetned, [d—fc-ból javí tva. ] 
657 * adn i (d ) [adnodhól javí tva; i — o-ból jav. 1744.] 
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meg szentelné, és magát hozájok hasonlová tennó, hogy 
könnyeben követhetnék ötet. 

Azért gyermeké löt az gyermekeknek. hogy meg szentellye 
öket, kicsiny, az kisdedekért, iffiu az iffiakért, hogy nekik 

0 példát adgyon. és meg szentellye öket, az Isten szolgálattyára^. 

^ideo in omnem venit. aetatem et infantibus infans factus. sanctificans infantes, in 
parvulis parvulus sanctificans hanc ipsam habentes aetatem. et exemplum illis pieta-
tis effectus justitiae et snbjectionis. in juvenibus juvenis exemplum juvenibus factus et 
sanctificans domino. 
S. irenaeus. lib 2. adversus haereses. 0. 39. 

Az iffiuságnak ehez az szentcséges póldájához kel hát 
szabni iffiuságodot. és az szerént rendelni minden cselekedeti-
det, abban is kel meg látnod azokot az jó erkölcsököt, az 
mellyeket követned kel. 

10 Az evangeliumban négy féle példát lá tunk az Isten fiárol 
iffiuságában. 

Az elsö az hogy, magános életet élt mind azon idö álat. 
nem akarván magát meg üsmértetni az emberekel. hanem 
csak az maga szentséges szent annyával. és szent josephel. 

10 hogy ebböl meg tanullyák az iffiak, az nagyra vágyást el 
kerülni. és az világ becsületét nem keresni, hanem az Isten-
nek kivánnyanak tettzeni. 

Az második az hogy, például adgya nagy áitatoságát, el 
menvén az templomban innepeken az törvény parancsolat-

20 tya szerént, noha arra köteles nem vala. ót az irás tudokot 
halgatá, és kérdéseket teve nekik, mint ha akar t volna 
töllök tanulni, holot ö vala az irás tudoknak is mestere. éz 
szép példa, mert meg mu ta t t ya az iffiaknak mint kel sze-
retniek az áitatoságot. leg elsö658 dolgok az lévón hogy az 

20 Is tent szolgállyák, az üdveségekben munkálkodgyanak. 
adván magokot azokra, az mi az vallást illeti, ugy mint az 
imádság,, az szent mise, az szentségek. az Isten beszédinek 
halgatása,. és hogy keresék az oktatás t azoknál az bölcs 
embereknél. az kiknek gondviselések alá adta az Isten 

30 Az harmadik, az ö nagy engedelmesége, mellyél vala 
szüléihez, valamint az szent irás mondgya. hogy viszá ment 
vélek ndzárethben. és nékik engedelmes volt.%. ez az példa 
szégyeniti meg az iffiakot, az [92b:] kiknek rend szerént 

C58 j e g e i O S Q [ E l í r á s . ] 
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nehéz az659 engedelmeség. micsoda szégyen fiam az neked., 
midön elegendö tisztelettel nem vagy azokhoz, az kiktöl 
vet ted az életet, holot szemed elöt látod olly Istennek példá-
ját, az ki engedelmeskedik teremtet állatinak, ? mit fogsz 

0 . felelni az Isten fiának engedetlensógidért, midön szemedre 
liánnya engedelmesógit, azért hogy példát végy rolla piruly 
szégyenletedben. kevély ember, mondgya szent bernárd, hogy 
te fel erneled magadot. midön látod hogy az Tsten magát meg 
aláza^. 

3K-et erat subditus iflis, quis. quibus. deus hoininibus. disce terra subdi, disce piÜTÍs ob 
temperare. erubesce superbe cinis. deus se humiliat. et tute exaltas. 
S. bern. hom. 1. super missus. 

10 Az negyedik példát lá t tyuk az kristus iffiuságában: jesus 
pedig gyarapodik vala bölcseségben. testének állapottyában, és 
Isten elött, s' emberek elöt valo kedveségben.^. nem kel ezen 
érteni belsö képpen valo gyarapodását az Isten fiának, mivel 
még fogontatásakor tellyes vala bölcseségel. hanem hogy az, 

10 naponként. jobban ki tettzék. az ö Isteni cselekedeteiben, 
valamint hogy az nap, bár mindenkor egy eránsu világos 
légyen is, de midön fel kél, liová továb fellyeb megyen. 
ánnál inkáb ki muta t tya nékünk világoságát. az irás arra 
akarja evel tanyitani az iffiakot, hogy micsoda nagy gond-

20 gyoknak kel lenni az bölcseségben,660 és az jó erkölcsben 
valo nevelkedésre. és hogy azt el kerülhesed, az mit sokak-
ban látunk, hogy ugyte t tz ik , mint ha csak. azért nönének 
az esztendökben, hogy kissebedgyenek az ártat lanságban. 
méltó az szánásra azt látni, hogy az gyermekek valamint 

2o nönek, ugy is romlanak meg, mint ha csak azért nönének. 
hogy az rosz erkölcsöt, az hazugságot. tisztátalanságot., 
kevélységet, és az engedetlenséget meg tanullyák. valamint 
sz. agoston mondgya maga felöl-^. kristusnak gyermeke igy 

^jam mortua erat adolescentia mea mala et nefanda et ibam in juTentutem. quanto 
aetate major, tanto Tanitate turpior. lib 7. conff. cap. 1. 

követedé mesteredet, ? azér/t let gyermeké hogy könnyeben 
30 követhesed, és az jó erkölcsben foglallyad elsö esztendöide), 

059 az ^ e g ) e n g e d e l m o s é g . 
C6° b ö l c s e s é g b e n , [l c-ből j a v í t v a . ] 

3fcet jesus pro-
ficiebat sapien-
t;a. et aetate. 
et gratia apud 
deum, et 
homines. ibid. 
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tepedig azokot el vesztegeted,661 és az roszat tanulod meg, 
vessed szemeidet arra az szentséges példára, és tekintsed 
meg mely igen viszá élsz iffiuságodal. tanuly nevekedni az 
jo erkölcsökben, valamint illik az kristus tanyi tványához. 

5 és fiához, és hogy azt meg tudgyad, elödben adom azokot 
az jóságos cselekedeteket. 

Második Rész 
Az Isteni félelemröl. [93a:] 

K. Az jó erkölcsök közöt, mellyik elsöben szükségesebb ? 
F. Az Isteni félelem, ez az fundámentuma az töb jó 

10 erkölcsöknek, az hit u tán, ezt az sz. irás, az bölcseség kez-
detinek hija. ugyan ezt is kel elsöben az iffiakban oltani. 
az öreg tobiásrol azt mondgya az irás, hogy egy fia lévén, 
az Isteni félelemre662 tanyi tá még gyermekségiben, és hogy 
magát olya minden vétektöl ^ 

15 Ezen az félelmen. nem kel az szolgához illendö félelmet 
érteni, az ki is az büntetéstöl, fél. és nem az vétektöl, hanem 
azt az tisztelettel valo félelmet. az mellyel meg gondolván, 
az Istennek nagyságát, méltoságát, szenttségit, hatalmát , 
és igazságát., mindenek felet at tol kel félni, hogy haragjá-

20 ban ne essél annak az nagy, szent. hatalmas, és igaz Isten-
nek. 

Ez fiam, az az Isteni félelem, az mely az bölcseségnek kez-
dete, és az jó erkölcsnek fundamentuma. ugyan erre is 
intelek tegedet. ezt is kel leg elöbször663 keresni, azért ekép-

25 pen cselekedgyél. 
Elöször. az Istentöl kérjed azt minden nap, mondván néki 

gyakran tellyes szivedböl. oh én Istenem, ólttsad félelmedet 
az én szivemben. hogy664 az engemet, meg tar tozta tván. 
tegedet soha meg ne bánttsalak. 

30 Másodszor. az Isten nagyságához legy nagy tisztelettel 
mindenkor, ö örökös ura mindeneknek, meg foghatatlan az 
tökélleteségekben az méltoságban, bölcseségben. szentség-

661 el vesztegeted, [Második t — d-hol javítva. ] 
662 félemre [íráshiba. ] 
663 elöbször [6—«z-ből javí tva . ] 
664 * hogy [Beírás a sor előtti margón. 1744.] 
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ben. joságban.665 hatalomban. és igazságban, ötet minden 
teremtet állatok imádgyák. ö elötte meg az angyalok is 
rettegnek. minden az mi ez világon nagynak láttzik, az ö 
elötte csak pór, és mint hogy mindeneket ö teremtet. min-

5 deneket el666 is ronthat. egy szempillantásban. nincsen hason-
latos te hozád uram senki, nagy vagy, és nagy az te neved, az 
te hatalmaságodért, ki nem féll tégedet. oh!m nemzeteknek 
királlya ^ 

Harmadszor, mindenek felet attol tarcs hogy az Istent 
10 meg ne bánttsad, ha valamit cselekszel. leg elsöben is azt 

nézed, ha az Istent aval meg nem bántotadé, 
Midön az Istenröl beszélsz, nagy tiszteletel beszély. és 

azon igyekezél, hogy mások is hasonlo képen beszéllyenek 
elötted. 

Harmadik Bész 
15 Az Isteni szeretetről. [93b:] 

K. Az Istent kel hát, egy szers mind félnem is, szeretnem 
is? 
F. Nincsen külömben. mert668 ha az ö nagysága bennün-
ket arra kötelez, hogy ötet féllyük, és hozája nagy tisztelet-

20 tel legyünk, az ö josága is arra kötelez, hogy ötet szeresiik, 
nem is kel ezt az két dolgot egy mástol el választani, az felel-
met, és az szeretetet. valamint az irás mondgya hogy az 
urnak félelme. kezdeti az ö szeretetinek. •#•. az kiben féle-
lem669 nincsen, az igaznak nem mondathatik,^ és az ki 

25 nem szereti, az halálban marad ^. 
Szeretni kel hát az Istent edes fiam, hogy ne szeretnéd azt 

az joságot, az ki elöbször szeretet tégedet. de most eleinte 
szeresed ötet, most kel azt el kezdeni, az mit egész életedben. 
és az örökké valoságban kel követned, az Isten nem más 

30 vegre adot ez világra. hanem hogy szeresed, és hogy terem-
tödnek üsmervén ötet, ad meg azt ö néki, az mivel tartozik 

665 joságban. <és> hatalomban. és 
666 * ej js ronthat . [el — beírás a sor előtti margón. 1744. ] 
867 * o h ! <(pogányoknak k i r á l l ya .* ) nemzetekk királlya * 

[Jav. 1744.] 
888 mert [masból javí tva. ] 
689 félelem [Második l — r-ből javí tva. ] 

36 Mikes Keicmen Összes Művei IV. 
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*Ecole. 25. 
#Eccle. 1. 
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az munka. az munkásnak. az teremtet állat. az ö teremtöjé-
nek. egy gyermek az attyának, az az szeretettel. hogy pedig 
arra inkáb kötelezen. azért bé töltöt minden ki gondol-
hato670 jó téteményivel, rendelvén arra téged hogy birjad 

0 az ö országát, el vesztél volt, de ö meg váltot tégedet. és 
azt, az ö fianak halálával. az kereszténységnek boldogságára 
hivut. meg világositot az hitnek világával, és meg szentelt 
kegyelmivel, sokszor minek utánna meg bántottad volna. 
ö még is kegyelmiben, és fiai közi vett téged, és számtalan 

10 sok jó téteményit mutatta hozád. oh édes gyermekem, leheté 
hogy ne szeresed azt az Istent. az ki tégedet olly igen szeret ? 

két ókból kel az Istent szeretned, az egyik, azért az jósá-
gáért mellyel van mi hozánk kegyelmeségivel, és jó téte-
menyivel, az másik, azért az jóságért, az melyet bir magá-

15 ban. mert tegyünk fel egy lehetetlen dolgot, és mondgyuk. 
hogy ha az Isten mivelünk soha semmi jót nem tett volna is, 
de még is meg órdemlené hogy örökké valo szeretettel vol-
nánk hozája. azért az ö örökös joságáért, és meg számlal-
hatatlan tökélleteségiért. mellyet bir magában. és az mel-

20 lyért veghetetlen szeretettel tartozunk néki, mikoron pedig 
én azt mondom hogy az Istent kel szeretni, mindenik szere-
tetröl beszéllek, és azt értem, hogy kel ötet szeretni, az ö jo 
téteményiért, mellyeket cselekedet velünk, de mind azon 
által, nem [94a:] csak az jó tótemenyiért, hanem tisztán671 

25 magáórt, mivel ebben az tiszta szeretetben áll az emberek-
nek. és az angyaloknak. az örökké valo boldogságok. 

De arra vigyáz fiam, hogy az Isteni szeretet igazán valo 
légyen. annak más féle szeretetnek kel lenni, mivel nem elég 
az Istent ugy szeretni valamint az teremtet állatot, ötet 

30 mindenek felet kel szeretni, szeresed az te uradot Istenedet. 
tellyes szivedböl, ugy hogy semmit ne szeres ö nála inkáb 
valamint hogy nincsen is semmi ö nála nagyob, és szeretetre 
méltób. 

Egy szoval az Isteni szeretet abban áll, hogy az Istent 
35 mindennél eléb valonak tartcsad, az vilagi joszágoknál, az 

gyönyörüségeknél, az becsületnél, barátidnál, és az életed-

070 ki gondolhato <(t) jó téteményivel, 
671 t isztán <(magáért) magáért , 
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nél. ugy hogy soha ezeket ne szeresed annak az szeretetnek 
ártalmára, az raellyel tartozol az Istennek. és hogy készeb 
légy ezeket ezerszerte inkáb el veszteni, hogy sera veteni az 
ellen az engedelmeség ellen, az mellyel tartozol néki. ebben 

5 áll tehát az Isteni szeretet, hogy ötet mindennél eléb valonak 
tarttsad. 

Oh édes gyermekem, munkalkodni kel tehát hogy ezt az 
drága672 szeretetet el nyerhesed, és hogy magadot abban 
meg ne csallyad, mint azok, az kik, az szinel valo szeretetet. 

10 az673 igazán valo hellyet veszik. ihol az leg föveb cselekede-
tek. mellyek által meg üsmérheted. ha igazán szeretedé az 
Istent: 

1. féllyed, es utállyad mindenek felet az vétket, azért, 
hosv Istennek nem tettzik. és hogy ellenkezik < l / j í l / i 

10 ö joságával, ted fel magadban gyakorta. hogy azt többe nem 
cselekszed. 

2. kerüllyed az mennyiben lehet az bocsánando vétket, 
peccatum veniale674 mivel ez sem tettzik az Istennek. és 
noha el nem ólttya is szeretit benned, de azt meg gyengitti, 

20 és idövel, az halálos vétekben ejthet. 
3 Munkálkodgyál azon, hogy meg nyerhessed azokot az 

jó erkölcsököt, az mellyeket az Isten kiván te tölled, az 
szeretetnek pedíg természete, hogy kiván annak tet-
czeni, az kit szeret. ha az Istent szereted édes gyermekem, 

23 nem csak azon igyekezel hogy az ö kegyelmiben maradgy, 
az bünnek el távoztatásával, hanem még azokot az jo erköl-
csököt is követed, az mellyeket gondolod hogy ö néki 
[94b:] leg inkáb tettzenek. 

4. Mindenek felet tégy gyakorta mind szájal, mind szivböl, 
30 szereteteti cselekedeteket. és kivánnyad hogy az Istent 

erdeme szerént szeresék, és szolgállyák, szomorkodgyál 
azon midön látod hogy ötet meg bánttyák, azt pedig meg 
ne engedgyed, az mennyiben tölled lehet. az Istení szeretetre 
vezess másokot. mind beszédedel. mind pólda adásodal. 

6:2 drá [Sorvégen elválasztva, új sor elején Mikes nem folytatja.] 
673 az(igazan hellyet) [an — beszúrás.] igazán valo hellyet 
074 bocsánando vétket, (%y [# — beszúrás; a margóra is kitette 

a csillagot, de ott nem törölte;] peccatum veniale [beszúrás.] 
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Mind ezeket most idején iffiukorodban cselekedgyed, 
kezdgyed szeretni azt, az kit örökké kel szeretned, kérjed 
gyakorta azt az kegyelmet, hogy ugy szeresed az mint kiván-
tatik. és minden nap mond el szivedböl ezeket az szép szavait 

5 dávidnak. kicsoda volna nékem mennyekben te náladnál tob, 
és te náladnál egyébben nem gyönyörkődöm ez földön, én örök-
ségem te vagy Isten. mind örökké.^ 

negyedik Rész 
Az attyákhoz valo szeretetröll. 

K. Az Isten elöt kedves dolgot cselekszünké, mikor az 
10 szüléinket szerettyük ?875 

F. fiam igen kedves dolgot. mert az bölcs azt mondgya. 
hogy az ki féli az urat, tiszteli az attyát. és mint urainak szolgál 
azoknak. kik szülték ötet.^fc. ha szivedböl féled az urat, attyá-
idot is becsülleni fogod, és azokot676 is, kiknek gondviselések 

15 alat vagy, mert ezt ö parancsollya, hogy tisztellyed, apádot, 
és anyádot. ha öket nem becsüllöd, jele hogy az Istent 
nem féled, és nem szereted. 

Mivel677 nincsen ót Isteni félelem, az hol meg vetik az 
illyen szent dolgot. az melyre az természet vonszon. és az 

20 mellyet az Isten. nagy köteleség alat parancsol. nincsen is 
nagyob fenyegetés, mint az mellyel fenyegeti az gyermeke-
ket. kik ez ellen vétenek. az ki meg szomorittya az attyát, 
és el idegeniti az annyát az gyalázatos^. 

[95a:] az ki az ö attyát. vagy annyát meg átkoza, annak el 
io oltatik szövétneke. az setétcségnek homályoságában,^ az ki 

meg csufollya attyát. avagy meg utállya annyának tanitását, 
szemét ki vállyák az völgynek hóllói, avagy meg eszik ötet az 
kesellyü fiai.^r ollyan mint az káromló. valaki el hadgya az 
ö apját. és mint az urtól meg átkoztatot. az ki haragra ingerli 

30 az ö annyát. ̂ - oh adná Isten! hogy ezek az fenyegetések 
volnának bé oltva az gyermekeknek szivekben. 

Az ó testamentumban micsoda kemény törvényt adot 
vala ki az Isten. az rosz fiak ellen. egészen elödben adom. 

676 szerettyük ? [y — u-ból, ü — megkezdett fc-ból javí tva. ] 
676 és azokot [a —e-ből jav í tva . ] 
6 "<Mivel ) [?] Mivel [A törlés valószínűleg Mint-hő\ javí tva; 

a t in ta összefolyt.] 

#psal. 72. 

#Ecole. 3. 

*prov. 19. 

*prov. 20. 

*prov. 30. 

#Boole. 3. 
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Mikor valakinek gonosz erkölcsü618 ésengedetlenfiavagyon.az 
ki az ö attya. és annya szovának nem enged, és meg dorgálván6™ 
nem enged nékiek. akor meg fogván azt az ö attya. és az ö 
annya, vigyék ötet az városnak véneihez, az ö lako hellyinek 

5 kapujában, és annak az városnak véneinek ezt mondgyák. az 
mi fiunk gonosz erkölcsü, és ellenünk rugódozó,680 nem enge-
delmes az mi szonknak. tobzodo ésml részeges, akkor annak az 
varosnak minden emberi. kövekkel meg kövezék azt. és meg 
hallyon, és illyen modon ki tisztittsad az gonoszt te közülled, 

10 hogy egész izraelnek.6s2 népe. meg hallya. és meg rémüllyön^. 
Látod fiam micsoda kemény törvényt adot vala az Isten. 

az rosz fiak ellen. az uj tes tamentumban is, nem kel aláb 
valo képpen félni az ö haragjátol. és boszu állásátol. holot 
minden nap lá t tyuk büntetési t lá thato kópen. az rosz iffia-

10 kon, rend szerént pedig ezen az883 világon szokta nieg bün-
tetni ezt az vétket, mivel nincsen ollyan rosz fiu, az kire vala-
mely büntetése az Istennek ne szállyon. 

Hadgyuk ezt az félelmet. az ollyan gonosz erkölcsü elmék-
nek, az kiket nem lehet más képen hellyre hozni az magok 

20 hivatallyokra. te pedig fiam, mint hogy tellyes szivedböl 
az Is tent akarod szolgálni, nem szükségesek néked, ezek 
az fenyegetések. de hogy magaddal jobban el hitetthesed 
mely nagy tiszteletel tartozol lenni szüléidhez. halgasad 
mit mond ez iránt az apostol. ti magzatok. en[95b:]gedelme-

2D sek legyetek az urban. az ti szüléiteknek. mert ez az igaz ti 
magzatok engedelmesek legyetek. az ti szüléiteknek min-
denekben. mert ez884 az urnak kedves.ífc 

tisztellyed885 tehát fiam szüléidet, meg gondolván. 1. hogy 
az igazságos, 2 hogy az Isten azt akarja. az ö akarat tyához 

30 kel pedig szabnunk, minden cselekedetinket. 

* Deut. 21 

*ephes. 6. 

#;-Coloss. 3 

078 erkölcsü ( fia^ és engedetlen fia 
079 dorgálván [g — Z-ből vagy megkezdett k-hó\1 javí tva. ] 
080 r<o)ugodózó [u(oy fölé írva. ] 
681 és < J) [vagy <f) ? ] részeges, 
682 izraelnek. [Első e — beszúrás. ] 
683 az az világon [Sorvégen és új sor elején. ] 
684 ez az urnak [e -a-ból javí tva. ] 
085 tisztellved [Első t - £ - b ó l javí tva . ] 
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Az attyaidhoz valo hecsület, négy dolgot foglal magában. 
tiszteletet,.688 szeretetet. engedelmeséget. és hozájok, segitt-
ségel valo lételt. 

1. légy nagy tisztelettel hozájok. mivel töllök vetted az 
5 életet Isten után. öket meg ne vessed, akár mely okod légyen 

is arra. se belsö valamely gondolattal. se külsö képen, be-
szédeddel. vagy valami mas leg kiseb cselekedetedel. 
végyed tisztelettel töllök oktatásokot. intéseket. azt mond-
gya az bölcs. halgasad szerelmes fiam. az te a t tyádnak böl-
cseségit, és az te anyádnak. okta tását el ne hadgyad.^é 

2. Nagy szeretettel lég}' hozájok. valamint az bölcs mond-
gya. tisztellyed tellyes szivedböl az te a t tyádot , és anyádnak 
fájdalmit. el ne felejttsed, meg emlékezél arrol. hogy te 
azoktol születtettél. ^ de arra vigyáz hogy ennek az szeretet-

15 nek. nem kel csak. természet szerént valo szeretetnek lenni, 
hanem Isten szerent legyen. hogy pedíg aképpen legyen. 
szeresed öket azért. mert az Isten akarja azt. de föképpen 
az ö lelki jovokot szeresed, és azokban szolgály nékik imádsá-
gidal, és más egyéb jó cselekedetidel. 

20 3 Légy engedelmes az ö parancsolattyoknak, és serénysé-
gel kövesed akarat tyokot . de ugy engedelmeskedgyél. vala-
mint szent pál mondgya. az az, az urban. in domino. mert 
az Isten azt akarja, ö is parancsol nóked, ö általlok, mint 
hogy az Is ten parancsollya neked, hogy nékik engedelmes-

25 kedgyél, ha azt végben viszed, az ö akara t tyá t követed, ki 
veszem azt hogy ha neked ollyat parancsolnának. az ki 
az Isten tisztelete ellen volna. vagy az magad jova ellen. 
ebben az két dologban. nem tartozol nékik engedelmeskedni. 
de mind azon által jol-meg kel azt visgálni, és okos emberek-

30 töl tanácsot kérni. hogy [96a:] meg ne csallyad magadot. 
az magad itéletiben, az mint az meg történhetik 

4. Segittségel légy hozájok. szükségekben. betegségekben. 
szegénységekben. öregségekben. egy szoval minden testi és 
lelki szükségekben. ollyan vétek el hadni öket. ezekben az 

35 állapotokban. az mely boszu állást kér az Istentöl. 
fiam hogy mindenkor az te hivatalodnak rendiben lehess. 

az te szüléidhez. szemed elöt legyen mindenkor ez az két 

686 tiszteletet,. [Szóvégi et — beszúrás. ] 

^prov. 1. 

*Bocle. 7. 
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ellenkezö példa. tekinttsed absolont. az ki is mindenben által 
hágván az attyához valo hivatallyát. az nyomorultul valo 
halálban vevé el büntetósit. az másikában tekinttsed, nem 
csak embernek, hanem az Isten fiának példáját, az ki is 

5 emberi testet687 vévén magára emberé lön válttságunkért, 
de még is engedelmes vala az ö szentséges anyához. és 
szent josephez, noha örökos688 ura ö mindeneknek, de példát 
akara adni az fiaknak., hogy micsoda tisztelettel lennének. 
szülejekhez. és hogy meg mutasa, micsoda vétkes, és méltat-

10 lan dolog legyen egy nyomorult embernek nem engedelmes-
kedni azoknak. az kiktöl az életet vette. minek utánna az 
menynek földnek Istene, meg alázván magát, engedelmes 
vala ahoz, az kitöl akart születni. 

ötödik Resz 
Hogy még kiket kel, másokot is becsülni 

15 az iffiaknak 
K. kicsodák azok. az kikhez még tisztelettel kel len-
nem? 
F fiam az689 attyádon, és az anyádon. kivül, vannak 
még az kikhez kivált képen valo tisztelettel kel lenned. 

20 1. tisztelned kel azokot. kik ö hellyetek vannak ugy mint 
tutoridot. azokot az kikre vagy bizatatva.690 az te bátyáidot. 

2. Az te mestereidet, az kiknek gondgyok van.691 oktatá-
sodra. annál is inkáb kel becsülni ezeket hogy atyád hellyet 
vannak. ezektöl ollyan jót vész. mely az világi jót meg ha-

25 ladgya. és az micsoda tisztelettel tartozol lenni szüleidhez. 
hasonloval tartozol mestereidnek. 

3. tisztellyed lelki atyádot, mint pasztorodot. és mind 
azokot. kik az jó erkölcsnek uttyára tanyitanak. legyenek 
elmedben mindenkor [96b:] szent pálnak ezek az szép szavai. 

30 engedgyetek,692 az ti elöttetek jároknak, mert vigyáznak693 ök az ti 
lelkeitekért., ugy mint szám adok.^ 

687 testet [A második e fölött á thúzot t ékezet. ] 
688 <(r>örökos 
689 az [Beszúrás. ] 
°90 bizatatva.<n> 
091 van. oktatásodra. [v — o-ból javí tva. ] 
692 engedgyetek, [t és lc betű javítva. ] 
693 mert vigyáznak [v — megkezdett m-ből javí tva . ] 
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4. légy nagy tisztelettel. az papokhoz. valamint az sz. 
irás parancsollya. az öreg embereket. mivel ha az Istent 
tiszteled, azokot is tiszteled, kik ötet szolgállyák, és mind 
azokot kik nagy rendekben vannak, az fejdelmet, az tör-

a vény szolgaltatokot. mind ezeket szeretni is kel., hozájok 
lenni engedelmeségel. és hüségel. mert ezek az Isten hely 
tartoi az földön. hogy igazgassák, és igazságot szolgáltas-
sanak az ö népinek 

Hatodik Rész 
Az oktattatásnak. szeretetiröll 

10 fiam ez az egyik elsö. és leg nagyob jó erkölcse az iffiu-
nak. hogy szerese midön oktattyák,694 mivel nem lévén arra 
elégséges, hogy magát tanyithassa., szükséges hogy más 
értelmeseb vezese ötet, 
K. Micsoda az tanulásnak szereteti? 

15 F. Az ollyan jó erkölcs, az melly szereteti, keresteti, és 
cselekedteti veled az jó tanyitásokot. intéseket. és tanácso-
kot. oh mely szép erkölcs ez fiam, ezt az iffiuság ékeséginek 
lehetne hini. mivel az mely elme az tanulást szereti, az 
minden jót bé veszen. midön az Isten meg engedte volna 

20 salamonnak.695 hogy kérne tölle mindent, és meg adná, ö 
azon kéró, hogy adgy uram szolgádnak értelmes szivet. 
kövesed fiam hát ezt az fejdelmet. keresed az értelmes el-
mét. kérjed azt az Istentöl, és magad is munkálkodgyál 
annak el érésin. erröl többet nem mondok nézed mit mon-

20 dottam erröl az 3 szakasznak. 3 részében. 

Hetedik Rész 
Az engedelmességröll 

fiam ez az jó erkölcs, nem csak szükséges az iffiunak, de 
még mint egy ahoz az idöhöz is tartozik. mert az engedet-
len fiu; ollyan mint valamely csuda állat. 

30 szeresed hát fiam ezt az jó erkölcsöt, mert ez igen szük-
séges hogy jó erkölcsü lehes életednek minden napjaiban, 
engedelmeskedgyél [97a:] alázatosan, és örömest szüléid-
nek. és mind azoknak kiknek alatta vagy. 

694 ok ta t tyák , <mite> [ ?] mivel 
696 salamonnak. <k> hogy kérne 
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Azt mondám hogy alázatoságal, és örömmel engedelmes-
kedgyél,696 mert nem elég csak engedelmeskedni, hanem jól 
is kel engedelmeskedni az kedvetlen. erövel, félelemel valo 
engedelmeség, szolgát illet, az illyennek semmi érdeme 

5 nincsen, 
Az igazán valo engedelmeség attol származik. hogy meg 

üsmérvén az magunk hivatallyát. kivánunk az Istennek 
tetczeni engedelmeségünkel, 

Ekképpen kel hát engedelmesnek lenni, ha azt akarod, 
10 hogy engedelmeséged hasznos, és kedves légyen Istennél. 

igy cselekedvén, el hagyod az magad akara t tyá t . az mely 
sokaknak veszedelmet okoz. édes fiam ha engedelmes lészesz, 
meg látod még micsoda gyözedelmet vész az te leg veszedel-
meseb ellenségeden. az mely nem más. hanem az magad 

10 akara t tya . még meg üsméred, micsoda nagy hasznos ez az 
erkölcs, és érette, dicsérni fogod egész életedben az Is tent . 

nyolczadik Rész 
Az tisztaságrol. 

Ez ollyan jó erkölcs, mely tellyeségelkeriili az testi gyönyö-
riiségeket. az rosz gondolatokot, és az t isztátalan kivánsá-

20 gokot meg fojttya. mivel ezek nem tettzenek az Istennek. 
Az tisztaság szükséges minden embereknek. de leg inkáb 

az iffiaknak. mert ök hajlandobak lévén az testi gyönyö-
rüségekre. azért nagyob szükségek van erre az jó erkölcsre. 
oh adná Isten fiam hogy meg üsmérhetnéd szépségit ennek 

25 az jó erkölcsnek, micsoda ókeségedre, és hasznodra vagyon 
Hogy ha az tisztaság hasonlová tészi az embereket az 

angyalokhoz. az mint az szent a t tyák mondgyák. követvén 
olly romlando testben az tisztaságban öket, ez leg inkáb az 
iffiakban tettzik meg, mert ökk még nem annyira lévén el 

30 merülve az bünben. az ö tisztaságok jobban hasonlit azok-
nak az mennyei lelkeknek tisztaságokhoz. 

Hogy ha az t isztasagnak vagyon valamely része az mar-
tirum[97b:]ságnak dicsöségiben, valamint sz. hieronimus 
mondgya. ^. azért hogy ebben is kemény szenvedéseket kel 

3o szenvedni, ez az dicsöség leg inkáb azokot az iffiakot illeti,097 

6»c engedelmeskedgyél, [Első d—g-hő\ javi tva. ] 
697 i l le t i , <m> k ik m e g t a r t t y á k 

*habet et pu-
dieitia servata 
martyriuru 
suum. 
s. biero epíst 
ad demetriadem 
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kik meg ta r t tyák az tisztaságot. mert ez ellen az698 kisértet 
ellen valo hartzolások, nagyobak. és gyakorlatosabak, mint 
sem más féle e l len .^ erre valo nézve mondgya sz bernárd, 
hogy az vér ontáson kivül, még három féle martirumság 

5 vagyon. az böségben valo mértekleteség, valamint dávid 
és job cselekedet. az szegénységben valo adakozás, valamint 
tobiás, és az özvegy aszszony cselekedet. és az josephnek 
iffiuságában valo tisztasága egy ip tumban .^ 

^quem tormenta non vicerant, voluptas superabat. in vita B. hilarionis. 
^. martyrium sine sangvine. triplex est. parcitas889 in ubertate. quam habuit david et 
job. largitas in paupertate quam exercuit tobias, et vidua. castitas in juventute. qua 
usus est joseph in egyipto. S. bern. in sententiis. 

Egy szoval fiam az iffiakban találtatik ez az szép dicsó-
10 ret, mellyet adnak az szent a t tyák. az tisztaságnak, mond-

ván. hogy az tisztaság virágja. az jó szokásnak. tisztelete 
az testnek. fundamentuma az szentségnek. és jele az töb 
mas jó erkölcsöknek;^ mert az bizonyos hogy egy iffiuban700 

^pudicitia flos morum. honor corporum de cor sexuum, fundamentum sanctitatis prae-
judicium omnis bonae. mentis S. Oypr. lib. de bono pudicitiae. 

az tisztaság igen nagy fundamentuma az jó erkölcsnek. min-
15 den jót is várhatni egy tiszta életü iffiutól, mivel az Isten-

nek lelke nem lakhatik az t isztátalan szivben, hanem az 
tiszta lelkekben lakik azokot bé töltvén kegyelmivel. 

Rufinus azt mondgya, náziánus sz. gergely felöl, hogy 
iffiu korában egy látása vala, az melyben két igen szép 

20 leány jelene meg néki, és az mint el forditaná rolok szemeit, 
az leányok mondák néki, iffiu te jol üsmérsz bennünket,7 0 1 

az egyikét közüllünk bölcseségnek hiják, az másikát, tiszta-
ságnak. mi téged jöt tünk látogatni,702 mert mi nékünk ked-
ves lako hellyet készitettél lelkedben 

25 Látodé fiam, hogy az tisztaság meg válhatat lan. az böl-
cseségtöl, kegyelmet is nyer az Istentöl azokra . . kik néki 
adgyák magokot. 

698 az [a — t;-ből javí tva. ] kisértet ellen valo 
699 parcitas ^uŝ > in uber ta te [A következő margóidézetben elvá-

lasztásnál csonkán marad t ] corpo [corporum] 
700 e g y i f f i uban <egy> az t i s z t a s á g 
701 bennünket , (egy)> az egyikét 
702 látogatni, [Első í—gr-ből javí tva . ] 
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Munkalkodgyál hát azért az szép és jó erkölcsért, mivel 
ez ékesége és boldogsága. iffiuságodnak. ez ellen pedig vét-
hetz sok féle képen. gondolatodal. kiyánságodal. bészédedel. 
és cselekedetedel. és ha tiszta akarsz lenni, ne csak cseleke-

5 deteddel légy, hanem még gondolatodal, beszededel, és leg 
kisebre is vigyáz hogy azt meg ne sérttsed. 

kilentzedik Rész 
Az szemérmetességről 

Valamint hogy az fák az gyümölcsel együt levelet is 
hoznak azok[98a:]nak meg oltalmazására az ru t idökben, 

10 hasonlo képen, az Isteni szeretet az lélekben tévén az tiszta-
ságot. abban hoz szemérmeteséget. hogy meg oltalmaza azt 
mindentöl, az mi annak ár tha tna , lehctetlen703 is az tiszta-
ságnak. szemérmeteség nélkül lenni. 

Az tisztaság utállya az tisztátalan gondolatokot. és kiván-
15 ságokot. az szemérmeteség pedig el távozta t tya . mind azo-

kot külsö kóppen, ugymint az t isztátálan beszédeket,. tekin-
téseket. csokokot, és mind azokot. az mi az tisztaságot meg 
bántha tnák . holot az szemérmeteség ollyan jó erkölcs hogy 
nem szenvedheti704 se magában, se másban, mind ezeket. 

20 szégyen nélkül 
Mert valamint sz. bernárd mondgya. hogy bár minden 

embernek szükséges légyen is ez az jó erkölcs, de mind azon 
által, ez nagyob fényeségel tet tzik meg az iffiakban micsoda 
kedveseb az szemérmetes iffiunál. micsoda szép, és gazdag 

25 ékeségé707 életében, az iffiunak, és az ortzáján, az szemérmeteség. 
micsoda bizonyos jele ez, az jó reménségnek az gyermekekben. 
és az jol neveltetet elmének, ez szövétneke az tisztaságnak, 
az mely világosit. hogy semmi tisztátalan bé ne mennyen az 
elmében, és el üzi az vétket az lelkekböl, meg is tarttya az tiszta-

30 ságot, az lelki üsméretnek ez az dicsösége, ésloa az becsületnek 
meg örizöje.^. 

703 * lehe<(t)tetlen [tet — törlés és beszúrás 1744-ben; lehetlen 
volt.] 

704 szenvedheti <(mind ezeket.) se magdban. se másban. mind 
ezeket. 

705 splendida [e — o-ból javí tva;] gemmamorum in vita et [i — e-
ből javí tva.] 

70C quam vera et miriime <f vera)> dubia 
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^ quid amabüius verecundo adulescente.? quam pulchra naec, et quam splendida,06gemma-
morum in vita et vultu adolescentis quam vera et minime1" dubia bonae nuntia spei 
bonae indolis index nullum aeque manifestum indicium columbine simplicitatis et ido 
etiarn testis innocentiae. lampas est pudicae mentis jugiter lucens ut nihil in ea turpe 
vel indecorum residere attentet. quod illa non illico prodat. ita expunctris malorum et 
propugnatrix puritatis intactae. specialis gloria conscientiae, et famae custos. 
S. bern serm. ult. in Cant. 

Evel az jó erkölcsel ellenkeznek. az furcsaság,709 és az 
ortzátlanság. ez ollyan utálatos az iffiu elmében, valarnicso-
da kedves abban az szemérmeteség. igyekezél hát fiam szert 
tenni erre az jó erkölcsre. csak aval meg ne elégedgyél hogy 

5 az tisztátalanságot el kerüllyed,710 hanem mind azokot is, 
az mik leg kissebben is meg sérthetnék az tisztaságot. 

Tizedik Resz 
Az beszédben valo szemérmeteségröl.711 

Ez fiam igen szuksóges föképpen az iffiunak, hogy okoson 
tudgyon beszélni. valamint az bölcs mondgya. hogy az bölcs 

10 embert. az beszédiböl üsmerik meg, az bölcsen valo beszéd 
két dologban áJl, 1. hogy ne mondgy soha semmi roszat. 
vagy helytelent. 2. hogy jót mondgy, és helyesen, az az. 
az mikor kivántat ik, és az mint712 kivántat ik 

1. fiam ne mondgy soha semmi tisztátalant. vagy illetlen 
15 szót. szent pal t i l t tya az keresztényeknek713 az t isztátalan 

beszédet.-^ annál [98b:] is inkáb nem kel beszélni gyönyör-
ködtetésel. vagy is botránkoztatására fele barátodnak., az 
bölcs azt mondgya. hogy az ki szol hamiságot. el nem titkoltatik, 
és el nem távoztattya az itéletet. melyben meg büntettessék.^ 

20 Kerüllyed tehát mint az mirigyet. az t isztátalan beszélge-
téseket. mert valojában meg ront tyák az tisztaságot. és az 
jó szokást, és sok véghetetlen vétket okoznak azokban az 
kik beszélnek. és az kik halgat tyák, kerüllyed az két szinü 
beszédeket is, az kiknek két féle értelmek vagyon. mert 

707 ókesége <az> életében, [életében — második e'-je beszúrás;]{és) 
az iffiunak, és [és — beszúrás. ] 

708 és [Beszúrás. ] 
709 furcsaság(al), és az ortzátlanság^gal) . 
7 1 0 el<k> kerüUyed, [Tollhiba.] 
7 ' ' szemérme< tlenségröl.) teségröl. 
712 az mint [az mit-hö\ javí tva ; n — t-ből javí tva, t — sorközi 

beszúrás. ] 
7 1 3 k e r e s z t é n y e k n e k [r — h o s s z ú / - b ő l j a v í t v a . ] 

-fcephes. ü 

*sap. 1. 
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azok is rosz gondolatot adhatnak. cgy szoval kerüld el az 
ocsmány szokot szitkokot. ha ez nem illik az leg nyomorul-
tabhoz is, hát hozád hogy illenék. 

2 Mikor másokal beszélgecz, ne légy hirtelen az szollás-
5 ban, hanem elsöben halgas másokot. minek elötte beszélly, 

mivel ollyan elmék vannak az kik mindenkor leg elsök az 
beszédben. és utolsok az halgatásban. mindenben belé 
szolnak. másokal az beszédet félben hagyat tyák. ollyan dol-
gokrol beszélnek, az kihez nem tudnak. ez, az rosz. maga 

1,1 meg gondolatlan, hebe hurgya elmenek az jele, és némelykor 
az kevélységtöl is vagyon. valamint az bölcs mondgya. 
láttálé dolgaiban és beszédében hirtelenkedö embert? az bolond 
felól töb reménség vagyon. hogy nem mint az illyen felöl^. 
hogy pedig jó rendel légyen beszéded, ezeket kövessed, 

lo 1. keveset714 beszély. és másokot igen halgass. az nagy jele 
az okos elmének mikor másokot halgat. és keveset beszél. 
az irás azt mondgya. hogy az ki meg tartoztattya beszédét, az 
okos ember.^ az halgatás pedig jele az bölcseségnek, mert 
még az bolond is mikor715 halgat, bölcsnek itélletik% nem azt 

^0 az halgatást értem, az mely az gondolkozástol, az tompa 
elmétöl, vagy az szomoruságtol vagyon. hanem az hellyesen 
valo halgatást:710 ugy hogy halgatván másokot. hellyesen 
felellyen. 

2. Az beszélgetesben. midön valaki beszél. három dologra 
vigyaz 

1 hogy addig ne szóly, az még meg nem halgat tad mit 
monda[99a:]nak. 2. hogy az beszédet félben ne hagyasad, 
3. hogy ollyan dologban ne szolly, az mellyet nem tudcz. 

Ezt az három dolgot, az bölcs adgya elödben. minek 
30 elötte meg nem halgatod, ne felelly, másnak beszéde köziben 

ne szolly. minek, elötte szolnál, tanuly. ^. az ki felel valamit mig 
meg nem hallya. az bólondság ö néki, és gyalázatos^. 

3. Mikoron717 pedig magadnál eléb valokal vagy, ez iránt 
azt mondgya az bölcs. iffiu akor szoly, mikor szükség szol-

714 keveset [J —t-höl javí tva; et — beszúrás. ] 
715 mikor <beszel) halgat, 
, 1S halgatást : ( h . a n ) [Törlés a sor elején.] ugy hogy <^hellyesen) 

halgatván másokot. hellyesen 
717 Mikoron \i o-ból javí tva. ] 
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nod, summában foglallyad beszédedet. sok dolgokban ugy 
viseld magadot mint ha tudatlan volnál. mint az értelmes718 

ember. az ki mind azon által halgat.-^ 
Az te halgatásod ne kép mutatásbol légyen. hanem hogy 

0 halgathass másokot. és töllök tanulhass. 

Tizen egyedik Bész 
Az rosz nyelvröl. és az esküvésrőll. 

Az rosz beszéden kivül. vagyon még ollyan rosz erkölcs. 
hogy illik az keresztényi szemérmeteséghez, azt teUyeségel 
el hadni.719 

10 Igen rut szokás, fö képpen egy iffiuban, ha esküvö. nem 
szolván az ollyan esküvésröl, mellynek. szükség képen meg 
kel lenni. hanem az ollyanról, mely oly közönséges az keresz-
tények közöt. és az melyben fel veszik az Istennek szent 
nevit hejában. leg kiseb haragban is, némellykor semmiért. 

10 azt pedig csak abbol az utálatos szokásbol, holot ennél az 
véteknél720 veszedelmeseb szokást nem lehet venni. 

Elöször. Az Istent. meg vetik. olly kevésre becsülvén az 
ö szent nevit. az kit minden teremtet állatok imádnak. és 
az kinek721 szenttsége elöt, az angyalok rettegnek. ezt pedig 

2 az parancsolat ellen cselekszik. az te uradnak Istenednek 
nevit hejában fel ne vegyed. 

2. Nagyon meg bántod az kristus jesust. lévén olly illet-
[99b:]lenül az ö szent halálához, és drága szent vérihez. 
mellyet érettünk ki ontot. ez az meg bántás, szintén ollyan 

25 nagy. mint az mellyet vet azoktol, az kik ostorozták. sz. 
agoston mondgya. hogy az sidok ostorával ostoroztatot meg, 
mostanában pediglen. az rosz keresztényeknek káromlásokal. ̂ -
ífcflageilatus est flagellis judaeorum. flagellatur blasphemiis malorum christianorum 

Ez az rosz erkölcs igen sok vótekre vezet. mivel nincsen 
ollyan vétek az ki ugy meg szaporodgyék mint az esküvós, 

30 ha azt szokásban veszik, az Istennek átka is az káromkodora 
szál. az bölcs is azt mondgya. hogy az ki sokat esküszik, 

718 értelmes [r — megkezdett í-ből javí tva. ] 
719 el hadni. [d —n-ből javí tva. ] 
720 v é t e k n é l [v — t-ből? j a v í t v a . ] •" •:•"'.' "<'• 
721 kinek ( sze t t ) szenttsége [Törlés a sor végén.] 
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meg töltetik hamiságal. és az722 Isten boszu állása attol el 
nem tavozik-^ 

4. Ezt az rosz erkölcsöt nehéz lesz el hadni. hogy ha csak 
egy kevesé meg gyükerezhetik, az u tán az jobban nevekedik 

5 idövel. és végtire ki nem lehet irtani. az mint azt lá t tyuk 
sokakban. 

Egy723 szoval ez ördögi vétek, az ki is csak azon igyekezik 
hogy meg bánt tsák az Istennek szent nevit. az pedig irtoz-
ta to dolog, hogy az keresztények. az kiknek ugy kel dicsérni 

10 az Is tent ez földön, valamint ötet dicsérik az angyalok az 
égben. még is ollyan káromlásokot szolnak. mint az mellye-
ket szolnak az ördögök ö ellene pokolban. 

oh édes fiam kerüllyed ezt az utálatos vétket . az mely 
ocsmány mind az Isten. mind az emberek elöt. noha minde-

15 nekben gyülölségcs légyen is. de az iffiakban leg inkáb. 
emlékezél meg arrol hogy az ó tes tamentumban meg kövez-
ték az káromlokot.-^ és szent pal. két keresztént az ördög 
hatalma alá adot. ezen vetekért . hogy meg tanullyák, hogy 
nem kel káromkodni. ^ . szent gergely mondgya. hogy egy 

20 iffiu igen meg szokván káromlani az Isten nevit türhetet-
lenségeiben, ugy724 történek hogy halálos betegségbcn esék. 
az ördögök meg szállák, és az apja karján meg ölék. az ki is 
nagyon valo kedvezésiböl meg nem intet te fiát ^-

leg job orvoság ez ellen az vétek ellen. az hogy, el kel 
20 azt [100a:] kerülni, az mi azt okozhatná. ugy mint az hara-

got. az játékot, az rosz társaságot. és mind azt. az mit 
magadban meg üsmérheted hogy esküvésre indithat . és 
mindenek felet. mihent ebben az vétekben esel. mindgyárt 
büntesd meg magadot azért, adgy alamisnát. mondgy el 

30 valamely soltárt, vagy valamely böjtöt tégy fel. kerülly el 
minden féle szitkot. és esküvést, mert ez az keresztényi 
nével ellenkezik. és halgasad mit mond üdvezitönk. én pedig-
len azt mondom néktek. hogy ne esküdgyetek semmi kép-
pen. hanem az ti beszédetek légyen, ugy, ngy, nem, nem. 

3o ennek felette valami esik. az gonosztól vagyon. 

722 és az Isten [az — és-hől javí tva . ] 
723 Egy < f̂a) szoval [. . .] meg bánt t sák [Hosszú /— y-hól jav.] 
724 ugy <[u) történek [. . .] [100a elején, íráshibából] valemely 
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Az Ember szollúsróll 
Ez az nagy vétek. az nyelvtöl vagyon. ezt pedig kerülnöd, 

de még utálnod is kel. 
Az ember szollás az. mikor valakire ollyan vétket fogunk. 

5 az mellyet nem cselekedet. vagy pediglen ollyan vétkit 
nyi la tkoztat tyuk ki. az mely t i tokban vagyon. mivel fele-
bará tunknak ha ki nyi latkoztat tyuk valamely t i tokban valo 
vétkit, aval néki nagy kisebséget cselekszünk. 

Az ember szollás némelykor az hamiságtól vagyon. az 
10 irigységtöl, boszu állástól. gyülölségtöl, némelykor az elmé-

nek gyengeségétöl. az ki is könnyen ki mondgya másnak 
fogyatkozását. ez igen közönséges az iffiaknál. 

Kerüllyed fiam ezt az vótket mert ez nem illik az nemes 
vérhez, se az kerészténységhez. és mind Isten elöt, s. mind 

10 emberek elöt utálatos. 
Az mások fogyatkozásit könnyen ki ne beszéllyed. hanem 

tarsd meg azt szivedben. és kine mondgyad. mivel az bölcs 
azt mondgya. hogy ha halottál valamit az te felebarátod ellen. 
fojsd meg azt magadban:^ azért hogy továb ne mennyen. 

20 y igyáz tehát az más becsületire, mert tudod az néki drága. 
valamint kivánod hogy ö is vigyázon az tiédre. 

De arra reá kel vigyázni, hogy az nem ember szollás, az 
más [100b:] vétkit ki nyilatkoztatni, hogy az jovára légyen, 
vagy hogy másnak ne arttson, csak az hogy ollyan értelmes 

2o embemek kel meg mondani, az ki arrol tehesen. söt még az 
felebaráti szeretet viszen arra. és gyakorta lelki üsmóret 
szerént is tar tozunk aval, mivel azt el mulatni az illyen 
állapotban, vétkesé tészük magunkot Isten elöt az masok 
vétkiért. 

30 Az veszekedésröl 
fiam kerüllyed az veszekedést, mivel sok roszat okoz. és 

ha valaki veszekedni akar veled. ne felely neki szitokal., se 
fenyegetésel. mert az nem illik az nemes vérhez. szemre valo 
hányást , szemre valo hányasért , szitkot, szitokért adni, 

3o ollyan mint ha az ruhádon valo pecsétet, téntával akarnád 
ki mosni. az kereszténység, nem csak azt t i l t tya hogy valakit, 
meg szigy, hanem még azt. is. hogy viszá adgyad, mikor 
szidnak. illyen formán tanyi t sz. p á l , ^ . hogy áldgyad azo-
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kot. kik téged üldöznek, áld meg öket, és meg ne átkozad. 
senkinek. roszért roszal ne fizes, boszut ne álly. hanem had-
gyad el mulni haragodot, ne had magadot meg gyözetni 
az rosztól. hanem gyözd meg az roszat. az jó által. 

5 Ez igen nehéz,. azt felelheted erre. az valo fiam, ugyan 
azért is kel ezt most idején követned. ezek az letzkék igen 
nehezek azoknak, kik még iffiuságokban nem oktattattak 
erre, es az kik csak az természet folyása szerént tanultak 
élni, de könnyü azoknak. kik idején akarják meg tanulni 

10 az Isten akarattyában járni, és az kik az kristus jesus sze-
rént akarnak élni. követvén példáját, és eselekedvén pa-
rancsolattyát valamint egy kereszténynek illik, más képpen 
csak nóvel vagy keresztény. és nem igazságal. 

Az szó hordásról 
15 Vigyéz fiam még erre az vétekre. mert ez is nagy fogyatko-

zása az nyelvnek. az iffiaknál pedig közönséges, mivel az 
[101a:] szó hordás sok izetlenséget, és veszekedést okoz., 
sokszor arra nem is vigyáznak hogy micsoda rosz követke-
zik abbol. gyakorta.725 azért is cselekszik, hogy abbol rosz 

20 származék. 
Sokal nagyob ez az vétek, mint sem gondollyák. mivel 

sok vétkeknek oka, és mind azoknak az roszaknak mellyek. 
az veszekedést követik. az bölcs azt mondgya hogy hat dol-
gof26 gyülöl az ur, az hetedik utálatos az ö lelkének. az ki 

25 haboruságot szerez az attyafiak közöt.^ 
És meg másut azt mondgya. az fondorlot, és két nyelvüt gyü-

löllyétek. mert sok békeségben lévöket el vesztettenek. az bünös 
ember barátit meg háborittya, és az békeségesek közé, patvart 
bocsát^r 

30 fiam valamint hogy az egyeség, és az békeség az Istentöl 
jő, hasonlo képen, az veszekedés,727 és az egyenetlenség, az 
ördögtöl vagyon. azért mondgya az Isten fia. hogy az békesé-
gesek. az Isten fiai, azok pedig kik azt fel háborittyák, mondgya 
szent gergely. az sátáné.% 

726 gyarkorta. [íráshiba. ] 
726 dolgot <utál> gyülöl [gyülöl < utá l ) fölé írva. ] 
727 v e s z e k e d é s , [k — d-ből j a v í t v a . ] 
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kerüllyed hát fiam ezt az vétket,. mert igen nagy, az 
Istennél, és az embereknél utálatos, vigyáz beszédidre, és 
semmit ollyat ne mondgy, mely veszekedést indithatna 
mások közöt. 

° fiam ez iránt egy szép példát olvastam egy püspökröl, 
az kihez is egy728 hizelkedö szo hordo hogy mene, mondá 
néki. uram illyen ember, ezeket az roszakot beszélte felöl-
led. az püspök azt végig halgatván, mondá az729 szó hordo-
nak. haJlodé, most látom én hogy az az ember az ki ugy730 

10 beszélt felöllem. nékem jó barátom, mert az mi fogyatko-
zást lát bennem. meg mondgya. de ha még jobban üsmerne, 
töb fogyatkozást is tapasztalhatna bennem. az szó hordo 
halván ezt az váratlan feleletet. csak el pirula, és többé 
viszá nem tére. szó hordásah 

15 Az hazugságról 
fiam még erröl is kel szolnom. mert az hazugság nem utolso 

fogyatkozása az nyelvnek. igen közönséges is az iffiaknál. 
igen veszedelmes az ki azt meg szokja 

[101b:] Az hazugság mindenkor vétek, mert mindenkor 
20 az igazság ellen vagyon. és bár halalos vétek ne legyen is. 

mikor nem nagy dologért vagyon. mind azon által az kis 
hazugság is vétek, mert ajtot nyit sok féle vétkeknek. 

Egy hazug elme, ravasz és csalárd maga viselésiben. 
két szinü beszédiben. 

20 álhatatlan igéretiben. 
alattomban járo minden cselekedetiben 
hizelkedö, és lágy731 mikor igazságot kel mondani. 
bátoí, és orczátlan. mikor hazugságot mond. 
Esküvö, ember szólló, senkinek nem hiszen. mert hazug 

35 lévén. 
azt gondollya hogy mások is mindenkor hazudnak. 
Egy szoval fiam, nincsen utálatosab vétek, föképpen egy 

iffiuban. az hazugságnál. azért mondgya az bölcs, hogy ne 

7 2 s egy<his ) hizelkedö 
729 mondá(z ) az 
730ugy<(sz)> beszélt 
731 lágy [g — javí tva olvashatatlan betűből. ] 
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hazudgy semmi hazugságal. mert ennek szüntelen volta. nem 
lészen jodra^ 

Halgasad fiam mit mond az irás, az hazug elme felöl. 
hogy utálatosak"132 az urnak az csalárd beszédek. az kik pedig 
cselekesznek hivségesen. kedvesek ö nála.^h. el veszti azokot, 
kik hazugságokot szolnak.%. gonosz undogság az emberben 
az hazugság, de az tudatlanoknak szájokban, gyakorta forog 
az. türhetÖb az lopo, az szünetlen hazugnál. mind az kettö pedig 
veszedelemnek. öregségit talállya% 

10 A hazug elme hasonlit az ördöghöz. az ki is szereti az 
hazugságot. mivel ö is vala annak az véteknek kezdöje, 
azért apja is annak. sz. amhrus azt mondgya. hogy az kik 
az hazugságot szeretik, azok utálatos gyermekek. mivel az 
Is ten fiai, az igazságot szere t ik .^ . 

15 kerüllyed fiam ezt az vétket mindenkor. fö képpen ebhen 
az két dologban, 

Elöször, midön valamely nagy dologrol beszélsz, ki az te 
fele barátodnak ár tha tna . vagy becsülletiben, vagy üdve-
ségiben 

20 [102a:] Másodszor, mikor ollyannak beszélsz, kinek ha-
talma alat vagy. holot akor az hazugság, még vétkeseb, 
mert az hozája valo tiszteletet meg sérted, mind pedig az 
magad jovának ártasz véle. 

Egy szoval. akár miként légyen, akar kivel beszély. de 
25 soha hazugságot ne mondgy. szeresed az igazságot minden 

beszédedben. o h ! mely szép állapot egy iffiuban, mikor 
hazugságot nem szolhat pirulás nélkül. kérjed az Is tent hogy 
utál tasa meg veled ezt az vétket. és mond el néki az salamon 
imádságát. vanitatem. et verba mendacia longe fao á me. 

30 én Istenem távoztasd el töllem, az hejáhan valoságnak 
elméjit. és az hazug beszédeket. 

Tizen kettődik Rész 
Az Mértékletességröl 

Az iffiakot hasonlo képpen inttsed, hogy legyenek mértékle-
tesek^ az mértekleteség noha sok féle dolgot foglal magá-

3o ban, de it az ételben, és az italban valo mértékleteségröl 
szól az apostol. 

732 u t á l a t o s a k [Szóvógi a — j a v í t v a , t a l á n o - b ó l ? ] 
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Az italban, és az ételben valo mértékleteségel. két féle 
vétek ellenkezik, az részekség, és az telhetetlenség. ez min-
denik ártalmas az iffiunak, és ez az két vétek. négy joval 
ellenkezik, az becsülettel. egésségel. az elmével, és az üdve-

5 ségel. 
Semmi nem illetleneb egy iffiuban, mint mikor részeges, 

és torkos. az becsülletes emberek. nem csak magokban. de 
még másokban is utállyák ezt az vétket. 

Azt probábol tudhattyuk. hogy micsoda ártalmas az bór, 
10 és az hus az egéségnek. fö képpén az iffiakban, holot ezek-

nek mértékletlensége. micsoda betegségeket nem okoz. az 
mely sokszor holtig meg marad, és az koporsoban is teszi 
öket idö elöt. az mértékleteség pedig meg tarttya az egésséget. 
[102b.:] és az életet. az bölcs azt mondgya. hogy az sok étel-

15 ben valo tobzodásban, betegség vagyon, és az meg elégithetetlen 
faldoklús. közél jár az sárhoz. az mértékletlenség miat sokan 
holtak meg. de az mértékletes életet meg hoszabittya^ 

Az mi pedig az elmét. illeti, ki nem tudgya hogy micsoda 
ellenkezö véle, ez az két vétek, azt minden nap láttyuk. 

20 hogy az tobzodok. ostobák, az elméjektompa, az részegesek 
dadogok., alkalmatlanok minden jora. 

De az mi az üdveséget illeti, az fiam hihetetlen, micsoda 
ártalmas annak ez az két vétek. mert azon kivül hogy mennyi 
vétekben esnek az mértékletlenségórt, mellyek közöt sok-

25 szor halálos is vagyon. de ez az két rosz erkölcs, még más 
többeknek is okai. ugy mint az haragnak, veszekedésnek. 
ésküvésnek. káromkodásnak., az tisztátalan beszédnek. és 
mindenek felet az tisztátalan cselekedetnek. mind ezeket 
az mértékletlenség okoza sz hieronimus mondgya. hogy 

30 nehéz az tobzodásban meg tartani az tisztaságot.^ az bór, és 
az iffiűság. dupla tüze az tisztátalanságnak.^ 

* rdifficile inter epulas servatur pudicitía hieron lib 2 epist 9. 
^vinum et adolescentia duplex incendium voluptatis idem. ad eustochium 

Hogy pediglen el kerülhessed ezt az két rosz erkölcsöt. és 
mértékletes lehess, három dologra733 kel vigyáznod az étel-
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ben, és az italban. az sokaságra, az minémüségre, és az sze-
mérmeteségre, 

Az sokaságra, azért hogy mértékletlen ne légy,734 se egyi-
kében, se másikában. ki nem lépvén az elégnek. és az becsü-

0 letnek határán, mivel az tobzodohoz illik az mértékletlen 
étel, és hogy magát meg tölttse husal tartozkodás nólkül. 

Az minemüségben. három dolgot kerüly el, az eledelnek 
gyengeségit, az ollyat mely az egésségnek ár tha t , és az ollyan 
eledelt. mely az tisztátalanságra indithat . 

10 Az mi pedig az szemérmeteséget illeti az étel közben. az 
hogy, mohon ne egyél, ollyan szemeket ne vess az ételre, 
mint ha az [103a:] egész asztalt meg akarnád enni, az asztal-
nál csak az jó falatokrol ne beszélly, elsö ne légy az étel 
kezdésiben, se utolso annak el hagyásában. mert mind ezek 

15 ellenkeznek az szemérmeteségel. és az mértékleteségel. hal-
gasad az bölcsnek szép oktatását . mikor asztalnál ülsz, ne 
egyél annál móhon. ne nézed az ételnek solcaságát, másoknál 
eléb az tálban kezedet ne nyujttsad, másoknak bántámra ne 
légy az ételért, egyéP35 ugy mint ember azokban. mellyeket 

20 elödben adtak., leg elöl te hadgyad el az ételt, mértékleteségnek"136 

okáért, és ne légy meg elégedhetetlen, hogy valakit meg ne 
bánts^ 

Vigyáz fiam, hogy ne gyakorollyad azokot az kik tobzó-
dok, és részegesek, ha veszed észre hogy ezekre hajlandosá-

25 god vagyon. tar toztasd meg magadot. emlékezél az bölcs 
mondására, hogy szükölködö ember lészen, valaki szereti az 
gyakortd?3'1 valo jól lakást,. az ki szereti az bort. és az fris étke-
ket. nem lészen gazdag.^. 

Kérjed az Tstent. hogy vegye el ezeket belölled, mert mind 
30 ezek. azt az testet hizlallyák, az mely egy nap semmivé 

lészen. az férgek eledele, ezek az elmét meg ront tyák, alkal-
matlanná tévén, hogy az Istenes dolgokrol. és az üdveségiröl 
gondolkodhasék 

734 * ne légy, <Jne) se [se (ne) fölé írva. 1744.] 

735 egyél (ugy) ugy [Törlés a sor végén. ] 
736 mérték^letlensegnek.)> leteségnek okáért, •(^•^ és 
737 gyakorta \g — k-hó\ javltva. ] 
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Tizen harmadik Rász 
Az haragról 

Valamint az iffiak hogy mod nélkül szeretik az gyönyörü-
ségeket. hasonlo képen nehezen szenvedik, az mi nékik nem 
tettzik, ez az két rosz erkölcs, annyira is uralkodik bennek. 

D hogy csak nézd el minden rosz indulatit , és furcsaságit,738 

visgáld meg azután azokot az szerencsétlenségeket mellyek 
rajtok történnek, meg látod hogy mind ettöl az két dologtol 
jönek, az gyönyörüsógnek szeretetitöl, és az haragtól. evel 
az két eszközel is veszti el az órdög az iffiakot. 

10 Erre valo nézve, valamicsoda szükséges meg mérsékelni 
az gyöpyörüségnek szeretit, ollyan szükséges meg tartoz-
ta tni az haragnak indulatit . az haragot ne gyakorollyad, fele 
barátodal.^r mondgya az irás 

[103b:] Annyi ók vagyon az harag el kerülésire, még is 
15 az csudálatos dolog. hogy ollyan közönséges az emberek 

közöt, kérlek azért fiam vigyáz ezekre. 
Eloször az harag. ollyan oktalan indulat. mely hasonlová 

tészi az embereket az oktalan állatokhoz. mert ugyan is 
micsoda hasonlob az oktalan állathoz. mint az ollyan ember. 

20 ki leg kisebet sem szenvedhet el. ? az oktalan állat meg 
haragszik arra ki ötet meg serti, mert nincsen okosága. ha 
te is meg haragszol az ellen az mi néked nem tettzik. miben 
külömbözöl az oktalan állattól? és mit használ okoságod? 

2. Az harag rend szerént. az okoságnak fogyatkozásátol 
2o vagyon. vagy az elmének gyengeségitöl, az ki semmit nem 

szenvedhet. se el nem ti tkolhat . az ki is meg nem választtya 
azt. hogy mi órdemel haragot. és mi nem érdemel. 

3 Az harag fel hábori t tya az itéletet. és az okoságot. 
alkalmatlanná tészi az embert. az jót az rosztol. az igazat. 

30 az hamistol. az hasznost, az ártalmastol valo meg válasz-
tás ra . ,ugyannyi ra hogy az haragban lévö ember, csak külsö 
képpen láttzik embernek lenni. 

4. Még külsö képpen is ollyan. változás van rajta. hogy 
elig lehet meg üsmérni. az szemeit forgattya. az ábrázat tya 

3o el haloványodik, az szot ki nem mondhat tya . reszket az 

738 furcsaságit, [Második s (hosszú J") — 17-ből javítva.] 

*Eode. 28. 
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teste., kiáltoz. és más egyéb változásokot teszen benne az 
harag. 

5739 Ettöl vagyon, hogy az haragos embert senki nem sze-
reti, minden kerüli, el hadgyák, és még az barati is el távoz-

5 nak tölle. az bölcs azt mondgya. ki lehet az ollyannál az ki 
gyors az haragra. % nehézség vagyon közben., et terchli0 föveny-
ben. de az bolondnak haragja nehezeb mind az kettönél.^ 

6 Micsoda rosz nem következik az haragbol., az veszeke-
dés. bestelenités, ember szollás, gyülolség, bosszu állas, 

10 szitkozodás, káromkodás, azért mondgya az irás. az haragos 
háborgást szerez. és az dühösködöben, sok vétek esik^ egy 
szoval az harag annyira ellenkezik az kereszténységel. 
hogy az kristus azt mondgya., az ki meg haragszik felebarát-
tyára. mélto lesz az itéletre^ tanullyátok meg <öi-[104a:]Zem, 

lo hogy én kegyes. és alázatos szivü vagyok.% 
Szent pál azt mondgya. hogy az szeretet, türö, kegyes, nem 

gerjed haragra^. minden merges beszéd, harag, és kiáltás, és 
káromlás, ti közülletek ki vettessék^ 

Az harag ellen valo orvoság. 
20 Edes fiam ha az természeted hajlando az haragra. légy 

azon hogy azt meg tartoztasad, és kövesed ezeket az inté-
seket 

Elöször. soha meg ne haragudgyál kevés állapotért. 
példának okáért ha valamit találnak néked mondani, vagy 

20 ollyat cselekedni, az mi néked nem tettzik, vagy az szolgád 
talál valamiben véteni, valamit el törni. ezekért meg hara-
gudni illetlen dolog, az jele is volna, az rendeletlen elmének 
benned. 

Másodszor. hogy ha nagyot vétettek ellened, minek elötte 
30 meg haragudgyál. nózd meg, hogy ha meg orvosolhatodé 

azt haragal, meg is látod, hogy sokszor az harag haszontala-
nul eset. ha az ugy vagyon. bolondság tölled meg haragudni. 
mikor pedíg meg bántanak. vagy felölled roszul szolnak. 
job azt meg vetni, mint sem azért meg haragudni. 

33 Harmadszor. hogy ha ugy történik, hogy szükséges volna 
meg mutatni rövidségedet annak, az ki meg bántot. azért 

739 <4> 5 
7 4 0 et t e r c h [et á l l éa h e l y e t t ; m á s u t t terh, a z a z téher.] 

^prov. 18. 

#prov. 27. 

#prov. 29. 

*matth. 11. 

* 1 Oor. 13. 
*ephes. 4. 
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hogy mászor is meg ne bánttson, mind azon által szivedben, 
nem kel hozája lenni haragal. se véle nem kel veszekedni. 
mivel az ártana az jó erkólcsnek, az illyen cselekedet vétek 
nélkül sem lehetne 

5 4. Vigyáz magadra. és elözd meg az haragot. mikor éized 
jöni, hogy ha némelykor meg elöz, igyekezél helyre hozni, 
és meg csillapitani magadot. mivel az jó elme, könnyen 
meg csendesedik^. mert az mint mondgya sz. hieronimus, 
hogy az harag. emberi gyarloság, de azt meg csendesiteni, 

10 keresztényi köteleség.^. szent ambrus, mondgya theodosius 

*quo quisque est major. magis est placabilis irae. et faciles motus, mens generosa capit. 
ovid. 
^irasci hominis est. finem imponere iracundiae, christiani. S. hiero epist ad demetria-

Császár felöl, hogy ollyan kegyes természetü vala. hogy 
kedvesen vevé midön valaki bocsánatot kére tölle, és mentöl 
nagyob haragban vala, annál könnyebben meg engede.742 

ugy annyira hogy kivánták azt ö benne, az mitöl tartanak 
15 másban.^ oh fiam mely szép példa ez. 

^beneficium se putabat accepisse. augustae memoriae. theodosius, cum rogaretur ig-
noscere. et tunc proprior erat yeniae. cum fuisset commotio7*1 major iracundiae. prae-
rogativa ignoscendi erat. indignatum fuisse. et petebatur in eo quod in aliis timebatnr, 
ut irasceretur. S. ambr. concione de obitu theodo. imp. 

[104b:] 5. Mikor meg haragszol. adgy valamely buntetést 
magadnak., imádságot. vagy alamisnát. 

6. Nincsen senki is. az ki haragjában. ne mondgyon. vagy 
ne cselekedgyók ollyat, hogy azután meg ne bánnya, erre 

20 valo nézve midön haragszol. olly igen meg tartoztassad 
magadot, hogy se ne mondgyad, se ne cselekedgyed azt. az mit 
az harag sug néked, magadnak743 soha ne hidgy. mikor harag-
szol. várd meg annak el mulását. és azután visgáld meg. 
hogy mit kellesék cselekedni, vagy mondani, 

2j 7 Az elmédben. ne táplállyad. az haragra valo okokot. 
ne hogy el hitessed magaddal. arra valo igaz okodnak744 

létit, mivel az illyen állapot, csak az haragot neveli. az 

741 eommotio^r) [ ? ] 
742 meg engede. [g — eZ-ből javí tva.] 
743 • m a g a d - n a k [nak — k é s ő b b i b e í r á s a so rvég i m a r g ó r a , v i l á g o s 

t i n t á v a l . 1 7 4 4 ? ] 
744 arra valo igaz okodnak <^valo) létit , 
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haragban, minden azt gondollya, liogy az haragra nagy oka 
vagyon. te pedig gondold meg azt745 magadban., hogy meg 
csalatkozhatol. arrol fordisd el az elmédet . . és haragod el 
mulván, meg látod, hogy más képen fogsz. itélni az dolog 

5 felöl. 
8. Ha az haragot meg akarod gyülölni. tekinsd meg mikor 

más haragszik. semmit ollyat nem fogsz benne lát tni az mi 
néked tessék, szintég ollyan vagy te is mikor haragszol. és 
ha akor az tükórben néznél, el ijednél magadtól. 

10 9. Kerüllyed az haragos ember társaságát. valamint az 
bölcs jovallya, hogy ne társalkodgy az haragos emberel; 
szoktasad magadot az mindenekhez valo kegyeséghez. és 
szelidcséghez. felejsd el mikor meg bántanak, bocsás meg 
könnyen, mindennel csendesen beszélly. és fiam mindenkor 

15 az elmédben légyen, meg váltonknak ezek az édes szavai, 
tanullyatok én töllem, mert én kegyes, és alázatos szivü va-
gyok*. 

Tizen negyedik Rész 
Az fele bará t ta l valo békeségröl, az veszekedésröl, 

és az gyülölködésröl, 
20 Az haragtol származik az veszekedés, és az74G gyülölködés, 

szükséges tehát meg tanulni, micsoda sok roszat okozon747 

az, ez pedig [105a:] igen közönséges az iffiakban, az meleg-
ségekis cselekszi. hogy csak. leg kiseb meg bántodást sem 
szenvedhetnek., at tol is vagyon hogy magok meg gondolat-

25 lanok., kónnyek az boszu állásra. az gyülölségre, ebböl sok 
rosz is következik. az töbi közöt. az jó erkölcsnek el vesz-
tése. mert az hol bekeség nincsen, ót nincsen felebaráli 
szeretet. valamint sz. jakab apostol mondgya. hogy az hol az 
irigycség vagyon. és az ooszonkodás. ót háboruság'148 és minden 

30 gonosz cselekedet vagyon% 

Ez ollyan órvény az mellyet idején kel el kerülni. most 
idején kel utálni az veszekedést, és az izetlenkedést. szeresed 

745gondold meg azt <m) magadban. , 
746 az [Beszúrás. ] 
747 okozon az, [Szóvégi o—a-ból javí tva . ] 
748 háborusag <en) és minden 
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-*1 Oor. 13. 

^feprov. 18. 

-#prov. 20. 

pedig az egyeséget. és az békeséget. mert ha békeséges elméd 
nincsen, az békeségnek Istene nem lészen te veled^f 

Hogy pediglen békeséges elméd lehesen. három dologra 
vigyáz. 1. senkivel ne veszekedgyél. 2. senkinek arra okot 

5 ne adgy hogy beléd veszen. 3. hogy okosan visellyed maga-
dot. mikor valaki beléd vész. 

1. Ne749 veszekedgyél hát senkivel is soha. mert ollyan 
elmék vannak. az kik természet szerént mindennel vesze-
kedök,. semmit el nem szenvedhetnek. semmit meg nem 

10 gondolnak. csak az magok elméjit követik, és nem az okosá-
got. az illyen igen utálatos természet. valamint az irás 
mondgya. hogy az bolondnak beszédi, szereznek versengést. és 
az ö szája. haragra ingerel.^ ne légy hát ollyan fiam. mert 
az embernek tiszteséges fel hadgyni az versengéstP50 valaki 

15 pedig bolond, magát belé ilegyiti^ 
Még nem is beszéllek az ollyan veszekedö elméröl, ki 

hamiságból és utálatos bolondságbol keresi az veszekedést, 
gyönyörködvén mikor valakit magára haragithat . mert az 
illyenek az magok veszedelmeket751 keresik. meg is talállyák 

20 végtire 
2. fiam az nem elég hogy másokal ne veszekedgyél. 

hanem752 arra is vigyáz, hogy másoknak okot ne adgy az 
veszekedésre. holot vannak ollyanok. kik arra szánszándékal 
adnak okot. ez jele az veszekedö ha[105b:]mis elmének, 

20 hogy az izgágát szereti, és eUensége az békeségnek. némely-
kor pedig tudatlanságbol is adnak arra okot. nem vigyázván 
arra, az mi másokot haragra indithat , igyekezél hat el 
kerülni azt, az mi meg bán tha tná felebarátodot. ugy mint 
az ellen mondo szót., ember szollást, szó hordást. csufolást, 

30 helytelen tréfát, és más egyebeket. az kik szüntelen valo 
veszekedést, és gyülölséget okoznak. az iffiak közöt. 

3. Ha valaki beléd753 vész, bár óknélkül légyen is. de azon 
légy hogy magadot okosan visellyed. ne engedgyed magadot 
meg gyözetni az haragtol., vagy is leg aláb térj mindgyárt 

749 Ne •( J)> veszekedgyél hát senkivel 
760 az versengést. (az)> valaki 
751 veszedelmeket [A v helyén hosszú J v a g y / b e t ű t kezdett írni.] 
752 hanem [ne — m-ből javí tva. ] 
753 beléd [e e'-ből javítva az ékezet áthúzásával; e' —o-ból? jav . ] 
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magadban, igyekezvón szép beszédel meg csendesiteni fele-
barátodot. mert az irás mondgya. hogy az engedelmesiu 

felelet., el fordittya az haragnak fel gerjedésit. az meg bántodot 
beszéd pedíg. támaszt haragot.% adgyad csendesen eleiben 

5 ártatlanságodot, vagy is kövesd meg ha meg bánto t tad . 
hapedig nem látod haragját csendesedni, akor meny el 
elölle, még haragja el mulik 
K. Ha ekképen cselekeszem,755 nem mondgyáké azt 
felöllem. hogy nincsen szivem. mindentöl meg ijedek ?75(i 

10 F. Edes gyermekem. erre azt felelem. hogy csak az fur-
csa iffiak mondanák azt felölled. az okosak. pedig. dicsérnék, 
és becsülnék mértékleteségedet, mivel ha az bátorság az 
viszá valo felelésben, vagy az szoval valo veszekedésben áUa-
na, az kufárnék sokal bá t rabbak volnának náladnál. azbátor-

10 ság abban áll. hogy az ollyat meg vessed, csendesógel el 
halgasad, és ha lehet el fordittsad. hogy ha pedíg nem lehet, 
békeséges keresztényi türésel kel el szenvedni, valamint 
üdvezitönkhöz valo szeretethez illik. az ki is mikor szidal-
maztatnék, senkit nem szidalmaz vala., és mikor szenvedne, 

20 senkit nem fenyeget vala. ^ ez fiam ez, az igazán valo bátor-
ság. ez illik egy igazán valo keresztényhez. és az Isten szol-
gájához. 

Tizen ötödik Rész. 
Az meg757 bántodásért valo boesánatrol, és 

az boszu állásról. 
[106a:] fiam még egy szükséges dolog vagyon hátra, hogy 

meg tar thassad felebarátodal az békeséget. és az csendeséget. 
az mely is, az meg bántodásért valo bocsánat, ezt az jó er-
kölcsöt. idején kel meg tanulni. mert ez igen nehéz, és igen 
r i tka az keresztények közöt. holot. tellyesógel szükséges az 

3 0 üdveségre. 
Szükséges hát kedves fiam, hogy jó szivel meg bocsásad, 

midön valaki meg bánt . semmi gyülölséget ne tarcs fele 

754 engedelmes < beszéd.) felelet., 
755 cselekeszem, ( m e ) nem mondgyáké 
766 meg ijedek ? [d — megkezdett fc-ból javí tva. ] 
757 m e g ( b á n t á s é r t ) bántodásért f A javítás a törlés alá írva.] 
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barátod ellen. se raj ta boszut állani ne kivánnyad, nem hogy 
roszat, de söt niég jót kivány néki. 
K. Hogy lehesen ollyan nehéz dolgot végben vinni? 
F fiam valo hogy nehéz. de csak azoknak. az kik még 
soha meg nem tekintet ték. hogy micsoda okok köteledzik 
arra, azok pedíg ollyan nagyok. hogy lehetetlen azokra rea 
nem térni. ezek azok 

1. Azls ten azt akarja. és tellyeségel azt parancsollya. 
hogy boszu álló ne légy, és haragot ne tarcs az te néped ellen%. 

10 az Isten fia mit mond. én pedig azt mondom néktek. szeresétek 
ellenségteket. jol tegyetek azokal kik titeket gyülólnek. % senki-
nek gonosz helyében gonoszt ne fizesetek^. és valaki gyülöli az ö 
attyajiát, az gyilkos^. 

2. ugy annyira Isten akara t tya ez, hogy meg nem bo-
l a csáttya. büneidet. ha szivedböl. meg nem bocsátod azoknak. 

kik meg bántot tak . az Isten758 fia azt parancsollya, meg 
bocsásatok, néktek rs meg bocsátatik, azon mértékel mérik 
néktek, az mellyel ti méritek.^. ha meg bocsáttyátok az embe-
reknek bünököt, meg bocsáttya néktek is az ti mennyei attyá-

20 tok^. szent jakab azt mondgya hogy az itélet irgalmaság 
nélkiil leszen annak. az ki nem cselekedet irgalmaságot.^ 
fontold meg jol ezeket. az szokot. és lásd meg. ha akarodé. 
hogy az Isten meg irgalmazon néked. 

3759 ^z Jstennek ezen akarat tya . igen igazságos. az neni '6 0 

igazságosé. hogy az Isten veled ugy bánnyék, valamint te 
bánol másokkal. hogy néked meg bocsáson., ha te is meg 
bocsátasz. raj tad boszut állyon., ha te is boszut állasz azon 
az ki meg bántot , ez hát nem igazságosé, ? vigyáz jol ezekre 
fiam. mivel azt akarod, hogy az az véghe[106b:]tetlen.761 

3 0 nagyságu, nagy méltoságu. nagy hatalmu meg bántodot 
Isten., de kitöl? az maga762 teremtet állattyától. az kihez 
minden joval vagyon még is meg763 bántot ta , holot azórt 
az meg bántásért . , sem te, sem az egész teremtet állatok. 
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758 Isten [e — javítva. ] 
769 3 [2-ből javi tva . ] 
760 az nem ( n e m ) igazságosé. [Törlés a sor végén.] 
"61 véghetetlen. [/ — h-hól javí tva. ] 
762 az maga [az — beszúrás. ] 
763 meg bánto t ta , [g -m-ből javí tva. ] 



ámbár örökké hullatnád is vélek köny hullatásidot. de még 
is azért eleget nem tehetnél; meg bántodot egy szoval ollyan 
bántodásal. az mely örök kárhozatot érdemel, az kit is 
csak az ö ingyen valo kegyelmiböl kerülheted el. és az mely 

5 kegyelemel neked nem tartozik. még is te azt akarod az 
mint764 mondám. hogy az a nagy Is ten az kit te olly igen 
meg bántot tá l , te néked meg bocsáson. és meg engedgyen., 
az midön te nem akarsz egy kis765 bántodást meg bocsátani 
a t tyád fiának. és magadhoz hasonlonak ? te az ki hasonlo 

10 bünös vagy hozája, és hasonlo szükséged vagyon az bocsá-
natra . te az ki talám te bán to t tad meg elöször. vagy is leg 
aláb. soha semmi jót nem tet tél véle, vagy ha tet tél is. nem 
lehet azokhoz hasonlitani. az mellyeket vettél az Istentöl. 
még is mind ezek u tán az boszu állást keresed, nem akar-

15 ván az Istenre hadni hogy ö állyon boszut éretted ? nem vagyé 
hát igazságtalan. ? illiké az hogy egyik ember az másik ellen 
tarttscm haragot. és az urtól kérjen gyogyulást, hozája hasonlo 
emberel ne cselekedgyék irgalmaságot, és az ö büniért könyörög. 
ö test lévén haragot torí,'66 vallyon kicsoda könyörög az ö 

20 büneiért^ 
Mind ezekre fiam mit felelsz? mondodé azt, hogy nehéz 

meg bocsátani, mondgyad hát azt is, hogy nehóz büneidért 
bocsánatot nyerni, az Istentöl. mondodé azt, hogy nem 
akarsz meg bocsatani, mondgyad hát azt is, hogy nem 

25 akarod az Istennek bocsánat tyát venni, vagy is ne mond-
gyad többé az miatyánkban. bocsásd meg az mi vétkein-
ket. miképpen mi is meg bocsáttunk azoknak., az kik mi 
ellenünk vétettenek. hanem ekképpen mondgyad. álly ra j -
t am boszut. valamint én boszut akarok azon állani, az ki 

30 meg bántot.767 oh édes gyermekem. visgáld meg jól, mind 
ezeket. és lásd meg, mit kelletik mondanod; és mivelned 
mind ezekre. 

764 mint <t> mondám. 
765 kis <(meĝ > bántodást meg bocsátani 
766 t a r t , [Szóvégi t — s-ből javí tva. ] vallyon < ki boesáttya meg az ö 

büneit .) kicsoda könyörög az ö büneiért 
707 meg bántot . [b — m-ből javí tva. ] 
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K. Én meg bocsátok. boszut sem állok. de hogy szeret-
hessem768 [107a:] és hogy kivánhasak jót annak az ki meg 
bántot. és az ki még most is roszamot kivánnya. erre eröt 
nem vehetek magamon. ? 

0 F. Mondgyad azt is fiam. nem akarod hogy az Isten 
szeresen. és jot tegyen veled, mivel veled is ugy bánnak. 
valamint te bánol másokal. azt is mondgyad hogy nem 
akarod az magadhoz hasonlot szeretni az kristus jesusért. 
az ki is hozad valo szeretetiböl életét le te t te éretted, mond-

10 gyad azt is hogy nem akarod felebarátodot szeretni az Iste-
nért, hanem magadért . noha az Is ten azt parancsollya. és 
arra int hogy felebarátodot szeresed. de móg is az el nem 
hagyatha t tya veled, az ö reája valo haragodot. egy szoval 
mondgyad azt. hogy nem kivánod se az Isten kegyelmit,769 

15 se az örök életet. mivel azt mondgya az irás, hogy mi tud-
gyuk. hogy az halálbol által vitettünk az életre, mert szerettyük 
az mi atyánk fiát, az ki pedig nem szereti, az halálban marad^ 

Hozuk ki hát mind ezekböl fiam, hogy vagy ellene kel 
mondani az kereszténységnek. az Isten kegyelminek, és az 

20 üdveségnek. vagy pedig meg kel bocsátani mikor meg 
bántanak, az ellenségedet szeretni, és roszért joval kel fizet-
ni, de mint hogy ez nehéz az mostani meg romlot világban. 
azért gyakran kel kérni az Istentöl, az csendes bókeséges 
szivet. most iffiukorodban szoktasad magadot az keveset 

20 meg bocsátani. ugy hogy annak idejében az nagyot is meg 
bocsáthassad azért, az ki meg bocsáttya büneidet. és az ki 
meg tartot.7 7 0 eddig noha érdemed szerént már régen örökül 
el veszthe'tet volna. 

Tizen hatodik Resz 
Az felebaráti szeretetröl 

30 Igen szükseges fiam ezt az jo erkölcsöt jól meg tanulni, 
mivel ez az egyik fundámentuma az kereszténységnek. 
szeresed az Istent mindenek felet. és az te felebarátodot, mint 

768 de hogy szerethessem [107a:] {de) és [es^de) fólé írva.] 
769 kegyelmit, <(a) se az 
770* m e g ta r to t . (no - ) eddig [eddig (no - ) fölé írva, sorvégen;] 

noha [no — soreleji margóra írva;] érdemed szerént [szerént — be-
szúrás; a javításoknál használt t in ta színeeltérő: rozsdavörös. 1744 ? ] 
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önnön magadot. ezt pedig igen roszul követik az kereszté-
nyek 

közónsógesen azt t a r t tyák az keresztények, hogy abban 
áll az felebaráti szeretet, hogy az attyokfiokot, és az barát -

5 tyokot szeresek. és azokot az kiktöl valamit várhatnak, az 
többiröl771 [107b:] nem is gondolkodnak. az gyermekeket 
ebben az gondolatban nevelik, okta tván arra. hogy csak 
azokot szeresék az kik hozájok joval vannak. ettöl vagyon 
hogy olly kevés szeretettel és keménységel vannak az embe-

10 rek egy máshoz, szükséges hát erröl egy kis világoságot 
adni az iffiaknak, és nékik meg muta tn i miesoda szükséges 
légyen ez az jó erkölcs az üdveségre. 

Ez az vétek három dolognak tudatlanságátol vagyon. 1. 
hogy kicsoda az felebarát az kit szeretni kel. 2. micsoda okért 

15 kel szeretni. 3. miben állyon az a szeretet. 
1. Minden ember felebarátod. még az kiket nem üsmérsz 

is. nagy, kicsid, szegény, gazdag, jó, rosz. jó akarod, ellen-
séged. 

2. Micsoda okért kel szeretni, azért hogy minnyájan az 
20 Istennek fiai, az ö képire teremtet tek. az ö fianak vcrin 

meg vál ta t tak. mivel az Isten minnyájunknak a t tya lévén, 
azt akarja hogy mindeneket ugy szeresünk, mint a tyánk 
fiait, az kristus jesus, az ki mindeneknek meg váltoja, pa-
rancsollya minden embereket szeretni. 

20 3 Az a szeretet hároiu dologban áll. mindennek jót kiván-
ni, mindennel jot tenni, mikor lehet. menteni és szenvedni 
mások vétkit és fogyatkozásit. 

Ez fiam az igaz felebaráti szeretet., ez az egyik fundámen-
tuma az jó erkölcsnek., és igazán valo jele az kereszténység-

30 nek., ez nélkül nem lehet Istennek tettzeni, se igazán valo 
jó erkölcsü nem lehet lenni. 

Elöször fiam szoktasad magadot arra, hogy minden em-
bert a tyád fiának tarcs, annak okáért mindennek jót ki-
vány, ted kedvesé mindenek elöt magadot. az szegények-

3o hez. és az keseredetekhez légy szánakodásal. az gazdaghoz 
irigységel ne légy,772 se náladnál szerencsésebhez. szeresed az 

771 az többiröl [a — javítva, talán e-ből.] ( m e ) nem is [Törlés 
a sor végén, lap alján.] 

772 ne légy, {n) se náladnál 
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jókót. jo erkölcsökért, az gonoszokot azert hogy jok legye-
nek. az elsöknek kivánnyad abban meg maradásokot. az 
utolsoknak. meg téréseket. az vétket gyülölni kel., mert 
embernek munkája. de az [108a:] embert szeretni kel. mert 

5 Isten munkája 
2. Nem elég jot kivánni valakinek, ha véle jót nem tész 

mikor lehet. légy gyors az felebarátodal jol tenni, mikor 
lehet, három féle képen tehetz pedig jót véle, az mi az ö 
testit , becsületit, és lelkit illeti. 

10 Az mi az elsöt tekinti , segits másokot szükségekben, 
tehettséged szerént, és az mint az alkalmatoság hoza, adgy 
örömest az szegényeknek, oh mely szép erkölcs egy iffiu-
ban, az szegényeken valo szánakodás, mely bóldog az, az ki 
maga felöl el mondhat tya jóbal, hogy gyermekségitöl fogva 

lo nöt véle az irgalmaság%m mivel egész bövségel várha t tya 
magára az Isten áldását. és még halála oráján is hasznát 
érzi, valamint az irás m o n d g y a . ^ . 

Az mi pedig becsületit illeti, arra vigyáznod kel. az 
mennyiben lehet. tölled. meg nem engedvén hogy ötet 

20 szollyák, valamely roszat kölcsenek felölle, hogy ollyanal 
vádollyák az mely nem igaz. fogjad pár t tyá t , ha valamely 
rosz cselekedete ki nyilatkoztatot , menttsed ötet, és légy 
azon hogy arrol ne beszéllyenek. az ki arrol beszél inttsed 
meg. hogy vigyázon felebaráttyának becsületire 

25 Az mi az lelkét774 és az üdveségit illeti, mint hogy ennél 
nagyob jó nincsen, szükséges minden tehettségedel abban 
szolgálni néki. imádkozál érette, igyekezél ötet el vonni 
valamely rosz erkölcstöl, vagy alkalmatoságtol. intvén ötet 
szépen, vagy magad, vagy mások által, az maga hivatallyá-

30 ra. mind ezeket leg inkáb kövesed az magad jó akaroival. 
társaidal, cselédidel, és az kikel leg gyakraban vagy, mert 
ez, az igazán valo felebaráti szeretet. midön az üdveségit 
keresed néki. 

Még egy harmadig dolog vagyon hátra, az ki az fele-
35 barát i szeretethez tartozik, az hogy csendesen szenvedgyed 

fogyatkozásit, és mentvén ötet vétkeiben, anyiban, az 
773 irgalmaság <•£) [?] mivel [ Inkább tintaszétfolyásnak, mint 

tórlésnek látszik.] 
774 lelkét [Második l — Jc-hól javí tva. ] 
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mennyiben az igazság engedi, minek elötte pedig végire 
nem mégy az dolognak. addig meg ne fedgyed se meg ne 
pirongassad haragal. vagy szükség nólkül.^. 

Utollyára fiam, az felebaráti szeretet abban áll, hogy 
5 ma[108b:]gadrol itélly mást. valamint az bölcs mondgya. 

nézd meg az te felebaratodnak dolgát. te magadrol.ifc és köve-
sed ezt az nagy letzkét mellyet mind az irás, mind az ter-
mészet ád elödben: az mit te nem szere.cz, senkinek másnak 
azt ne cselekedgyed^. az mi meg váltonk is hasonlot paran-

10 csol. valamit akartok azért hogy cselekedgyenek az emberek ti 
veletek. azont cselekedgyétek ti is azokkal.%. 

Tizen hetedik Resz 
Az felebaráti szeretettel valo intésröl, 

és micsoda köteleség mást meg gátolni 
rosz cselekedetiben hogy ha lehet. 

u Hogy ez micsoda nagy kőteleség légyen, azt kevesen 
tudgyák. és sokan ezt nj dolognak is tarttyák, mind azon 
által ez igen közönséges az sz. irásban, az mely is tanittya, 
hogy az Isten mindennek parancsolatot adot, az ö feleba-
ráttyoknak gondviseléséröl^. annak okáért inttsétek egy mást, 

20 és epittsétek egyik az másikotokot.^. ne legyen közösségtek. 
az setéttségnek haszontalan cselekedetivel. hanem inkát> meg 
fedgyétek azokot ^-

Szeresed az Istent mindenek felet. és felebarátodot mint 
önnön magadot, hogy szerettyük felebarátunkot mint ma-

20 gunkot. ha üdveségivel ohy keveset gondolunk. és hogy 
szerettyük az Istent mindenek felet, ha meg hadgyuk ötet 
bántani, midön modunk vagyon aztot meg gátolni. 

Ez ollyan nagy köteleség. hogy szent chrisostomus azt 
mondgya. hogy az Isten hasonlo számot kér töllünk fele-

30 barátunk üdveségiröl, valamint az magunkérol. és bár 
egész életünkben szentül éltünk volna is. de ha el mu-
lattyuk az mások. üdveségét. (:az mennyiben rajtunk áll:; 
az jó élet nékünk haszontalan lészen. mert az az el mulatás 
olly vétkes, hogy az lehet még oka kárhozatunknak.-^. 

3o okát adgya, mert az ki el mulattya felebaráttyát meg segi-

"6<j> tob.4. 

38 Mikes Kelemen Összes Művei IV. 

*Bccle. 11. 
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teni szükségiben. az Isten azt meg veti az itéletkor, akár 
mely jót cselekedet is mást, annál inkáb meg érde[109a:]mel 
hát az minden féle büntetést. az ki el mulattya meg segit-
teni felebaráttyát ollyan nagy dologban mint az üdveség. 

5 Ennek az nagy'76 köteleségnek végben vitele abban áll, 
hogy kövesed az kristus parancsolattyát. mondván. hogy ha 
pedig vétkezik te ellened felebarátod, dorgáld meg ötet. csak te 
közötted, és ö közötte, hogy ha szodot fogadgya meg nyerted az 
te felebarátodot., ha pedig szodot nem fogadgya. végy melléd 

10 egy vagy két embert. hogy ha azoknak is szovokot nem fogadgya. 
mond meg az anyaszent egy háznak.^ 

Hogy jobban meg értethesem veled ezt az parancsolatot. 
öt dolgot teszek fel. 

Az elsö elödben adgya hogy mi végre adták ezt az paran-
15 csolatot. az mely is nem egyébért. hanem hogy felebarátod 

vétekben esvén, ne engedgyék ismét abban esni neki. vagy 
hogy mások ne vétkezenek ö reája valo nézve. 

Az második az hogy, ez az parancsolat nem csak az 
hivatalban lévöket tekinti. hanem minden keresztényeket. 

20 Az harmadik az hogy, ez az köteleség hogy felebarátodot 
ne engedgyed vétkezni, akorá értetik. mikor ez az két dolog 
együt vagyon. 1. midön tudhatni hogy roszat cselekedet. 
és ismét abban az veszedelemben eshetik. vagy másokot is 
abban ejthet. 2. mikor meg gátolhatod az más rosz csele-

25 kedetit, és az ellen tehetz., mert az miröl nem tehetz. arra 
nem vagy köteles. 

Az negyedik az hogy. az roszat meg gátolo hatalom, nem 
értetödik csak arra. hogy az mit mi tehetünk magunk, 
hanem még mások által is mit vihetünk végben, mivel ezt 

30 adgya értésünkre az kristus, hogy ha téged nem halgat., 
végy másokot is melléd., és hogy ha az sem használ. mond 
meg az anyaszent egy háznak 

Az ötődik az hogy. mikor azt parancsollya hogy mond 
meg az anyaszent egyháznak. ugy mint azoknak kik arra 

35 rendeltettek. de két képen mondhatod azt meg, vagy tit-
kon, vagy nyilván. hogy ha látod hogy az elsö használ, 
nem szükséges hogy az másikát kövessed. 

™ nagy (dolognak) köteleségnek 
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[109b:] Ez igy lévén, az felebaráti intésröl valo paran-
csolat, kötelez mindent, meg gátolni mást vétkiben, ha azt 
tudgyák. és hogy ha azt magadtol meg orvosolhatod., 
vagy777 mások által, tehát ebböl következik. hogy tartozol 

5 az parancsolat szerént meg gátolni az vétket mások által . 
midön magadtol nem lehet. 

Mar arrol beszélettünk micsoda nagy köteleség legyen ez, 
és mely nagy szám adásal kel lenni azért az itéletkor, ugyan 
is fiam hogy ne volna vétkes dolog Is ten elöt. mikor lá t tyák, 

10 vagy tudgyák valaki lelkinek veszedelemben valo forgását. 
még is azt meg nem segiteni ollyan ál lapottyában, csak 
ollyan könnyen hadni ötet az Is tent halálos778 vétekel meg 
bántani , mint ha csak egy pohár vizet innék, az kineh pedig 
vaqyon ez vildgi gazdagsága. és láttandgya az ö attyafiát 

15 szükölködni, és bé zárandgya az ö szivét az™ elöt. midon marad 
meg az Istennek szerelme ábban^. it csak az testi szükségröl 
szól. há t az lelkiröl mi lesz? 
Szent chrysostomus azt mondgya. hogy igen nagy kegyet-
lenség az felebarátal nem gondolni. és ha az nagy kemóny-

20 sóg volna álatnak nem segiteni midön az780 terh alat el esik. 
hát az hogy nem volna nagy kegyetlenség egy keresztény-
töl. ha annyit nem cselekednék az attyafia lelkiért. az mit 
cselekesznek egy oktalan á l l a t é r t . ^ egy oktalan állat el 
esik, és vagyon ki fel emellye, egy lélek el vész, és senki 

20 nem gondol v é l e . ^ . mondgya sz. bernard. 

*Cadit asina. et est qui sublevet. perit anima. et non est qui reputet:781 

hom. 4. in 1 ad. Cor. S. bernard. 

Szent chrysostomus mondgya. hogy az ó törvóny azt782 

parancsolta. havalaki valamely el tévelyedet ököre talál,783 

ha szinte ellenségié lesz is. de el ne hadgya. hanem az 
gazdájahoz yezesse. há t az ki el hadgya nem ellenséginek 

777 vagy mások [v — megkezdett ra-ből javí tva . ] 
778 halálalos [Elírás. ] 
779 az elöt. [a — ö-ből javí tva . ] 
780 az te rh [a — t-h&l javí tva . ] 
7 8 1 repute t : ^S.Chrysost. de ferendis reprehensionibus) hom. 4. 
782 az [ í r á s h i b a azt h e l y e t t . ] 
7 8 3 t a l a l á l , [ E l í r á s . ] 
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ökrit, hanem kereszteny attyafiának lelkit. mely az vétek 
miat tóvelyedet el. micsoda bocsánatot várhat az ollyan? 

Hogy ha attyád fián halálos seb volna. mondgya sz. 
ágoston. és azt el akarná titkolni, félvén attol hogy valami 

5 mettzést ne tegyenek rajta, nem volnaé kegyetlenség tölled, 
hogy ha te is el titkolnád. ha pedig tudtára adnád valamely 
doktornak. hogy meg gyogyittsa, nagy irgalmaságot cse-
lekednél véle. annál inkáb [110a:] kel hát ekképen csele-
kedned az ö lelkin valo sebiért. mivel azt meg hadni nöni 

10 sziviben, és azt el mulatni, sokal veszedelmeseb. 
Ha valamely gyuladást látnál, az mellyet. el olthatnál, 

vagy- magad, vagy ha másoknak meg mondanád, de ha azt 
el mulatnád. nem volnálé oka az égésnek. ? végy erröl pél-
dát, micsoda vétkes volnál ha tudnád felebarátodnak. vét-

15 kit, még is azt meg nem mondanád annak. az ki azt meg 
orvosolhatná. az bizonyos hogy te adnál számot az Isten 
elöt. minden vétkeiért. mivel annak végit szakasztották 
volna hogy ha felebaráti szeretetböl titkon másnak meg 
jelentetted volna. 

20 Mit fogsz az Istennek felelni az itéletkor, ha szerencsét-
lenségedböl ebben az vétekben esel. azt el mulatván. vagy 
félelemböl, vagy emberi tekintetböl. micsoda menttséget 
adhatz. az mely ollyan nagy légyen. valamicsoda nagy 
egy784 léleknek el vesztése, az kit is meg oltalmazhattál 

2o volna valamely halálos vótektöl. mit fogsz felelni midön azt 
mondgyák, hogy inkáb féltél kedvetlenségiben esni felebará-
todnak. mint sem az Istennek. ? sokszor azt ki is mondottad 
volna haragodban., de hozája valo szeretetböl el titkoltad. ? 
mit fogsz felelni, hogy minden veszedelem nélkül meg gátol-

30 hattad volna az más vétkit. ha csak valamely haszontalan 
kedvezés nem vit volna arra. ? akkor fogsz vétkes lenni az 
más vétkiért, holot sok roszat meg gátolhattál volna,. ha 
el nem halgattad volna., az kiért számot is kér az Isten 
tölled. el kel hát fiam kerülni ezt az szerencsétlenséget. és 

3o kövesed az mit az Isten fia ád elödben, midön látod hogy 
valaki meg bánttya az Istent haláloson. szitokal. rut beszé-
del. vagy ha még valamely roszra ingerelne téged. igyekezél 

784 egy [az-hól javí tva. ] 
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azon. hogy785 ezektöl el fordittsad. eleiben adván szépen. 
hogy ha pedig az nem használ, cselekedgyél az kristus pa-
rancsolattya szerént. és mond meg ollyannak. az ki arrol 
tehet. 

5 Szent ágoston hasonlo képen tanyit. ne gondollyátok aval 
ártani mikor másnak az vétkit ki jelentitek. söt még vétkesek 
lésztek el veszésiért. mivel meg tarthatnátok ötet, meg jelentvén 
nyavályályát az orvosnak. de el liadgyátok veszni lialgatás-
tokal^r. 

íttnon vos judicetis esse malevolos. quando crimen. alterius7" indicatis magis quippe 
innocentes non estis si fratres Testros quos indicando corrigere potestis tacendo pertre 
permittis. S. Aug. 5 quaest. c. 1. epist 109. 

10 [110b:] Hogy ha ekképen kel cselekedni mikor az fele-
barátunknak vétke csak magának árt. anal inkáb tartozol 
aval. mikor látod hogy másoknak is árt: akor egyenesen 
ahoz kel menni az ki arrol tehet. hogy meg gátolhasad, és 
meg elözhesed az mások veszedelmit. valamint787 mond-

10 gya. sz. thamás.^ . 

*. quaedam sunt peccata occulta. quae suut in nocumentum proximorum vel corpo-
rale. vel. spirituale. et quia ille qui sic occulte peccat. non solum in te peccat. sed etiam 
in alios. oportet statim procedere ad denunciationem. ut hujus modi nocumentum im-
pediatur. s. thom. 2.788 2 quaest. 33. art. 7. 

Végezetre ezeket az szép szavait adom elödben sz. jakab 
apostolnak attyám fiai, ha valaki ti közülletek el tévelyedik az 
igazságtol, és meg tériti azt valaki, tudgya az. az ki meg téri-
tette az bünös embert. az ö tévelygö utárol. hogy meg tarttya. 
annak lelkét az haláltol. és el fedezi annak büneinek sokasá-
gát^r 

Tizen nyoltzadik Rész 
Az. baráttságrol 

Szükséges fiam hogy beszéllyek néked az baráttságrol., 
mert ennek nagy ereje van. hogy az iffiat jora. vagy go-

25 noszra vezese. az micsodás az barattság. vagy jó, vagy 
gonosz. és még azért. is, mivel az iffiak természet szerónt 
hajlandok lóvén az szeretetre. de nem lévén elegendö vilá-

786 hogy <ez) ezektöl [Törlés a sor végén.] 
786 alterius <(d) indicatis 
787 va lamint{sz .bernárd) mondgya. <( ^ .) sz. thamás . ^. 
788 s.thom.2. <2 quae) 2 quaest. 
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goságok arra hogy meg tudgyák választani az jó baráttsá-
got, az rosztol. azért sokszor igen rosz baráttságban esnek., 
az mellyért veszedelemben forognak., sokszor el is veszti 
öket. szükséges hát ezért egy kis oktatást venned erröl. 
hogy tudhasad el kerülni az rosz baráttságot, és az jót. 
hasznodra forditani. 

Külömbség vagyon. az felebaráti, szeretet,789 és az baratt-
ság közöt. minden embert kel szeretni ollyan szeretettel790 

az mint már meg mondottuk. de nem lehet minden emberel. 
10 baráttságot vetni, mivel az baráttság különös szeretet. 

K. Miben áll az baráttság? 
F. Az baráttság fiam nem egyób, hanem egymás közöt, 
szeretettel valo meg egyezés. az mellyel két ember791 szere-
tik egy mást. kü-[llla:]lönös szeretettel. 

15 Az baráttság mindenkor arra az végre siet, az mely végre 
van épitve. az barátodban ha valamely rosz792 dolgot sze-
retz az barattság is rosz lesz. és vétkes, hogy ha pedig jot 
szeretz, az baráttság is jo lesz. és dicséretes. de szükséges, 
hogy az az jo,793 valoságos jó erkölcs legyen. vagy is ollyan. 

20 az meiy arra vezesen. ugy794 mint, az tudomány, az jó ter-
mészet, jo szokás, és más illyen efféle. 

Hogy pediglen az baráttság jó, és igazán valo légyen. 
három dolog kivántatik hozája, hogy az jó erkölcsre légyen 
épitve. az jó erkölcsre igyekezék, és hogy az jó erkölcstöl 

25 vezetessék. 
1. Az jo erkölcsre kel, hogy795 legyen épitve az az, hogy 

azért kel szeretni796 barátodot. hogy jó és dicséretre mélto 
dolgot üsmérsz benne. 

789 szeretet, és [sz — es-hől javí tva. ] 
790 szeretettel [Harmadik e —í-ből? javí tva. ] 
791 ember<(i) szeretik 
792 * r o s z [Beszúrás.] dolgot szeretz<(az bará todban,) azbara t t ság 

[Jav. 1744?] 
793 * az jo, <(igazán valo) valoságos [A javítás a törlés fölé írva 

a sor elején. 1744.] 
794 * ugy [Beszúrás. 1744.] 
795 * hogy •(ópitve legyen) legyen épitve [A javítás a törlés fölé 

irva. 1744.] 
796 szeretni (fe) barátodot . hogy [hoffy — o-ja a-ból javítva. ] 
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2. Az jó erkölcsre igyekezék, mivel az baráttságnak. kel 
kivánni, és keresni jovát az ö baráttyának. az jó erkölcs-
nél pedig, se nagyobat, se szükségesebet nem lehet kivánni. 
az mely baráttság az más féle jónak keresésire viszi az 

0 barátokot. és az jó erkölcsöt el mulattattya vélek. az nem 
baráttság, hanem nyilván valo csalás. 

3. Szükséges hogy az jó erkölcstöl vezettessék. az az, 
hogy az jo erkölcsnek rendi szerént legyen. és hogy egyik 
jo akaro, az másikáért, semmit ne cselekedgyék ollyat. mely 

10 az jó erkölcs ellen legyen. az mely797 baráttság meg bán-
tattya az Istent az ö jó akarojáért, az utálatos, és átkozot 
baráttság. mivel jobban szereti az embert az Istennél. 

Ebböl az három dologbol meg üsmerheted fiam az jo 
baráttságot, az rosztol. mellyiket kel keresni, és mellyiket 

15 kel kerülni. 
1. kerüllyed azoknak baráttságokot. az kikben semmi jo 

erkölcsöt nem tapasztalsz., az kit szerethetnél, de leg inkáb 
azoknak baráttságoktol ojad magadot. az kikben rosz szo-
kásokot látz, az kik tisztátalan életuek. részegesek. szitko-

20 zodok., haragosok, az illyen veszedelmes baráttság. mivel 
magad is ollyan lehetz. valamint az bölcs mondgya. hogy 
az lci magát társul adgya az bolondhoz. az gonosz lészen^ 
[111b:] 

2. kerüllyed az ollyan baráttságot, az mely téged jobbá 
nem tészen. illyen az ollyanoknak. baráttságok. az kik 

25 baráttságokban. csak az magok hasznokot keresik. azokét 
is kerüllyed. az kik az roszrol meg nem intenek. de fökép-
pen utállyad azoknak baráttságokot. kik az vétekre inditta-
nak. az kik kevéllyek, hizelkedök,798 az illyenek baráttsá-
gát, ugy kel kerülni valamint az ellenséget. 

30 3. Kerüllyed azoknak is baráttságokot. az kik semmínek 
tarttyák az Istent meg bántani éretted. csak hogy kedved-
ben lehessenek. mint799 az lopást, csalást veszekedést. szit-
kozodást. ember szollást, csufolást, szó hordást.800 vesd 
félre az illyen baráttságokot, és el ne felejtsed sz. ambrus-

' 9 ' * mely [Beszúrás. 1744.] 
798 hizelkedök, [i — e-ből javí tva . ] 
799 mint [i — a-hól javí tva. ] 
8 0 0 szó h o r d á s t , ( f ) ve sd fólre 

jfcprov. 13. 

ífrnon potest 
homini esse 
arnicus. qui deo 
fuerit infidus 
S. Ambr. 3 
offic c. 16. 
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nak. ezeket az szavait. az ki az Istenhez nem igaz., az nem 
lehet embernek baráttya.^ bár barátod lehetne is. de nem kel 
szeretned az ollyan baráttságot. ha Isten ellensége nem 
akarsz lenni. 

0 Ellenben pedig. keresed baráttságokot azoknak. kik az 
jora hajlandok. és az kikben ollyan jó szokásokot tapasz-
talsz. az mellyeket lehesen követned. azoknak, kik az jó 
erkölcsre vezetnek. jó példa adásokal, jó beszédekel, jó 
tanács adásokal. kik rosz természetedet801 nem dicsérik, 

10 hanem arrol meg intenek szabadoson. valamint az bölcs 
mondgya. hogy job az nyilván valo dorgálás, az titkos szere-
tetnél'. türhetök az baráttságos embertöl vet sebek. de az gyülölö-
nek csokjai csalárdok. %•. legy ollyanokal baráttságban az kik 
Isten félök, és az kik üdveséges jovadot keresik. az illyen 

15 fiam az jó és igazán valo baráttság, az illyet annál is inkáb 
kel keresni,802 hogy ritka. és ha ollyanra találsz meg kel 
tartani. az illyen baráttságrol szol az bölcs. hogy az ember-
nek hiv baráttya erös oltalom. mellyet válaki meg talál, kincset 
talált. az hiv baráttságosnak nincsen árra. becseseb az arany-

20 nál. és ezüstnél. és az, az életnek orvosága^ szeresed és ke-
resed az illyen baráttságot. és ha illyenre találsz tarsd meg 
azt. és elne hadgyad, valamely álhatatlan és változo elmé-
töl viseltetvén. valamint az iffiak cselekesznek. el ne hadd 
régi barátodot. mondgya az bölcs, mert az [112a:] uj, nem 

25 leszen ahoz hasonlo.^ 
Hogy pedig illyen baráttságra találhas. azt az Istentöl 

kel kérni. mert azt ö adgya. és az ki az Istent féli, azt meg 
is talállya.^ aztot pedig szeretned kel. becsülnöd. de az 
szeretet ollyan formán légyen az mint már meg mondot-

30 tam, hogy az jó erkölcsre legyen épitve. az jó erkölcsre 
igyekezék, és hogy az jó erkölts igazgassa 

Tizen kilentzedik Resz 
Az játékrol. és az mulattságokrol 

Az mulattság, szükséges az elme könnyebitésire, fökép-
pen az iffiaknak. az játék pedig nékik illendöb, az termé-

35 szetekhez. és elméjekhez. 

8 0 1 természetedet [Második t — d-hö\ javí tva . ] 
8 0 2 k e r e s n i , <h> h o g y [ T o l l h i b a . ] 

*pror. 27. 

#Eoole. 6. 

#Eoele. 9. 

*Becle. 6. 
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Az játék és az raulattság nem ellenkezik az jó erkölcseL 
söt még azt803 jovallyák. is. mivel ez, az jó erkölcshöz valo 
cselekedet. ha ugy megyen végben az mint kivántat ik . 

Hogy pedig ollyan lehesen, szükséges elsöben jó lenní az 
5 igyekezetnek, az az. hogy csak az elmének mulattságára 

legyen. azután alkalmatosab lévén az munkára , az mely is 
nem gyözhetné. ha mindenkor foglalatoságban volna. az 
mulattságod, az dolog kedviért légyen. 

Hogy jó, és hasznos légyen az játék. harom dologra kel 
10 vigyázni. 

Elöször. hogy abban tiszteséges mértékleteséget kel tar-
tani . mert ha abban el merülsz. már az nem játék. hanem 
foglalatoság. nem azért jádzol hogy alkalmatos lehes az 
munkára. holot azért kéne játzodni, hanem csak az magad 

15 gyönyörüségiért. holot ez vétkes. de alkalmatlanná is te-
szed magadot az munkára. mert az, az elmét el foglallya., 
az sok. az testet meg gyengitti, és még az egésségnek is 
ár tha t . 

Másodszor rendeletlen kedved ne legyen az játekhoz. 
20 valamint szokások az iffiaknak. mert az sok idöt vesztet el. 

arrol gondolkodni szüntelen. hogy miképpen mulasad ma-
gadot,. az sem jó. mert ugy soha szorgalmatoságal nem 
foglalhatnád magadot az munkában. mivel az. tested az 
tanuláson. lenne ámbár , de az elmód az játékon. [112b:] 

2o Harraadszor. kerüllyed az koczka. és az sok pénzben valo 
játékot. ez az elmének nem mulattságot. hanem szomorusá-
got804 és nyughatatlanságot okoz, igen nehéz mértékletes-
nek lenni, mert vagy az vesztés, vagy az nyereség. azt nem 
engedi. igen rosz indulat pedig csak az nyereségért jádzani. 

30 hát ha még vesztenek, micsoda szomoruság nem követi azt. 
tedd még ahoz az csalást. szitkozodást. esküvóst, veszeke-
dést. mellyek nélkül nem lehet az illyen játék, sok idödnek, 
elmédnek, pénzednek el vesztését, az t ürhetetlenség, hazug-
ság, irigység, és más effélék. mellyek az játékal járnak. az 

30 Isteni szeretet bennek meg hül, az mod nélkül valo szeretet 

803 * azt (hadgyák) <jo)> jovallyák. [<jo) — beszúrás; jovallyák -
kereszttel jelölt beírás a sor előtti margón, halványabb t intával . 
1744 ? ] 

804 szomoruságot (okoz) és nyvighatatlanságot okoz, 
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az játékhoz bennek holtíg meg marad. mely végtire mind 
joszágoknak. beesületeknek. romlására leszen. és még nyo-
moruságra ju tnak. 

Kerüllyed hát fiam ezeket az játékokot. és csak az tisz-
D teséges játókokra adgyad magadot. mely az elmének. és az 

testnek legyen hasznára. de abban is mértékletes légy. mert 
az iffiunak, romlására vagyon az mod nélkül valo, valamint 
sz. agoston m o n d g y a ^ de ez az mód nélkül valo, nem csak 

*relaxabantur etiam mihi ad ludendum habenae ultra temperamentum severitatis in 
dissolutionein afflictionum variarum. lib 2. Conff. 

az idöre órtetik, az mellyet el vesztesz. hanem még az 
10 pénzre is, mellyet el jádtzasz, holot az mely felettéb valo 

pénzt el vesztesz. job volna azt, az szegenyeknek adni. mert 
az szegónyeknek szükségek. ellened fog még kiáltani az 
Isten elöt. 

Huszadik Rész 
Az fösvénységröl 

15 Az fősvénység noha nem rend szerént valo vétek az 
iffiuságban., mind azon által szükséges elejekben adnom., 
hogy meg tudgyák magokot attol örizni. 

Az fősvénység, az pénzhez, mod nélkül valo szeretetböl 
áll. ez két féle képen esik meg, némellyek azt csak meg 

20 gyütteni szeretik, némellyek. pedig el költeni szeretik. és az 
magok gyönyörüségekre forditani. az elsö az iffiakban rit-
kán talaltat ik. de az másika igen közönséges, és artalmas. 

Hogy nálok az közönséges lógyen. azt minden nap 
lá t tyuk [113a:] mert mivel az magok gyönyörüségeket igen 

25 szeretik. minden modot is keresnek. annak elég tételire. az 
pedig pénzel megyen végben, arra valo nézve mindent 
cselekesznek. az a t tyok elöt minden féle csalást. hazugságot 
végben visznek, csak töllök nyerhessenek. ettöl az rosz in-
dulattol jö az szegényekhez valo meg keményedések, az 

30 gazdagságnak. szeretete., az elömenetelre valo nagy kiván-
ság. 

Ez az rosz indulat meg fogonván az iffiuságban, könnyen 
nevekedik, és idövel805 meg erösödvén, ugy meggyükeredzik,. 

805 idövel <ugy) meg erösöd<ik.)vón, ugy 
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hogy holtig bennek marad. az is okoza azt az zürzavart 
mellyet lá tunk az keresztények közöt,. és az mellyért is 
suhajtoz az propheta. hogy kicsidtöl fogva nagyig, minnyájan 
az fösvénységnek adták magokot. % valamint sz. pál mondgya 
hogy az, az gyűkere. minden féle rosznak.% 

Ez három dologtol veszi eredetit az iffiuságban. elsö-
ben, az rendeletlen szeretettöl, mellyel vagynak az magok 
gyönyörüségihez. másodszor., az világban közönségesen valo 
példátol. mivel lá t tyák hogy csak az ezüstöt. becsülli. és 

10 szereti, és azután fut telhetetlenségel. 
Az harmadik az a t tyáktol vagyon. mivel ök nevelik az 

gyermekekben. ezt az szeretetet. mivel nem beszelnek 
egyébröl nékik hanem hogy miképpen nyerjék életeket,. 
miképen mehessenek elé. valamint sz. Cyprianus mondgya. 

10 arra tanittyák az gyermekeket. hogy jobban szeresék az világi 
jokot. mint sem az kristus jesust. ^ 

Edes fiam meg kel hát elözni806 ezt az roszat idején. ne 
hogy el foglallya lelkedet. mert minden bizonnyal semmi 
vétek az idövel ugy nem nö mint ez. azért azt807 tanácsolom 

20 neked. 
Elöször. az mint már meg mondottuk. hogy az gyönyö-

rüségnek szeretete. leg nagyob oka az fösvénységnek. az 
iffiuban, azért minden tehettségedel azon légy, hogy meg 
mértékellyed azt az rendeletlen szeretetet. az mely minden 

25 jót meg gátol, az Istenért tekinsd meg, micsoda szükséges 
meg tar toztatni az gyönyörüségnek rendeletlen szeretetit. 

Másodszor. hogy az808 szivedet meg ne birja az pénznek 
szereteti. [113b:] emlékezél meg sz. pál mondásárol. hogy 
az. az gyükere. minden féle rosznak. 

30 Harmadszor. abban bizonyos légy, hogy az gazdagság. 
sok lelket kárhoztat el. valamint az apostol mondgya. 
tudgyátok meg. hogy az fösvények nem birják, az Isten orszá-
gát^ 

4. szoktassad magadot arra. hogy csak szükségedre ki-
35 vánnyad az pénzt, és midön nincsen, szenvedgyed azt 

békeséges türésel. meg gondolván azt hogy, mennyi sze-
8 0 6 e lözni [élözniböl j a v í t v a az ékeze t tör lésével . ] 
807 azt < n ) t a n á e s o l o m n e k e d . 
8 0 8 az [Beszúrás . ] 

#jerem. 6. 
# 1 tim. 6. 

3fcfilios quos 
doces patrimo-
nium magis 
amare quam 
christum. 
S. Oypri. lib 
de opere. et 
eleemosyna. 

*ephes. 5. 
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gény vagyon. az, kinek csak szükségire valo sincsen. ós az 
kiknél mivel vagy job ! föképpen ne ély semmi csalásal. 
vagy valamely rosz modal. hogy pénzed legyen. 

5 Távoztassad el az fösvénységnek809 minden jelit. az 
5 másét magadnak meg ne tarttsad, másal izetlenkedni egy 

nehány pénzért az sem jó. bár igazságal legyen is. ha valaki 
hozád folyamodván, vagy költsön, vagy más képen kér 
tölled. szomoruán el ne botsásad magadtol. az szegényeket 
szeresed. minek utánna az cseledidnek meg adtad volna az 

30 mivel tartozol. mivel leg elsöben azokrol kel gondolkodni. 
az mit magadra akarnál költeni. vonny el abbol is az szegé-
nyek számára. mivel nem szégyené az ? hogy ollyan bö kezü 
vagy az magad gyönyörködésiért. köntösidért. kemény és 
fösvény az szegényekhez. az kik emberek valamint magad, 

15 és talám jobbak az Isten elöt. 
Egy szoval. vagy szegény vagy, vagy közönséges állapot-

ban, vagy810 gazdag vagy. 
Ha szegény vagy, kerjed az Isten kegyelmit, hogy béke-

séges türésel vegyed az szegénységet. az ö szeretetiért. az ö 
20 gondviselése alá adgyad magadot. mert el nem hadgya 

soha szolgait. ha az Istennek gondgya vagyon leg kisseb 
teremtet allattyára, annál inkáb hogy ne volna reátok gondgya. 
keresétek elsöben az Istennek országát. az többi meg adatik 
nekiek.% 

25 Ha közönséges állapotban vagy, elégedgyél meg abban és 
ne nyughatatlankodgyál nagyob után. meg emlékezvén sz. 
[114a:] pálnak szavairol: hogy az kik meg akarnak gazda-
gulni, esnek kisértetben. és az ördög törében. és sok balgatag611 

káros kivánságokban. mellyek bé merittik az embert veszede-
30 lemben. mert minden gonoszságnak. gyükere az pénznek sze-

relme^ kövesed az apostolnak ezeket az szép szavait. hogy 
az ti erkölcsölök idegen légyen az fösvénységtöl, elégedgyetek 
meg az jelen valokal. mert az Isten mondotta. nem hagylak el 
tégedet^. 

809 fösvénységnek [f—v-h&l javí tva. ] 
810 vagy szegény vagy, vagy közönséges állapotban, vagy 

<szegény vagy> gazdag vagy. 
811 balgatag [Első g — a-ból javí tva . ] 

*matth. 6. 

#1 tim 6. 

#hebr. 13. 
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Ha pedig gazdag vagy, fély az veszedelemtöl.812 a melyre 
teszi agazdagság üdveségedet. mivel az Istenfia. mondgya., 
jaj néktek gazdagoknak. mert el veszitek it, az ti vigasztalásto-
kot.%. és hogy az gazdag nehezen menyen bé meny orszdg-

5 ban.% kerüllyed hát fiam. kerüllyed, ezt az veszedelmet. és 
kerjed az Istent. hogy vegye el szivedböl. 

Huszon egyedik Rész 
Az813 álamisnárol 

Az alamisnárol az mit ide fellyeb mondottam., mint hogy 
igen rövidnek tettzet nékem. azért bövebben akarok erröl 

10 szolni. had tanulhassad meg most idején kedves fiam 
szeretni, és követni ezt az Isten elöt valo kedves cselekede-
tet. mely olly szükséges és hasznos üdveségedre. 

Az szent irásban nincsen ollyan jó erkölcs, az mellyet 
inkab dicsórnének. és jovallanának., mint az szegényekhez 

15 valo szeretetet. az Isten meg hadta vala az ö népinek, hogy 
ne lenne senki közöttök, az ki koldulásal enné kenyerit, 
tobiás azt hagyá fiának. hogy soha egy szegényröl se vese 
el szemeit. az Isten is ugy nem veti el rola szemeit,. meg 
segitvén ötet minden szükségiben. az bölcs pedig arra int 

20 hogy az szegénytöl el ne vonnyad az alamisnát. és szemei-
det rolla el ne vegyed; nem adván neki alkalmatoságot az 
nem adásal. hogy nóked roszat kivánnyon, mert az ö imád-
ságát, meg halgattya az Isten. ha pedig az alamisnát az 
szegény-[114b:]nek kebeliben rejted. imádkozni fog éretted. 

25 Az uj testamentumban ez sok helyt van parancsolva. az 
kristus azt mondgya hogy az alamisna. az bünnek bocsá-
nattyát meg nyeri. date sleemosinam, et ecce omnia munda 
sunt vobis, ezt igéri nékünk. hogy bövön ád nékünk, hogy 
ha mi is adunk az szegényeknek. és hasonlo mértékel mér-

30 nek nekünk. mint az mellyel mérünk másoknak. sz. jános 
mondgya. hogy az ki meg nem szánnya szükségiben fele-
baráttyát. az nem mondhattya. hogy Isteni szeretet van 
benne, mert ha az Istent szeretné meg szánná felebaráttyát, 

812* veszedelemtöl. { t a r t tya üd-̂ > a melyre [a melyre —- a törlés 
fölé írva, sorvégen;] teszi agazdagság üdveségedet. [teszi agazdagság 
üd — sor előtti margóra írva. 1744.] 

813 Az [A — javí tva olvashatatlan betűből. ] 

^ l u c a e . 6. 
^•mat th . 19. 

* d e u t . 10 
-fctobie 4. 

*Ece l i 4. 

#Ecc l i 29. 

* lucae . 11. 

*Iucae . 6. 
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holot az Isten azt parancsollya., hogy ugy szerese mint 
önnön magát.-^ 

De nincsen semmi az sz. irásban, az mi ugy meg muta tná 
az814 alamisnálkodásnak nagy kötelesegit, mint ezek az sza-

5 vai az üdvezitónknek. jertek el én a t tyámnak áldottai , . 
birjátok az országot. mely néktek készitetet. mert éheztem. 
és ennem adtatok. szomjuhoztam., és innom adtatok. mezi-
telen voltam és meg ruháztatok. , soha el ne felettsed fiam 
ezeket az szokot. mert az kik ezeket nem cselekedték. el 

10 kárhoztak. 
Az csudálatos dolog, hogy az igazaknak815 minden jó 

cselekedetek közöt, az Is ten fia nem adgya más okát üdvesé-
geknek., hanem hogy irgalmaságal voltak felebaráttyok-
hoz, és az hamisaknak mind annyi vétkekért is egyebet 

15 szemekre nem hány, hanem816 hogy kemónyek. és irgalmat-
lanok voltak másokhoz. és mint hogy az Istennek fia, az 
ki az a t tyának bölcsesége, nem mondot, se nem cselekedet 
semmit, az mi nem használna lelkünk üdveségire, ezekel az 
szavaival, mellyeket fog mondani817 az itéletkor. ezt akarja 

20 velünk meg értetni, hogy micsoda kedves nála az másokal 
valo jó tétel. és valamint hogy az Isten. az jó tételért 
kegyelmit adgya az igazakra, hogy jobban végig meg ma-
radgyanak. ellenben az gonoszokon. keménységekért meg 
nem könyörül. nyomoruságokban. az melyben vetet te öket 

20 az vétek. és el818 hadgya, mivel ők is el hadták volt fele-
bará t tyokot . azért is penitentzia ta r ta t lan halnak meg, és 
az kárhozatban esnek. 

Adná Isten hogy jól meg gondolná minden keresztóny 
ezeket az819 re t tentö szavait meg váltonknak, és hogy mi 

30 következik820 reájok az itéletkor. azért, hogy most el 
mula t tyák jol tenni [115a:] felebaráttyokal. meg fogják 
akor üsmérni vétkeket. de akor késő leszen. 

814 az < 1) alamisnálkodásnak 
816 iga<z)zaknak [zak (z) fölé írva. ] ., 
810 hanem hogy [e — o-ból javí tva. ] 
8 ,7 mondani [i — a-ból javí tva . ] 
818 * el hadgya, [cl — beszúrás 1744-ben.] 
819 az (szavai t ) re t tentö szavait - •• 
820 kóvet^ke)kezik [Tórlés tollhiba miat t a sor végén. ] 

* 1 joan. 3 . 
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Te pedíg édes fiani, mint hogy most idejón akarsz mun-
kálkodni üdveségedért, arra intelek hogy most gondol-
kodgyál arrol az jövendö nyomoruságrol. és kénszeritlek 
arra, hogy most iffiu korodban szoktassad magadot. az 

5 másokal valo jó tételre, szánakodván az mások nyomorusá-
gán. ha egy szegényt, vagy egy nyomorultat látz. gondold 
meg magadban hogy nem vagy job azoknál,821 és ha abban 
az szenvedésben nem vagy, az Is ten ingyen valo irgalmasá-
ganak köszönnyed,. de mint hogy ö jó volt hozád, azt akarja 

10 hogy te is irgalmaságal légy másokhoz. és segittsed másokot 
abbol. az mit néked adot. szükségekre költvén azt. az mit 
az magad gyönyörüségire akarnál forditani. igyekezél azon, 
hogy el mondhasad jobbal, hogy az másokon valo szánako-
dás, gyermekségedtöl fogvást nevekedet veled. hogy pedig 

10 azt követhessed. emlókezel meg ezekröl az szép intésiröl 
tobiásnak. fiam, az te gazdagsúgodbol822 adakozál. és az te 
ortzádot az szegénytöl el ne fordittsad, az Isten sem fordiltya 
el orczájál rollad, az te eröd és böséged szerént tegy kegyeséget, 
liogy ha kevés van néked, az kevésböl se szány keveset adni. 

20 mert drága el rejtet kintset gyüjtesz magadnak. szükségednek 
napjára, mert az jo tétemény meg szabadit az haláltól. és nem 
hágy az setéttségre jutnod. mert nagy szép ajándék az felséges 
Isten elöt. az alamisnálkodás. mind azoknak, az kik azt gya-
korollyák.^. 

2o Ezekböl egy nehány dolgot tanulhatz. elöször hogy az 
magadébol adgy alamisnát. és nem az más joszágábol. az 
mely lopot. vagy roszul kereset légyen. hanem az magad 
saját jószágábol. 

Másodszor nem kel el idegeniteni az szegényt. valamint 
30 az iffiak cselekszik sokszor. az kik nem tudgyák mi légyen 

az máson valo könyörületeség. nem gondolvan egyébel csak 
az magok gyönyörüségivel. azt is meg tanulhatod ebböl, 
hogy ámbár kevés joszágod legyen is. de alamisnát kel 
adnod. arra meg tanyi t hogy bövön kel adni ha sokad va-

3o gyon. és keveset az kevésböl, de jó szivel mert az Isten nem 
csak azt nézi hogy mit adnak. lianem hogy mint adgyák. 

8 :1 azoknál, {/) és ha 
822 gazdagságodbol [Az első d — g-hől javí tva. ] 

* j o b 81 . 

* t o b 4 . 
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non quantam. sed ea823 quanto mivel egy gazdag az ki keveset 
ád, meg mu ta t t ya hogy az szegényeket nem szánnya. 

[115b:] fiam olvasad figyelmeteségel ezeket. az intése-
ket. hogy meg tanullyad micsoda köteleségel tartozol ala-

5 misnát adni. azt miképen kel adni. és azért micsoda jutal-
mat vész. semmi nem dicséreteseb egy iffiuban, mint mikor 
szánakodik az más nyomoruságán, az illyenekért ezer áldá-
sokot várhatz magadra . .824 ne mondgyad azt hogy néked 
más pénzed nincsen, hanem az kit az a t tyád, vagy az anyád 

10 ád mulattságodra. mert ugyan abbol kel adni az szegények-
nek. annál is kedveseb lesz az Isten elöt. hogy magadot attol 
is meg fosztod ö érettek.825 

Huszon kettődik Rész 
Az alázatoságrol 

Ez t az jó erkölcsöt azert had tam hátra. mert ez tészi 
15 tökélletesé az többit. is, meg tar tván. és nevelvén az iffiak-

ban, 
Az kevélység mely az magához valo rendeletlen szeretet-

töl vagyon. igen veszedelmes az embereknek. de leg inkáb 
az iffiaknak. mert ajtot nyit, minden féle rosz erkölcsnek., 

20 fiam vigyáz arra. hogy semmi kevélysóg ne legyen gon-
dolatodban, se az te beszédidben. mert attol vagyon minden 
veszedelem.^e 

fiam oltalmazad magadot az kevélységtöl. meg ne en-
gedgyed hogy az elmédben helyt verjen. szükséges azért ez 

2o ellen állani az alázatoságal. de nem külsö, hanem belsö iga-
zán valo alázatoságal. az mely alázatoság, három féle képen 
tegyen alázatosá. magadban, az Istenhez,826 és az emberek-
hez 

Elöször. légy alázatos magadban. nem becsülvén maga-
30 dot nagyobra, mint sem kivántat ik. valamint az bölcs 

mondgya. hogy ne fuvalkodgyál fel. az te elmédben. mint az 
bika^ semmiórt magadot ne becsüllyed, se gazdagságodért, 

823 ex [» — s-ből javitva. ] 
824 magadra . . [ra — javí tva, vagy csak a t in ta szétfolyása miat t 

látszik javí to t tnak. ] 
825* érettek. [k — későbbi beírás. 1744.] 
826 az Isten (elöt.)>hez, [Törlés és javítás a sor végén.] 

*tob.p4.f 

•ífcEecle. 6. 
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nemzettségedért., szépségedért, termetedért, az illyen az 
hivalkodo elméhez illik, sem az eszedért, tudományodért, 
mert Isten ajándéka, és nagyon meg bántod ha ezek-
kel dicsekednél. se az jo erkölcsödért, mert ez, annál is 

5 inkáb nem tölled vagyon. és az ki aval dicsekedik, féllyen 
hogy azt el ne veszesse. [116a:] add hozzá azt is. hogy 
sokszor ollyan tökélleteségeket gondolunk magunkban827 

lenni, mellyek távul vannak tölünk. és akor ha magunkot 
becsüllyük, meg csallyuk magunkot. de ha szintén meg vol-

10 nának is bennünk. azokért az Istent kel dicsérni. mert ö 
tölle vettük. és mondgyuk szivünkböl. non nobis Domine,828 

non nobis. sed nomini tuo da gloriam, nem nékünk uram nem 
nékünk, hanem az te nevednek adgyad az dicsöséget. %•. 

Szép szavai ezek szent bernárdnak. az ki azt mondgya. 
15 hogy az Isten az mely kegyelmet cselekszik velünk, abbol 

csak éppen azt az829 dicsöséget tartotta magának, hogy meg 
vallyuk annak tölle vételit. annak pedig hasznát nékünk 
engedte. tehát, mind igazságtalan., mind vétkes volna. ha 
magunknak akarnok venni, mind az hasznot. mind az 

20 dicsöséget. meg tartván mind az magunk részit. mind az 
Istenét,.831 holot maga mondgya, hogy nem adgya másnak 
az maga dicsöségét. mit adcz hát minékünk oh uram. ? fel 
kiált sz. bernárd, az én bekeségemet adom nektek; elég uram az, 
kedvesen veszem az mit nékem akarsz adni, és néked hagyom 

25 az mit magadnak meg tartasz, látom hogy igy énnekem hasz-
nos, ellene mondok az dicsöségnek. mert az tégedet illet. hogy 
el ne veszesem az békeséget mellyet nékem adcz, békeséget kivá-
nok, és nem többet. az békeséget birván, tégedet birlak. mert 
te vagy az mi békeségünk. és te egyesittetted832 meg magadban. 

30 azokot. kik el távoztak vólt.^. 
^Gloriam meam alteri non dabo. quid ergo dabis Domine.MÍ quid dabis nobis. pacem 
inquit do yobis. pacem relinquo vobia. suffioit mihi. gratanter suscipio quod relinquis, 
et relinquo quod tenes. sio placet. sio mea interesae. non dubito. abjuro gloriam prorsus. 
ne forte si usurpavero non Ooncessum, perdam merito. et oblatum pacem volo. pacem 
desidero. et nihil amplius. cui non sufficlt pax. non sufficis tu. tu es enim pax nostra, qui 
fecisti utraque unum S. bern. serm 1. in Oanb. 

827 * [ S o r v é g e n : ] m a g u n k [új sor e le jén , a m a r g ó n : ] b a n [ jav. 1 7 4 4 ] 
828 Dné, 
829 az [Beszúrás. ] 
83° Dne. 
8 3 1 Istenét,. {mivel). holot 
8 3 2 egyesittetted ]A harmadik t — d-hő\ javi tva . ] 

39 Mikes Kelemen Összc-s Jlűvei IV. 

#psalm. 113. 
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Légy alázatos az Istenhez. meg gondolván az ö meg 
foghatatlan nagyságát. az kinek elötte semmi vagy, meg 
tekintvén az ö hatalmas örökös833 méltoságát. az ki elöt 
reszketnek. az angyalok. üsmérd meg tehát vétkeidet, 

5 mellyekel vétettél az ö véghetetlen nagysága ellen. mennyi 
száma nólkül valo jó téteményeket vettél tölle. micsoda 
viszá éltél azokkal. micsoda számot kel azokért adnod az 
itéletkor, holot micsoda szűkséged vagyon. üdveségedre valo 
kegyelmire. meg töb ezerni efféle. meg látod elég okod 

10 vagyon. az magadot meg alázásra,834 és Isten elöt, semmi-
nek tartására. 

Légy alázatos835 az emberekhez., vannak ollyanok kik 
meg alázák magokot. az Isten elöt. mert ugyan is hogy ne 
alázná meg magát egy nyomorult teremtett állat, az ö 

13 teremtöje elöt,. de kevéllyek az emberek [116b:]hez. nem 
hajthatván meg elöttök magokot. midön arra kénszeritet-
nek, és igy nincsen igazán valo alázatoságok. 

Hogy az emberekhez jol lehesen követni ezt az jó erköl-
osöt. azt kel meg tudnod, hogy három fóle rendüek vannak, 

20 némellyek az kik nálad elsöbek. nemellyek hozád hasonlok. 
és nemellyek aláb valok. de mindenikhez alázatoságal kel 
lenned, noha külömb külömb féle képpen. 

Az mi az elsöbeket illeti, legy tisztelettel és engedelme-
ségel mindenikhez, az kiknek hatalmok van rajtad. szen-

25 vedgyed alázatosan midön intenek. ha más képen cseleke-
szel. kevély vagy. becsüllyed mind azokot is. kik téged 
fellyül haladnak. valamiben, az idöben, az tudományban. 
vagy valamely másban. 

Az mi az hozád hasonlokot illeti, legy mindenkor becsii-
30 lettel azokhoz. és engedelmeségel., az elsösóget. becsületet. 

elöttök valo járást rendeletlenül ne kivánnyad. ezeket az 
hejában valoságokot. azoknak kel hadni, az kik azokot 
szeretik. az jol neveltetet elme, nem kap az ollyan árnyék-
hoz valo becsületen. hanem csendeségel tarttya meg az 

833 örökös<[ségit)' méltoságát. [Törlés az új sor elején; ös szórészt 
a törlés u t á n ír ta a sorvégi elválasztójelre. ] 

834 meg alázásra, [r — á-ból javí tva. ] 
835 alázatos [1 — z-ből javí tva. ] 
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maga rendit mikor kivántatik. de ez836 ritkán kivántatik 
mind addig. az még iffiu vagy. 

Az mi pedig az aláb valokot illeti.837 legy kegyes, magad 
szerettetö, azokhoz. kik tegedet szolgálnak. ugy tekintvén 

5 öket mint attyád fiait, emlókezél az sz. pal mondásárol. ti. 
is. urak. azonokot cselekedgyétek ö vélek, el hagyván az 
fenyegetéseket. tudván hogy az ti uratok is menyben lakik. 
és hogy nincsen annál személy válogatás^- legy alázatos és 
nyájas mind azokkal, kik aláb valo renden vannak nálad. 

10 gyorsaságal szolgály nékik. és838 segittsed szükségekben. 
Egy szoval hogy az kevélységet meg utállyad, azt gon-

dold meg. micsoda az ember. az ö alávaloságát,. nyo-
moruságát. rövid életét, halálát, és azután mire jut. miért 
kevélykedik az fóld, és hamu. mondgya az bölcs. az leg 

10 hatalmasabnak is rövid az élete. ma király holnap meg halhat. 
az ember meg halván kigyoknak, óktalan állatoknak, és fér-
geknek öröksége leszen.^ 

Ne tekinttsed fiam az külsö állapotokot melfyek kevély-
[117a:]ségre indithatnak téged. hanem azt gondold meg, 

20 hogy mi vagy magadban. és elég okot találsz az magad 
meg alázására. azért is adgya sz. bernárd ezeket az szép 
verseket elödben. kérlek tanuld meg öket. 

forma, favor populi. fervor juvenilis, opusque, 
subripuere tibi noscere quid sit homo. 

Unde superbit homo, cujus Conceptio Culpa. 
nasci poena., labor vitae., necesse mori. 

Post hominem vermis, post vermem foetor et horor. 
sic in non hominem, vertitur omnis homo. 

Ez azt839 teszi, hogy ha az ember jol meg tekinti magát. 
30 elég okot talál, hogy meg utállya kevélységit. meg láttya 

hogy fogontatása az vétekben840 veti, születése az nyomo-
ruságban., hogy az ö élete szüntelen valo nyomoruságos 
munkábol áll. az halált el nem kerülheti, holta után meg 

8 3 6ez<ri> r i tkan [Tollhiba. ] 
837 * illeti [Beszúrás. 1744.] 
838 és <sz> segittsed szükségekben.• • •'.••."' 
839 Ez t azt teszi, [fréshiba;] hogy ha az ember [az a betűje — 
e-bpl jav. Az első verssor végén] opesque, [áll opusque helyet t . ] 

840 vótekben [vétékbenből javí tva az ékezet Athúzásával. ] 

39* 

^Bpbes 6. 

*Eocles.lO. 

*S. bern. 
medit 6. 3. 
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rothad, és a férgek841 eledele lészen. ez pedig csak az testet 
illeti, mivel az léleknek az Isten itéletire kel menni, ót vagy 
az örökké valo boldogságra, vagy az örökévalo842 nyomoru-
ságra küldetik, ez az itélet irtoztato még az szenteknek. is. 

5 ihon édes fiam lásd meg, havané az embernek miben kevély-
kedni. és ha nem illiké inkáb hozája hogy magát meg alázza. 
gondolkodgyál gyakran ezekröl, és irtozál az kevélységtöl., 
légy alázatos, csendes, kegyes ós szelid. minden gondolatid-
ban. és cselekedetidben843 

10 Embernek hogy lehet mivel kevélykedni. 
fogontatás kezdi az vetekben vetni, 
születése után, sokat kel szenvedni 
az sok munka után, még meg is kel halni. 

Holta után pedig adatik férgeknek. 
kik kegyetlenségel, ö rajta elödnek. 
ö rodhattságátol, mindenek rettegnek. 
és igy nem emberré, kel lenni. embernek. 

841 férgek [/—v-ből javí tva . ] 
848 örökévalo [é~v-hől, v—a-ból javí tva . ] 
843 [Űj bekezdésben:] <Mivel az erabernek. leh) Embernek hogy 

lehet mivel 
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[117b:] ŐTŐDIK SZAKASZ 

Az élet rendinek választásárol 
Az eddig valo oktatásom héjános volna. hogy ha minek 

utánna meg mutattam volna, hogy kel élni az iffiuságban. 
azt meg nem üsmértetném veled, mi modon kel meg válasz-

5 tani az életnek rendit, az melyben kel életedet tölteni. ez az 
választás pedig ollyan dolog, az melynek tudása annál is 
inkáb szükségeseb. az iffiaknak. hogy annak nagy voltát 
nem üsmérik. és az micsoda vétekben esnek ez iránt, sok-
szor azt nem is lehet helyre hozni., ez az vétek pedig nem 

10 kicsid, hclot az embernek egész életit tekinti, és az örökké 
valo üdveséget,. az örökké valo nyomoruságban is esel, ha 
erröl nem gondolkodol, azért kedves fiam kérlek,844 hogy 
figyelmeteségel olvassad ezt az utolso szakaszt. mind annak 
elötte, mind akkor midön arra az idöre845 jutz, hogy az élet 

15 rendinek valasztásárol kelletik gondolkodnod. és azután is 
midön már választottál, mert it meg találod miképen kelle-
sék magadot alkalmaztatni. 

Első Resz 
Hogy micsoda szukséges légyen, az élet846 rendinek 

jol meg választása. 
20 K. Igen szükségesé az élet rendinek jol meg választása. 

holot közönségesen látom, hogy mindenik ollyat választ 
magának, az mint tettzik és mellyik hasznosab. ? 
F. fiam sokkal szükségeseb, mint sem közönségesen gon-
dolkodnak az felöl. ennek az választásnak pedig nagysága, 

20 ket igaságra van epitve. 
Az elsö az. hogy bár minden féle rend jó legyen is, de 

mind azon által mindenik nem jó mindennek, és ollyan 
rend hasznos egynek. az mely artalmas volna az másiknak, 

8 «kér lek , <k> hogy 
846 idöre jutz , [r —j-bSl javí tva. ] 
846 élet [élétből javí tva az ékezet áthúzásávah ] 
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mivel minden em[118a:]berben.847 ninesen egyenlö hajlan-
doság. se egyenlö természet, se egyenlö kegyelme848 az Isten-
nek. • 

Az masodik az hogy, az Isten gondviselésiböl rendelvén 
5 ezeket az849 külömb fóle rendeket. és hivatallyait az embe-

reknek. ö is osztogattya azokot bölcseségel külömb külömb 
féle képen: rendelvén egyet egyre. mást másra. mint egy 
cselédes gazda ki el osztya cselédi közöt az házánál lévö 
hivatalokot. az mint ö azt itéli hellyesnek lenni. ugyan 

10 arra valo nézve is adot az emberekben külömb féle hajlan-
doságokot. és annyi féle elmét. és ahoz képest osztogattya 
nékik850 kegyelmit, az mint itéli szükségesnek. ahoz az 
rendhez. az melyre hija öket. 

Ez az két igazság nyilván meg muta t tya . micsoda nagy 
15 dolog jól meg választani az életnek rendit, és állapottyát . 

mert ha minden ember nem alkalmatos mindenre, tehát 
nincsen senki is az kinek nem kel vigyázni hogy azt jol 
meg válasza, ne hogy ollyan állapotban esék. az mely véle 
ellenkezék, hogy ha az Isten hija az embert egy hivatalra 

20 inkáb mint sem másra, abbol következik. hogy olly nagy 
vigyázásal kel lenni, hogy azt válaszad, az mellyik jobban 
meg egyezék az ö akara t tyával , és az mellyikre alkalmato-
sabbá te t t . 

Ez az választás ollyan nagy dolog, hogy az embernek 
2o minden jova azon851 fűgg. mind ez élettre, mind az örök 

életre valo nézve, azért fiam nézd meg micsoda nyomoru-
ságra veti az embert, az ólet rendinek roszul valo választása, 
és az mellyet te sem kerülöd el., ha arra jol nem vigyász 

Elöször. az mi ez852 életet nézi, micsoda nyugodalomban 
30 élhet.,853 és hogy elégedhetik meg az ollyan, az ki valamely 

rendet roszul választot magának, az melyre nem alkalma-
tos? micsoda kedvetlenségel nincsen midön ollyan hivatal-

8 4 7em[118a:]ben. [ íráshiba.] 
848 kegyelme [g — megkezdett &-ból javí tva. ] 
849 az <( hivatalokot.)> külömb féle rendeket. és hivatallyait 
860 nókik [n - i - b ő l javí tva. ] 
861 * azon [on — beszúrás. 1744.] 
862 ez [e—a-ból javi tva . ] 
853 * élhet [Beszúrás, 1744-ben.] 
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ban láttya magát mely hajlandoságával ellenkezik., és854 

mint hogy nehezen kel hivatallyát végben vinni, az szünte-
len. valo gondolkodásban veti ötet, arra valo nézve mind 
magának, mind másoknak855 izetlen, és állapottyában ugy 

5 van, valamint egy tömlötzben 
Másodszor az mi az üdveséget illeti, hogy lehesen856 az 

illyen állapottyában arrol gondolkodni, mert azon kivül 
hogy az szomoru[118b:]ság. az resztcségben. veti, és az 
resttség az vétekben., de micsoda bajjal és munkával857 kell 

10 néki az üdvesóge után fáradozni ollyan hivatalban a mely-
re858 ge hajlandosága, se az Istentöl nem hivatot. ? erre valo 
nézve annyi vétekben esik. hogy más féle hivatalban annyi-
ban nem eset volna. az ö elégtelensége, mindenkor nehéz-
ségeket talál az ö hivatallya köteleséginek végben vitelé-

la ben. és bizonyára ha keresnék az okát micsoda rendeletlen-
ségeket látunk az papi, és az világi renden lévökben, az kik 
közül sokak roszul viszik végben hivatallyokot. meg lát-
nák, ezt az okát, hogy leg nagyob része meg nem visgállya 
elsöben midön valamely hivatalban lépik. ha arra alkal-

20 matosé, és ha859 az Istentöl hivatalosé arra. 
Erre valo nózve intelek fiam, és mind azokot az kik vala-

mely hívatalt akarnak választani, hogy három dologra 
vigyázanak 

Elöször, hogy micsoda nyomoruságban. és szomoruság-
20 ban. lésznek egész eletekben. ha rosz választást találnak 

tenni 
Masodszor, mennyi sok vétekben860 esnek az könnyen valo 

valasztásert. az melyben nem esnének861 valamely más 
hivatalban 

30 Harmadszor. micsoda veszedelemre862 teszik üdveségeket 
az rosz választásért. 

854 * és ^mivel) mint hogy [mint Tiogy <mivel) főlé írva. 1744. ] 
855 másoknak <(ne) [ ? ] izetlen, 
856 hogy lehesen <(h) az illyen 
857* munkáva l^kéne) kell [kell(kéne) fölé írva. 1744.] 
858 * a melyre [Beszúrás. 1744.] 
869 * ha [Beszúrás. 1744.] 
860 vétekben ( e n n ) esnek [Az első <(n)-t hosszú <(J")-re javí to t ta . ] 
861 esnének <( m) valamely más 
862 veszedelemre [Beszúrás. ] 
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Az kik ezt az harom dolgot jol meg gondollyák. arra 
vigyázanak hogj ' valamiben nem véttsenek. illyen nagy 
állapotban. 

Második Rész 
Hogy rend szerónt micsoda vétekben esnek 

5 az választásban. 
fiam rend szerént négy féle vétekben szoktak esni az 

iffiak az választásban. 
Az elsö az hogy, nem vógeznek jól az választásrol. nem 

hogy863 okoságal, és meg ért. elmével gondolkodnának arrol. 
10 hanem csak vaktában, az magok elméjeket követik. né-

melykor az alkalmatoságal akarván élni. és sokszor azért, 
hogy egy hivatalra inkáb érzik hajlandoságokot mint másra. 
meg nem visgálván magokban. ha arra alkalmatosoké, 
jovokra leszé, és ha üdveségekre váliké. 

10 Az. második az hogy, mikor arrol vegeznek is, roszul 
végeznek. [119a:] az az nem jó végre. nem arra az mellyet 
kéne magok eleiben venni. némellyek az mely864 rendet 
választnak. abban. csak az nyugodalmas életet tekintik, 
mások, az gazdagságot, az elövalo menetelt. mások az be-

20 csületet, hirt nevet. egy szoval865 minnyájan, csak az világi 
jót tekintik, és az mostani életet. de kevesen vannak az kik 
az jó erkölcsre. és az üdvesógre vigyáznának. holot minde-
nek felet ezekre kéne vigyázni. azt tudgyák mondani: ez az 
hivatal énnekem igen jó, mert abban elö mehetek. és sze-

25 rencsémet kereshetem. de azt nem mondgyák. az nékem jó, 
mert abban elö mehetek az jó erkölcsben, és üdveségemet is 
keresem, vagy is, az nékem nem jó, mert elöre lá tom hogy 
abban sokszor meg bántanám az Istent. ollyan kötele-
ségeket látok abban. az mellyekre elégtelen vagyok. sok 

30 alkalmatoságot és veszedelmet: az magamot866 el vesztésire 

863 nem hogy <az> okoságal, 
864 az mely<ben rendent) rendet 
865 szoval [al — javí tva; ] minnyájan, csak az világi (e le te t ) jót 

[jót ^eletet) fölé írva. Pár sorral lejjebb, sorvégen:] meg fúj sor 
elején:] meg bán tanám 

866 magamot [am — oí-ból javí tva; először magot-ot í r t . ] 
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Ez az vótek igen nagy, ós az okoságal ellenkezik,867 de 
hogy bölcsen lehesen végezni arrol az hivatalrol. melyben 
életedet akarod tölteni, azt kel meg tekinteni micsoda végre 
vetted az életet., holot868 azt nem más végre, hanem az Isten 

5 szolgálattyára, és az üdveségre: erre kel869 há t tzéloznod az 
választásban. mivel más képen, veszedelemre adod magadot. 

Az870 harmadik. az hogy, midön valamely hivatalrol. vé-
geznek, senkitöl tanácsot nem kérnek csak magoktol. ez 
pedig igen közönséges vétek az iffiaknál, mert ugyan is, 

10 ha okos embertöl tanácsot nem kér, hogy lehesen illyen nagy 
dologrol jol végezni olyon korban. az melyben még elegen-
dö értelme ahoz nincsen, azt jovallya az bölcs az iffiaknak, 
hogy ne legyenek bölcsek. az magok itéletek szerént,^ és hogy 
semmit ne cselekedgyenek, tanács nélkül^. vigyáz hát erre 

15 fiam, mert az ördög meg szokta csalni az iffiakot az válasz-
tásban. 

Az negyedik az hogy, az Istenhez nem folyamodnak, az 
választáskor871 nem kérik ötet, hogy meg mutassa. aka-
ra t tyá t . nem gondolkodnak arrol micsoda szükségek van 

20 segittségire. ebben az nagy dologban. holot ö az világoság-
nak a t tya . ö tölle származik minden jó tanács, . ö tölle is 
kel várnunk azt az hivatalt , az melyben akarja hogy szol-
gállyuk ez életben. és azt az ö szentséges kezeiböl kel el 
venni, azt is akarja. az mint az sz. irásból láttzik, hogy 

25 hozá folyamodgyunk az nagy dolgokban., aval [119b:] 
pedig igen bántodik, ha azt el mulat tyák. mivel az ö nála 
nélkül elkezdet dolgoknak. nem lehet jó vége. példát muta-
tok erröl. 

Az Izraéliták. el akarván szaladni az ellenség elöt fel 
30 tevék magokban. hogy viszá mennyenek egyiptumban. de 

az Istenhez nem folyamodának. hogy meg tudhasák ez 
iránt valo akara t tyá t , azért is meg fenyegeté öket az pro-
pheta által. tudtokra adván, hogy szándékok veszedelmek-

867* ellenkezik, {mivel)> de [de <( mivel^ fölé írva. 1744.] 
868 holot [ol — javí tva. ] 
869 kel (]Í) hát [Törlés a sor elején.] 
870 Az [A -E-h6l j av í tva . ] 
871 * választáskor [kor — elválasztás u tán a sor előtti margóra 

írva. 1744?] 
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re fordul. az mint bé is tellyesedék. jaj az engedetlen fiaknak, 
mongya az ur. kik tanácsot tartanak nálam nélkiil, hogy az 
ö biinököt meg nevellyék. kik egyiptusban törekesznek menni, 
holot az én számtól tanácsot nem kérdettek. lészen néktek az 

5 pharao ereje szegyenetekre, és az egyiptus árnyékában valo 
reménségtek. gyalázattokra.% adná Isten hogy ez, az elmé-
jekben volna azoknak kik valamely hivatalban akarnak 
menni, ebböl az példábol meg látod mi törtenik azoknak. 
kik az Istenhez nem folyamodnak. 

Harmadik Rész 
10 Hogy micsoda modal kel választani az életnek rendét, 

és hogy az iffiuságban. valo jó élet, 
ahoz igen szűkséges 

fiam, minek u tánna meg m u t a t t a m volna néked, micsoda 
vétekben esnek az élet rendinek választásában, most azt 

10 adom elödben micsoda modal kel aval bánni, hogy jól vég-
hez mennyen. 

Az elsö, az iffiuságban valo jó élet. ezt azórt adom elöd-
ben. mert az embereknek feleis nem tudgya ezt az igazságot, 
hogy semmi ugy meg nem akadályoza az élet rendinek jól 

20 meg valasztását mint az iffiuságban valo vétek. és ha sokan 
roszul választnak., azoka az, hogy rendeletlen életet éltek 
iffiuságokban 

Nem nehóz ezt meg muta tnom néked., mivel sokan pro-
bállyák minden nap. , hogy vétkekért valo büntetésböl. az 

20 Isten nem adgya nékik kegyelmit hogy meg üsmérhesék 
mellyik hivata) légyen nekik valo, hanem el hadgya öket 
az választásban, valamint ök is el hadták szolgálattyát, meg 
nem világosittya öket, mert ök is nem szerették, és nem 
engedelmeskedtek néki. az ördögnek adták [120a:] iffiusá-

30 gokban valo idejeket. az Is ten is meg engedi873 hogy csallya 
öket., választ tatván vélek ollyat.874 mely jóvókal ellenke-

8,2 [Hiányzik a forrásjelzés: Isai 30.] 
873 * rneg engedi {csalni) hogy csallya [hogy csallya {csalni) fölé 

írva 1744-ben.] 
874 * ollyatt . [ollyantból javí tva; a z n be tűre rá í r tMikesegyí betűt , 

világos t in tával ; az eredoti t be tű t nem tórölte. 1744.] 
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zék. mert mint hogy nem halgatták parancsolatit. és875 

sugarlásit, ö sem halgattya meg. mikor segittségül hiják, 
segittségül hinak engemet, de meg nem halgatom, reggel keres-
nek engemet. de meg nem találnak. annak okáért hogy816 gyü-

5 lölték az bölcseséget. és az urnak felelmit nem valasztották 
magoknak^ 

Az szent irásban elég helyt láttyuk, az Isten fenyegeti 
azokot hogy világoságát nem adgya azoknak kik arra ér-
demetlenné teszik magokot az vétkekkel., az mellyet eze-

10 kielnél olvasunk, az rettentö,. az izrael népe közöt, az elsök 
köziil, egy nehányan. ehez az prophétához menének. az 
Isten akarattyát meg tudni tólle, az Isten azt felelé nékik 
az prophéta által, hogy meg nem felelne nékik, mert gono-
szok. és hogy szivekben viselik gonoszságokot,. és hogy az ki 

15 az prophetához megyen. hogy meg tudgya. ö általa az ö aka-
rattyát. és az ö sziviben viseli az ö álnokságát. annak álnok-
sága szerént fog felelni.% az az. hogy nem felelne nékik. és 
meg vonván töllök világoságát. meg is csalodnak fel tet 
szándékokban. 

10 Az királyok könyve erröl nagy példát ád saulrol. az izrael 
népinek elsö királyárol.877 az Istennek haragja erre az feje-
delemre szállot vala. az ö sok engedetlen és háláadatlansá-
gáért. egyszer ugy történék, hogy az ellenség környül fogá. 
és nem tudá hogy ha meg hartzollyoné véle, vagy sem, 

20 látván minden képen az veszedelmet. nem is tudván abban 
az állapottyában mi tanácsot adni magának., az papokhoz. 
és az prophétákhoz külde. hogy meg tudnák az Isten aka-
rattyát. de az Isten nem felélt néki. sem álom látásban. sem 
az papok. sem az prophéták által.^ ez az nyomorult fejde-

30 lem látván hogy az Isten el hadta volna, egy varáslo asz-
szonyt kerestete. ahoz menvén, kéré hogy támasztaná fel 
samuelt. az ki ö hozá annyi joval volt. az Isten meg engedé 
hogy samuel meg jelennyék néki. es szerencsétlenségire meg 
tanittsa. mondván. vállyon miért kérdesz engemet ha az ur 

35 el tavozot te tölled. az szerént cselekszik az ur te veled, vala-

8 ,5 és [Későbbi beírásnak látszik a szóközbe. ] 
876 hogy [h—n-ből? javí tva . ] 
877 k i r á l y á r o l . [Szóvég i r—l-hől j a v í t v a . ] 

*proT 1. 

gRKzech. 14. 

# 1 reg. 28. 
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mint én általam meg mondotta vala.878 mert mivel hogy te nem 
engedtél az ur szavának., azért CSelekszi az ur te veled ezeket 
ez mai napon. az izrael népit is az philistéusok keziben adgya. 
és te, és az tem fiaid, holnap én velem lesztek. -fc. az mely is 

0 meg történék. 
[120b:] Oh ! mely rettentö példa ez, meg látod ebböl az 

Isten mint hadgya el az embert. leg nagyob szükségiben is. 
az ö büneiért. adna Isten hogy ez ne történnék annyi 
iffiakkal az kiket az Isten el hágy az ö életek rendinek 

10 választásakor, iffiuságokban880 valo rosz életekért. mert 
ugyan is minek lehesen másnak tulajdonittani, midön annyi 
iffiakot látunk minden nap, kik némellyek azok közül 
ollyan rendet választnak magoknak., mely se hasznokra, se 
üdveségekre nem válik,881 és az mely, vagy ez világi, vagy 

15 az örökké valo veszedelmekre leszen. némellyek pedig882 

függöben tartyák elméjeket, nem adhatván magokot semmi 
hivatalra,883 és igy életeknek leg szeb részit az halogatás-
ban henyélésben. és sokszor az vctekben töltik el, mások 
pedig szüntelen valo álhatatlan, változo elmével vannak. az 

20 mellyért is hamar meg unnyák rendeket. ehg választanak 
egyet. hogy már mást kivánnak és keresnek. azért is nem 
mennek egyikében is elö. mind ezek az mint mondám, nem 
büntetéseé az Istennek, az iffiuságban tet vétkekért? 

Végezetre azt az tanácsot adom néked. mivel hogy még 
20 nem vagy abban az idöben hogy valamely rendet884 válasz 

magadnak. vigyáz ugy élni az Isten felelmiben, és az vétket 
el kerülni. hogy midön az választásnak idejit el éred, az 
Isten el885 ne vegye segittségit tölled. és ugy élly iffiuságod-
ban, hogy áldasát vehesed annak idejében. 

30 Hogy ha pedig azt az idöt el éred. visgáld meg mint éltél 
addig, ha vétekben éltel, vigyáz hogy ollyan rosz állapotod-

878 vala. [uotó-ból javítva.] 
8,9 az te <( fiad) f iaid, 
880 i f f j u ságokban [g — A"-ból j a v í t v a . ] 
881 válik, [i — a-höl javi tva. ] 
882 pedig ( n e m ) függöben 
883 hivatalra, <egy) és igy 
884 rendet [t — n-ből javí tva. ] 
885 ej ^ vey ne vegye 
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ban ne tégy választást. hanem elsöben tarcs peniteneziát, 
és térj meg az Istenhez hogy el ne hadgyon vétkeidért. 
mert fiam ha abban az vétkes állapotodban akarsz válasz-
tást886 tenni. bizonyoson magadot meg csalod, és soha jodra 

5 nem válik az a hivatal, mellyet fogsz választani 

negyedik Eész 
Hogy jól lehesen887 meg választani pediglen 

az életnek rendit, szüksóges aiTol gondolkodni, 
még az idö elöt 

fiam mint hogy az élet rendinek választása egész életedet 
10 tekinti , nem csak egy, két nap. hanem még az elöt jó darab 

idövel kel erröl gondolkodni, ahoz az888 nagy dologhoz még 
idején kel magadot készitteni ugy hogy meg érteb elmé-
vel tehess arrol itéletet akor, midön arra [121a:] az idöre 
jutz . erre valo nézve három dologra vigyáz. ha még abban 

15 az idöben nem vagy. 

Elöször. az hogy, élly az jó erkölcsben, hogy mikor azt 
az idöt el éred, az Is ten kegyelmit adhassa. 

Az második. hogy kérjed gyakorta az Isten malaszt tyát . 
mely üsmértesse meg veled azt az rendet. az melyben 

20 akarja hogy szolgállyad, oh Istenem üsmértesd meg velem azt 
az utat. az mellyen kel járnom, tanics meg engem az te akara-
todnak végben vitelére^ 

Az harmadik az hogy. gondolkodgyál némelykor az élet 
rendinek választásárol. nem azért. hogy azon meg állapod-

25 gyál. hanem hogy meg üsmérhesed hajlandoságodot. erre 
rea vigyázni hasznos. mert sokszor történik, hogy889 arra az 
hivatalra hi az Isten., az melyre hajlandoságot ád az iffiu-
ságban 

^notam fac 
mihi viam üi 
qua ambulem. 
doce me facere 
voluntatem 
tuam. 
psal. 142. 

886 választást <n) tenni. 
887 * lehesen [Beszúrás.] meg választani < l̂ehessen) pediglen 

[1744.] 
888 az [Beszúrás. ] 
889 hogy arra [o — a -ból javítva. ] 
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ötödik Resz 
Hogy micsoda modal kel. az élet rendinek, 

választásárol végezni. 
fiam azt adtam eddig elödben. hogy mit kellesék csele-

kedni minek elötte még azt az idöt el nem éred, hogy vala-
0 mely rendet válasz magadnak. már mostanában arrol szol-

lok, hogy mint cselekedgyél mikor azt az idöt el éred hogy 
választanod kel. 

Az bölcs meg tanyit mit kel cselekedni mikor valamely 
dologrol végeznek. azért három dologra vigyáz. 

10 Elöször, hogy tanácsot kel kérni,890 de nem minden em-
bertöl, hanera okos és értelmes embertöl. és minek utánna 
meg mondaná hogy kiktöl nem kel tanácsot kérni,891 azt 
mondgya ne halgasd ezeket semmi tanácskozásban. hanem az 
jambor emberel tanácskozál., az kit üsmerendesz hogy az ur-

15 nak parancsolattyát meg tarttya.% 
Másodszor: hogy magadot is visgáld meg. az te szivednek 

tanáttsával, tanácskodgyál^ azt akarja mondani, hogy ma-
gadban is kel végezni, meg ért elmével meg visgálván azt 
az dolgot. az mellyröl végesz. minden részeiben. azt mi 

20 követheti, miben érzed, és miben [121b:] nem érzed ahoz 
hajlandoságodot. mind ezeket jól meg fontolván. valamint 
sz. ambrus mondgya. hogy mindenik meg üsmérje az maga 
elméjit. és magát foglallya abban. hogy jol vigye végben azt 
az hivatalt, az mellyet az maga jovára választot. meg néze elsö-

25 ben az mit választ. meg üsmérje az maga, jó és rosz. erkölcseit. 
és magát igazán meg itéllye, hizelkedés nelkül.%. 
*unusquisque suum ingenium noverit. et ad se applicet. quod sibi aptum delegerit ita-
que quid sequatur prius, consideret. non solum noverit bona sua. sed etiam vitia cognos-
cat. aequalemque se judicem sui praebeat. ut bonis intendat. vitia declinet. 
S. Ambr. 1 offic 44. 

Ezt az tanácsot még az pogányok is tudták. mivel egyik 
közüllök azt mondgya. 

E caelo descendit nosce te ipsum 
30 Figendum et memori tractandum pectore.: sive 

Conjugium quaeras, vel sacri in parte senatus. 

8 9 0 kérni, (minden embertöl.) de nem minden embertöl, 
8 9 1 kérni, [r — Z-ből javítva. ] 
892 s a t y r \r — « - b ő l ? j a v í t v a . ] 

juvenal. XI 
eatyr8"11 

#Eccle 37. 
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Esse velis seu tu magno discrimine Causam 
protegere affectas: te Consule, dic tibi quis sis. 
Harmadszor. az bölcs arra int, hogy imádságal forduly 

az Istenhez. kérvén segittségit végezésunkben. és minclen-
5 ben kérjed az Istent. hogy vezese utadot az igazságban. ^. 

vezérellyen öllyan formán, hogy meg ne csallyad magadot 
az választásodban. az emberek meg csalatkozhatnak az 
tanács adásban. magad is meg csalhatod magadot. ha az 
Isten nem vezérel ebben az dologban. 

10 Ezt az három dolgot kel hát fiam követned. az élet rendi-
nek választasakor., annál is inkáb nagyob tisztelettel kö-
vetvén ezt, hogy az szent lélek maga tanyi t erre. hogy pedig 
liasznodra fordithasad, rend szerént elödben adom hogy 
mit kellesék cselekedned, mikor azt idöt el893 óred. 

Hatodik Rész 
10 Hogy mit kellesék cselekedni. mikor abban az idöben lész, 

hogy valamely rendet válasz. 
fiam mikor már894 az élet rende választásának idejét el 

éred, (az melyröl nem kel gondolkodni elöb, ha lehet. 
hanem tizen nyolcz esztendös korodban.:) akor ezeket kö-

20 vessed. 
Minek u tánna fel te t ted volna magadban valamely értel-

[122a:]mes embernek tanát tsábol . az magad rendiröl valo 
választást. adgy valamely bizonyos idöt ennek az nagy 
dolognak végezésire, ugy mint három holnapot. vagy is 

25 többet ha szükséges, azon idö alat pedig ezeket kövessed. 
Az egész idö alat. ez az két dolog légyen elötted. hogy 

micsoda nagy dolog legyen az, és hogy micsoda végre kel 
azt cselekedni. 

Az mi annak az dolognak nagyságát illeti, hitesd el ma-
30 gadal hogy solia nagyobrol. nem vegezhetz. mivel az, mind 

ez életben valo boldogságodot mind pcdig az máson valo 
üdveségedet illeti. 

Az mi az szándékot illeti, leg elsö szándékod az Isten 
szolgálattyárol.895 és az üdveségedról legyen. föképpen erre 

893 azt idöt el éred [el — beszúrás. ] 
894 már [Beszúrás. ] 
895 szolgálattyárol (legyen.]> és az üdveségedröl legyen. 
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az végre kel vigyáznod, és azt mondani. ollyan rendet 
akarok magamnak választani, melyben az Istent szolgál-
hasam. és üdveségemet kereshesem. 

Annak okáért hogy jól el kezdhesed dolgodot. leg elsöben 
5 is az gyonáson kezd el. és azt896 tanácsolom hogy egész 

életedröl valo gyonást tégy. az mely is négy dologra fog 
használni. 

Elöször. meg látod. hogy ha abban az álapotban897 vagyé,. 
hogy végezhess. erröl az választásrol., és ha vétkeid meg 

10 nem gátolnaké végezésedben. 2. az Isten kedviben vévén, 
mind segittségit, mind világoságát adgya néked. 3. meg 
lá tván el töltöt életedet; meg üsmérheted az benned való 
jó. vagy rosz hajlandoságokot. az alkalmatlan. vagy elég-
séges voltodot valamely hivatalra. 4. az gyontato a t tyád is 

15 könnyebben vezethet ebben az dologban. 
Az gyonást és az communiot el végezvén. kérjed az Isten 

segittségit,. ez még az kezdete.898 de még ezeket is kel cse-
lekedni. az idö alat az mellyet vettél magadnak. 

1. Az jó életre vigyáz, az vétket kerüllyed. az jó erkol-
20 csökben foglallyad magadot. hogy az Isten áldását ve-

hessed. 
2. kérjed minden nap az Istent . hogy mutassa néked az 

mely rendre hivut. notam fac mihi inqua899 ambulem. hijad 
segittségül az Boldogságos szüzet, az örzö angyalodot. 

3. Azon idö alat. gyonnyál meg gyakorta, az azent misét 
soha el ne mulasad. az szegényeknek adgy, és ajánllyad 
azt az Istennek, az végre. hogy adgya segittségit. [122b:] 

4. Végy minden nap egy kevés idöt, az melyben. valojában 
elmélkedgyél arrol900 az hivatalrol., az mellyet akarsz vá-

30 lasztani. 
leg elsöben is ved elődben. ezt az két fö rendet. az egy-

házi, és az házaságnak rendit. az egyházi rend magaban 

896 azt <n) tanáesolom 
897 á lapotban [Az első a — o-ból javi tva. ] 
898* kezdete. <hanem) de [de<hanem) fölé írva;] még ezeket is 

[is — beszúrás; a javítások 1744-ből valók. ] 
899 inqua <ab) ambulem. 
900 arrol<(h) az hivatalrol., 
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foglallya. az szerzeteseknek rendit, az házasági rend, pedig. 
az világi külömb külömb féle rendeket. 

Elsöben ezt az két rendet visgáld meg, és vigyáz arra 
mellyikére van hajlandoságod. 

5 Hogy ha mindenikehez egy aránsu kedved vagyon. végy 
idöt magadnak. és visgáld meg mindenikét az Isten elöt, 
aval az szándékal, hogy az kettö közül azt választod. az 
mellyíkét jobnak itéled. 

Ha az egyikehez inkáb vonszol. mint az másikához, ne 
10 mindgyárt kövesed hajlandoságodot., hanem meg ért901 el-

mével gondolkodgyál arrol. és sokáig. 
Elöször. ha az világi rendhez van hajlandoságod. nézd 

meg ha régen vané az a hajlandoságod, ha jó indulat vi-
szené arra. ha nem az világi joknak kivanságaé. vagy az 

15 gyönyörüségnek szeretetiért. vagy az nagyra vágyásért, vis-
gáld meg azután ennek az rendnek. nehézségeit. és kötelesé-
geit., kérjed az Istent, mutassa meg ez iránt akarattyát. 
és ne engedgye néked, se ezt az rendet, se más félét venni, 
más képpen, hanem hogy ötet szolgálhasad, fogad fel néki, 

20 hogy ez az te szándékod, és akár mely hajlandoságod legyen 
is ahoz, de el hagyod, mihent meg látod akarattyával ellen-
kezni. vesd ki az elmédböl az rosz indulatokot, fösvénysé-
get. nagyra vágyást. és ne legyen más indulatod, hanem az 
Istent szolgálhasad, és az üdvesógedet kereshesed; ha eze-

25 ket fogod követni egy jó darab ideig, meg maradván haj-
landoságod benned., akor az Isten segittségivel bizvást 
választhatod az világi rendet, fel tévén mindenek felet 
magadban.hogy annak köteleségeit jol végben viszed, ma-
gadot keresztényi modon viseled. és hogy902 egész életedben 

30 az Isteni felelmet elötted viseled minden cselekedetidben 
Hogy ha pedig az egyházi, vagy szerzetes rendhez van 

hajlandoságod. erröl ezután fogok beszélni. 
fiam mind ezeket közöllyed az gyontato atyádal. és más 

értelmes embereknek is élly tanácsokal. 

901 meg ért [é — javftva olvashatatlan betűből. ] 
902 hogy <^minden^> egész 
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[123a:] Hetedik Besz 
Hogy micsodásoknak kel azoknak lenni. 

az kiktöl tanácsot kérdesz ebben az dologban 
Az bizonyos hogy fö képpen az gyontato a tyadal kel ezt 

az dolgot közölni, és tanácsot kérdeni. holot ö üsméri job-
5 ban lelked üsméretit. de szükséges hogy nagy jó erkölcsökel 

birjon, értelmes légyen, és az ki ezeket kövesse. 
1. hogy másokot ne vezesen ebben az állapotban. ha arra 

nem alkalmatos. ha elegendö tudománnya arra nincsen, 
hogy meg üsmérhesse: mások mire h ivata t tak . 

10 2. hogy egyebet ne tekintcsen ebben az dologban., hanem 
az Is tent . és az üdveségedet, nem lóvén más szándéka, 
hanem az Isten akara t tyának kcresése 

3 Meg ért elmével jarjon ebben az dologban. az egyikét 
inkáb ne jovallya mint az másikát; az maga hajlandoságát 

15 le tegye, ne hogy az Isten akara t tyá t , az maga hajlando-
ságára903 fordittsa siettségel tanácsot ne adgyon. hanem 
mindeneket visgállyon meg jól elsöben. 

4. Az Istent kérje, üsmértesse meg véle., mit kellesek 
tanácsolni akara t tya szerént. és az te jovadra. és az ki 

20 inkáb bizzék az imádságban, mint az maga ertelmiben, 
valamint az bölcs mondgya kicsoda tudhattya meg az embe-
rek közül az Istennek tanáttsát, vagy kicsoda gondolhattya 
meg, mít akar az Isten. ? az te tanácsodot pedig kicsoda tud-
gya. hanem ha te adandasz. bölcseséget. és az te szent lelkedet 

25 az magoságbol el bocsatandod^ 
Sokszor olly nehez dolog találkozik ebben az álapotban, 

hogy az ki tanácsot akarna adni, nem tudgya mihez tar tani 
magát . akor idöt kel venni. és az Is tent kérni. hogy mutasa 
meg akara t tyá t . 

30 Másoktol is lehet tanácsot kérni. csak okos, értelmes, és 
Isten félö legyen., az ki mindeneket jol meg tekinttsen. és 
mindenekben üdveségedre vigyázon. 
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nyoltzadik Resz 
Hogy ha az a t tyáknak, és az atyafiaknak, 

tanácsokot bé kellé venni ebben az dologban 
Azért tészem ezt az kérdést. mert sokszor az a t tyak meg904 

[123b:] gátollyák. és fel hábori t tyak az élet rendinek vá-
5 lasztását. nem adván szabadcságot gyermekeknek az vá-

lasztásra. hanem az magok akarat tyok, és hasznok szerént 
valora kénszerittik.905 öket, az mellyért nagyon vétenek,906 

és vétkeseké tészik magokot Isten elöt, azokért az nyomo-
ruségokért, szerencsétlenségekórt. mellyek történnek igaz-

10 ságtalan cselekedetekért. 

Elöször ha szüléid szabadcságot adnak az választásra. 
azért hálakot adgy az Istennek., ha pedig nem adnak. 
eképen cselekedgyél. 1. az mi az egy házi, vagy szerzetes 
rendet illeti, 2. az mi az világi rendet illeti. 

10 Az mi az egy házi, vagy az szerzetes rendet illeti. erröl 
az ö tanát tsok, vagy akarat tyok. nem lehet elegendö okod 
arra., hogy valamellyikót907ez kót rendközül válaszad. vagy ne 
válaszad. hanem azt visgáld meg, ha arra az Istentöl hiva-
talos vagyé, vagy nem. mint hogy ez az két rend leg tökélle-

20 teseb, köteleségei is ezeknek. nagyobak. és különös kópen 
kel ezekre az Istentöl hivatatni , annak okáért ha sziiléid 
az egyházi, vagy szerzetes rendben akarnak tenni, visgáld 
meg elöször. ha az Istentöl hivatalos vagyé valamelyikre. 
ha minek u tánna jol meg visgaltad volna., azokhoz hajlan-

20 doságodot nem érzed, egyikben is ne meny, ámbár jovallyák, 
parancsollyák. vagy eröltetnénekis. 

De arra vigyáz, hogy ha nem engedelmeskedhetel is nékik. 
mind azon által az tisztelettel légyen. elejekben adván 
csendeségel, hogy eleget nem tehetz kivánsagoknak. mások 

30 által is adasad elejekben. és kérjed az Istent . hogy változ-
tassa meg elméjeket. 

9 0 4meg<gá> [123b:] <me> gátollyák. 
906 kénszerittik. [Az ik helyén javítás nyoma látszik; a t in ta el-

mosódott. ] 
906 vétenek, [n — megkezdett fc-ból javí tva. ] 
907 [Sorvégen:] va [új sor elején:] mellyikét [íráshiba;] ez két 

rend [két — beszúrás.] 
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Ellenben, ha az egyházi. vagy szerzetes rendtöl el akarná-
nak vanni, magadnak pedig arra nagy kedved lévén, ekké-
pen cselekedgyél. visgáld raeg hajlandoságodot ha az Isten-
töl vagyoné., mert ha az Is ten arra hivut, néki kel inkáb 

5 engedelmeskedni mint sem az embereknek. meg üsmered 
abbol ha Istentöl vagyonó. ha az indulatod más végre nem 
tzéloz. hanem az Isten szolgálattyára., és az üdveséged 
keresésire. ha az benned álhatatos. ámbár at tol k ivánnak 
is el forditani. ez igy lévén, jele hogy Istentöl vagyon. de 

10 mind azon által semmit ne cselekedgyél értelmes emberek-
nek tanát tsok nélkül. az kik arra meg tanyi t tanak, mikep-
pen lehesen követned [124a:] az Is ten akara t tyá t . szüléid-
hez valo tiszteleted meg sértése nélkül. 

Az mi pedig az világi rendet illeti. ha arra vagyon haj-
15 landoságod, ebben szükséges az szüléid akarat tyokot követ-

ned. és az ö itéletekre hadnod,908 ki vévén ha ollyan rend-
ben akarnának tenni, az melyben az Istent meg bántha t -
nád, és az jovadal ellenkeznék. vagy ha arra magadot 
tellyeségel alkalmatlannak üsmernéd lenni, de mind azon 

20 által magad tanát t sával ne élly, hanem más okos embereké-
vel. 

Hogy az a t tyák . mi képpen cselekedgyenek. 
midön valamely909 hivatalra adgyák gyermeket.910 

Noha ezt az munkámot , az iffiak oktatásokra szántam, 
25 mind azon által gondolom hogy az a t tyák rosz neven nem 

vészik, ha valamely tanacsot adok nékik. hogy mi képen 
bánnyanak gyermekekel911 midön valamely hivatalra ad-
gyak. az melyben holtig kel maradniok. reménlem hogy 
kedvesen is veszik töllem, hogy ha azt magokkal el hitetik, 

30 hogy az mely szeretettel viseltetem az iffiak jovát keres-
nem, ugyan az is kötelez, hogy az a t tyákét el ne mulassam 

Csak egy kevés üsmerettsége légyen is valakinek. hogy 
az világban. mi történik. könnyen által lá tha t tya . az a t tyák-
nak rosz magok viseléseket. ebben az nagy dologban, mert 

908 hadnod, <(hanem) ki vévén [ki vévén <(hanem) fölé írva. ] 
909 [Sorvégen:] vala [új sor elején:] lamely 
910 gyermeket [gyermekehet helyet t? — A sor alat t és a oímsor 

fölött lapszélességű aláhúzas van a kéziratban. ] 
911 gyermekelel [Iráshiha;] midön valamely <rendre) hivatalra 
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noha azokról ne szollyak is. kik ezt az dolgot el mulattyák. 
és az gyermekeket akarattyokra hadgyák, azt cselekedni az 
mi nekik tettzik. de elegen vannak ollyanok, kik ezt nem 
tarttyák kevés dolognak., az mint hogy jól cselekszik de 

5 niind más képen bánnak az dologal, nem ugy az mint kéne. 
mivel közönségesen azt tarttyák, hogy az atyáknak kel az 
í'ioknak hivatalt választani, aztot az attyai jus is hoza 
magával, és ök azt jol tudgyák mi jó gyermekeknek, noha 
sokszor meg csallyák magokot. 

10 Erre valo nézve, még azt az idöt nem várják liogy az 
gyermekek magok választhasanak. hanem ollyan912 hiva-
talra szánnyák. őket,913 az mint nekik tettzik, és mikor az 
idö el közelget, akor elejekben adgyák nékik szándékjokot, 
igyekezvén azon. hogy arra hajthassák elméjeket. 

10 Ez még is szenvedhetö volna ha továb nem mennének,914 

az mint nem kellene.. és hogy ha az attyák végben nem 
akarnák vinni szándékjokot,915 midön láttyák hogy az gyer-
mekek, se nem alkalmatosok. se kedvek nincsen arra az 
hivatalra melyben akarják öket [124b:] tenni. noha a916 jo 

20 atyák az kik igazán szeretik gyermekeket ekképpen csele-
kesznek, nem vigyázván másra, hanem jovokra. és üdvesé-
gekre. 

De sokan vannak ollyanok, kik ezekre az akadállyokra 
nem hajtanak. csak végben vihesék akarattyokot., ámbár 

25 lássák is gyermekeknek arra valo nagy kedvetlenségeket, de 
minden917 modal azon vannak hogy végben vigyék fel tet 
szándékjokot, elöször csendesen bánnak, elejekben adván 
szepen, hogy az, az ö jovokra lészen, ha abban az hivatal-
ban mennek, mellyet nékik szántak. ha láttyák az szép 

30 szonak kevés hasznát. az fenyegetésre fokadnak. még roszul 
is bánnak vélek. akarván eröszakal végben vitetni vélek, 
az mit szép szoval végben nem vitethettek. 

912 ollyan [a —o-ból javí tva. ] 
913 őket, [ő—a-ból javítva.] az mint 
914 mennének, [nek—n-je megkezdett k-bó\ javí tva . ] 
915 szándékjokot, [n — j-ből javí tva.] [..".] alkalmatatosok. 

[Elírás.] 
916 * a [Beszúrás, valószínűleg 1744-ben.] 
9,7 minden [den — beszúrás. ] 
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Az illyen, az918 okoságal, és az valásal ellenkezö cseleke-
det. a t to l vagyon, hogy az a t tyák másra tzéloznak. és nem 
az gyermekek jovára, sokszor csak az familia hasznát 
nézik. némelykor., mert egyik gyermekeket inkáb szeretik 
mint az másikát. vagy is azt el lehet mondani. hogy mago-
kot inkáb szeretik, mint sem az gyermekeket 

Azt mondám hogy az illyen cselekedet ellenkezik az 
okoságal. és az vallásal. ezt könnyen által lá thatnák az 
atyák. hamagokban akarnának szállani 

10 Az okoság meg tany i t t aná öket, hogy az ember természet 
szerént szabad lévén cselekedetiben. nincsen ollyan hatalom 
az mely ötet eröltethese ollyan dologra. mely az ö jovával 
ellenkezik. anná ' is inkáb ollyan allapotra, mely egész eletit 
tekint i . 

15 Ugyan azon okoság meg tanyi t taná öket, hogy a t tyák 
lévén, természet szerént tar toznak jovokot keresni gyer-
mekeknek. az mennyiben töllök lehet, evel az joval pedig 
semmi ugy nem ellenkezik. mint öket ollyan hivatalban ten-
ni. az mely nem nékik valo. meg valhatnák azt az a tyák, 

20 hogy nem akarták volna,919 ha az a t tyok ugy bánt volna 
vélek, valamint ök bannak gyermekekel. nagy igazságtalan-
ság há t ugy bánni másokal. hogy ha velünk ugy bánnának 
igazságtalanságnak tar tanok. arra is meg tanyi t taná öket. 
hogy ugy bánnak gyermekekel. az mint ugy920 nem csele-

25 kednének szolgájokkal. mivel nem kivánnának9 2 1 ollyan szol-
gát. tar tani , az ki öket, kételen, és kedvetlen922 szolgálná. 
azt pedig észre nem veszik micsoda igazságtalanul bánnak 
gyermekekel. mivel ollyan923 hivatalra eröltetik öket, az 
mellyre-hajlandoságok nincsen. 

30 [125a:] Az vallás pedig meg tanyi t taná az a tyákot a r ra . 
hogy nemcsak az világi924 jovokra tar toznak gondot viselni 

818 * az [Beszúrás. 1744.] 
919 volna, <hogy> ha 
»2o ugy < ŝoha)> nem 
921 kivánnának [nak — n-je fc-ból javí tva. ] 
922 kedvetlen [len — beszúrás.] 
923 ollyan <hivatalra]> hivatalra [A sor elején törölt szóalakban 

az ^i) és <v)> javí tva van.] 
924 világi [á —e-ből? javí tva . ] 
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az gyermekeknek., hanem inkáb az üdveségekre, ez minde-
nik ahoz az élet rendihez lévén kötve az melyben akarják 
tenni gyermekeket. számot is adnak az925 atyák, az gyer-
mekek üdveségekért. ha ollyan hivatalban teszik öket, az 

5 mellyben926 üdveségeket nem kereshetik 
Arra is meg tanyittaná öket, hogy az Istennek számot 

adnak mind azokért az vétkekért mellyekben esnek gyer-
mekek, ollyan hivatalban, az mellyben akarattyok ellen 
tétetnek, nem léven elégségesek annak végben vitelére, és 

10 hogy ha az Isten ollyan keményen meg bünteti az atyákot, 
midön el mulattyák vétkekröl meg inteni gyermekeket. 
(példa az fö pap. héli:) micsoda büntetést nem várhatnak 
hát magokra. ha ollyan hivatalban teszik gyermekeket. 
melyben az bünt el nem kerülhetik. 

15 Arra is még meg tanyittaná öket, hogy tilttya az apostol 
az attyáknak, keménnyen bánni gyermekekel. hogy el ne 
kedvetlenedgyenek az jótól. még szorosoban tilttya nékik 
ollyan hivatalban tenni öket az mely miat vétkekben eshet-
nének,. világtalan attyák. kik olly világoson láttyátok az 

20 világi dolgokot, és olly igen meg csallyátok magatokot 
abban az mi az üdveségteket illeti. leheté hogy mind ezekre 
fel ne nyisátok szemeteket, és hogy az nagyra vágyás, az 
haszonnak keresése. kedviért ollyan roszul bánnyatok azok-
kal., az kiket az Isten. és az természet parancsollya szeretni, 

25 és azért hogy valamellyiket az gyermekeitek közül az világ-
ban elö vihesétek, az hol talám el fogja magát veszteni, 
az többinek veszedelemre teszitek üdveségeket.927 az mellye-
kel minden bizonnyal az magatokét is el vesztitek 

Ugyan. az a vallás, ha jol meg akarják visgálni, meg 
30 tanyittaná öket, hogy erre az három fö rendre., az pap-

ságra, szerzeteségre, és az házaságra, soha ne kénszerittsék 
gyermekeket,. semmi féle, uton modon. 

Az mi az egy házi rendet illeti, azt meg tudhattyák. 
hogy senkinek abban nem kel lépni, ha az Istentöl arra 

35 nem hivatalos. az mint azt meg mondgyuk ide aláb, és 
hogy az attyák kik ebben az rendben teszik gyermekeket. 

926 az [z — hosszú f-ből javí tva . ] 
926 az mellyben [Első l — z-ből javí tva. ] 
927 * üdveség<te)eket. \eket első e-je a törlés fölé írva. 1744.] 
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hivatal nélkül. ellene állanak az Isten rendelésinek. és ve-
szedeléinre tészik, gyermekeknek üdveségeket. azok kik 
ebben [125b:] az rendben928 mennek, arra köteledzik mago-
kot. hogy holtig az tisztaságot929 meg tarttyák. az egy házi 

5 imádságokot minden nap el mondgyák. és szenteb életet 
élnek, mint sem az világban éltek. ezekre pedig az magok 
és nem az mások akarattyokbol, kel kötelezni magokot. 
mivel az attyáknak nincsen hatalmokban arra kötelezni 
gyermekeket. és ha azt el követik, számot adnak Isten elöt 

10 mind azokért az vétkekért az mellyeket követnek az ö 
gyermekek. ez ellen az hivatal ellen 

Hasonlot mondok az szerzeteségröl, vagy még többet is. 
mert ebben harom féle fogadást tesznek. az tisztaságnak 
holtig valo meg tartását, szegénységet. és930 engedelmesé-

15 get,. csak akor is kéne rettegni az attyáknak. és az anyák-
nak, midön láttyák gyermekeket ezekre adni magokot sza-
bad akarattyokbol, hát még annál is inkáb mikor ök kén-
szerittik erre az rendre, azt pedig még vagy fenyegetésel. 
igérettel, vagy más egyéb modal. leheté kegyetlenebül 

20 banni az gyermekekel., mint illyen kemény,931 és nehéz 
dologra kötelezni holtig. és az kárhozatnak csak nem bizo-
nyos veszedelmiben tenni öket. 

Az mi az házaságot illeti. az atyáknak nincsen arra ha-
talmok. hogy arra kötelezék gyermekeket. arra még keveseb 

2o vagyon. hogy valakit akarattyok ellen vétessenek el vélek. 
mert ez ollyan szövettség az két rész közöt. az melyhez. 
tellyeségel szükséges az szabadcság, és az szeretet. és mivel 
hogy annak holtig kel tartani, hogy ha az szeretet hellyet. 
gyülölség vagy ellenkezö természet vagyon, az illyen nyo-

30 moruságos szövettség lenne, sok szomoruságal is járna, az 
mellyet csak azok üsmernék, az kik azt probálnák .. az 
Istennek átka is szállana az ollyan932 attyákra, és anyákra, 
kik okai az illyen rosz házaságnak. 

928 rendben [d — beszúrás. ] 
929 * tisztaságot [got — sorvégi margóra írva. 1744. ] 
930 és ^alázatoságot.^ engedelmeséget,. 
931 kemény, és nehéz [fc —n-ből javí tva. ] 
932 ollyan [a — o-ból javí tva. ] 
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Nem végezném el beszédemet. lia erröl bövebben akarnék 
szolni., az mit már mondottam, elegendö azoknak. kik 
figyelmeteségel akarják olvasni. kérem azért az atyákot. 
hogy arrol meg emlékezenek., hogy keresztények. és azt kel 

5 követniek. az mit az vallás ád elejekben. ezekre vigyázanak 
Elöször hogy az atyák933 nem tellyeségel valo urok az 

gyermekeknek. hogy azt cselekedhesék vélek az mit akar-
nak, és hogy az mely hatalmok van rajtok aláb valo az 
Istenénél. az ki is teremtöjök [126a:] és elsö attyok nékik. 

10 Másodszor: hogy az atyák midön valamely hivatalra 
szánnyák, az gyermekeket. vagy is szabadcságot adnak nékik 
az választásra, mindenek felet az lelki jovokra vigyázanak. 
és az ö üdveségeket tekinttsék 

Harmadszor. arra vigyázanak hogy ebben az választásban 
10 az Isten akarattyát tekinttsék, mert sokszor ha az gyer-

mekeknek. valamely hivatallioz kedvek nincsen. jele az, 
hogy az Isten arra nem hitta öket. 

Negyedszer hogy ne kénszerittsék gyermekeket. se egy ké-
pen. se más képpen. akarattyok ellen. azt hivom egy kép-

20 pen valo934 kénszerittésnek, midön az atya kérelemel. és 
igérettel tészi valamely hivatalban gyermekit. az ki nem 
néki valo., vagy is mikor azt mondgya néki, hogy nem 
erölteti,. válaszon magának, de azután semmit nem csele-
kedhetik ö érette. az illyen nem tellyeségel valo kenszerit-

25 tésé? 
Ötödször hogy meg tarttsák az gyermekekhez valo sze-

retetekben.935 mind az nekik valo adományban, az egyenlö-
séget. és azt azért. mert az külömböztetés az Istennek nem 
tettzik, es aval irigségeket is okoznak az gyermekek közöt. 

30 hogy ha pedig valamely jó ók viszi öket arra, hogy az egyi-
kével töb jót tegyenek, mint sem az többivel, nagy mér-
tékletesegel kel azt cselekedniek, és ollyan formán hogy az 
többinek károkra ne legyen. mert az illyenekért, sok izet-
lenségeket. veszedelmeket látunk az familiában, az mely-

atyák <te) nem tellyeségel 
valo <(J) kénszerittésnek, 
szeretetekben. ( az egyenlöséget.) mind [. . .] az egyenlöséget. 
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böl ki tet tzik. hogy az Isten nem hadgya jová, hogy az 
a tyák egynek936 inkáb kedveznek. mint az többinek 

Kérem azért az a t tyákot , és az anyákot , kik ezt fogják 
olvasni, hogy ezt az nagy dolgot jol meg visgállyák, mert 

5 ez, mind magoknak. mind pedig gyermekeknek. üdveségek-
ben jár 

kilentzedik Resz 
Az életnek. kiilömb külömb féle rendeiröl, 

és elöször az egyházi rendröl. 
Hogy jobban lehesen végezni arrol az rendröl, mellyet 

10 választanod kel. szükséges hogy öket elödben tegyem. és 
meg mondgyam mire kel vigyáznod 

[126b:] Az egy házi renden kezdem el. azért ha az van az 
elmédben. három dologra kel vigyázni 

1. Hogy micsoda nagy rend legyen az. miesoda kötele-
15 ségei vannak annak. és micsoda veszedelemel jár. 

2. Szükséges hogy erre hivatassál 
3. hogy micsoda keszülettel kel ahoz lenni 

/ Articulus 
Az egy házi rend köteleséginek. és veszedelmes 

voltának nagyságárol. 
20 Elöször. meg kel azt gondolnod, hogy ollyan rendet 

akarsz magadnak valasztani, az mely nagyob és eléb valo 
az vilagi rendek közöt. ez az rend937 leg inkáb is közelit az 
Istenhez., rendeltetvén azért az Istentöl. hogy közben. járo 
legyen ö közötte, és az emberek közöt, az által is közli 

25 magát nékik. az kristus jesus. arra bizta az mi leg drágáb, 
ugy mint, az ö beszédinek prédikálását, az szenttségek-
nek938 szolgaltatását, az ö anyaszent egyházának. igazgatá-
sát. és az lelkeknek üdveségit. mellyeket szent vérivel vál-
to t t a meg. ennek az rendnek hivatallyai. sokal fellyeb ha-

30 ladgyák az angyalokót, az kik is ahoz. nagy tisztelettel 
vannak. óh Istenem. ! fiam micsoda meltoság ez! 

9 3 6egy<ik)nek 
837 rend [e —o-ból? javí tva . ] 
938 szenttségeknek [Első & —g-h&l javí tva. ] szolgaltatását, az ö 

<(szent) anyaszent egyházának. 

Ö:Í4 



De árnbár ez az rend ollyan nagy légyen is. mind azon 
által nem kel939 az egyházi embereknek valamely dicsöséget 
tulajdonittani magoknak., söt még inkáb féllyenek, és ret-
tegjenek. mert mennél nagyob, annál nagyob dologra is 

s kötelez. 
1. Igen nagy szenttsóget kiván töllök, szenteknek is kel 

lenniek. mert az Isten mondgya. hogy az kik én hozám 
közel vadnak. azokban meg szenteltetem.%. legyetek. szentck. 
mert én szent vagyok.. 

10 Es nem csak ollyan különös, és940 titkoson valo szent-
tségel kel lenniek, mint az töb keresztényeknek. hanem 
ollyan szenttségel. hogy például, legyenek, és vilagosittsa-
nak másoknak, rendeltetvén arra, hogy mind cselekedete-
kel. mind beszédekel világosittsanak. ugyan azért is mon-

35 dotta nékik az kristus. ti valtok ez világnak világosagi. ugy 
jénylék az ti világoságtok az emberek elöt, [127a:] hogy lássák, 
az ti cselekedeteteket., és dicsöicsék, az ti mennyei attyátokot 
Az tridentinumi concilium., igen szépen mondgya erröl. 
hogy semmi músokot ugy nem oktat az buzgoságra. és az Isteni 

20 szolgálatra. mint azoknak élettyek, és példájok, kik az Isten 
szolgálattyára szentélték magokot. szükséges azért. hogy azok 
az egy házi emberek az kiket az ur arra hivut, élettyekben,9ií 

és szokásokban ugy visellyék magokot., hogy köntösökben, járá-
sokban. beszédekben, és mindenben meg lássék. hogy magok 

25 rea tartok. csendesek. és hogy az vallásnak dolgaival tele van-
nak, és hogy kerüllyék azókot az fogyatkozásokot, kik noha 
kevesek másokhan. de ö bennek nagyok volnának,. ugy hogy 
magok viselésekért. az egész világ tisztelettel, és becsülettel legyen 
hozájok% 

30 Az második kötelesége az egyháziaknak. az hogy, mun-
kálkodgyanak az lelkeknek üdveségiben. mivel erre az végre 
rendeltettek, micsoda csufos dolog942 azt gondolni. hogy erre 

839 * kel [Beszúrás. 1744.] 
940 [A kéziratban:] et 
941 élettyekben, <ugy visellyék magokot) és szokásokban ugy 

visellyék magokot., 
942 d o l o g [l—g-hől j a v í t v a . ] 
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csak az plebanus tartozik943 holot aval minden egyházi 
ember tartozik. szent gergely mondgya. hogy jol meg kel 
azt fontolniok. micsoda vétkes dolog légyen, az munkáért valo 
jutalmat el venni munka nélkul^ 

5 Szent bernárd erröl re t tentö dolgot mond. hogy az ité-
letkor meg hallyák ollyan nópnek panaszit, és siránkozásit. 
kik vádolni fogják az egyházi embereket az Isten széke 
elöt. azért hogy meg csalták öket. jovokbol éltek, nem 
munkalkodván lelkek üdveségeken. vakságban vezették 

10 öket, nem hogy az örök életre vezették volna, hanem az 
örökké valo veszedelemben vetet ték ö k e t ^ oh édes fiam 

^venient venient ante tribunal christi. audietur populorum querela gravis accusatio 
dura quorum vixere stipendiis, nec diluere peccata quibus facti sunt duces caeci. fraudu-
lenti mediatores. 
S. bern. in declamatio. 

olvasad figyelmeteségel ennek az szentnek mondasit az 
egyháziaknak köteleségeiröl 

Ezen két nagy köteleségekböl. két nagy veszedelem szár-
lo mazik az egyik az. midön el távoznak at tol az szenttségtöl. 

mellyet kiván ez az rend. és világi szokásokot vesznek 
magokban. de még inkáb, mikor az944 ollyan egyházi embe-
reket követik. kik ehez az rendhez nem illendö életet élnek. 
az második az hogy, abban az közönségesen valo resttség-

20 ben esnek, melyel mula t t a t tya vélek azt az munkát . az 
mellyre rendek kötelezi öket, és vétkeseké tészi öket az 
Is ten elöt. 

[127b:] Mind ezekhez azt is hozá kel adni, hogy945 az egy-
házi emberek az jövedelmeket nem csak rosz helyre. demég946 

25 szükségeken fellyül valora is nem költhetik halálos vétek 
nélkül. annál is inkáb az magok gyönyörködtetésekre. ven-
dégségre. köntösökre, házi ékeségekre, meg pedig arra sem 
hogy az attyafiait meg gazdagittsa., vagy hogy kint tset 
gyüjttsenek, mert azért az Isten á tka száliana az ollyanokra 

30 mind ezek meg vannak t i l tva azoknak. kik egyházi joszá-

943 * tartozik <hogy) holot [zik — sor előtti margóra írva; tórlés 
az új sor elején. 1744.] 

944 az [Beszúrás. ] 
945 hogy [o — a-hól javí tva; y — sor alatt i beszúrás. ] 
946 d e m é g { m i k o r ) s z ü k s é g e k e n 

* S . Cfreg. 
hom. 1. in 
evarig. 
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gokot birnak. ha nem az mi meg marad az magok szükségi-
töl, az szegényekre költtsék. és más egyéb Isten dicséretire 
valo dolgokra 

II Articulus 
Az egyházi rendre valo hivatatásrol 

5 Mivel há t az egyházi rend ollyan nagy és szent., szükséges 
ar ra az Istentöl hivatatni , valamint az apostol mondgya. 
hogy senki nem947 veszi ö magának az tiszttseget, hanem az ki 
hivattatik az Istentöl miképpen az ááron. ífc valamint hogy az 
kristus is. nem maga magát te t te pappá. hanem az a t tyátol 

10 h ivat ta to t arra. 
Szükséges hát hogy az Istentöl hivatassál az papi rend-

ben. az kristus példájára valo nézve, szégyenelni kóne azok-
nak. kik vakmerö képen mennek ebben az rendben 

kedves fiam meg lá thatod ebböl micsoda figyelmeteségel 
lo kel azt meg visgálni, hogy ha hivatat tá lé arra. ha az egyházi 

rend van az elmédben, ezekre vigyáz. meg kel üsmerni ha 
az egyházi rendhez valo indulatod és hajlandoságod, az 
Istentöl vané. ha ö tölle vagyon. arra hivat tatol , de ha 
nem tölle vagyon. az ördög mestersege. az ki is az egyházi 

20 rendre vonszon. hogy abban el veszittsen 
Hogy pedig meg üsmérhesed ha indulatod az Istentöl 

vané, két dolgot kel meg visgálni. elöször. hogy micsoda 
szándék viszen arra az rendre. másodszor ha alkalmatos 
vagyé arra 

25 Az mi az szándékot illeti, ha az rosz, az bizonyos hogy 
akaratod nem az Istentöl vagyon. mivel tölle rosz nem 
jöhet akaratod pedig rosz, ha ez végre kivánod. hogy abban 
könnyebben élhess. csendeségben, heverésben. kedveség-
ben, hogy pénzt gyüjthes. hogy [128a:] az emberektöl tisz-

30 teltesél, és becsültesél. mind ezek az indulatok roszak lévén, 
ha valamellyike ezek közül benned meg van., nem Istentöl 
van szándékod, hanem az ördögtöl. szent bernárdnak ezek-
böl az szép szavaibol meg tanulhatod ezt az igazságot. az 
bizonyos. és kéttség nélkül valo dolog, hogy mind azok, kik a 

3o egyházi rendben az becsületet, gazdagságot, vagy az élet gyö-

947 nem nem veszi [Sorvégen és új sor elején. ] 
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nyörüségit keresik. egy szoval vagy az kik az magok hasznokot 
keresik. és nem az kristus jesusét. nem az Isteni szeretettöl 
vezettetnék erre az rendre. hanem az rosz kivánságtól, mely 
az Isten ellen vagyon. és az mely gyükere minden rosznak. ^. 

^universos in ordinibus. ecclesiasticis honorem. quaerentes proprium. aut divitias. aut 
saeculi voluptates. postremo quae sua sunt non quae jesu ehristi. manifeste prorsus et 
indubitanter non ea quae ex deo est charitas. sed alienaadeo. et omnium radix malo-
rum cupiditas introducit. S. bern in declamat. 

5 Szükséges hát hogy jo legyen szándékod. és hogy jó lehe-
sen erre az két végre vigyáz. az lelked meg szentelésire, 
és az felebaratod üdveségire legyen. szükséges há t fel tenni 
magadban. , hogy ebben az rendben, szent és jó életet fogsz 
élni, ós hogy munkálkodol mások üdveségin, minden te-

10 hettségedel. valamint sz. bernárd mondgya. hogy az, a ki 
az egyházi rendben szándékozik. annak el kel magát vonni 
az világtol948 és ugy közeliteni magát az Istenhez. tökelletes 
tiszta elmóvel, és testel, hogy meg vilagosittasék tölle. és 
munkálkodhasek az maga, és az felebaráttya üdvesegiért. 

10 az imádságra, és az oktatásra adván m a g á t ^ 
De niég nem elég az jó szándék, az egyházi rendhez, meg 

kel azt is visgálni, ha arra alkalmatos vagyé., három féle 
fogyatkozás tészi pedig az embert arra alkalmatlanná, az 
mely az elmében, az akara tban. vagy az szokásban találta-

20 t ik. az testi fogyatkozásokrol nem is szollok. noha vannak. 
ollyanok. az meJlyekért egyházi nem lehet lenni., az elme-
nek fogyatkozása, mikor tompa. ostoba. kemény, tudat lan, 
az illyen elmejü ember, lehetetlen hogy vegben vigye az 
egyházi hivatalokot. 

20 Az mi az949 szokásban valo fogyatkozásokot illeti, az mely 
ember az rosz erköltsben élt. vagy az kiben még valamely 
nieg rögzöt szokások vannak. mint az tisztátalanság. ré-
szegség. esküvés, boszu allás. fösvenység. az illyen el ne 
hitese magával hogy alkalmatos legyen. se hogy az Isten 

30 h i t ta volna az egyházi rendben. hogy ha csak meg nem 
jobbitot ta életét. és el nem hadta rosz szokásit 

948 * világtol [tol — soreleji margóra írva, elválasztás után. 1744 ? ] 
és ugy közeliteni magát [magát — beszúrás. 1744.] 

949 az <(fogyatk> szokasban valo fogyatkozásokot 
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III Articulus 
Hogy micsoda kószülettel kel lenni 

az egyházi rendhez 
[128b:] fiam ez az harmadik950 dolog, az mellyet jol meg 

kel visgálni. ha ehez az rendhez van kedved, mert sokszor 
5 törtónik, hogy azok. kik erre az rendre szándékoznak., nem 

hitetik el magokal, hogy erre tiszta és szent élettel kel 
keszülniek még joval az elöt. hogy abban mennyenek. mivel 
az keszületlenségtöl vagyon. hogy meg gyalázak az egyházi 
rendet. élvén abban hasonlo életet, mint az elöt. 

10 fiam hogy jol meg értethesem veled, csak azt kel elödben 
tennem. hogy micsoda szent rend legyen ez. hogy ha pedig 
ollyan nagy és szent., abbol következik hogy szent élettel 
is kel ahoz készülni, és azok meg vetik, és meg gyalázák 
ezt az rendet. ha rosz szokásban lévén, még is ebben az 

lo rendben mennek. és magokot is az örök veszedelemre vetik. 
De hogy el hitethesem veled. micsoda szükséges ehez jol 

készülni, elödben adom az sz. a t tyáknak ez iránt valo 
tanitásit . 

Az nagy szent gergely azt mondgya. hogy azKÍ rendben, 
20 rendel kel fel menni, és hogy az. veszedelmit keresi, az ki 

valamely magos helyre akarván mászni. el hadgya az arra vivö 
garádicsokot. és az leg meredekeb helyt akar fel menni.^ 

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

azután hozája adgya., valamint hogy nem jó az nyers fa 
az epületre, mivel ha nyersen tészik arra. nem hogy azt meg 

25 t a r taná , de még le ront tya . hasonlo kópen nem kel bé venni 
ebben az rendben azokot, kik csak ujontában ter tek ki az 
vótkekböl, hogy ha csak meg nem jobbi t tyák magokot sok 
ideig valo penitentzia tar tásal . 

Szent hieronimus azt mondgya az egyházi rendröl. hogy 
30 jaj annak, ki abban menyegzöi ruha nélkül megyen. azért 

minek elötte abban mennyen., probállya meg ki ki magát . 
mert az egyházi méltoság nem tészi az embert keresztényé, se jo 
erkölcsüvé. ^ 

950 harmadik <árticulus) dolog, az mellyet jol meg kel <(vigás) 
visgálni. 

961 az [Beszúrás. ] 
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-*s. thom. 2. 
2 quaest. 
89. art 1. 
utrum qui non 
sunt exercitati 
in praeceptis. 
debeant ingre-
di953 religio-
nem. 

*Sess. 25. 
Cap.'55 12. 

ífc vae homini illi qui non habens vestem nuptialem ingreditur ad coenam. nihil super 
est,e5í nisi ut audiat, amice quomodo huc intrasti. probet se unusquisque. et sic accedat. 
non facit ecclesiastica dignitas christianum. S. hier. epist 1. 

Szent tamás azt az külömbségit teszi. az egy házi ren-
dek. és az szerzetes rend közöt, hogy az szerzetes rendhez. 
nem ollyan szükséges még az elöre jo erkölcsben valo élet., 
az mint szükséges az egy házi rendhez. mert az egyházi rend, 

5 még elöre valo szentcséget kiván. mely nem szükséges az szer-
zetes rendhez. mivel azért. [129a:] rendeltetet, hogy abban le-
hesen meg nyerni az szenttséget^. 

Mind ezek világosok. de halgasad mit mond az tridenti-
numi Concilium. ez az szent Concilium minek u tánna el 

10 végezte934 volna hány esztendös korban kel az egyházi 
rendben menni, azt mondgya. hogy ámbdr ez az idö szuk-
séges legyen is, de abbol nem következik hogy bé vegyék azokot 
kik azt az idöt el érték, hanem csak azokot, kik arra méltok. 
és az kiknek jol meg probált élettyek öregség hellyet vagyon. ^ 

l o Mind ezek u tan nem lehet abban kételkedni. hogy mi-
csoda szükséges legyen az egyházi rendhez valo keszület. 
de inkáb azon kel szánakodni hogy micsoda roszul vigyáz-
nak erre. ne esél fiam ebben az vétekben. hanem ahoz jol 
keszüly. és ezeket kövesed. 

IV Articulus. 
20 Ennek az résznek. be fejezése. 

Ezekre az fő dolgokra kel hát vigyázni annak. ki az egj'-
házi rendben igyekezik. azért ha arra van szándékod. végy 
magadnak bizonyos idöt, és azon idö alat. 1. sokat imád-
kozál. és gyakorta gyonnyál. és communikály. 2. olvasad. 

25 és elmélkedgyél azokrol figyelmeteségel. az mellyeket mon-
dot tam az egyházi rendröl. fontold meg jol annak nagysá-
gát, és szenttséges voltát , köteleségeit. hogy meg láthassad. 
ha azokot végben vihetedé, és veszedelmit. hogy azt el 
kerülhesed. visgáld meg, minden hizelkedés nélkül, micsoda 

952 super est, ( u t audiat . ) nisi ut audiat , 
953 ingredi <in) religionem. 
954 el vége(z)zte [z <z) fölé írva, mert az előbbi z helyén összefolyt 

a t in ta . ] 
955 Cap.12. [a -q-ból javi tva . ] 
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indulat vezet arra ha valami ollyan benned nincsené, az 
mi aval ellenkeznék. 3. tarcs tanacsot valamely okos szent 
életü egyházi emberel. az ki néked meg mondhasa mire 
kelesék vigyázni. meg is üsmértetvén veled, ha arra alkalma-

5 tos vagyé. 
Hogy ha sok végezésed után. ugyan csak abban az rend-

ben akarsz menni. készüly ahoz ugy az mint kivántatik. 
tiszta és szent élettel. és minek utánna már magadban el 
végezted volna. két dologra956 vigyáz. 

10 1. Adgyad magadot tellyeségel az áitatoságra, az vétket 
ke-[129b:]rüllyed.,957 rosz indulatidot meg zabolázad., ren-
deletlen hajlandoságidot. meg jobbittsad, az keresztényi jo 
erkölcsökben foglallyad magadot. az tisztaságban. aláza-
toságban. szemérmeteségben., kerüllyed az világi rosz szoká-

15 sokot. és társaságokot, gyakorollyad az szenttsógeket. jó 
könyveket olvass. mindenek felet958 az uj testamentumot. és 
ollyanokot, kik az egyházi rendnek köteleségire tanyitanak. 

légyen mindenkor az szemed elót sz. hieronimusnak ez az 
szép mondása. élly olly szentül az klastromban. hogy meg 

20 érdemellyed az clericuságot. és hogy az vétekel meg nem mocs-
kositván ifjiuságodot. az kristus jesusnak oltárához járulhas 
tökélletes tisztaságban.^r ezeket fiam jol meg gondold. mert 
ez neked szól. 

^i ta age, et vive in monasterio, ut clericus esse merearis. ut adolescentiam tuam. nulla 
sorde commacules, ut ad altare christi quasi de thalamo virgo procedas. 
S. hier epist ad rusticum. 

2. készüly ehez az rendhez. jó erkölcsü élettel. de szüksé-
25 ges hogy az szorgalmatos tanulásra adgyad magadot, hogy 

alkalmatos lehes az Isten szolgálattyára. ebben az rendben. 
erre lelek szerént tartozol. mert azt el mulatván. érdemet-
lené tennéd magadot. az magad hivatallyára. mert az Isten. 
ki veti azt az papságbol. az ki meg veti az tanulást^ de még 

50 töb, mert számot adcz az Istennek mind azokért az vétke-
kért. mellyek az te tudatlanságodtol jönek. 

Az anyaszent egyházban semmi nem okoz nagyob roszat. 
mint az papoknak., tudatlanságok. oka az nép meg 

9 5 s k é t do log v i g y á z . [ í r á s h i b a b ó l e l m a r a d t a ra r a g . ] 
9 5 7 k e [ 1 2 9 b : ] < / > r ü l l y e d . , 
9 5 R * felet [ B e s z ú r á s . 1 7 4 4 ? ] 
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romlásának. az lelkek veszedelmének, lehetetlen hogy az 
mely egyhazi ember tudatlan. hogy az rest, és henyélö is 
ne legyen., mert mivel tudatlan, az tanulást is nem kedvel-
heti. az henyélés pedig, az vótekben veti. ezt minden nap 

D láttyuk. de ámbár rosz erkölcsü ne lenne is. de az henyéllés 
vétek az papban. 

Hát még az nép iránt micsoda sok rosz. következik. az 
egy házi embernek tudatlanságáért. mivel alkalmatlanok959 

hogy munkálkodhasanak az lelkek üdveségiben. az népnek 
10 tölle nem is lehet semmi segittséget venni az lelki dolgokban. 

nem is lehet azt960 meg fogni, mennyi lélek vész el az papok 
tudatlanságok miat. szent bernárd mondgya. hogy az anya-
szent egyház nagy szomoruságal szánnya: micsoda vesze-
delemben vannak az ollyan [130a:] lelkek. mikor az pasztor 

15 nem talál legeltetö helyt juhainak., mikor az vezetö. nem 
üsméri "az üdveségnek uttyát. sem az szolga. az ö urának 
akarattyát.^ 

^quid enim periculi sit ubi non invenit981 pastor. pascua. dux ignorat. itineris Tiam. 
servus nescit domini981 voluntatem. ecclesia quotidie multipliciter. et miserabiliter 
experitur. s. bern. in declamationibus. 

Oh édes gyermekem visgáld meg jol ezeket. és rettegj. 
attol hogy tudatlanságod oka ne legyen az lelkek963 vesze-

20 delmének. az kik az kristus jesus drága szent vérin váltat-
tak meg. hanem adgyad magadot tellyeségel az egyházi 
rendhez. valo tanulásra. és arra czélozz, hogy magadot alkal-
matosá tehesed az Isten szolgálattyára abban az rendben. 
az melyben hivut téged. 

2D Egy szoval midön ehez az rendhez készülsz,. az szemeid 
elöt legyenek. szent ágostonnak ezek az szép szavai. az ki 
tanácsot adván egy jó akarojának. azt mondgya., minden-
nek elötte arra kérlek, hogy az te jó erkölcsü okoságodal. gon-
dold meg jól. hogy nincsen semmi ez életben. és fö képen az 

30 mostani idöben. könnyeb, és kedveseb az emberek elöt mint egy 
püspöknek, egy papnak. vagy egy diaconusnak hivatallya. 

9 5 9 alkalmatlanok < az) hogy 
9 6 0 * azt [t — későbbi beszúrás. 1744?] 
961 non invenit<ur) pastor. 
962 doni 
9 6 3 az lelkek <(sz) veszedelmének. 
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hogy ha abban csak kedvek szerént akarnak járni. de Isten elöt 
annál nincsen nyomorultab. keserveseb. és kúrhozatosab., ismét 
nincsen semmi ez életben. és föképen az mostani idöben nehe-
zeb, sullyosab. és veszedelmeseb. mint egy püspöknek, egy pap-

0 nak. egy diaconusnak hivatallya. hogy ha azt ugy viszik vég-
ben az mint kivántatik. de meg annál ninesen boldogab Isten 
elöt. ^ 

^aute omnia peto ut cogitet religiosa prudentia tua. nihil esse in hac vita et maxime hoc 
tempore facilius et levius et hominibus acceptabilius episcopi. presbyteri diaconi officio. 
si perfunctorie at adulatorie res agatur. sed nihil apud deum miserabilius et tristius et 
damnabüius item nihil esse in hac et maxime hoc tempore difficilius, laboriosius et peri-
culosius episcopi aut presbyteri aut diaconi officio, sed apud deum nihil beatius985 si eo 
modo militetur quo noster imperator jubet. S. Augst epist 184. 

Tizedik Resz 
Az szerzetességnek rendiröl 

Az. egyházi rend u tán . már az szerzetességnek rendire 
10 jövök az melynek is választása. nem aláb valo keppen jár. az 

elsönél. 
Igen dicséretes az jó szerzetes. az ki is mindent el hagy-

ván.964 egyébre gondgya nincsen, hanem hogy az Istennek 
tessék, az békeséges türésnek. és az alázatoságnak végben 

10 vitelével, élvén az ö eleiben adatot rendnek meg ta r tásában . 
és távul az világi gondoktol. hogy magát tellyeségel az iga-
zán valo tökélleteségnek966 tanulására adhassa. 

De meg ellenben. igen szomoru. állapot, és szánakodásra 
mélto [130b:] az ollyan szerzetes., az kinek csak az ruhája 

20 szerzetes. és az ki távulab vagyon az tökélleteségtöl. akár 
mely rosz életü világi embernél. az ki még az világot. és az 
világi dolgokot szereti. az kiben uralkodik az kevélység. 
irigység. nem is beszéllek azokrol. kik csak könnyen menvén 
az szerzetben. és az Isten akara t tya nélkül, azután holtig 

20 valo nyomoruságban, és szomoruságban estek. 
Hogy jol lehesen ezt az rendet választani, ahoz két dolog 

kivántat ik. elsöben azt jol meg kel üsmérni, az az. hogy mi 
légyen az, annak micsoda kötelesógei967 és veszedelmei van-

964 el hagyván. <(egyeb) egyébre [Törlés a sor végén.] 
965 nihil < beatius) beatius [A margónál belement a szövegrész 

tükrébe, azért törölte a szót.] 
96C tökélleteség<(el)nek 
967 köteleségei <(vannak.) és veszedelmei vannak. 
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•fcstatus"" 
religionis est 
exercitium 
quoddam ad 
sanctitatem 
assequendam 
2. 2. quaest 
169 art 1 

nak. másodszor. azt jol meg kel tudni micsoda modal kel 
arrol végezni, és azt meg üsmerni. hogy ha arra hivatalos 
vagyé. 

/ Articulus 
Hogy mi légyen az szerzetes rend. annak micsoda köteleségei 

hasznai, és veszedelmi vannak. 
Az szerzetes rend. sz thamás szerént, az szenttségre969 

valo menetelért rendeltetet. de nem az külsö képpen valo 
szenttséget kel érteni, mely csak az köntösben, és az külsö 
cselekedetekben állyon. hanem az belsö képpen valo szent-

10 tséget. az mely az lélek meg szentelésiben állyon. az pedig 
ugy leszen meg, hogy ha minden rosz kivánságit meg zabo-
láza. az rendeletlen szeretetet el hadgya. magát meg foszt-
tya az teremtet állatokhoz., és az magához valo szeretettöl. 
az Istenhez kapcsollya magát szeretettel. ugyan azért is 

15 hadgyák el az világot. hogy keveseb akadállyal, és egész 
szabadcságal foglalhasák magokot az Isten szolgálattyában. 
ugyan azért is mondanak ellene az világi jóknak. és gyönyö-
rüségeknek. nem csak belsö képpen, valamint minden 
keresztények tartoznak aval. hanem külsö képpen is. hogy 

20 az Istennek adhassák tellyeségel magokot. 
2. Ennek az rendnek köteleségei igen nagyok. mert az 

tökelletes tisztaságnak, és szegénységnek meg tartására köte-
lez, nem csak hogy ez földön ne birjon semmi joszágot, ha-
nem még az maga akarattyátol is meg foszsza magát. csak 

25 az elötte valojának követvén akarattyát. meg tarttsa az 
szabot rendet. és belsö képpen970 legyen [131a:] szenté. 
követvén az keresztényi jó erkölcsöket. 

3 Mint hogy ennek az rendnek köteleségei nagyok. azért 
is vannak nagy hasznai. valamint sz. bernard mondgya. 

30 hogy az szerzetben az ember tisztábban éll. nagyób vigyázásal 
jár. az mennyei kegyelemnek harmattya reája gyakrabban száll. 
bátrabban nyugszik keveseb félelemel hal meg, hamaréb tisztit-
tatik meg az más életben. és böveb jutalmat is veszen az égben^. 

968* [A latin idézet későbbi beírás lehet, mert a tinta színe 
eltérő, sötétebb. 1744?] 

969 szenttségre [n — beszúras. ] 
9 , 0 belsö képpen <Jsz) legyen szenté. 
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^nonne haeo religio, sancta, pura. et immaculata. et homo viyit purius cadit rarius 
surgit velocius iucedit cautius. irroratur frequentius, quiescit securius. moritur fiducius. 
purgatur licitus. praemiatur Oopiosius S. bern. homii. de verbis Domini.8™ 

de ez ollyan szerzetröl értetik, az mint maga mondgya. az 
mely szent. tiszta, és971 szeplötelen, az mellyet szentül visz-
nek végben. és az melyben. az belsö képpen valo szenttsé-
górt munkálkodnak. 

0 Hogy ha ennek az rendnek az hasznai illyen nagyok, 
veszedelmi annak nem aláb valok. sz. bernárd hármat hoz 
elö. 

Az elsö az kevélység. és az maga hittség. ez ollyan kön-
nyen szijja magát akár mely jó cselekedetekben is, hogy 

10 nehéz észre venni.ífc 
3ietimendum enim periculum triplex id est ne forte aut aequare se altéri aut respicere 
retro. aut certe in medio ponte stare seu residere quis velit. s. bern. serm. de tribus or-
dinibus. 

Az második veszedelem midön hátra néznek, hogy viszá 
mennyenek az világban. 

Az harmadik veszedelem., midön szorgalmatlanul viszik 
végben ennek az rendnek hivatallyait. mert ez ollyan ut, 

15 mondgya973 ezaz szent az melyben vagy elöre. vagy hátra 
kel menni, mert az ki abban meg áll., sok rendeletlen-
ségben esik. és az szerzetes köntösben. világi életet fog élni. 

Az elsö veszedelem attol vagyon. hogy az szenttséget 
külsö képpen intézik., ugy itélnek magok felöl valamint 

20 külsö képpen vannak, nem vigyázván arra, hogy az szent-
tség, az léleknek. jó erkölcsiben, és az tökélletes alázatoság-
ban 411. az masodik, és az harmadik veszedelem974 gyakrab-
ban attol vagyon. hogy gyakorta társalkodnak az világiak-
kal.975 holot az szerzeteseknek az igen ártalmas. valamint 

20 sz. bernárd mondgya.^- és sokszor attol vagyon976 hogy nem 
hivattattak erre az rendre. 

9 , 1 és [J — t hoí javítva.] 
972 Diíi. 
973 * mondgya [a — későbbi beírás, valószinűleg 1744-ben.] f. . .] 

sok [:sorvégén; új sor elején:] sok 
974 veszedelem <[gyak> gyakrabban [Törlés a sor végén tollhiba 

miatt.] 
975 az világiakkal. (az^ holot az [Törlés a sor elején. ] 
970 * vagyon [ Beszúrés. 1744 ? ] 
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^necesse esfc ut quisque religiosus si salvari desiderat saeculuia contemnat et sese intra 
monosterü Claustra concludat. S. bern. lib de modo bene vivendi serm. 66. 

fiam ezeket kel hát meg gondolni ha szerzetes akarsz lenni. 
meg mondom hát nóked micsoda rendet kel tartani és mi-
képpen lehesen meg üsmérni. ha arra hivatalos vagyé. 

II Articulus 
Hogy miképpen lehesen meg üsmérni az szerzeteségre valo 

5 hivatalt. 
[131b:] Elöször, hogy ha éresz valamely indulatot ehez az 

rendhez, azt kine vessed az elmédböl. mert ugy lehet hogy 
az Istentöl vagyon. se mindgyárt arra ne álly. mert emberi 
indulatbol is lehet. hanem belsö képpen kel meg visgálni ha 

10 Istentöl vagyoné. mert ha ö tölle vagyon engedelmeskedni 
kel. de ha nem tölle vagyon. semmit nem kel cselekedni. 
K. Hogy lehesen hát azt meg üsmérni ? 
F. fiam végy magadnak egy darab idöt. az melyben ebben 
az nagy dologban foglalatoskodgyál.. és négy dologra 

15 vigyáz 
1. vond el magadot azoknak társaságoktol. kik az szerze-

teséget jovallyák. az oka ennek világos. mert977 valamég 
arra ingerelnek. addig meg nem üsmérheted ha az Istentöl 
vagyoné arra hajlandoságod. vagy az emberek jovallásábol. 

20 És noha az Isten az emberek eszköze által ád némelykor 
jó szándékot mi belénk. de mint hogy az ritkán vagyon, 
hogy azt meg tudhasad ha az emberek javallása az Istentöl 
vagyoné. abban nincsen bizonyosab mod., mint hogy távo-
zál el egy ideig másoktol. és csak az Istent halgasad. figyel-

25 mezvén arra. hogy belsö képpen mit fog néked mondani. 
valamint az propheta mondgya. audiam quid loquetur in me 
dominus. meg halgatom mit fog az ur én bennem mondani^ 

2. kérjed szorgalmatoságal meg mutatni néked akarattyát. 
tarttsa meg indulatodot ha ö tölle vagyon. és vegye el978 ha 

30 nem tölle jö,. mondgyad néki mint sz. péter uram ha te 
vagy, parancsollyad had mennyek hozád.^r mutast meg néki 
hogy kész vagy az halgatásra az iffiu samuellel beszély uram 

977 mert [meVíből javítva az ékezet áthúzásával. ] 
978 vegy e^l^ el 
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mert halgat téged, az te szolgád% és sz. pállal. uram mit 
akarsz. hogy cselekedgyem ? -fc. 

3. visgáld meg jol az következendö dolgokot. 1. az köte-
leségeket. hasznait, és veszedelmit az szerzetes rendnek. az 

5 mellyekröl már beszólettem. 
Micsoda szándék vezet erre az rendre. mivel annak nem 

más-[132a:]nak kel lenni, hanem hogy az világot el had-
gyad. és penitencziát tarcs. magadot belsö képpen meg szen-
tellyed, kövesed979 az keresztényi jó erkölcsöket. nézd meg 

10 ha ezé indulatod, magadnak nem hizelkedvén. mivel ha más 
indulat vezet erre az rendre., szándékod nem az Istentöl 
vagyon. visgáld meg ha arra alkalmatos vagyé. nincsené 
valami ollyan benned mely ez rendel ellenkeznék. nyava-
lyás980 nem vagyé. álhatatos elméd vané. mert az változo és 

10 álhatatlan elme alkalmatlan az szerzetes életre. 
4. Mindenek felet magadtol ne végez semmit. és tanács 

nélkül. mert ez igen közönséges az iffiaknál. az kik nem 
mástol. hanem csak az magok elméjektöl kérvén tanácsot. 
gondolatlanul az szerzetben ugranak., attol vagyon hogy 

20 sokszor ketelenek el hadni. vagy ha el nem hadgyák is. 
szégyenböl, azután nyomoru életet élnek., ekképpen981 ne 
cselekedgyél. hanem közöllyed szándekodot valamely okos 
emberel. fö képen az gyontato atyádal. 

Midön már ekképpen cselekedtél volna egy darab ideig. 
20 ugy mint hat holnapig vagy továb is, és982 ha az szerze-

teségre valo akaratod benned meg marad.983 szándékod is 
ollyan az micsodásnak kel lenni, az az, tiszta, és szent. és 
se testedben, se elmédben valamely ellenkezöt nem találsz 
evel az rendel. akoron el hiheted hogy szándékod az Isten-

30 töl vagyon. és az szerzetre hivatatol. tölle., ha pedig meg 
gyengül indulatod, és el fogy, az jele hogy csak emberi 
indulat volt. 

979 * kövesed [követhől javí tva; hosszú f — í-ből jav. , ed — sorköz; 
beszúrás. 1744.] 

980 nyavalyás <V) nem vagyé. 
981 ekképpen [Második p — 6-ből javí tva elválasztás u tán , a sor 

elején. ] 
982 és <(hogy) ha [ha <(hogy) fölé írva. ] 
983 meg marad. <még is,) szándékod is 
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Azt mondhatnák néked erre. hogy az Isten sugarlását 
hamarjában kel vegben vinni, mert az sokára valo halasz-
tásért. azt el984 lehet veszteni. valamint sz. ambrus mond-
gya. hogy az szent léleknek kegyelmit nem kel lassan 

5 követni. 
Azt felelem erre. hogy igen is ugy van. midön azt meg 

üsmérhetni985 hogy tellyeségel az Istentöl vagyon. de minek 
elötte azt meg lehesen üsmérni. nem csak jo el halasztani 
de kivantatik is. fö képen az nagy dolgokban., mert ekkép-

10 pen cselekedni, nem hogy az Isten kegyelme ellen vétenénk. 
de azt követtyük az mit az szent lélek parancsol. nehidgye-
tek minden léleknek. hanem probállyátok meg a lelket hogy ha 
Istentol vané. 

• . 

III Articulus 
Arra986 idöt kel venni. hogy meg lehesen üsmérni ha987 az 

15 szerzeteségre vagyé hivatalos. 
[132b:] Ha az Isten bizonyos jelit adná mindenkor aka-

rattyának. az nagy dolgokban. az bizonyos hogy nem kéne 
idöt venni se az végezésre, se az végben vitelre. de mint 
hogy rend szerént néki nem tettzik ekképpen cselekedni. 

20 valamint az apostol mondgya. hogy ne hidgyetek minden lel-
keknek966 hanem probállyátok meg az lelkeket ha Istentol van-
naké. meg másut. hogy az sátán is el változik világoságnak 
angyalává^ ez igy lévón nem csak jó el halasztani, hanem 
még szükséges. és meg egyezik az Isten rendelésivel. az ki 

25 is azt akarja. hogy illendö989 modal üsmérjük meg aka-
rattyát, 

984 el (vesz t ) [Törlés a sor végén;] lehet^ni.) veszteni [el veszt-
hetniből javí tva; le — sor előtti margóra írva, het elé.] 

985 • üsmérhetni [hetni — későbbi beirás a soreleji margóra; az r 
betű is későbbi beírás a sor végén. 1744.] 

986 Arra [Első r—z-ből javí tva. ] 
987 ha [Beszúrás;] az szerzeteségre vagyé<(lo) [eredetileg valo 

volt . ] 
988 lelkeknek [Második l — £-ból javí tva. ] 
989 illendö <üs) modal üsmérjük [modal — sorvégi margóra írva, 

a törlés mellé.] 

3|el ioan. 4. 
*2. Oor. 11. 
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Már meg mondot tam micsoda három mód legyen. az. az 
jóélet , azimádság, és az tanácskérés. az jó élet el törli az mi 
leg inkáb meg akadállyozná az Isten kegyelmit. az az aka-
dály, az vétek, az imádságal meg nyerjük. de az buzgo, alá-

5 zatos, és végig tar to legyen. és az jó tanácsal magunkot 
vezethettyük az Is ten akara t tyának meg üsmérésire. midön 
az Isten sz. pált meg térité. azt kérdó tölle, u ram mit akarsz 
hogy cselekedgyem. az ur ananiashoz küldé. hogy tölle meg 
tudná akara t tyá t . és midön ananiás pálhoz mene. imádkozva 

10 találá. és meg mondá néki az Isten akara t tyá t . ekképpen 
kel há t cselekedned. 

Az hivataloságodnak pedig jelei három. az alázatoság, az 
elmének csendesége, és az álhatatoság. az alázatoságon azt 
ér tem, midön az magunk itéletihez nem bizunk, hanem az 

15 másokét követ tyük. illyen nagy dologban. az csendes elmén 
pedig, mikor készek vagyunk az Isten akara t tyá t követni. 
akár mely felé fordittsa azt. midön elegendö képpen. meg 
üsmérjük aztot., az álhatatoságon azt értem, mikor végig 
meg marad az elmében az indulat. 

20 Ezek az harom jelek. az mellyek által rend szerent szokta 
az Isten ki nyilatkoztatni akara t tyá t , és ha valamellyikben 
fogyatkozást látz, kételkedhetel. hivatat tásodban. ha pedig 
mind az harom fel találtatik benned. magadal el hitetheted 
hogy az Isten hi téged. 

20 K. Mi szükség ennyi sok féle dologra vigyázni. az ki szer-
zetes akar lenni, annak esztendöt adnak az probára. az alat 
meg visgálhattya mind ezeket? 
F. fiam valo hogy az ugy van., hogy ha ollyan könyü volna 
az szerzetből ki menni. mint abban menni. de mint hogy 

30 sokszor történik [133a:] hogy az ki az szerzetben ment. ót 
is maradot. félvén at tol hogy változo elmének ne tar t tsák. , 
vagy valamely más emberi tekintetért , vagy pediglen az 
világban álhatat lannak fogják tar tani , mint ollyat az ki 
semmire valo, azért, mind ezekre valo nézve,, csak azt 

35 jovallom hogy jol meg visgállya az ki az szerzetben akar 
menni ha arra hivatalosé, még annak elötte. 

Cselekedgyél há t ekképpen fiam. ha szerzeteségre van 
kedved, mert, ha aval az tiszta szándékal fogod követni az 
mit mondot tam. hogy az Isten akara t tyá t meg üsmérhessed, 
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az Isten is arra az rendre fog vezetni, az mellyet készitet 
néked. álhatatos9 9 0 elmét ád. el is végzi benned azt az jó991 

munkát az mellyet el kezdet. valamint sz. pál mondgya. 
qui coepit invobis opus bonum. perficiet. Confirmabit. soli-

5 dabitque 

Tizen egyedik Resz 
Az külömb külömb féle992 világi életnek rendeiröl. 

Valamint hogy az egy házi és szerzetes élet veszelemel993 

jár. az világi élet is hasonloban forog, azért arra még elöre 
kel vigyázni. és mint hogy az rendek külömb félék, az vesze-

10 delmek-is külömbek annak okáért az világi föveb rendekröl 
fogok szolni azért. hogy mindenik meg visgálhassa. azt. az 
mellyiket magának akarja venni. és meg üsmérhesse annak 
köteleségeit. 

/ Articulus. 
Az nagy renden valokról. és azokrol kiknek 

másokot kel igazgatni 
Ha ez világon valamely nehéz rend vagyon, ez az rend 

az akinek másokot kel igazgatni. ugy mint az királyok. és 
az fejdelmek, az kiknek nágy994 hatalmok vagyon. az urak 
akiknek valamely helyt kel igazgatni. az birák és más tisz-

20 tek. kiknek hatalmok mások alá van vettetve. hogy ha 
ollyan rendben születtél, vagy arra hivat tál hogy másokot 
igazgas. vigyáz995 annak az rendnek nehézségi.[133b:]re, és 
meg számlálhatatlan veszedelmire. annak okáért olvasad ezt 
figyelmet eségel: 

2ö 1 vigyáz arra hogy kevély. és maga hit ne lógy. azért 
hogy fellyeb valo vagy másoknál., emlékezel meg arrol, 

990 álhatos [fráshiba;] elmét ád. el el is végzi [az igekótő ismétlése 
íráshiba. ] 

991 az jó [a—j-ből javí tva . ] 
992 féle {el^ világi életnek 
983 veszelemel [Elírás? vagy a veszedelem rövid alakja? Vö. 

1028. sz. jegyz. is. — L. a főszöveg 470. sz. szövegjegyz. ] 
994 nágy [máso-ból javi tva; a fölötte és alább levő másokot 

hatására. ] 
995 vigyáz [y—a-ból, á — z-ből javí tva; először vigaz volt.] 

650 



hogy nientöl fellyeb vagy emeltetve. annál inkáb félhetz. 
valanűnt az irás mondgya. hogy mentöl nagyob vagy, annál 
inkáb meg alázad magadot.^ . hogy ha fellyeb valonak tettek 
téged. azért fel ne emellyed magadot^ 

5 2. Ne tekinttsed az magad rendit ugy, mínt valamely bol-
dogságot. hanem mint egy nehéz996 terhet, ne ugy mint 
ollyan dolgot. mellyet987 jovodra adtak volna neked, hanem 
az mások jovára. tud meg azt is, hogy azok, az kiknek paran-
csolsz. nem te eretted vannak. hanem te vagy ö érettek. te 

10 néked ök tar toznak tisztelettel. engedelmeségel, és hüségel. 
de te nehezebel. tartozol nékik. ugy mint. gond viselésel. 
segittségel. vigyázásal, és igazságal. 

3 Hitesd el azt magadal. hogy akár mely nagy hatalmod 
legyen is. de azt az Istentöl vetted. ö vévén tégedet szolgá-

u jának hogy az embereket igazgasad. ebböl következik hát, 
hogy az ö akara t tya szerént is kel öket igazgatni. és hogy 
kemény számadásal tartozol néki. igazgatásodért. 

4. legyenek gyakorta szemeid elót ezek az re t tentö szavai 
az szent irásnak. kemény itélet szál az fejdelmekre. az hatal-

20 masoknak kemény büntetések lészen.% 
két dologra kel gondodnak lenni, az magad rendiben, 

elöször. az jó élet. és az jol igazgatás. 
Az mi az elsöt illeti. ugy kel élned. valamint Isten félö 

emberhez illik., parancsolván az magad indulatinak, az 
2o Isten törvényihez szabván magadot minden cselekedetid-

ben. meg gondolván. hogy gyalázatos. másokot igazgatni. 
és nem tudni magát igazgatni az embereknek parancsolni,. 
az rosz indulatoknak. és az ördögnek szolgálni. 

A jó életel998 tartozol az rendért az melyben vagy, mivel 
30 az Isten hellyit tar tod. tartozol hát ötet követni szenttségi-

ben 
[134a:] Aval tartozol az alat tad valoknak jovokra, az kik 

nyomorultak lesznek. ha gonosz ember igazgattya öket. 
valamint az bölcs mondgya. hogy mikoron uralkodnak az 

996 nehéz <rendet.) terhet , 
997 mellyed [ íráshiba.] 
998 * A jó életel<Aval) tartozol (azér t ) az rendért [̂ 4 jó életel — 

<(Aval) elé írva 1744-ben.] 
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igazak, örül az nép, mikoron pedig uralkodik az gonosz. ohajt 
az nép^ . 

Ugyan azért parancsolta999 az Isten az ó törvényben az 
királynak. hogy mindenkor magánál hordoza. az törvény-

0 nek könyvét. minden nap olvasván azt, hogy meg tanullya 
az urat félni. és 'hogy meg tarttsa az ö beszédit és ceremoniáit. 
mellyek meg vannak hagyva az törvényben^ 

Az te példád sokat tészen az te a lat tad valoidon. ha jó 
vagy követni fognak az joban ha rosz erkölcsü vagy, abban 

10 is követni fognak. valamint az bölcs mondgya, hogy valami-
nemü, az kössegnek birája. az ö szolgai is ollyanok., és valami-
nemü az városnak hadnadgya. ollyan annak minden lakosi 
is.jfc csak egyedül példa adásodal, sok jót. vagy roszat okoz-
hatz. azokért az vétkekért pedik Isten elöt vétkes lész. az 

15 mellyeket cselekesznek mások te reád valo nézve 
Emlékezél meg az jeroboam király példájárol, ez az fej-

delem az királyságra fel emeltetvén, alig1000 vévé kezihez 
az birodalmat. hogy el hagyá az Istennek szolgálattyát. és 
az bálványoknak szolgála, az ö példájára. az egész nép bál-

20 ványozo lön, söt még az maradékok is két száz esztendeig 
azok valának., és az irás mindenkor irtozásal beszél ezen 
király felöl. mondván. hogy vétkezet. és vétkeztette az izrael 
népit.% és még midön az töb királyokrol beszél is. azt 
mondgya hogy az jéroboam1001 uttyát követték. az ki az izrael 

20 népit vétekben hozta. 
Az második gondod az legyen, hogy jol igazgas, meg emlé-

kezvén arrol, hogy azok kik másokot igazgatnak. az Is ten 
képit1 0 0 2 viselik igazgatván alattok valojokot láthato képen. 
valamint ö igazgat mindeneket lá thata t lan képen gondvise-

30 lésivel, annak okáért, ha az ö képe vagy. igyekezél hozája 
hasonlitani, és mint hogy ö, nem csak hatalomal igazgat. 
hanem bölcseségel, kegyeségel,1003 és igazságal., ekképpen 

999 parancsolta <Vala> az Isten az ó törvényben az kirá^lyoknak.) 
rálynak. [Törlés elválasztas után, új sor elején. ] 

íooo * a]ig, [g/íjjrből javí tva; esetleg fordítva. Mikes elig alakot is 
használ. 1744.] vévé <[az) kezihez az birodalmat. 

) 0 0 1 [kSorvégen:] jéro- [új sor elején:] roboam 
1 0 0 2 k é p i t </> v i se l ik 
ioo3 kegyesége l , < ig ) és i g a z s á g a l . , 

*prov. 29. 

*Deut. 17. 

*Ecoles 10. 

* 3 reg. 14. 
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kel neked is cselekedned. rendedben, cselekedvén mindent 
okoságal. . az a la t tad valokhoz1004 kegyeségel lenni. minde-
niknek igazságot tenni mivel az hatalom, bölcseség nélkül. 
fene vadhoz hasonlo. az jóság nél-[134b:]kül, kegyetlenség, 

5 az igazság nélkül pedig to lvajság .^ 
Mindenek felet hatalmadot és erödet, az vallás meg tar-

tására kel forditanod, az Isten tiszteségit keresed, az vótket 
el töröllyed, az gonoszokot ki ir t tsad, meg tar tani és nevel-
ned kell. az Isteni szolgálatot azok közöt kik a la t tad van-

10 nak, mivel az Isten ez végre rendelte az világi hatalmot. és 
ha ezt végben nem viszed. számot fog kérni az itéletkor 

Az vallás után, az testi jovokra is gondodnak kel lenni az 
alat tad valoidnak, hogy ök nyugodalomban legyenek. meg 
oltalmazván öket az gonoszoktol. holot az Isten erre rendelt 

15 tégedet. halgasd meg örömest panaszokot: had járulhasan 
könnyen minden te hozád. mivel az igen nagy vétek az 
nagy uraktol. hogy az alá valok. nem mehetnek hozájok. 
hogy igazságokot kereshesék. valamint az irás mondgya. 
hogy az árvának igazságot nem tesznek. és az özvegynek dolga. 

20 bé sem megy hozájok.^ . ne várjad azt hogy panaszolkod-
gyanak. hanem elözd meg azokot az kiknek valami fogyat-
kozások vagyon. meny végire micsoda rendeletlenség lehet 
az tiéid közöt. hogy azt meg orvosolhasad. 

Ne hadgyad magadot meg gyözetni az hizelkedéstöl. mert 
25 az ront tya az nagy urak elméjit. az kik is nyomorultak az 

iránt, soha nékik meg nem mondgyák az igazságot abban az 
dologban. az mellyet kéne tudniok. távoztasd el magadtol 
az hizelkedöket. és t a r t t sad öket,1005 ugy, mint leg nagyob 
ellenségidet, ellenben pedig szeresed azokot kik néked meg 

30 mondgyák az igazságot, kedvellyed azokot kik meg inte-
nek. és arra adgy alkalmatoságot nékik. jaj mely ri tka az 
a nagy ur, az ki ezt kövesse 

Oltalmazad magadot az fösvénységtöl, és az telhetetlen 
pénz gyüjtésitöl, mert ez ollyan mint az méreg az nagy urak 

35 közöt, re t tentö sok vétkekben is esnek ez iránt. mivel ettöl 
származik az igazságtalanság. az eröszakoskodás. az ár ta t -

1004* ala t tad [Szóvégi a—o-hól javí tva;] valokhoz [hoz — sor-
közi beszúrás. 1744.] 

1005 öket, <(mint) ngy, mint 
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lanok el nyomatatások. és töb efféle rendetlenségek. az 
mellyekért sohajt az szegény nép. az nagy urak igazság-
talan, és kegyetlenségek alat. 

[135a:] Az boszu állás ollyan vétek. az mellyet el kel 
0 kerülni, ez annál is közönsegeseb az nagy urak közöt, hogy 

az hatalom az kezekben vagyon. és sokszor az igazságnak 
szine alat. boszut állanak. noha az magok rosz indulat tyo-
kot követik. az melyben igen meg csallyák magokot., mivel 
az igazság az közönséges jót tekinti . az boszu állásban pedig 

10 az magoknak valo elég tételt keresik. 
De az boszu állást kerülvén. vigyáz hogy más vétekben 

ne esél. mely az felettéb valo szelidcség, és lágycság az bün-
tetésben, holot tartozol hogy abban szorgalmatos légy. fö 
képpen midön az vétek az közönséges jo ellen vagyon. még 

lo inkáb ha az vallásal ellenkezik. az el mulatásért számot adcz 
az Istennek., ákáb. az izraelnek királlya meg kegyelmezvén 
valamely embernek. az prophéta meg feddé rolla, mondván. 
mint hogy te meg nem feddetted azt az embert. az ki az halált 
meg érdemlette, azért az1006 te életed vész el hellyette.^ három 

20 esztendö mulva béis tellyesedék mert ugyan az ölé meg. az 
kit ö meg nem ölete. 

Hogy meg mutassam néked mit tégyen jol igazgatni máso-
kot. két bizonyságot hozok elö. az nagy urak oktatásokra. 
kérlek olvasad figyelmeteségel. 

20 Az elsö az sz. irásbol valo. meg látod micsoda keményen 
inti az szent lélek az nagy urakot. és az itélö birákot. 

Hallyátok meg azért királyok, vegyétek eszetekben., és tanul-
lyatok föld határinak birái. füleitekben vegyétek sokaságon 
uralkodok, és kik dicsekedtek nemzettségeknek sokaságával. 

30 mert az urtol adatot ti néktek az hatalom., és az birodalom az 
felséges Istentöl. ki az ti cselekedetteket meg visgállya. és tandcs-
toknak vegire megyen. mert az ö országának szolgai lévén, nem 
itéltetek igazán. meg sem tartottátok az törvényt, sem az Isten-
nek tanácsát nem követtétek. rettenetesen és hamarságal. rajta-

3D tok lészen, mert kemény itélet szál az fejdelmekre. mert az 
szegény mélto könyörületeségre, de az hatalmasoknak kemény 
büntetések lészen. mert az ur senkinek személlyének nem ked-

1006 az <elet> te életed 
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vez. és nem fél az nagyságtol, holot mind naqyot. mind kicsint 
ö teremtet. és egyenlö képpen mindenikre gondot visel.. az 
hatalma[135b:]sokra pedig kemény büntetés következik^ . ad-
ná Isten hogy mind azok. kiknek valamely hatalmok van ez 

0 világon. hogy gyakran olvasnák ezt az intést. 
Az másikra szent agoston tanyi t , ekképpen is irja le az 

fő rendeknek köteleségeit. 
Mink nem tarttyuk az keresztény császárokot boldogoknak, 

(ez az fö rendeknek is szol.). azért hogy sokúig uralkodtak. 
10 gyermekeket Iwltok után magok hellyekben liadták. vagy hogy 

mind kiilsö, mind belsö ellenségeket meg gyözték, mert mind 
ezek meg adattak volt. az pogányoknakis. az kiknek nincsen 
semmi részek az Isten országában. és az Isten ezt irgalmaságá-
bol cselckedte. azért hogy1007 keresztények azokot az jokot. ne 

lo tarttsák, leg nagyob joknak.% 
3£neque enim nos christianos quosdam imperatores ideo felices dicimus. quia vel diutius 
imperaruut. vel imperantes filios morte placida reliquerunt. vel hostes rei publicae do-
muerunt vel inimicos cives adversus se insurgentes et cavere, et opprimere potuerunt. 
hoc enim et alia vitae hujus aerumnosae. vel munera vel solatia quidam etiam cultores 
daemonum accipere meruerunt, qui non pertinent ad regnuin dei. quó pertinent isti, 
et hoc ipsius misericordia factum est, ne ab illo ista qui in eum crederent velut summa 
bona desiderarent. S. Aug. lib 5. de civitate Dei. Cap. 14. 

Ha nem azért tarttyuk boldogoknak öket. hogy lia igazságal 
uralkodnak. 
Hogy ha az nagy dicséretek. és tiszteletek közöt, mellyekel van-
nak mások ö hozdjok. fel nem fuvalkodnak kevélységel. de söt 

20 még meg emlékeznek arrol hogy halando emberek. 
Hogy ha hatalmokot az Isten méltoságanak. szolgálattyának, 

és az vallásnak, nagyobulására1008 és ki terjedésire fordittyák 
Hogy ha az Istent szeretik,1009 félik és tisztelik, 
Hogy ha inkáb szeretik azt az örökké valo országot az mely-

2a ben nem kel felniek az társaságtol. 
Hogy ha késedelmesek az büntetesben. és könnyek az meg 

engedésben. 
Hogy ha az büntetést az közönséges nyugodalomért, és nem 

az magokért valo boszu állásért cselekszik, és ha azért1011 enged-

ioo< hogy {az) keresztények azokot az jokot. 
1008 nagyobulására <for) és ki terjedésire fordittyák 
1 0 0 9 szeretik, <és> félik és 
1010 g ; < e o ) e a n d e m 
1011 azért [a —e-ből javítva. ] 
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nek meg az bünösnek hogy reménlik meg terésit. és nem azért 
hogy meg nem akarnák büntetni az vétket. 

Hogy ha irgalmaságal, jó tétellel meg enyhittik azt az 
[136a:] keménységet. mellyel kel lenniek sokszor. 

5 Hogy ha magokot annál is inkáb meg tartoztattyák az rosz 
kivánságoktol., hogy hatalmok vagyon1012 annak vegben vitelére 

Hogy ha nagyobnak tarttyák az magok rosz kivánságoknak 
parancsolni. mint sem az egész földön lévö népeknek. 

Hogy ha mind ezeket nem az hejában valo dicsöségért cselek-
10 szik. hanem az örökké valo életnek szeretetiért 

Hogy ha el nem mulattyák bünöknek bocsánattyáért, aláza-
toságokot. irgalmaságokot. és ímádságokot az Istennek áldozni 

Azt mondgyuk hogy azok az nagy renden valok. az kik ekkép-
pen élnek, azok boldogok ez életben az reménség által. az másik-

lo ban1013 pedig valojával.%. 
^sed eos felices diciinus si juste imperant. si inter lingvas sublimiter honorantium et 
obsequia nimis humiliter salutantium non se extollunt. sed se homines esse meminerint. 

. si suam potestatem ad dei cultum maxime düatandum majestati ejus famulum faciunt. 
si deum timent. diligunt colunt. si plus amant iliud regnum ubi non timent habere con-
sortes. si tardius Tindicant facile ignoscunt, si eandem vindictam pro utilitate regendae 
tuendequae rei publicae. non prosaturandis inimicitiarum odiis exerunt. si1010 eandem 
veniam non ad impunitatem iniquitatis, sed ad spem correctionis indulgent. si quod aspere. 
coguntur plerumque decernere, misericordiae lenitate. et beneficiorum largitate com-
pensant. si luxuria tanto eis est Castigatior, quanto posset esse liberior. si malunt. cupi-
ditatibus pravis quam quibuslibet imperare, et si haec omnia faciunt non propter ardo-
rem. inanis gloriae, sed propter charitatem felicitatis aeternae. si prosuis peccatis humili-
tatis, miserationis et orationis sacrificium deo suo vero immolare non negligunt. tales 
christianos imperatores dicimus esse felices. interim spe. postea reipsa futuros, cum id 
quod expectamus evenerit. S. Augs. lib 5. de civitate Dei. cap. 14. 

II Articulus 
Az itélö biráknak, és azoknak kik törvényes dolgokban 

forognak. hivatallyokrol 
Mind azok az miket ide fellyeb mondot tam. az itélö birá-

kot is illeti. de vannak még más bizonyos köteleségek az 
20 mellyekhez kel készülni azoknak kik ez tiszttségekben akar-

nak menni. 
fiam ha erre van szándékod, mindenek felet eszedben 

legyen hogy mire inté az sz. király josaphát az birákot, jol 
meg lássátok mit cselekesztek. mert nem ember képiben itéltek 

2o hanem az urnak képében. ki az itéletben jelen vagyon. azért az 
urnak félelme legyen rajtatok. okkal cselekedgyetek. és szorgal-

I 0 , 2 vagyon [o — a-hól javí tva; ] annak vegben vitelére(s) [szóv ég 
e — t'-ből javí tva. ] 

íois rnásikban [Jc — b-hől javí tva. ] 
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matoságal legyetek.% erre inté fiara az birákot az szent lélek. 
az sz. király szája által 

2. Hogy jol. lehesen követni1014 ezeket az intéseket., igye-
kezél tudos lenni az magad hivatallyában. és alkalmatos az 

5 magad tiszttségének végben vitelében. hogy vétkekben ne 
esél. arrol emlékezél meg hogy az embereknek joszágok, 
becsületek. és élettyek, az te iteletedtöl füg. hogy ha tudat-
lanságod miat meg csalod magadot az itéletben, mind azo-
kért az károkért [136b:] mellyeket fog szenvedni fele bará-

10 tod. te fogsz számot adni. 
3 Ha szinte alkalmatos vagy is tiszttsógedben. de az ma-

gad eszihez ne bizál. soha semmit ne cselekedgyel hirtelen-
ségel, és minek elötte jol meg nem visgalnád az dolgot melly-
röl itélsz. valamint job mondgya. hogy igen szorgalmatosan 

1D meg visgáltam azt az dolgot az mellyet nem üsmértem.^ az 
társaid itóletekre se bizzad magadot. annál is inkáb az 
vicéidre, mert ha rosz itéletet tész tudatlanságbol, hirtelen-
ségböl. vagy az mások itéletek szerént. tartozol viszá adni 
az kárt1016 mellyet itéletedért okoztál, erre jol rea vigyáz. 

20 mert kevés birák gondollyák ezt meg. 
4. Soha magadot meg ne hadgyad rontani az ajándékal. 

mivel egy jó biro azt ugy kerüli mint az halált, valamint az 
irás mondgya. ajándékot ne végy. mert az ajándék az bölcseket 
meg vakittya. és el fordittya az igazaknak szavokot. •£. jaj 

25 azoknak kik az latrot meg jámborittyák az ajandékért. és az 
igazaknak igazságokot el fordittyák ö töllök^ se fenyegetés-
böl valamit ne cselekedgyél. se igéretért, se hizelkedésböl. 
mert egy jó biro mind az illyenekre nem hajt. hanem ted fel 
magadban hogy soha semiért igazságtalanságot nem cselek-

30 szel. valamint az bölcs mondgya. mind holtig viaskodgyál 
az igazságért, és az ur Isten hartzol te éretted.^ 

5. Vigyáz hogy személy válogato ne légy. ez az vétek 
könnyen bé lopja magát az birák elméjekben. és sok vétket 
is cselekedtet vélek. mert az gazdagokot könnyen magok-

3o hoz bocsáttyák. meg halgatván dolgokot hamar el is végzik. 
és mindenben kedveznek nékik. de az közönséges renden 

í o u * követni [Beszúrás. 1744.] 
1015 [Hiányzik az utalás, 1. a főszóveget.] 
10 ,6 az<t> kárt 
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lévök. és az szegónyek, feléjek sem raehetnek, jó szot sem 
adnak nókik. dolgokot el mulattyák. és annyira el halaszt-
tyák. hogy utolso szegénységre kel jutniok, mind ezek az 
igazságtalanságok az személy válogatástol jönek. az mellyet 

5 igen tilt az Isten az biráknak. halgassátok meg azokot kiket 
itéltek, és az igazság szerént itéllyetek. akárt ti félétek, akár 
idegen légyen az, semmi külömbözést ne tegyetek halgassátok 
meg az kicsint valamint az nagyot., és semmi személy válogatást 
ne tegyetek. mert az, az Isten itélete.^ . 

10 [137a:] G. Ally ellene keményen az rosznak., az igazságta-
lanságoknak., eröszakoskodásoknak., midön látod hogy eze-
ket követik az gonoszok., mert aval tartozol. mivel az bölcs 
mondgya. hogy ne igyekezél biro lenni. hogy ha boszuságot 
nem szenvedhetz. hogy valami képpen ne fély az hatalmasnak 

15 orczájátol,. és az te igaz utadnak botránkozást szerez.^ az 
Isten igen tilttya ezt az biráknak hogy az hatalmasoknak 
inkáb ne kedvezenek mint másoknak. az fejdelem kiván, és 
az biro könnyen enged.^ vigyáz hát erre, mert ez igen vét-
kesé tészi az birákot. az Isten elött. fel tévén magadban, 

20 hogy inkáb készeb lész minden joszágodot, és még életedet 
is el veszteni, mint sem igazságtalanságban kedvezni vala-
mely hatalmas embernek. 

Meg ne engedgyed azt is. az mennyiben töledlehet., hogy 
az törvénykezésben. huzás, csalás, álnokság esék. az proká-

25 toroktol. 
7. légy szorgalmatos az gonoszok meg büntetésiben. 

töröld el az roszul cselekedöket. és mind azokot, az kik az 
közönséges nyugodalomnak. háborgatoi. 

8. legy gyámola az szegényeknek. özvegyeknek, árváknak. 
30 és mind azoknak. kik igazságtalanságokot szenvednek. erre 

kötelez hivatalod. és igy cselekedvén. az Isten áldását 
veszed magadra. tanuld meg ezt az szép intésit az bölcsnek. 
szabadisd meg azt, az ki boszuságot szenved, az boszu tévö-
nek kezéböl. és ne légy félelmes elmével. mikoron itélsz. 

35 legy az árvaknak attyok gyanánt. és férje gyanánt az árvák-
nak annyának. ekkepen lészesz ugy mint fia az magosságos 
Istennek. és szeret tégedet inkáb az anyádnál.^ oh mely1017 
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szóp vigasztalás midön egy biró ezt mondha t tya jobbal. 
mert én az nyomoruság miat kiálto szegént meg szabaditottam 
vala. az arvat is. és azt is az kinek segitöje nem vala. az özve-
gyeknek szivét meg vigasztalom vala. és az szükölködöknek 

5 attyok valék^ 
9. Arra vigyáz. hogy soha abban az vétekben ne esél, az 

mellyeket másban meg büntecz. mert micsoda orczával 
büntethetz meg másokot. holot magad is azon vétkekben 
vagy. valamennyi itéletet tész. annyi sentencziát mondasz 

10 magadra az pedig itéletedre leszen az itéletkor. akoron azt 
fogják az szemedre hánni, hogy meg bünte t ted [137b:] az 
tolvalyokot. lopokot. de magad is huztad, loptad. az mások 
joszágát. többet kivánván mint sem kellet volna. azt az 
joszágot az mellyet az tolvajnál meg tanál tak. magadnak 

l o meg ta r to t tad , holot viszá kellet volna adni. annak az kié 
volt. ennek okáért nagyob tolvaj vagy az tolvajnál. holot 
arra rendeltettél hogy meg adgyad kinek kinek az magáét. 
te pedig magadnak meg tar tod. 

Végezetre fiam. ne kivány itélni, se igazgatni másokot. 
20 ha ez az négy dolog fel nem talál tat ik benned. az mellyek 

szükségesek az biráknak. valamint az irás mondgya. az böl-
cseség, az Isteni félelem. az igazsdgnak szerelete. és az fösvény-
séget gyulöllyed^. illyeneket jovalla jethro mojsesnek. 
valasztani. kik igazgasák az Isten népit. ollyan bölcs embe-

20 reket az kik az Istent félik. az igazsáqot szeretik. és az kik 
gyülölik az fösvénységet.^. 

Ez az négy dolog szükséges hogy fel találtasék. nem csak 
az birákban. hanem az prokátorokban. és mind azokban 
kik az igaság szolgaltatására vannak rendeltetve. 

/ / / Articidus 
30 Az udvari életröl 

K. Az udvari élet nókem igen tet tzenék. mert ót cziffrán 
járnak. az szép nyájaság, egy más szeretet meg vagyon. az 
üdveség u t tyá t is ót lehet követni. 
F. Oh édes gyermekem, mely igen meg csal tegedet az 

3o szemed, az a külsö fényeség, belsö setettség, az kiilsö viga-

]°i8 [Előbb:] <*Exod 8.) [Három sorral alább:] * Exod 8. 
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ság, belsö szomoruság. nincsen is veszedelmeseb élet az 
udvari • életnél. nehezen is kerulik azt el azok. kik erre az 
életre adgyák magokot holot ót az jó erkölcs ót csak hamar 
hajo törést szenved. és csak nem lehetetlen ót el nem veszni. 

5 mivel ez ollyan élet. az melyben uralkodik az kevélység. 
nagyra vágyás, maga hittség, mértekletlenség. minden féle 
gyönyörüségnek szeretete. és az világi joknak. telhetetlen-
ségel valo kivánsága, az mi az vallást illeti, aval jár , az 
micsodás az fejdelem. ha az fejdelem Isten félö, az udvariak 

10 is [138a:] azok, leg aláb kép mutatásal . ha az fejdelem nem 
áitatos, az udvariak is hasonlok. . egy szoval ugy fordittya 
mindenik az áitatoságat. az mint lá t tya hogy elömenetelire 
szolgálhat, az jó erkölcsöt ót meg vetik, nevetik. csufollyák. 
ót az elömenetelnek telhetetlen kivánsága1019 uralkodik az 

10 elmékben, mindenik az maga hasznát keresi, at tol is szár-
mazik, az sok hizelkedés. kivánván mindennek tettzeni. az 
illetlen maga meg alázás, hamis barát tság, két szinüség,. az 
ki mindenhez jo kedvet muta t . nolia halalos képpen gyülöl-
lye sziviben. at tol az irigység, csalás. rosz itélet, szó hordás. 

20 egymás ellen valo vádoskodás. hazudozás,1020 arulkodás. 
at tol az meg békélhetetlen harag tar tások. boszu állások. 
és más veszedelmes dolgok. 
K. Ez igy lévén nem lehet hát üdvezülni az udvarban. ? 
mit kéne hát cselekedni azoknak kik oda mennek ? 

2 0 F. f iamnoha tel lyeségelnemlehetetlen. de mind azon által 
igen nehéz. és azok kik magokot erre az életre adgyák, fél-
lyenek, és magokra vigyázanak. annak okáért ha valamely 
szükségböl, és valamely jó indulatbol. erre az rendre aka-
rod adni magadot.evel az készülettel légy. 

30 Elöször ollyan elmével kel oda menni, el hitetvón magad-
dal. hogy az tiszttség. becsület, gazdagság. gyönyörüség el 
mulik. magad is el mulsz azokkal. de az örökké valoság 
soha el nem mulik. 

2. Mértékletes elmével kel lenni az elömenetelnek kiván-
3o ságában. masoknak kárával elömeneteledet soha ne kiván-

nyad, meg emlékezvén arrol, hogy ha szinte leg elsö lennél 

1019 kivénsá- [Elválasztás után, új sor elején nera folytatja. ] 
1020 hazudozás, [Első z - á - b ő l javí tva . ] 
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is, (azon kivül hogy sok irigyid lennének.) de egy botlás, egy 
dolognak nem jol valo vógben vitele miat, arrol le eshetel. 
akor mikor meg sem gondolnád, akor ha valakivel jót te t té l 
az szánni fóg. de meg tiz annyi fog örülni. az jó barát id is 

0 szánnának. de jaj adatiké inkáb igaz bará t tság az udvar-
nál ? határozd meg hát elmédet, és tud meg hogy nincsen1021 

nagyob szerenttse, mint az üdveség u t tyán járni. valamint 
az Isten fia mondgya mit használ az embernek. ha az1022 egész 
vilúgot birja is. ha az lelkit el veszti. egy kevés ideig boldog 

10 lenni. és örökké nyomorult . oh édes fiam [138b:] 
3. Azt fel ted magadban. hogy keresztónyi életet fogsz 

élni. és hogy az Is tent soha semmiért meg nem kivánod bán-
tani, se az becsületért, elömenetelért. mások barát tságokért . 
kerjed az Is tent hogy ta r t t sa meg benned ezt az szándékot. 

15 K. Az ki keresztényi életet akar élni, annak alázatosnak kel 
lenni, leheté udvarnál alázatosnak.lenni, holot ót. az alaza-
toság, CSufság? 
F. fiam lehet az Isten kegyelmivel. valo hogy ót az aláza-
toság csufság. de ki elöt? az rosz és furcsa elmék elöt. az 

20 kevéllyek elöt. az kik az Is tent nem félik. visellyed tehét 
alázatoságal és okoságal magadot minden cselekedetidben. 
mert az alázatost az Isten szereti, másik az hogy annak az 
világban is töb akaroja vagyon. vigyáz arra hogy mindene-
ket meg becsüly. mindennel jol légy. kivány mindennel jot 

2o tenni. mindennek szolgálni, magadot szeretetni. azt 'pedig 
nem azért hogy mások becsüllyenek, vagy hozád tar t t sa-
nak. hanem hogy az Isten kedviben lehess. azért.. mert az 
fele1023 barat i szeretet kötelez arra. sok dolgot hallatlanná, 
es1024 lá tat lanná kel tenni. midön valamit mondanak. vagy 

30 cselekesznek ellened. azon hirtelen meg ne induly.j türni és 
szenvedni kel sok dolgot. mert ha leg kiseben is meg indulsz, 
senki nem fog szeretni, és hasonló lész az lántzon lévö vad 
állathoz, az kihez senki nem mér menni. 

Meg tudni hogy mit mondanak felölled. abban ne légy 
35 szorgalmatos. oh mely nagy nyughatat lanság ez sokakbari. 

1021 hogy nincsen <hoz) nagyob 
1022 sz [Beszúrás.] 
1023 f e j e 'haratj [/— fc-ből javí tva. ] 
,024 e s <látlan> látat lanná . - • - : . • , . . ' • • 
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ne hajcs arra akár mit mondgyanak felölled. csak arra 
vigyáz hogy arra okot ne adgy, és hogy az roszat igazán 
felölled ne mondhasák. de megint soha senki felöl roszat 
ne mondgy, ha másokot hallasz is roszul beszélni, vagy for-

5 disd másra.vagy menny el onnét. vagy halgas. kérvén az 
Istent felebarátodért. és hogy vegye él tölled az ollyan elmét. 

Szó hordó pedíg ne légy. ez fiam ez. az udvarban leg 
nagyob mirigy. kerüld el hát azt. akár mit hallasz is az 
továb ne mennyen. mert azon kivül hogy abbol sok vesze-

10 delem következik. az nem is illik az okos elméhez. az szó 
hordot ugy kerüllyed valamint1025 az halált. 

[139a:] Az mindennel valo baráttságot kerüllyed. ugy 
mint az kik részegesek. tisztátalanok. szitkozodok, embert 
itélök, sok beszéduek. ezeket felebaráti szeretettel szeresed. 

15 de társaságjban, annál is inkáb baráttságban. az illyenekel 
ne légy. hanem ollyanal az ki Isten félö, értelmes, az kitöl 
mind lelki, mind magad jó viselésire valo dolgokot tanulhas. 
az ki nem az maga hasznáért szeresen., az ki csendes és 
álhatatos meg ért elméjü legyen, azt felelhetnéd erre hogy 

20 az illyen ritka udvarnál,. valo hogy ritka. de az Isten meg 
adhattya azt néked. csak ne hirtelenkedgyél az baráttság-
ban valo esésel. azért két dolgot jovallok; vagy soha senki-
vel köteles baráttságban ne légy. vagy ha lész, ollyanal légy 
az mint már meg mondottam. 

25 Soha senkit ne itélly. akár mint visellyék mások magokot 
arra ne vigyáz, ha jol viselik magokot kövesed azt, ha roszul. 
magadot visgáld meg ha nem vagyé meg másoknál aláb 
valo, senkivel ne veszekedgyél, ha veszekedést látz. meny el 
onnét. hogy ha csak hivatalod nem hoza magával hogy azt 

30 meg csendesittsed. 
Végezetre azt jovallom, hogy ugy visellyed magadot 

udvarnál, mint ha udvarnál nem volnál. hogy lehet az? 
mondhattya valaki, valo hogy nehéz, de az Isten kegyelmi-
vel meg lehet. csak az Isten parancsolattyában járj, jo 

35 erkölcsü légy. az szenttségekhez gyakran járuly, mindent 
szeres. és becsüly, mindennel jol légy, és tégy., szelid, csen-
des, és emberséges légy. senki dolgában nem ártván maga-

1025 va-mint [Elválas/.tás u tán tévesen folytatja.] 
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dot, hogy ha csak az keresztényi. vagy az udvarnál lévö 
hivatalod nem hoza magával.,1026 mindennel szeretessed 
magadot., és minden cselekedetidhen az Istent tekint-
tsed.,1027 és igy. se ö ellene, se az emberek ellen nem vétesz, 

5 mind keresztényi, mind világi hivatalodban jol el járván. és 
magadot ekképpen viselvén. édes fiam, az Isten áldását 
adgya reád. az udvarban lévö veszedelmet1028 veled el 
kerülteti. és az üdveséget el nyereti. 

IV Articulus. 
Az hadi rendröl 

10 Ez az rend nem aláb valo veszedelemel jár az fellyeb valo-
[139b:]nál. magában noha jó, és szükséges. az ország meg 
tartására, és az religio oltalmazására, de annyira meg rom-
lot már. hogy csak nem lehetetlensógel jár abban az üdveség. 

Ebben az rendben öt irtoztato véteklegközönségeseb., az 
15 elsö az. hogy, az hadi emberek az vallásal nem gondolnak. 

az Isten szolgálattyát,. és az üdveségeket meg vetik, és ami 
rettentöb, athéusoka lesznek. az második. az rettentö sza-
badcságal valo esküvés, az Isten nevinek káromlása. az. 
harmadik az tisztátalan élet. az negyedik. az fegyverre valo 

20 hivás, a ötödik, az lopás. pusztitás. és eröszakoskodás. 
Igen nehéz egy hadi embernek ezeket az vétkeket el kerül-

ni, holot még az leg job erkölcsü is meg tanullya ezeket, 
azért fiam. hogy ha valamely el kerülhetetlen szükség viszen 
erre az rendre, tud meg, hogy eleget nem félhetz az vesze-

25 delmektöl. és szükséges még eleinte keszülni azokhoz. 
1. Ha ezt az rendet választod magadnak., jó1029 okbol 

válaszad; vagy azért hogy arra születettél. vagy az közön-
séges jóért, de soha ne valamely boszuságbol., az szabad és 
tunya életért, se ne az huzásbol. prédábol valo gazdagulá-

30 sért. rend szerént1030 ezen indulatok visznek sokakot erre 
az rendre.-^r 

1026 magával. , [Szóvégi a fölött törölt ékezet. ] 
1027 tekinttsed., [te — cs-hől javí tva . ] 
1028 veszelmet [Elírás.] 
1029jó<k> okbol 
1030* rencl szerént <(az> ezen [ezen <(az)> fölé írva. 1744.] 
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f̂cnon enim militare delictum est. sed propter praedam militare peccatum est. 
S. Aug. serm. 19. de verbis Domini.1031 

2. Magadban fel kel tenned hogy ugy fogsz élni mint jó, 
és Isten felö emberhez illik. nem haj tván arra, akarmit 
mondgyanak mások felölled.-^. 

^apud omnem christianum prima honestatis debet esse militia. idem. ibid. 

3. Ne t a r t t sad abban vitézségedet; hogy senkitöl semmit 
D ne szenvedgy. és hogy azért mindgyárt meg verekedgyél. 

hanem abban; hogy mikor az alkalmatoság hoza magával. 
hüségesen szolgállyad az fejdelmet. és az h a z á t . ^ . 

^hoc primum cogita 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 

4. kerüld el. és ted fel magadban. hogy soha senkivel meg 
nem verekedel. és senkit ki nem hisz fegyvere.1032 mivel ez 

10 nélkül nem lehetz az kegyelemben., hanem szüntelen valo 
halálos vétekben lész. ámbár minden ki gondolhato jot 
cselekednél is. ollyan életet élnél is mint az leg nagyob 
szentek. de ha azt fel nem teszed [140a:] magadban. nem 
üdvezülhetz. minden gyonásod szenttség törés, és utála-

15 tos1 0 3 3 lesz Is ten elöt: mivel mindenkor abban az akaratban 
maradtz. hogy meg bánt tsad . meg az utolso orádon valo 
gyonásod is haszontalan leszen. mert mivel hogy életedben 
azt fel nem te t ted volt,. halálodkor az késö lesz, mivel mit 
használ akor fel tenni hogy senkit meg nem1034 ölsz, midön 

20 lá tod hogy az halál el akarja eletedet venni 
Elég nagy okokot hozhatnék elö, és meg muta tha tnám, 

hogy nem bátorság valakit ki hini fegyvere. holot az bátor-
ság abban áll, midön az hazáért teszed veszedelemre élete-
det, de it szükseg nélkül teszed veszedelemre életedet, egy 

20 szóért. egy boszu állásért. mivel az nem szabad senkinek. 
gyakrabban1 0 3 5 egy semmiért, bolondságért, oly életet tész 
veszedelemre az mely nem tiéd. hanem az Istené, és az. 

1031 Dni. 
1032 fegyvere. [/--u-ből javítva. ] 
1033 [Sorvégen:] ntála [új sor elején:] <la)tós 
1034 meg nem <o J) ölsz, 
1 0 3 5 gyarabban [íráshiba. ] 
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liazáé, becsületedben1036 jár mondod, el nem kerülni ha ki 
hinak,1037 ezt csak az világiak ta r t tyák . az anyaszent egy-
ház pedig t i l t tya az verekedést. söt még el sem temettet i 
azokot szokás szerént, az kik ugy halnak meg. 

5 kérlek há t azért két dologra vigyáz. 1. hogy az verekedés 
nagy vétek Is ten elöt. 2. hogy az üdveségel ellenkezik, ez 
szintég óllyan nagy vétek mint az gyilkoság. emlékezél meg 
arrol mint utállya az Isten az gyilkoságot., az ö képinek, 
és munkájanak el rontása. ollyan nagy vétek. hogy t i l t tya 

io azio38 bocsánatot az illyennek. az ki az embernek. verit ki 
onttya. annak az vére ki ontasék, mert az ember az Isten kepire 
teremtetet.% söt még az oktalan állatokot is fenyegeti boszu 
állásal. kik ember vért ontanak, itéld el ebböl mi nagy vétek 
légyen az verekedés. az mely által ki ontod az a tyád fia 

10 vérit. el rontván az Is ten képit, és az mi i r toztatob, örökül 
el veszted lelkit. és az magadét, az mellyekért meg holt az 
kristus jesus. gondold meg, hogy az a vér mellyet ki akarsz 
ontani, boszu állást kér az Istentöl. valamint az abel v é r e . ^ 
és az a lélek mellyet el fogsz veszteni örökke átkozni fog, 

20 cs az te lelked üsméreti is szüntelen valo nyughatat lanság-
ban lészen. rettegvén attol. az boszu állástol az mellyet 
raj tad fog állani az Isten, vagy ezen, vagy az más v i lágon.^ 

2. Hogy az fegyverel valo verekedés ellenkezik az [140b:] 
üdveségel. az verekedésen nem csak az valojában valo vere-

20 kedést értem, hanem még az1039 akaratot is, mert az vétekre 
vivö akarat ellenkezik az üdveségel, annak okáért, vagy az 
verekedésnek mondgy ellene, vagy az üdveségnek. nézd meg 
mellyiknek mondasz inkáb ellene. azt mondhatnád erre hogy 
igen nehéz dolog ez, ? az valo, de szükséges, az valo hogy ez 
az ellene valo mondás igen nehéz, föképpen az micsoda meg 
romlot idöben vagyunk. de mint hogy üdveségben jár. 
eleinte ha nehéz is, de könnyeb lesz az Isten kegyelmivel. 
egy szoval mind ezeket az nehézségeket meg gyözöd, ha 
ezeket fogod követni. 

^Genes 4. 

3fcanima vul-
neratorum cla-
mavit et Deus 
in ultnm 
abire patitur 
job. 24. 

1036 beesületedben [Első e —a-ból javítva. ] 
1037 ki hinak, [lc — /t-ból javítva.] 
1038* az ^engedelmet) bocsánatot [A javítás a törlés fólé írva. 

1744:] 
1 0 3 9 * az [Beszúrás. 1744 VI 
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1. Kérjed az Isten kegyelmit, hogy mondhas ellene ennek. 
az kegyetlenségnek, és hogy abban ne esél. 

2. Hitesd el magadal, hogy az verekedés, gonosz és nem 
nemesi cselekedet., az Is ten t i l t tya azt. az anyaszent egy-

5 ház utál lya; az közönséges joval ellenkezik. üdveségednek 
ellensége kegyetlen utálatos szokás. ördög találmánnya, 
hogy el veszese az lelkeket.1040 valamint az concilium mond-

ífcdetestabilis duellorum usus fabricante diabolo introductus. ut eruenta corporum morte 
animarum etiam perniciem lucretur. ex orbe penitus extermtnetur. 
Concil. trid. sess. 25. Oap. lí>. 

3. Gondolkodgyál azokrol kik ekképpen ölettek meg. é 
10 az kiket üsmértél. hogy mit gondolnak mostanában az vere" 

kedésröl. és hogy miképpen mondanának ellene annak., ha 
az világra jöhetnének. de már késö, de hát ha még helyettek 
ót volnál. 

4. Ha fegyverre hinak felellyed azt. hogy az verekedés 
1 5 meg van t i l tva. mind az Isteni, mind az emberi törvénytöl . 

ha azt mondgyák hogy bátorságod nincsen. felellyed azt. 
hogy te meg muta tod azt, mikor az fejdelmednek., és az 
hazádnak. szolgálattya hoza magával. ha fenyegetnek, 
mondgyad hogy oltalmazni fogod magadot. ha ugyan csak 

20 arra kénszeritnek akoron3041 te is oltalmazad magadot. 
5. kerüld el az verekedésre1042 valo okot, az veszekedést. 

az gyülölséget. senkit meg ne bánts , vagy ha valamiképpen 
meg. [141a:] bántasz valakit , kövesd meg mindgyárt . és 
mutasd meg néki, hogy nem szán szándékal bán to t tad meg. 

25 Az1043 mi pedig életednek rendit illeti, karomkoda ne légy. 
se esküvö. kerüllyed az tisztátalanságot. mert ez az oka, sok. 
szamtalan szerencsétlenségeknek.^. 
ifcornet mores tuos pudicicia conjugalis. ornet sobrietas. et frugalitas. valde enim turpe 
est ut quem non vincit homo. vincat libido. et obruatur vino qui non vincitur ferro. 
S. Aug. epist 205 ad bonifacium. 

Meg ne engedgyed az káromkodást . igazságtalanságot, 
fosztást, huzást, vonást. szenttség törést. és más egyéb 

1 0 4 0 lelkeket. [t—d-ből javítva.] 
1 0 4 1 akoron [a —o-ból javítva. ] 
1 0 4 2 ve<(sz^rekedésre [Első r — beszúras. ] 
1043 ^z (m) mi [Tollhiba; az articulus végén, a következő rész 

előtt lapszélességű aláhúzás van a kéziratban.] 
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illyeneket, ezekre köteles vagy. föképpen ha az had tölled 
füg. számot adcz az Istennek azokért az rendetlenségekért 
mellyeket alatad valoid cselekesznek. ha azokot meg enge-
ded. viszá is kel adnod azokot az károkot. mellyek vigyá-

5 zatlanságodert esnek, örömest segittsed az nyomorultakot,. 
szegényeket: 

Ne légy kevély az gyözedelemben. se kegyetlen. hanem 
kegyelmes. az mennyiben az okoság meg engedi. valamint 
szent agoston mondgya. hogy valamely ellenség szemben 

10 áll, arra erövel mennek, irgalmasságal kel lenni ahoz az ki 
meg gyözetet.^-
^hostem pugnantem necesitas perimat, non voluntas. sicut enim rebellanti et resistent 
violentia redditur, ita victo vel capto misericordia jam debetur. maxime in quo pacis 
perturbatio non timetur. S. aug. supr. 

Visgáld meg gyakorta az lelked üsmeretit. gyonnyál meg, 
kérvén az Istennek kegyelmit hogy keresztónyi modon 
élhes: 

Tizen kettödik Rész 
15 Az házaságnak rendiröl. 

fiam midön már az fellyeb emlitet rendekközül vala-
mellyikben mentél volna. és az idö el jő hogy az házaságrol 
gondolkodgyál. kivánván az világban meg telepedni, szük-
séges azért hogy holmi oktatásokot adgyak. hogy el kerül-

20 hesed azokot az vétkeket, mellyekben esnek azok kik ezt 
az rendet választtyák. és sokszor örökké valo kárhozatot 
okoznak, vigyáz tehát az aláb meg mondot dolgokra 

1 Articulus 
Hogy mit kel meg üsmérni az házaság rendiben 

Négy dolgot kel meg üsmérni ebben az rendben,. annak 
25 szent[141b:]tségit. köteleségit. hasznát, és veszedelmit. 

Azt mondom elsöben hogy ez az rend szent., rendeltetvén, 
és meg szenteltetvén az Istentöl meg világ kezdetekor., és 
azután az szenttségek közi számláltatván az kristus jesustol, 
hogy meg szenteltesenek.1044 azok kik ebben az rendben 

30 mennek. és kegyelmet vegyenek. köteleséginek végben vi-
telére, ez igy lévén ez az rend szent minden kepen. mind 

1044 meg szenteltese^k^nek. 
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azért hogy az Isten volt kezdöje, mind pedig az szenttségek 
közöt valo voltáért . és mind azért hogy az kristus és az 
anyaszent egy ház közöt valo egyeséget jelenti. az mellyért 
is szent pál nagy szenttségnek h i j a ^ . 

J 2 Ennek az rendnek szenttsége nagy köteleségekel jár . 
mellyek közöt az elsö az hogy, szentül kel ebben menni, az 
második. az hogy, szent. és igazán valo keresztényi életet 
kel abban élni., az Isteni félelemben. és parancsolatinak 
végben vitelében, valamint az sz. jános apjárol, és annyárol 

10 mondgya az sz. irás •#-. az egy máshoz valo hüséget meg 
tar tani . , az házaságban valo szabadságal, mértékletesen 
élni,. az gyermekeket Istenesen nevelni, szükségekröl tenni , 
életekre gondgyoknak lenni, de móg inkáb üdveségekre. 

3. Ennek az rendnek mint hogy hasznai nem olyan nagyok, 
lo mint az egy házi rendnek., azért köteleségei sem ollyan 

nagyok. nem is szollok az világi hasznokrol . ,mivelazüdvesé-
get kel csak tekinteni ebben az rendben. nem is szamlálom 
azt az kevés gyönyörüséget mely abban találtatik, mivel 
igen elegyes az szomoruságal, valamint sz. pál mondgya, 

20 hogy az házasok el nem kerülik az nyomoruságot^-
4. Ennek az rendnek veszedelmi nem kevesek., söt annál 

is nagyobak. hogy arra nem vigyáznak. 
Az elsö veszedelem. at tol az rendeletlen és mód nélkül 

valo szeretettöl jö, az mellyel az házasok vannak egy máshoz, 
20 az is az oka hogy sok vétekben esnek. félvén inkáb egy mást 

meg szomoritani. mint sem az Is tent meg bántani . 
Az 2. veszedelem éppen ellenkezö okbol jő. midön egy 

máshoz gyülölségel vannak. , az természetek ellenkezik, 
vagy egy másra gyanakodnak. 

30 Az 3. az gyermekekhez valo rendeletlen szeretettöl va-
[142a:]gyon., ezért sok vétkekben esnek az szülék, mivel 
csak az világi jovokra van gondgyok. az egéségekre, szép-
ségekre, magok szópen valo viselésekre, az világban elö 
valo menetelekre,. hogy nekik joszágot gyütthesenek. és 

3D azonban el mula t tyák öket jol nevelni, és oktatni . 
Az 4 veszedelem., midön1045 az világot mod nélkül szere-

tik, annak1 0 4 6 jóvai, és gyönyörüségei u tán futnak., üdvesé-
1045 m i (3ön [d — i i-ból j a v í t v a . ] 
1046* a n n a ] i [nak — soreleji margóra írva. 1744 . ] 

^sacrainen-
tum hoc mag-
Tmm est. ego 
autem dico in 
christo et in 
ecclesia. 
ephes. 

^lucae. 10. 

# 1 Cor. 7. 
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gekel keveset gondolván. azért is mondgya sz. pál. hogy az 
ki házas, az világi dolgokra van gondgya. és az ö elméje 
két felé van osztva, az Istenésaz világközöt^.1047mindezek 
az veszedelmek sokal nagyohak, mint sem azt sokan gon-

5 dollyák. az házasok1048 el sem kerülhetik azt kegyelem nél-
kül.1049 

II Articulus 
Hogy micsoda keszülettel kel lenni 

az házasagnak rendihez 
Igazságal el lehet mondani, hogy minden nyomoruság az 

10 házaságban. az rosz készülettöl vagyon 
Elöször az iffiaknak rosz élettyektöl vagyon. föképpen 

attol fogvást hogy az iskolát el hadgyák. mind addig vala-
még1050 meg házasodnak., mert mivel hogy az bölcs azt 
mondgya, hogy az Isten jó házaságot ád azoknak kik iffiu-

35 ságokban jol éltek, abbol következik hogy meg bünteti 
szerentsétlen házaságal vétkeket, az mint láttyuk minden 
nap. 

Az második vétek attol vagyon, hogy rosz indulattal 
házasodnak meg, mivel nem más végre teszik ezt az rendet, 

20 hanem az rosz kivánságért. az testi gyönyörüségért. noha 
mind más képen talállyák azt azután. mint sem magokban 
gondolták. 

Az 3. az személynek választásátol vagyon, az mely va-
lasztás sokszor az Isten akarattya nélkül vagyon. nem hogy 

25 az elméjit, szokását, természetit meg visgálnák annak az 
személynek az melyhez. holtig kel kötelezni magokot., 
hanem sokszor csak az magok1051 hasznokot tekintik. vagy 
is gyakorta valamely vak szeretetnek tanacsát követik, 
azért1052 is mondgya sz. hieronimus, hogy sokszor rosz 

30 valasztást tóvén az háza[142b:]ságban, és csak akor üsmé-

1047* közötöt [Szóvégi öt — téves beszúrás, 1744-ben.] 
1048 házasok [a—á-ból javí tva az ékezet áthúzásával. ] 
1 0 4 9nélkül. [EIső Z-fc-ból javí tva . ] 
1050 valamég <a) meg házasodnak., 
1061 magok<ot) hasznokot 
1052 azért [é — a-ból javítva. ] 
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rik meg az személyben lóvö fogyatkozásokot. minek u tánna 
el veszik^f. 

^plerisque nulla est uxoris electio sed qualis obvenirit habenda, si iracunda. ambitiosa 
quod cumque Titii est. post nuptias discimus. S. bier.1054 

Az 4. at tol vagyon. hogy rosz készülettel járulnak az há-
zaságnak szenttségihez. és hogy az lakadalomkor nagy 

0 rendeletlenségek ésnek. mind az házasoktol. mind az hiva-
talosoktol. mert ugyan is hogy adná az Isten áldását az uj 
házasokra, az midön csak1053 az sok t isztátalan gondolatokot. 
és kivánságokot forrallyák az szivekben. ót az sok költtség. 
az köntösre. az vendégségre, holot keresztényi szokás 

10 ellen vagyon, sokszor fellyül is haladgya. az költtség. az 
tehettsóget, az lakadalomban pedig az nagy szabadcság 
mindent mondani, és cselekedni, az sok részekség, ugy 
annyira hogy az illyen lakadalmat inkáb el mondhatni az 
ördög öröme naj>janak. mint sem ollyan keresztényi laka-

10 dalomnak., az melynek kel lenni tiszteségel. és meg szentel-
te tve az kristus jesus jelen létivel. 

Ezek há t az okai az rosz házaságnak. és mind azoknak az 
nyomoruságoknak, mellyek azt követik. ezeket el kel hát 
kerülni. és három dolgot kel jol meg visgálni. 

20 Az elsö az hogy. nagyob boldogságot nem várhat magára 
ez életben az ollyan, az ki az házaságnak rendit veszi 
magának, mint ha jo társat talál választani. ellenben meg, 
nincsen nagyob nyomoruság, mint ha szerencsétlen lesz az 
választásban. az második az hogy, az jo választás az Isten-

20 töl vagyon. az harmadik az hogy, az Isten, annak adgya 
segittsógit rend szerént. az kik jol óltenek. vagy kik peni-
tencziát t a r to t tak . ós az kik az fellyeb meg mondot vétkek-
ben nem estenek. 

Erre az három igazságra az szent lélek tanyi t az bólcs 
30 ál tal . hogy az, aki jó feleségre taldlt, jó akaratot vett az urtol., 

azjo aszszonyi allatnak, boldog az férje. és hogy semmi gazdag-
ság nem ér az jó aszszonyi állattal. de ellenben. az ki rosz 
aszszonyra talált. ollyan mint ha scorpiot fogot volna. $? és 
hogy könnyeb az oroszlányal lakni, mint az gonosz aszszonyal., %r 

1053 az midön csak (az midön csak) az sok [Törlés a sorvégen és 
új sor elején.] 

'0M S.hier. <tom 8.) 

670 

pror. 18, 

*Eccle 26 
^tEccle 25 



az raásik igazságra- azt mondgya hogy az Istennek ajándékja. 
az jó és ertelm.es aszszonyi állat. ífc és hogy az attyák adhatnak 
gazdagságot az gyermekeknek, de az jó /eZesé[143a:]ge< az 
Isten adgya. -fc az harmadikra azt mondgya hogy az jó asz-

5 szonyi állat. jó rész. az Isten félönek adatik részül ez %. 
Raphael angyal azt mondá az sára apjának, hogy az 

iffiu tobíásnak t a r t a to t az ö leánya, mert ö Isten félö volna. 
az többi pediglen. az ö gonoszscigokért nem lakhatának véle. 
huic timenti Deum debetur conjux filia tua. propterea alius 

10 non potuit habere eam 
Kerüld el há t mind ezeket az vétkeket. és kövesed azokot. 

mellyek az hazaságnak jó keszületire, vezethetnek., vigy(áz 
hát ezekre. 

Elöször igyekezél jól élni iffiuságodban. légy tiszta életü. 
15 és az szivedet meg ne gyöze az t isztátalan szeretet,. és a1055 

kivánság, ne kövesed más iffiaknak példájokot. kik csak az 
magok gyönyörüségeket keresik. fély at tol hogy az Is ten 
meg ne büntesen az által. az mellyel vétkezel., és hogy az 
iffiusagban vet gyönyörüségekért. mellyek hamar el mulnak, 

20 szerencsétlen házaságnak keserüségeit ne küldgye reád. 
az mellyek holtig ta r tanak. 

Másodszor. midön abban az idöben lész. hogy az háza-
ságrol kel. gondolkodni. azon igyekezél,3056 hogy azt tiszta 
szemel tekinttsed, és szentül valo szándékal légy ahoz, nem 

25 az testi gyönyörüségeket tekintvén illyen szent dologban. 
mivel egy kereszténynek., jó és tisztcséges végre valo 
indulat tyának kel ahoz lenni. valamint az angyal mondot ta 
az iffiu tobiasnak., vedd el azért feleségül magadnak az Isten 
félelmében. azért hogy gyermekid legyenek. és nem az testi 

30 gyönyörüségért. meg mondom azért néked, hogy kiken van 
hatalma az ördögnek. az kik az Isten nélkiil házasodnak meg. 
az kik csak az testi gyönyörüségre vigyáznak. mint az oktalan 
állatok, az illyeneken van hatalma az ördögnek.^ 

fiam ved az szivedben ezeket az szokot. és tud meg, hogy 
35 ha mostanában ollyan szem látomást , nem öli is meg az 

ördög azokot kik viszá élnek, az házaságnak szenttségivel. 

#Ecc le . 26 

•£prov 19. 

*Bcc le . 20. 

^ t o b i a e G. 

1055 a kivánság, [a — beszúrás. ] 
1066 igyekezél, [k — n-ből? javí tva. ] 
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de talál ö abban modot, hogy meg mutassa rajtok hatalmát . 
mellyet az Isten ád néki. ezt minden nap is lá t tyuk, az nyo-
morultul valo házaságokban. [143b:] azért ha ezekben nem 
akarsz esni, kerüld el az rosz készületet, és légy tiszta szivel. 

5 hogy tobiásal el mondhasad ezeket az szép szokot. te tudod 
én Istenem. hogy nem az bujaságbol veszem magamnak felesé-
gül. hanem hogy maradékom legyen. mely örökké dicsérje szent 
nevedet •*£• 

Harmadszor. jo szándékban lévén. illendö modal kel 
10 végezni illyen nagy dologrol. az elsö, és az leg szükségeseb, 

az hogy, az Is tent kel kórni buzgo imádságal, mivel az jó 
házaság, az ö ajándékja. és egyik leg nagyob kegyelme azok-
hoz kik ezt az rendet választtyák. hozá adván azt. hogy 
nincsen semmi nehezeb, mint jol meg üsmérni az személy-

1 nek elméjit., és természetit. arra valo nézve szükséges az 
Istennek különös segittsége, hogy abban meg ne lehesen csa-
lodni. ezt az segittséget pedig kérni kel. 

Negyedszer. midön már az házaságnak napját el éred,. 
vigyáz hogy az fellyeb meg mondot vétkekben ne esél. az 

20 lakadalmad alkalmatoságával. de mint hogy ez szenttség. 
ahoz kegyelemben is kel járulni és ahoz kel105 ' készülni 
gyonásal, és Communioval, az valo hogy ezt rend szerént 
vegben viszik. de az is valo, hogy leg gyakraban ollyan 
roszul viszik végben. hogy egész életekben sem tet tek roszab 

20 gyonást, mint azon az napon. mert sokszor. keszületlenül, 
nem gondolkodván semmiröl kevesebet. mint az Istenröl. és 
az üdveségekröl. hanem csak az hejában valoságrol. az 
pompárol gondolkodnak. nem is szollok az ollyanokrol, 
kik csak sietve gyonnak meg, töredelmeség nélkül. eszek-

30 ben sem lévén az magok meg jobbitások., ugyan azért is 
szenttség törésben esnek. az ollyanokot elö sem hozom, 
az ki bár jo gyonást te t tek is. de az kik egy kevés idö mulva 
vétekben esnek még meg esküvések elöt, az tisztátalan 
kivánságokért. nem szükséges meg mondani. micsoda nyo-

30 moruságok ésnek az házaságokra az illyen gyonásokért,. 
még más sok nyomoruságokon kivül, az Isten á tka szál 

1057* ke[ [Beszúrás 1744-ben?] [Az előző bekezdés végén:] 
különös segittse, [elírásból segütsége helyet t . ] 
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reájok. mivel raeg bán to t ták ötet szenttség törésekel., 
ollyan idöben az melyben leg töb szükségek volna az ö 
kegyelmire. távoztasd el hát [144a:] ezt az vétket . és meg ne 
elégedgyél valamely könnyen te t gyonásal. hanem végy 

5 magadnak három vagy négy napot lakadalmod elöt. az 
mellyekben gondolkodgyál valojában üdveséged felöl. kér-
jed az Istennek kegyelmit. irgalmaságát. visgáld meg jól 
az lelked üsméretit . és ted fel magadban hogy keresztónyi 
képen akarsz ezután élni. és végbon vinni házaságodnak 

10 köteleségeit, jovallom hogy olvasad az iffiu tobiásnak liisto-
riáját. ót meg is látod az szentül valo házaságnak példáját. 

Az lakadalmadkor, kerüld el az cziffraságot. az ételben 
valo tékozlást.1058 és más egyéb hejában valo költtségeket, 
ezek hellyet adgy tehettséged szerént valo alamisnát. az 
szegényeknek. azért az Isten áldása fog szálni házaságodra. 
valamint tobias felöl mondgya az irás. hogy vigan voltak. 
de az Isteni félelemben ment végben az lakadalom. % 

Vigyáz há t arra, hogy lakadalmod. tiszteségesen., és ke-
resztényi modon mennyen végben az Isten semmiben meg 

20 ne bántodgyék, minek elötte el hinád a tyád fiait, és jó akaroi-
dot. hid el leg elsöben is az kristus jesust., kérjed hogy 
legyen1059 jelen. szent kegyelmivel. és áldgya meg lakadalma-
dot. el ne felejttsed hini az ö szent annyát is. mert az kána 
béli lakadalomkor is. gondgya vala arra., hogy valami fo-

25 gyatkozás ne lenne, azórt kéré az ö fiát hogy szánná meg 
öket, és kérésével meg nyeré az viznek., borá valo változását. 
hasonlo képpen fog éretted cselekedni. valamint sz. bernard 
mondgya. hogy ha gondgya vala az testi1 0 6 0 szükségekre 
azoknak, kik el h i t ták vala. annal nagyob gondgya leszen 

30 lelki szükségidre. meg fogja neked nyerni azt., az mi rend 
szerént r i tka az lakadalomban nem az testnek valo bort., 
hanem az léleknek. az Isteni szeretetet., szent indulatot. , 
az házaságban valo tisztaságot., az jó erkölcsben végig valo 
meg maradást . , és az Is ten kegyelmit. hogy végben vihesed 

35 rendednek köteleségeit. 

1068 té<k)kozlást. [Törlés a sor végén.] 
1059 legyen <1) jelen. 
1060 testi [st — sz-böl javí tva.] szükségekre 
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III Articulus 
Ennek az résznek. bé fejezése 

KedVes fiam. midön már az világban meg telepedtél, 
és meg házasodtál volna. ted fel magadban. ugy élni. hogy 
rended ne kár[144b:]hozatodra. lianem üdveségedre legyen. 

0 holot azért valasztot tad magadnak., az Isten is ez végre te t t 
abban; kövesed há t az Is ten akara t tyá t , és vid végben fel 
t e t t szándékodot., azért is ad t am rendednek köteleségeit 
elödben. és veszedelmit, hogy az egyikét végben vivén, az 
másikát el kerülhesed. 

10 Ezeket az köteleségeket négy részre oszthatni. , az mellye-
kel tar toznak az házasok negy féle szemelyekhez lenni., 
az Istenhez. feleségekhez. gyermekekhez. és magokhoz, az 
Istenhez tar toznak. az ö parancsalat tyában valo szent élet-
tel., feleségekhez. tökelleteségel valo hüségel. gyermekekhez. 

15 hogy azokot az Isteni félelemben neveliyék. és magokhoz., 
hogy mindenek felet gondgyok legyen üdveségekre. ved 
elödben ezt az négy féle köteleséget. és szemeid elöt legyenek 
életednek minden napjaiban. hogy hüségesen vihesed végben. 

20 Az mi az veszedelmeket illeti. négy részre osztottuk volt 
ide fellyeb. mivel rend szerént ebböl az négyböl származnak. 
az lelki, és testi nyomoruságok. az házasokra.1061 mind ezeket 
el kerüllyed. 

El kerülheted az elsö, és az harmadik veszedelmet. ha 
szemed elöt lesznek. mindenkor az kristusnak ezek az szavai. 

2o hogy az, az ki jobban szereti nálamnál szüleit, fiait. nem mélto 
én hozám •)£• ha az Is tent mindenek felet szereted. mindennél 
inkáb, az mi leg drágáb elötted ez világon. az ki pedig 
ekképpen nem1062 szereti, nem mélto ötet birni az örökké 
valo boldogságban. tehát az feleségedet, gyermekidet., az 

30 Isten u tán . az Isten szerént. és az Istenért szeresed. 
Az második veszedelem, mely az házaságban. az egy más-

hoz valo gyülölségtöl jö, ezt jobban meg nem lehet elözni. 
mint ha sz. pálnak ezt az mondását az elméjekben meg 
t a r t tyák az házasok. férfiak. szeresétek az ti feleségteket. 

35 miképpen christus is szerette az anyaszent egy házat., és ö 

1061 háza<(sá>sokra. [Hosszú J betűje (7-ből javí tva.] 
1062 n e m ^ b i r j ) s ze r e t i , 
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magutadtaazért,hogyaztmegszentelné. •% ha ezt jol meg gon-
dolod,. meg látod micsoda igaz szeretettel tartozol hütös 
társadnak. , az mely nemes szeretet légyen, hogy el szenved-
gyeio63 békeséges türésel gyengeségit,1064 és fo[145a:]gyat-

0 kozásit. és az Isteni szeretet modot ád abban. hogy el kerül-
hesék az gyiilölséget, ha igazán valo szándékok vagyon. 
azio65 együt valo üdveségre. 

El kerülheted az negyedik veszedelmet is. mely az világ-
hoz valo szeretettöl jö. ha azt követed. az mire sz. pál inti 

10 az házasokot. ezt pedig azért mondom atyám fiai. mert az mi 
idö még vagyon. igen rövid. annyira, hogy az kiknek feleségek 
vagyon. ugy tarttsák mint ha nem volna. és az kik sirnak., 
mint ha nem sirnának., az kik vigadnak. mint haném vigad-
nának. és az kik vésznek valamit, mint ha nem birnák azt. 

10 és az kik ez világal élnek. mint ha nem élnének. mert el mulik 
ez világnak úbrázattya %. azért nem kel ez világhoz. ragasz-
kodni. el hagyo félben kel ez világi jokal. élni. igen nagy 
bolondság is az más világon valo joknak el vesztésivel 
szeretni, és az veszendö jokért, az örökké valo jokot el hadni, 

20 és az örökké valo nyomoruságban esni 

Tizen harmadik Resz 
Igen szükséges oktatások.1 0 6 8 melyek az ollyan iffiaknak 

valok. az kik már az világban kezdenek bé lépni. 
Az Machabeusok 2. könyvinek,1067 2 részében olvasuk. 

hogy midön nabuchodonozor meg vévé jerusalemet. és az 
25 sidokot rabságban akará vinni, jeremias prophétának nagy 

gondgya vala arra, hogy nékik oktatásokot adna., félvén 
attol hogy el ne hadgyák abban az idegen országban. az 
Isten szolgálattyát. azért meg parancsolta, az törvényt nékik 
adván, hogy el ne feletkeznének, az urnak parancsolatirol, és 

30 meg ne csalatatnának. elméjekben., mikor az arany és ezüst 
bálványokot és azoknak ékeségeket látnák. és egyebeket efféléket 

ioc3 ej szenvedgye \v — d-ből javí tva. ] 
1004 gyenségit, [Elírés. ] 
1065 az ^ vélek) együt valo 
1066* oktatások. <kik) melyek \melye.k <(kik) fölé írva. 1744.] 
IOG7 könyvinek, [y— r-ből javí tva . ] 
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meg parancsolván. inti vala, hogy ez törvény az ö szivekböl 
hine esnék ^-

Valamint ez az szent propheta cselekedék az sidok iránt , 
hasonlo képen kel veled kedves fiam cselekednem. mert 

0 minek u tánna már elsö iffiuságodnak végire vezettelek volna, 
az mely rend sze[145b:]rént az iskolában mulik el. már most 
azt az idöd el érvón hogy az életnek valamely rendit vála-
szad, tar tozom ollyan jó oktatásokot adni néked, az mellye-
kel el kerülhesed azokot az veszedelmeket. mellyeket fogsz 

10 találni az világban. az ollyan hely, az hol elég alkalmatosá-
got tal^lsz az Is tent el felejteni, és magadot el veszeszteni. 
azért intelek az prophetával , hogy vígyáz magadra. és soha 
ki ne vesed az Isten törvényit az szivedböl. azért is adom 
ezeket az oktatásokot elödben, kérlek olvasad figyelmetesé-

15 gel. 

/ Oktatás. 
Hogy az iffiuságbol valo ki kelesnek ideje. és az világban 

valo menetel. leg veszedelmeseb. és sokan is 
vesznek el. 

Erre intelek hát fiam leg elöször1068 is, kivánván ezt az 
20 iffiak elméjiben óltani, hogy vigyázanak eleteknek erre az 

leg veszedelmeseb idejére. 
Mivel erre az idöre várja az ördög öket. remélvén, in-

cselkedése nem leszen hejában. minden ki gondolhatatlan 
alkalmatoságot is keres öket el vonni az jó erkölcstöl, vagy 

25 még jobban az vétekben ejteni, mert az szabadcság, az 
melyben már kezdenek élni: az henyéllés, az melyben 
könnyen esnek abban az idöben: alkalmatoságok is nagyob 
lóvén az rosz cselekedetre. modgyok is töb az magok mula-
tására, sok féle társaságokot is gyakorolván. csak hamar az 

30 világi szokásokot is bé veszik. az kevélységet, az gyönyörü-
ségeknek szeretetit, mind ezek közöt az veszedelmek közöt, 
csak hamar el vesztik az jó erkölcshöz valo indulatokot, . 
az mellyel valának iffiuságokban. azt ugy tekintik, mint ha 
csak az gyermekeket illetnék. aztot meg vetik. az mit az elöt 

30 becsültek. az elöbbeni jó élettyek. nékik már együgyüségnek 

1068 elöször [r — »t-ből javítva. ] 
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tet tzik. ettöl jö azután, az jó erkölcsnek, jó szokásnak., 
tellyeségel valo meg romlása. 

Mind ezek nyilvánságosok. és ezeket minden nap.1 0 0 9 

lá t tyuk. sz. agoston meg probalta vala ezt. az mint maga 
0 is [146a:] s i rat tya gyonásiban. az hol azt mondgya. hogy az 

házánál lévö dolgok miat el hagyván az iskolát. és az apja 
házához visza menvén tizen hat esztendös korában, az rosz 
erkölcsök csak hamar kezdónek nöni benne. valamint az 
tövis az el hagyot földben, és annál könnyebben is szaporo-

10 dának benne, hogy senki nem vala, az k iazokotk i i r taná í fc . 
kevesen is vannak az kik tobiást követnék. holot például 

kéne venni az iffiaknak. az irás azt mondgya felölle, hogy 
iffiu korában nem gyermeki modon viselte magát . és midön 
mások az bálvánt mentenek imádni, ö jerusalemben ment 

15 az igaz Is ten imádására -pfc 
Oh mely szép példa ez, azoknak az iffiaknak, kik az világ-

ban kezdenek meni. de bár minnyájan nem követik is ezt 
az példát. sokan találkoznak, az kik követik. t a r t az Isten 
magának szolgákot. az kiket meg öriz. az báálnak valo térd 

20 hajtástol. és az kik nem hadgyák magokot meg csalatni az 
világtol. ugyan azért is adom fiam ezeket az oktatásokot . 
hogy ezek közi számláltathasál. 

II Oklatás. 
Hogy egy iffiu embernek. a1070 ki az világban megyen. leg 
elsö gondgyának annak kel lenni. hogy meg t a r t t sa és 

kövesse. az jó erkölcsöket. melyeket iffiuságaban vet 
magához. 

Leg elsö oka. ennek az oktatásnak az hogy, ebben az idö-
ben az ifiak meg vál tozta t tyák szándékokot., és el hadgyák1 0 7 1 

követésit. az jó erkölcsnek, el hadgyák az jó könyvek olvasá-
30 sát. az szenttségeknek gyakoriását. és az jó erkölcsüekel 

valo társalkodást. azért fiam. leg elsö gondod is az légyen. 
abban az idöben hogy meg ta r t t sad azokot az jó erkölcsöket 
mellyeket már vettél. és kövesed azokot, az mint már meg 
mondották néked. 

ioc9 m j n ( j e n n a p . nap [Sorvégen és új sor elején.] 
1070 a<z) ki az világban 
1071 el hadgyák ( a n n a k ) követésit. [Törlés a sor végén.] 
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Az mi az jó szándékot illeti, azt tud meg. hogy az jó er-
[146b:]kölcs1072 mindenkor egy. és nem változik, és hogy 
nincsen ollyan idö, se alkalmatoság, az melyben nem volnál 
az Istené, és az melyben. nem kelletnék ötet szolgálni. hüsé-

5 gesen. 
Az mi az jó erkölcsnek követésit illeti, azt tud meg,hogy1073 

köteles vagy. aztot követni, üdveségedben jár, hogy azt el 
ne hadgyad, ha azt el hagyod az vétekben esel. hanem az 
imádságot. az jó könyvek olvasását. és az szenttségeket 

10 gyakorollyad, az jó erkölcsüekel társalkodgyál, és mindenek 
felet az gyontato a tyádnak ad eleiben lelked üsméretit , mert 
ebben sokat vétenek az iffiak, az kik is midön magokot kez-
dik üsmérni, nem akarják senkivel magokot meg üsmértetni , 
az kik öket az jó u tban meg ta r tha tnák . azokot kerülik. 

15 at tol is vagyon hogy tellyeségel el távoznak attol. és sokszor 
viszá sem mennek arra. vagy pedig igen késön. és nagy 
nehezen. 

fiam ne eselekedgyél há t eképpen, emlékezél meg arrol. 
hogy szent ágoston. az mely rendeletlenségekben eset. annak 

20 tulajdonit tya hogy nem volt senki is, ki arol meg intet te 
volna., emlékezél meg joás királyrol. az ki is mind addig jó 
erkölcsü vala. valamég az fö pap josada okta tá ötet, de mi-
hent az1074 meg hola. az gonoszságra adá magát. és el veszté 
nyomorultul. 

3. oktatás 
25 Hogy igyekezék az rosz társaságot el keriilni. fő képen az 

rosz erkölcsü iffiakot. 
fiam leg elsö lesse az ördögnek, midőn az iffiak ki kelnek 

az iskolákbol. az hogy, az rosz társaságban vese öket. meg 
mondot tuk már, micsoda veszedelmes legyen az. mivel az 

30 világ tele rosz erkölcsü iffiakal, igen nehéz hát öket el ke-
rülni, még az gonoszok is, környül vévén tégedet. azt fogják 
mondani. hogy ugy kel viselni magadot valamint mások., 
holot még az barát tság is arra viszen. és illyen formán, egy 

1072 az jó erkólcs<ót illeti.) mindenkor 
1073 hogy ( a r r a ) köteles vagy. [Törlés a sor végén.] 
1074 az [Beszúrás. ] 
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kevés idö alat könnyen el fajulnak. oh! Istenem. ! fiam ki 
szabadit meg téged ebböl az nagy veszedelemböl. ? 

Rettegj hát ettöl az veszedelemtöl. ha üdveségedet ki-
vánod. kérjed az Istent. hogy menttsen meg az rosz társa-

5 ságtol. 
[147a:] De mindenek felet. az rosz erkölcsü iffiaknak 

kerüllyed társaságokot; az kik veled egy rendben vannak. 
mert az illyenek könnyen meg birják az elmédet. joás király, 
az ki oly szentül éle iffiuságában, az még az fö pap élt,1075 

10 azután bálványozásban ejték ötet szolgai. vigyáz hát ma-
gadra. ha szinte1076 el nem kerülheted is az illyen rosz társa-
ságot. leg aláb meg ne ronttsanak. oh ! fiam mely boldog 
volnál, ha el mondhatnád, az mint david protexisti me, 
a conventu magiignantium. a multitudine operantium ini-

10 quitatem. 

4. Oktatás 
Hogy még idején kel valamely munkára adni magát mivel az 

henyóllés igen veszedelmes abban az idöben 
fiam az henyéllés leg nagyob oka az iffiak rendeletlen 

életeknek midön az iskolát el hadgyák. ezt igen nehezen is 
20 kerülik el, mivel az természet arra maga is hajlando, fökép-

pen ollyan nehezen tet munka után, valamint az tanulás, 
annak okáórt midön már szabadságban kezdenek lenni, és 
magokra kelni, tellyeségel az reszttségre adgyák magokot 
annál is inkáb hogy azt régen sohajtották. és nem üsmérik, 

25 hogy micsoda szükséges munkálkodni abban az idöben. 
és mely károkra fordul még az. holot az henyélésben. az 
rosz szokások kevés idö alat meg nönek. föképen, ha csak 
az játékrol, mulattságrol, és az magok gyönyörüségekröl 
gondolkodnak. 

30 Hogy el kerülhesed abban az idöben az henyéllést, intelek 
hát azért fiam, hogy foglallyad magadot valamely munká-
ban. és leg inkáb ollyanban. hogy alkalmatos lehes abban 
az rendben mellyet választasz magadnak. evel tartozol az 
Isten elöt, azért valamely tanulást végy magadnak. mely az 

1075 élt, [t-e-ből javítva.] 
10,6 szinte [n—t-hől javítva.] 
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elmédet meg vilagosittsa. ugy mint az szent irást, hadi, 
vagy törvényes dolgokot., valami1077 hasznos historiakot. 
vagy nyelvet tanoly, csak akarjad, találhatz abban modot, 
hogy hasznoson tölttsed az idöt. 

[147b:] 5. oktatás 
5 Vigyázonak1078 arra., hogy ezt azharomdolgot elkerüllyék.1079 

mert ezek vesztik el az iffiakot 
Az. játék. az bór. az1080 tisztátalan élet. 

fiam. ez az három féle dolog leg veszedelmeseb az iffiak-
nak., midön már az iskolát el hadgyák. ezekre pedig az 

10 henyélés és az rosz társaság vezeti öket. némellyek az játók-
nak, rendeletlen szeretete miat vesznek el. el vesztetvén 
vélek sok idöt. joszágokot el tékozollyák. és nyomoruságban 
esnek. némellyek pedig az részegség és az sok étel miat. 
mert azon kivül hogy el ronttyák egésógeket., meg eszik 

15 és iszák minden joszágokot. még sok nyomoruságokban is 
esnek. mások pediglen. az miá utálatos vétek miat. mely 
oly igen nyomorgattya, és fogságban tarttya az iffiakot. 
sokakban pedig, mind ez az három fel találtatik. 

Kérlek hát az Isten neviért. vigyáz erre az három fóle 
20 veszedelemre. és kerüld el minden tehettségedel,1081 azt 

meg tudván, hogy az el kerülésen áll üdveséged. 

6. oktatás. 
Hogy mikor valamely rendet választasz magadnak., nem 
kel az iránt sokáig kételkedésben lenni. és az választás után, 

azt meg nem kel változtatni. 
25 fiam ez igen szükséges oktatás az iffiaknak, midön vala-

mely rendet választnak, ne legyenek sokáig abban az kétel-
kedésben, hogy micsoda rendet válaszanak, hogy egyet le 
tegyenek. meg mást akarjanak., némelykor meg, egyikét 
sem. nem tudván mire adni magokot. az illyen tétovázas 

1077 * valami [mi — utólag írva vala- melló a sorvégen, más színű 
t in tával ; valószínűleg 1744-ben.] 

1078 * Vigyázonak [ak — beszúrás 1744-ben 1 ] 
1079 * ei kerüllyék. [ék — későbbi beírásnak látszik, félig a sorvégi 

margón. 1744?] 
1080 az t isztátalan [az — es-ből? javí tva. ] 
1081 tehettségedel, <alt) [ ? ] azt meg tudván , 
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azórt nem jó. mert semnii állando dologra nem adgyák 
magokot., és sok idejeket vesztik el, magokot meg unnyák, 
mindenhez kedvetleneké lesznek. és lia sokáig ugy marad-
nak. végtire egész életeket is haszontalanul ugy töltik el. 

5 ezt minden nap lá t tyuk. 
[148a:] Azért1082 az mely rendben akarsz menni, azt ide-

jón el kel magadban végezni, de mind azon által ollyan 
formán kel cselekedni az mint már meg mondot tam 

Midön már magadban el végezted volna. az álhatat lansá-
10 got el kerüllyed. mert ez igen veszedelmes. nem is lehet ki 

mondani micsoda roszat okoz egy iffiu emberben. az ördög 
azon igyekezvén hogy az gondolkozásban, nyughatat lanság-
ban vese. és az u tán az henyélésben. azért hogy el veszeszt-
hese véle haszontalanul, az életnek leg szeb idejét. és alkal-

10 matlan légyen, valamely hivatalra. 
Azért mondgya az bölcs. hogy az ki vál tozta t tya szándé-

kát . ollyan mint az madár. az ki el hagyván fészkit. és nem 
találván maradando hellyet. ide s. tová repiil. az életit is 
sok veszedelemre adgya ^- hasonlo képen. az álhatat lan 

20 ember, az lelkit sok veszedelemre1083 tészi. 
kerüld el hát ezt az vál toztatást az szándékodban., és ha 

illyen vagy, vesd ki az elmédböl. mert gyakorta ez, az vétek 
büntetésiért vagj-on. azért alázad meg magadot az Isten 
elöt. és kérjed hogy attol meg menttsen. adgyon néked 

2o á lhatatos elmét. hogy az ö akara t tyában maradván. azt 
követhesed hüségesen. 

Hanem valamely jó szándókot vévén, az mint már meg 
mondottuk. azt meg ne változtasad. hanem ha valamely 
nagy okra kéne azt meg változtatni.1 0 8 4 de semmit ne csele-

30 kedgyél magadtol. hanem okos emberektöl kérj tanácsot. 
és visgáld meg, ha változásod, nem leszé lelkednek kárára. 

7 oktatás 
Hogy még elöre meg lása rendinek köteleségeit. és veszedelmit. 
és azokot végben vivén. és el kerülvén. Istenesen éllyen 

fiam mikor én azt mondom hogy még elöre kel által látni 

1082 [Előző l a p alján, őrszó: azért.] 
1083 veszedelemre [re — beszúrás. ] 
1084 változtoztatni . [Eh'rás.] 
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rendednek. köteleségit és veszedelmit, azt értem rajta. hogy 
nem [148b:] csak egy napot kel venni annak meg visgálá-
sára. hanem egy nehány napokot. 

Hogy pedig jol mehesen végben. két dolgot jovallok. az 
elsö, hogy minden nap kérjed az Istennek segittsógit, hogy 
el kerülhesed azokot az veszedelmeket. mellyeket fogsz 
az vüágban találni. és hogy keresztényi modon vihesed 
végben, rendednek köteleségeit. az. masodik, hogy olvasad 
gyakorta azt az részt. az melyben elödben adtam. az vesze-

10 delmit, és köteleségit annak az rendnek mellyet választot-
tál , 

8 oklatás 
Hogy még idején szoktasa ahoz magát . hogy ne szégyenellye. 

az jó erkölcsnek cselekedetit. 
fiam, lia az fellyeb meg mondot1085 dolgokot végben vit ted 

15 is. vagyon még egy hátra , az melyre kel vigyázni, nem más, 
Jianem az a nyomoruságos szégyen, az mellyel vannak az jó 
erkölcshöz. liolot már az világ annyira meg romlot, hogy az 
jó erkölcsöt, szégyennek. és csufságnak tar t tyák, . fö képen 
az iffiak. intelek azért arra. hogy tapodgyad lábad1086 ala 

20 ezt a szégyent, mert ez egyik akadállya üdveségednek. 
nagy1087 vétkes dolog Isten elöt, meg pirulni az ö szolgá-
lat tyáér t . nem is fogja szolgainak tar tani azokot, kik szé-
gyenlik parancsolatit végben vinni 

kedves fiam, ellene kel hát állani. ennek az szégyennek. az 
2o kezdete nehéz. de idején kel arra szoktatni magadot, hogy az 

jot dicsérjed, és az roszat gyalázad., ésszabadoson cseleked-
gyed mjnd azokot. mellyek egy keresztényhez illenek. de 
két féle dolgot kel el kerülni. az egyike az, hogy. ne az 
emberektöl valo dicséretért cselekedgyed. az másik.,1088 

30 hogy el nem kel azért hadni, hogy ö töllök meg ne gyaláz-
tasá l . . h a n e m j o t k e l cselekedni, arra nem hajtván akár mit 

1085 * m o n d o t [ot o-ja e-ből javítva, t későbbi beírás, sötétebb 
t intával . 1744.] 

1086 lábad [a —o-ból javí tva. ] 
1087 nagy fa —e-ből javí tva; ] vétkes dolog [d — lc-ból javí tva . ] 
1088 az másik(a^>., 
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mondgyon az világ. csak egyedül az Is tent kel tekinteni, 
az ki azt parancsollya. és az keresztényi köteleséget, az1089 

mely engedelmeségel tartozik néki. 

[149a:] 9 oktatás 
Hogy arra vigyázon, hogy ne külsö, hanem igazán valo 

5 joerkölcsü legyen. 
fiam ezt az veszedelmet is fel találod az világban. az mely-

ben ha fel te t ted is magadban hogy az jo erkölcsben élsz, 
de még is meg csalhatod magadot. hogy ha el hagyván az 
igazán valo belsö jó erkölcsöt., az hamis és külsöt veszed 

10 magadnak., ez sokal veszedelmeseb az nyilván valo vétkes 
életnél. holot ez igen közönséges, minden renden lévöknél. 
söt még az egyházi emberek közöt is. vagyon pedig egy 
nehány féle két szinü áitatoság. de az többi közöt, ezek leg 
közönsógesebek. 

15 Elöször. azok, kik csak külsö képen tá r t tyák az áitatosá-
got. szorgalmatoságal is visznek végben. holmi külsö ái tatos 
dolgokot, ugymint. az imádságot. az parancsolaton kivül valo 
böjtöt. vagy valami más effélet. és azonban el mula t tyák az 
belsö kópen valokot. mint, az vétkeknek el kerülésit. rosz 

20 szokásoknak meg jobbitását . rosz kivánságoknak, meg 
zabolázását. és mindenkor meg maradnak az vétekben. 
azért is kevéllyek. haragosok. szenvedhetlenek, boszu állok. 
az földi jovokot keresik. és az élet gyönyörüségit. 

Másodszor. azok. kik szorgalmatosan viszik, az mit nékik 
20 jovalnak vagy tanácsolnak. és el hadgyák azt. az mire köte-

lesek. az ollyan gazda embernek illyen az aitatosága, az ki 
gyakorta járul az szenttségekhez. az templomot gyakorollya. 
templom béli öltözetet csináltatván. arra sokat költ. azon-
ban pedig az háza népire1090 gondgya nincsen., el mula t tya 

30 az gyermekit tanyi ta tni , az jó erkölcsben nevelni. az csele-
dinek mind lelki. mind testi szükségekre vigyázni. hogy az 
házánál valo rendeletlenségeket meg orvoslaná. adoságit 
meg fizetné. és az roszul kereset joszágot viszá adná. 

Harmadszor. azok. kik az parancsolatban. egyikét végben 
35 viszik, az másikát el hadgyák. követvén azt. az mellyik 

1089* az^k i^ mely [mely (\i\) fölé írva, sor elején. 1744.] 
1090 n a z a népire <(sokat költ.) gondgya nincsen.. 
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könnyebnek tet tzik nékik., és el hadgyák az mi nehéznek 
lát tzik.ol lyanok vannak. az kik leg kiseb kár t nem tennének 
felebaráttyoknak,1 0 9 1 de be[149b:]csületiben meg kárositani, 
semminek ta r t tyák . mások az részegséget gyülölik, de az 
t isztátalan életet nem kerülik, mások egy t isztátalan csele-
kedetet nem cselekednének. de az tisztátalan kivánságtol. 
és beszédtöl. nem örzik magokot. némellyek szeretik jol 
tenni másokal. de nem meg engedni másoknak. azért mind 
ezek az áitatoságok. nem igazán valok. mert az ki1092 egyet 

10 el hágy az parancsolatban. abban nincsen az Isteni szeretet. 
Ncgyedszer. azok. ki követik az ollyan koteleségeket. 

mellyek közönségesek minden keresztényekel., de azt el 
mula t tyák melly rendekhez valo, mivel az nem igazán valo 
jó erkölcs egy lelki pásztorban, egy itélö biroban, hogy jó 

15 életet élyen,1093 lia el mula t tya hivatallyának köteleségeit. 
Sok volna mind ezeket elö szamlálnom. mennyi két szinü 

áitatoságok vannak. hanem csak rövideden azt mondom. 
hogy jó erkölcsnek ne ta r t t sad az mely kevély. és magahit . 
az ki masokot meg vet. semmit nem szenvedhet. az ki má-

20 sokban az vétket meg lá t tya . de az magáét meg sem tekinti . 
Sem az ollyat. az ki mord, szomoru. gondolkozo. az ki 

másoknak is terhére vagyon. az ki másokhoz kemény. magá-
hoz engedelmes. 

Se az ollyat, az ki különös. az ki másokal nem jár egy 
20 uton. az ki minden áitatoságiban meg akarja magát külöm-

böztetni. másoktól. 
Se az ollyat az mely alá valo. és gyermeki, az ki fél ót az 

hol nem kéne félni. és ót nem fél. az hol kéne rettegni. az ki 
igen vigyázo ollyanban az mi nem vétek. és abban nem az 

30 mi vétek. 
Se az ollyat. az mely szabados. az ki az alat az szin alat 

hogy nagy vétket nem cselekszik. magának szabadságot ád 
az töb vétkekre. ez nagy bün. mert az ki meg veti az kis 
vétkeket. nagyokban esik. 

SD Se az ollyat. az ki emberi tekintetböl, szin mutatás-[150a:] 
bol. vagyon. hogy valakinek tessék. azórt hogy becsüllyék, 

1091 fplebaráttyoknak, [Mindkét e — a-ból jav í tva . ] 
1092 az ki <egyben) egyet 
1093 * élyen, [yen, — beszúrás a két szó közé, 1744-ben.] 
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hogy valamire mennyen. egy szoval az ki csak magát tekinti 
mindenben az mit cselekszik. 

Se az ollyat. az ki csak az hasznot keresi. az ki azért adgya 
az jora magát. hogy hasznát, elö menetelit l á t tya abban. 

5 Se az ollyat az ki csak kevés ideig tar to . az ki mindgyárt 
meg csökenik, mihent valamely akadályt lát.1094 és az jót 
mindgyárt el hadgya. 

Azért fiam örized magadot az illyen szines áitatoságoktol. 
mert ezek ront tyák el az igazán valo jó erkölcsöt. 

10 Azon igyekezél hat hogy jó erkölcsöd igazán valo legyen, 
magában alázatos, esendes, másokot szeretö. ne legyen 
különözö. az anyaszent egyháznak rendit szerese, okos. az 
az. se igen félékeny, se igen szabados. ne az világi hasznodol. 
tekinttsed, hanem hogy mindenben az Istennek tessél. 

10. oktatas 
15 Hogy magát meg gyarapittsa1 0 9 5 hová továb jobban. az 

hitben, és az vallásban. 
fiam ez igen szukséges oktatás . mert az hit fundamentuma 

az jó erkölcsnek. és az nélkül nem lehet üdvezülni ^ 
Az világban pedig elég ellenkezöt találsz evel az funda-

20 mentumal. ugy mint az hitetlenséget. eretnekséget. és az 
szabad életet. 

Az hitetlenség, ollyan mint egy fene állat.1096 az ki az 
Isten ellen támad. fel t á t t y a száját az égg ellen. és az ö 
kezit az minden hato ellen emeli. teremtöit el hadgya. az 

25 teremtet allat szolgálattyáért, igyekezvén el törölni, az hit 
által sziviben ol tatot szent gondolatokot. hogy azután sza-
badcságal adhasa magát az ru t kivánságoknak. 

Az eretnekség pedig. hogy könnyebben követhese az maga 
itéletit az hit dolgában. az anyaszent egyháztol. el szakad, 

30 az mely is oszlopa az igazságnak. az kristus azt parancsollya, 
hogy halgasuk, ha pogányoknak nem akarunk ta r ta tn i ^-
az ki pedig azt annyá-[150b:]nak nem ta r t tya , az. Isten 

1091 lát. <es> ós [Törlés tollhiba miatt . ] 
1095 gyarapit tsa [p — 6-ből, hosszú f —?/-ból javítva.] 
1096 allát. [Ékezethiba. ] 
1097 matrem. [em szórész javí tva . ] 
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^f-habere non 
potest deum 
patrem. qui 
ecclesiam 
noluerit habere 
matrem.1087 

S. C3*Pr- libr. 
de unitate 
ecclesiae. 

#•2 tim 3. 

nem leszen annak a t tya . valamint az sz. a t tyák mond-
gyák * 

Az szabad ólettyek az rosz catholicusoknak, abban modot 
keresnek hogy meg maradgyanak. az vétekben,. magoknak 

0 szabadságot adnak, hogy az szent dolgokrol valo igazságokot. 
visgállyák, ós azokrol emberi okoságal itéletet tegyenek. 
ugyan azért is kételkedésben esnek. az kételkedésböl. az 
rosz hiszemben. és az vakságban. az mellyek is veszedelem-
ben vetik. 

10 Ez fiam, az az nagy három vétek. ezeket az világban fel 
találod. de kerüld el öket. és mind azokot az kikben ezeket 
tapasztalod. mert azt mondgya az apostol. hogy lesznek az 
emberek magoknak szeretöi, kevéllyek, szidalmazok, árulok, 
gyönyörüségnek1098 szeretöi. inkáb mint Isten szeretöi. ezeket 

10 távoztasad. % 
Azt bizonyosnak tar t t sad, hogy nincsen semmi félelme-

seb. és meg vál tozhatat lanab mint az keresztényi közonséges 
hit. és az hit nagy az ö t i tkaiban. tiszta. és szent minden 
tanitásiban. ezt az prophéták elöre meg mondották. az sok 

20 csudák meg bizonyositották. az mart i rumok vérekel meg 
pecsételték.1099 annyi sok szent doktorok. életek el vesztési-
vel is oltalmazták. anyi sok száz esztendöktöl fogvást min-
denkor meg maradot . és soha meg nem változhatot, . sem az 
pogányok üldözésekkor, sem az eretnekektól. sem az rosz 

2o életü catholicusoktól. 
Mind ezek után. mondgya sz. agoston. kételkedünké még 

is az anyaszent egyhaznak kebeliben keményen meg maradni. 
az ki is az egész világnak vallása szerént. az apostoloktol fog-
vást mind eddig mindenkor fent maradot. anyi sok eretnekek 

30 közöt is. kik ellene hejában fel támadtak. és az kik mindenkor 
meg itéltettek. vagy az néptöl, vagy az conciliumoktól, vagy 
az csudák által: azért még is nem üsmérni azt az anyaszent 
egy házat elsönek, jele, vagy az nagy hitetlenségnek. vagy az 
vakmeröségnek ^ . 

1098árulok, gyönyörüségnek .(áruloi.) szeretöi. 
1099 m e g peesé^l^teltík. annyi sok szent doktorok. [szent — hosszú 

J betíjje rf-ből javítva.] 
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&. cum igitur tantum auxilium dei. tantuni profectum videamus dubitabimus nos ejus 
ecclesiae condere gremio. quae usque ad confesionem generis humani ab apostolica sede 
per succesionem episcoporum, frustra haereticis circum latrantibus et partirn plebis 
ipsius judicio. partim conciliorum. gravitate. partim etiam miraculorum majestate dam-
natis culmen auctoritatis obtinuit, cui noile primas dare vel summae profecto impietatis 
est. vel praecipitis arrogantiae. S. Aug. de utiiitate credenda circa finem 

Adgy hálákot az Istennek hogy az anyaszent egyháznak 
kebeliben tet tégedet. maradgy meg hát abban keményen és 
hiven. kap[151a:]csollyad magadot az ö szent, és igazságos 
tanyitásához. legy engedelmeségel1100 pásztorihoz, és az ö 

D lá thato fejihez. az pápához. az hitet tarsd meg, az jó életre 
vigyáz. mert az hitnek meg romlása, az vótektöl vagyon. 
intelek h/tt arra tégedet. hogy vitézkedgyél meg tartván az hitet. 
és az jó lelki üsméretet. mellyet némellyek meg vetvén. az hitet 
el vesztették. % 

11. oktatás. 
10 Hogy meg erösittse magát, az keresztenyi rend tar tásokban 

fiam, nem elég az hitben valo meg gyarapodás. hanem 
még az keresztényi életben. és rend tar tásokban is szükséges 
meg erösiteni magadot. mert az világban nem fogsz vesze-
delmeseb dolgot látni , mint az elmének, az világi rosz szo-

lo kásoktol valo meg romlását. az mellyek tellyeségel ellen-
keznek az üdveségel. azért is inti jeremias propheta az sido-
kot . hogy babiloniában. aranyal, ezüstel fel ékesitetet bál-
ványokot fognak látni, de vigyázatok, hogy azokot ne imád-
gyátok. hanem mondgyátok szivetekben. oh uram csak 

20 egyedül tegedet kel imádni. hasonlot mondok fiani néked. 
mert az világban, látz ollyanokot kik az bálványokot 
imádgyák, az az, kik csak az magok gyönyörüségeket kere-
sik. az gazdagságokot. hejában valoságokot. az kik csak 
az test kivánságit követik. az rosz erkölcsöt, becsiiletben 

20 fogod lát-ni, és az jót meg vetésben. vigyáz hát hogy az soka-
ság példája meg ne ronttson. annak okáért. mindenkor az 
szemed elöt legyenek ezek az keresztényi intések. meg nem 
üsmérhette az világ ezeket az igazságokot. ezek pedíg soha 
meg nem változnak. vegyed jól elmédben öket. hogy meg 

30 üsmérhesed ezekböl az világi rosz szokásokot. és liogy ezek 
szerént rendelhesed életedet. 

noo engec]elm<!S(';gel [Első g— d -b61 , d — jr-ből j a v í t v a . ] 
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^credere eniin 
oportet acce-
dentem ad 
deum quia est. 
et inquirentibus 
se remunerator 
fit 

Tizen negyedik Rész 
Az keresztényi tartásokrol valo intések 

Elsö intés 
Hogy mi nem az mostani életért, hanem az más életben 

valo [151b:] boldogságert teremtettünk. 
Ez az igazság az fundamentuma, az kereszténységnek, 

5 tudnillik, hogy egy Isten vagyon. és az jutalmat készitet 
azoknak. az kik ötet szolgállyák-^-hogy ez az ólet nem egyéb 
lianem ollyan ut mely az örök életre vezet. nincsen it meg 
maradando hellyünk. mondgya1101 az apostol. hanem mást1102 

keresünk. 
10 kedves fiam visgáld meg jol ezt az igazságot, és légyen 

mindenkor az elmédben. mert ez, az elsö kezdete az keresz-
tényi életnek. és ehez kel szabni életedet. 

2 intes 
Hogy ez életben nincsen nagyob dolog az üdveségnél. 

Ez az igazság, az elsöböl következik. mert ha ez az élet 
15 nem egyéb, hanem hogy által mennyünk más jóbra., ebböl 

következik, hogy az mi leg nagyob dolgunk. ebben az halan-
do életben az, hogy azt keresük az mely örökös. leszen, egy 
dolog szükséges, mondgya az kristus. mert mit használ az 
embernek, ha mind ez világot meg nyeri is. ha az lelkit el 

20 veszti. ^. fiam fontold meg jol ezeket az szokot. és el ne 
felettsed. 

3 intés 
Hogy az üdvesóghez. munka és fáradcság kivántatik 

Ezt nem lehet el hitetni az emberekel1103 holot ez igen 
bizonyos. mivel az Isten fia azt mondgya. az ki akar én 

2o utánnam jöni, tagadgya meg magát. és vegye fel az ö keresztit ^ 
hogy az kapu szoros. és az ut keskeny, mely az üdveségre vezet. 
és kevesen vadnak azok, az kik azt meg talállyák. -̂ - és masut. 
igyekezetek bé menni az szoros kapun. mert sokan. mondom 

1101 mondya [íráshiba. ] 
1102* míy.(, ^t — későbbi betoldás más mellé, valószínűleg 1744-

ben.] 
1103 az emberekel <(hogy) holot [holot <hogy) fölé írva.] 

*.«atth. 16. 

ítfmatth 16. 

*matth. 7. 
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néktek. igyekeznek bé menni, és nem mehetnek. -^. visgáld meg 
jol ezeket fiam, és gyözd meg azokot az akadályokot mellye-
ket találsz az jó erkölcsnek u t tyán . 

4 intes 
Hogy ebben az életben. leg nagyob gondunknak arra [152a:] 

kel lenni. hogy az Istennek tessünk. és azö 
kegyelmiben éllyünk. 

Ez az leg nagyob. és leg igazab boldogsága az embernek. 
ez életben. hogy kedviben legyen az ö teremtö Isteninek. 
urának, és örökös jóvának. ez nélkül az egész világ jovais 

10 nyomoruság. ezt is k ivánta az apostol az ö tani tványinak. 
nem szününk meg ti érettetek imádkozni, és kérni, hogy bé 
töltessetek az Isten akarattyának minden értelmével. minden 
bölcseségel és ertelemel, hogy járjatok az mint az urhoz méltó. 
minden110i engedelemre, minden jó cselekedetekel. gyümölcsöt 

10 teremtvén és nevekedvén az Isteni üsméretre. ^. hogy ha az 
keresztények el hitetnék magokal ezt az igazságot. az vótket 
inkáb el kerülnék, mint sem az halált. minden modon azon 
igyekeznének. hogy az Isten kedviben lehetnének. és az ö 
kegyelmiben élhetnének. 

51105 iniés 
20 Hogy az Isten kegyelmiben nem lehetz. ha tellyeségel fel. 

nem teszed magadban. hogy soha halálos vétekel meg nem 
bántod. 

Ebben áll annak az nagy1106 parancsolatnak végben vitele. 
hogy szeresed az te Istenedet mindenek felet. ez nélkül nem 

20 lehet Istennek tettzeni. és kegyelmiben lenni. mivel az, aki 
nem szereti. az halálban marad. az Is tent pedig nem szere-
ted, ha csak fel. nem teszed magadban. hogy soha nem aka-
rod ötet meg bántani . az Isten fia azt mondgya. hogy az ki 
ötet szereti, az meg tarttya az ö parancsolatit. az ki pedig ötet 
nem szereti, az meg nem tarttya az ö beszédit. ^ 1 1 0 7 

1104 minden <eg> engedelemre, • 
1105 5 <okt> intés 
u o s n a g y ^ l ) paranesolatnak 
n°7 [Az idézet mellé Mikes nem írt forrásjelzést a margóra: János 

14,15.] 

44 Mlkcs Kelemen Összes Művei IV. 

#luc. 13. 

*Coloss. 1. 

689 



6 intés. 
Hogy az ember nagyob roszban nem eshetik az véteknél 

[152b:] Az Istent meg bánttya aval. ugy, hogy azt soha 
se az emberek., se az angyalok hellyre nem hozhattyák. el is 
veszteti az. az emberel az Isten kegyelmit. és az meny 

5 országot. az örök kárhozatnak veszedelmiben tészi. és mél-
tatlanná azokhoz az kegyelmekhez, az mellyek nélkűl. fel 
nem kelhet nyomoru állapottyábol. az melyben is. az Isten 
igazságal el hadgya ötet. valamint el hagyot1108 sokakot. oh 
Istenem leheté ez világon nyomorultab állapot ennél? 

10 leheté hogy az emberek olly keveset gondolkodgyanak erröl, 
és ne félyenek ettöl az irtoztato rosztol. hát te kedves fiam 
gondolkodólé erröl, és el kerülödé azt, minden cselekedetid-
ben? 

7 intés. 
Hogy az leg nagyob. veszedelem., az halálos vetekben 

15 meg halni. 
Ez fiam az nyomoruságnak nyomorusága. mert ez, az 

kezdete, az örökké valo nyomoruságnak. minden joknak el 
vesztése. minden1109 rosznak eredete. és azt1110 mind segit-
ség, mind reménség nélkül, hogy meg foghasad ezt az nyo-

20 moruságot. fontold meg azt, ha lehet. hogy mit tégyen az 
Istentöl örökösön meg valni. örökül az égböl ki rekesztetni, 
örök kárhozatra. az ördögel vettetni, ót vég nélkül, szüntelen, 
könnyebség nélkül, reménség nélkül. égni, mindenkor düho-
ségben. és kéttségben lenni. abban az irtoztato nyomoruság-

25 ban valo esésért. noha azt el kerülhette volna: ha annyi 
kegyelemel viszá nem élt volna. ha az üdveségnek annyi 
modgyát el nem vesztette volna. oh fiam leheté erröl gon-
dolkodni rettegés nélkül? 

8 intes 
Hogy ebben az nyomoruságban sokan esnek. fö képen azok, 

30 kik erröl leg kevesebet gondolkodnak. 
Minnyájan abban esnek azok. az kiknek idejek nem volt 

[153a:] az penitentzia tartásra halalok elöt, vagy az kiknek 
H08 ej hagyot <k) sokakot. 
1109 minden [i — e-ből javí tva. ] 
1110 * azt [as-ból javí tva a t betű hozzáírásával. 1744?] 
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idejek lévén, nem tartanak., vagy ugy nem tartanak az mint 
kéne. meg halván az üdveséghez valo készületek nélkül. 
ugyan azért is int bennünk gyakran az kristus. hogy vigyá-
zunk, és imádkozunk., rnert nem tudgyuk mikor jő el az idö. 

5 nem tudgyuk se az napját, se az oráját. legyünk készen. mert 
ollyankor jö el. mikor meg sem gondolnok, ezt pedig minnyá-
jatoknak1111 mondom hogy vigyázatok. fiam v'gyáz hát. had 
talállyon készen az édes1112 meg váltod. 

9 intes 
Hogy gyakran kel gondolkodni az halálrol. az itéletröl, és 

az örökkó valo boldogságrol. 
Ez leg job módgya el kerülni azt az nyomoruságot. mert 

az ki az Isten itéletiröl jol gondolkodik. félni fog az vétekben 
valo eséstöl. vagy abban maradni csak kevés idejig is. azért 
is adgya az bölcs ezt az nagy intést, hogy minden cselekedetid-

lo ben meg emlékezél az te utolso végedról. és nem vétkezel soha ^. 
erröl keveset gondolkodnak az iffiak, gondolkodgyál hát 
erröl fiam. és az Isten itéletiröl. valo gondolat fordittson el 
az vétekröl 

10. intés. 
Hogy az Istent magáért kel szolgálni. 

20 és szeretetböl. 
Noha az halálrol. az itéletröl, és az örökké valoságrol 

valo gondolatok szükségesek. mert azok az jó erkölcsre 
vezetnek, mind azon által nem kel csak abban meg maradni. 
mivel szolgához illik az félelemböl valo szolgálat, de az 

25 nemes lelkek az Istent szeretetböl szolgállyák, azt azórt. 
mert ö meg érdemh az szeretetet. tiszteletet, és az szolgála-
tot az félelem is jó, de ne legyen egyedül. mert az szeretetnek 
kel azt véghez vinni, az mit az félelem el kezdet. fiam hogy 
lehet egy nemes léleknek más kép szolgálni. hanem szeretet-

30 böl. azt az Istent az ki oly méltó magában az szeretetre. 
az kitöl is vette azokot az jokot az mellyek[153b:]ben 
vagyon. és az kitöl is várja mind azt. az mit csak valaha 
remélhet. ? 

1111 minnyájatoknak {mog) mondom 
1112 az édes [é a-ból javí tva ; az idézet mellett nines forrásjelzés 

a margón: Luk. 12 és Márk 13.] 

44* 

•^in omnibus 
operibus tuis. 
memorare 
novissima tua. 
et in aeternuic 
non peccabis 
Eccl. 7. 
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11 intés 
Hogy az mi cselekedetinket az Isten törvényihez, az kristus 
példájához, és tanitásahoz kel szabnunk. és nem az világhoz, 

se mások példájokhoz. se ne1113 az szokáshoz. 
Ez igen közönséges szokás az emberek közöt, hogy ugy 

5 cselekedgyenek valamint mások., azt az okát adgyák. mert 
az világ is ugy cselekszik. ez az szokás, azért igy kel csele-
kedni. ez igen rosz és veszedelmes dolog. mer t nem az 
embereket kel példánknak venni, hanem az Istent , az világ 
tele lévén vétekel., az emberek akár micsodások legyenek. 

10 de meg csalatkozhatnak, az Isten maga az igazság, azért 
adta törvényit , hogy az szerént járjunk. azért küldötte 
fiát. hogy minket tanit tson. , azt is parancsolta, hogy ötet 
halgasuk. ipsum audite. sz. hieronimus is azt mondgya. 
hogy azok ne Jcövesék az tévelygö sokaságot. az kik tanitványi-

15 nak tarttyák magokot az igazságnak. mert azt bizodalmason 
lehet követni, az ki azt mondotta, hogy ö az ut. az igaság, és az 
élet. az ki az igazságot követi. meg nem csalatkozik ^ ne szabd 
^nec turbam sequantur errantem qui se veritatis discipulos Confitentur hunc certe 
imitari tutissimum est. atque ejus vestigia sequi, qui dixit. ego sum via veritas, et vita. 
nunquam errat qui sequitur veritatem. s hier epist ad Celantiam. 

hát soha is magadot az világhoz, másokhoz. vagy az szokás-
hoz. cselekedetidben, ne az emberek itéletit tekincsed, 

20 hanem az Isten törvényit , az kristus jésus, és az anyaszent 
egy haz tani tását . ne1114 cselekedgyél liát soha semmit is. 
az mi evel meg nem egyezik. 

12 intés. 
Hogy az világ minden itéletiben. és szokásiban, meg csallya 

magát . 
25 Ezt az igazságot könnyü meg muta tn i . 

Az világ, az gazdagságokban t a r t tya az boldogságot. 
azokot kivánnya. és keresi mindenek felet. -^ 

Az pediglen igaz, hogy az gazdagságok nem teszik az 
[154a:] embert1116 boldogá. söt még akadállyára vannak 

1113 ne [ B e s z ú r á s . ] 
1114 ne [ B e s z ú r á s . ] 
1115 D n u s 
1116 * e m b e r t [t — k é s ő b b i b e s z ú r á s a ké t szó k ö z é , h a l v á n y a b b 

t i n t á v a l . 1 7 4 4 ? ] 

^beatum dixe-
ront populum 
cui haec sunt. 
beatus populus 
oujus Domi-
nus1115 deus 
ejus. 
p3alm 143. 
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sokszor az üdveségnek. és hogy az igazán valo gazdagság 
az. hogy, az Is tent lehesen birni. 

Az világ azt t a r t tya , hogy nincsen1117 nagyob kedveség. 
mint az érzékenségeknek eleget tenni. 

•° Az pedig igaz, hogy nincsen állandob gyönyörüség. mint 
az jó erkölcsben. 

Az világ sok ollyan dolgokban t a r t tya az becsületet, 
mellyek nem méltok az becsületre. mint az hirt nevet. 
méltosagokot. nagy tiszttségeket. az emberek tiszteletit. 

10 Az pedig igaz. hogy az igazán valo becsület. az jo erkölcs-
ben áll. és attol. meg válhatat lan. 

Az világ abban t a r t t ya az bátorságot. és az vitézséget., 
hogy az meg bántást , meg ne bocsása, hanem boszut állyon 

Az pedig igaz. hogy az bátorság, az bocsátásban áll. vagy 
10 az Isten fiának nem vala bátorsága. mikor üldözöiért kö-

nyörgöt az kereszt fán. és mint ha magát meg csalta volna, 
mikor azt parancsolta, hogy szeresed ellenségidet. egyik az 
ket tö közül meg csallya magát , mondgya sz. bernárd. vagy 
az Isten fia. vagy az vüág. ^. az Isten fia pedig meg nem 

20 csalhattya magát mert ö igazság. az világ csallya meg hát 
magát minden tar tásiban. azért nera ötet kel követni, 
hanem az kristus jésust. ;. 

13. intés 
Hogy az földi dolgokot raeg kel ve tn i / és csak 

az Istenhez kapcsolni kel3118 magadot. , 
2o Igy kel ódes fiam igy. mert minden az mi az világban 

vagyon. csak hejában valoság. és nincseh semmi állando 
csak az Isten. és az Istenben. azért mondgya az bölcs, hogy 
hejában valoságnak, hejában valosága, és minden hejában 
valoság^: az mit [154b:] it l á tunk . . csak semmi, és ugy el 

30 mulik, mint az árnyék. és áz füst. azert is mondot ta az apos-
tol., hogy mindent meg vetet. hogy meg nyerhesse az kristus 
jésust.^e és az kedves tanyi tván azt mondgya. hogy ne 
szeresétek az világot. se azokot mellyek az világban vannak. ha 

1117 n i n c s e n [c — í-ből j a v í t v a ; ] n a g y o b k e d v e s é g . [Ü>—.fc-ből j a v . ] 
1118 ke l [Besz i i r á s . ] [Az 1 — 13 i n t é s s z ö v e g e v é g é n ; l a p s z e l e s s é g ű 

a l á h ú z á s v a n . ] ';••' "•-![.•. ;•.•'.•'-'"' 
l u 9 p h i l i p p < 2 > [ ? ] 3 
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valaki szereti az világot. nincsen, abban. az atyának szerelme. 
mert valami ez világban vagyon., mind testnek kivánsaga. 
szemeknek bujálkodása. életnek kevélysége. ez vilag el mulik. 
és az ö kivánsaga is.% erre mondgya sz. agoston. válasz 

5 mellyikét akarod. vagy az világi dolgokot, szeretni,1120 és azok-
kal. el mulni. vagy az örökké valo jokot, és örökké élni az 
Istenel. •£. 

Utólsó liész 
Az álhatatosan. , végig1121 valo meg maradásról. az jóban. 

Kedves fiam, ez az utolso intésem maradot még hátra . 
azt kivánom hogy ez az rész tegye az eddig valo oktatásimot 
tökélletesé. mivel ez mindeniknél szükségeseb. mert az jó 
erkölcs u t tyában lépni. és abban csak egy kevés ideig 
maradni . semmit nem használ. ha1122 abban álhatatosan 
végig meg nem maradtz . mert az jó életet, az végig valo 

15 meg maradás koronáza, ós ju ta lmazta t tya meg. és is fejezi 
bé.1123 az üdveségnek nagy munkáját , vezetvén tégedet az 
örökké valo boldogságnak.kezdetire. 

fiam igen nagy boldogság1124 az ki iffiuságaban hiv volt 
az Is ten kegyelmihez. és meg t a r to t t a az jó erkölcsököt 

20 midön az életnek valamellyik rendiben ment., de meg ellen-
ben nagy nyomoruság. ha azt az köteleségedet el felejted, 
hogy az Is tent kel szolgálni. és ha viszá élvén azokkal az 
kegyelmeségekel. mellyeket irgalmaságátol vettél, azokot 
nyomorultul el hagyod. hogy az roszat kövesed. oh édes 

25 fiam. nézd meg micsoda nyomoruság ez. azt mondgya az 
bölcs. jaj tinéktek kik el vesztettétek az békeséges türest. el had-
tátok az jó utat. és az roszat vetté-[155a,:~\tek elötökben. vallyon 
s. mit cselekesztek. mikor meg látogat az ur^ 

fiam mit fognak az illyenek felelni azon az ret tentö napján 
30 az Is ten itéletinek. midön elejekben adgya kegyelminek 

sokaságát. midön szemekre hánnya háláadatlanságokot, 

1120 szeretni, [Utólagos beírásnak létszik, nagyobbrészt a sorvégi 
margón. ] 

íizi végig [é — o-ból javí tva. ] 
» 2 2 ha<csak> abban 
H23 es r a z ] is fejezi bé. [A kéziratban hiányzik az az vagy (ez ?) szó. ] 
1 , 2 4 b o l d o s á g [ í r á s h i b a . ] 

*1 joan. 2. 

* S . Augs. 
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hüségtelenségeket. és álhatatlanságokot szolgálattyában. az 
ö vakságokot, az mellyel el hadták ötet. holot minden jonak 
ö az kut feje. és az üdveségnek adoja. nem let volnaé job 
azoknak, mondgya sz. péter. hogy meg ne üsmérték volna 

5 az igazság uttyát. hogy nem mint annak üsméreti után az 
nékik adatot tudománybol hátra állani^. 

Az bizonyos hogy az iffiuságban valo jó élet. szükséges. 
az jó végnek1125 el érésére, de az is bizonyos hogy abban 
nem mindenkor maradnak meg, hasonlot látunk az emberek-

10 ben, valamit az fákban, az kik tavaszal szép virágokot 
hoznak. de öszel gyümölcstelenek. az szent irás egy nehány 
példát ád elönkben. ollyanokrol, kik iffiukoroktol fogvást 
végig az jó erkölcsökben meg maradtak. de ollyanokot is ád 
elönkben. kik álhatatlanok voltak, hogy meg mutasa evel 

15 az embereknek. hogy álhatatosak legyenek az jó utban. 
Ezt az igazságot láttyuk az joas király példájaban. az kit 

is már egy nehányszor hoztam elö. ki iffiuságátol fogva 
negyven esztendeig az jó erkölcsben éle. de azután az bál-
ványozásban esék. 

20 Ez iránt az salamon példája még rettentöb, mert az Isten 
ennek az fejdelemnek mindenekben nagyon kedveze.T^ 
nagy gond viselésel is nevelteték.. az mint maga mondgya. % 
szentül és tökélletesen éle iffiuságában ^ ollyan boldog 
is vala. hogy az Isten maga beszelle véle. és szabadcságot 

25 ada nóki. hogy kérhetne tölle. mindent az mit akarna^ . 
Ö pediglen ollyan. bölcsen viselé magát. hogy nem kére, 

se gazdagságot. se dicsöséget. se semmit ollyant. az mi 
után az iffiu elme olly igen sohajt. hanem csak jó erkölcset, 
és bölcseséget kére .^ . 

30 Ez az Istennek ollyan igen tettzék. és ollyan bölcseséget 
ada néki. hogy se ö elötte, se utánna, soha embernek 
nagyob bölcsesége1126 nem vala.-^- evel az bölcseségel tölté el 
életinek nagyob részit. [155b:] az Istennek kedviben lévén. 
és az emberek nagyon tisztelék, mindenünnen, hozája1127 

35 mennek vala. halgatni bölcseségit. az ö népit nagy bölcse-

1125 * a z j 0 vég<[re)nek ^ v a l o érésre^> e l é ré sé re [ A j a v í t á s o k a t ö r -
l é sek fölé í r v a . 1744. ] 

H26 bölcsesége (v^> n e m v a l a . 
1127 h o z a j á [ É k e z e t h i b a . ] 

#2 petr..2. 

# 2 reg. 12. 
#prov. 4. 3. 
^sap. 5. T. 7. 
8. et. 9. 
* 3 reg. 

* 3 reg. 4. 
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ségel igazgatá, és oktatá az Isten szolgálattyára. azokkal 
az oktatásokal. mellyeket ira az szent lélek által,-^ fiam 
mind ezek után ki hihetné el. ha az szent irás nem mondaná. 
hogy ez az példa nélkül valo, nagy bölcseségü ember. olly 

0 nyomorultul meg essék. az ö nagy elméje meg homályosodék, 
és az aszonyokhoz valo szeretettöl meg hagyá magát gyöze-
tetni, és igy egy kevés idö alat el veszté minden bölcseségit, 
ós ö aszszonyival. bálványozo lön.^ 

Óh emberi nyomoruság, mely nagy vagy. ! óh emberek-
10 nek gyengesége, és álhatatlansága, ki nem rettegne, ezután 

az rettentö példa után. ha az illyen nagy bölcseségü meg 
esik, hogy ne félne az aláb valo., jaj hát, jaj azoknak, az kik 
meg nem maradnak végig az joban. és az kik az jó erkölcs-
nek uttyát el hadgyák. és az véteknek uttyát követik.. 

15 oh édes fiam, tanuld meg ebböl, hogy rettegésel, és félele-
mel muhkálkodgyad üdveségedet^ mindenkor magadra 
vigyáz. és magadnak ne hidgy. és az, az ki gondollya hogy 
áll. vigyázon hogy el ne esék.^ és az ki végiglen meg marad, 
az üdvezül.^ kérlek hát hogy ezekre vigyáz 

20 Elöször. légy hü az Isten kegyelmihez. mert valamint 
az concilium mondgya. hogy ha mi el nem hadgyuk az 
Isten kegyélmit. el is végzi mi bennünk. azjó cselekedetet melyet 
el kezdet. adván arra akaratot, és tehettséget.^ 

*deus enim nisi1128 ipsi illius gratiae defuerint sicufc coepit opus bonum ita perficiet 
operans velle. et perficere. Ooncil. trid. sess. 6. 0. 32. 

2. hogy mindenkor az alázatoságban élly. az félelemben, 
2D és az magadnak valo nem hitelben. az jonak cselekedetiben. 

valamint az sz. Concilium tanittya. hogy mindennek az Isten 
segittségiben kel erös bizodálmát vetni, de mind azon által 
azok kik azt gondóllyák hogy állanak. tarttsanak az eséstöl, 
félelemel, és rettegésel munkálkodgyák üdveségeket. az vigyá-

30 zásokal, alamisnálkodásal. imádságokal. böjtölésekel. es az.1129 

tiszta élettel, félniek kel. mert még nem az dicsö-[156a:liségben. 
hanem az reménségben születettek ujonnan, és még az test ellen 
kel hartzolniok. az ördög és az világ ellen. és gyözedelmet nem 
vehetnek. ha csak Isten kegyelmivel az apostol szavdt nem 

1128 nisi {illius) ipsi illius 
1129 es az. [Beszúrás. ] 
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követik, az ki arra int, hogy nem kel az test szerént élni. mert 
ha az szerént élünk, meg halunk, hogy ha pedig az testi csele-
kedetet magunkbol ki töröllyük. élni fogunk.%. 
^verum tamen qui se existimant stare. videant ne cadant. et cum tiinore et tremore 
salutem suam operentur in laboribus. in vigiliis, in elemosinis, in orationibus, et in ob-
lationibus, in jejuniis. et castitate. formidare enim debent. scientes quod in spem gloriae 
et non dum in gloriam renati sunt., de pugna quae super est cum carne. cum mundo, 
cum diabolo. in qua victores esse non possunt. nisi cum dei gratia apostolo obtemperent. 
dicenti. debitores. facti sumus non carni ut secundum carnem vivamus. si autem spiritu 
facta carnis mortificaveritis. vivetis Sup.. 

3. hogy erre az ött dologra igen vigyázz, 1. hogy el kerül-
5 lyed az Isten meg bántására vivö alkalmatoságokot, mert 

az ki az veszedelmet nem kerüli, abban esik. 2. az reszttség-
ben. és az meg hidegiilésben ne esél. mert az vétekre viszen, 
3. tavoztasd el az fogyatkozásnak vétkit , és azok közöt1130 

kik az te rended köteleségivel ellenkeznek. mert ez, az leg 
10 jób erkölcsüeknek1131 is meg történik. nem vigyázván 

némely köteleségekre. 4. oltalmazad magadot. az magad1132 

el hittségtöl. mert ez. az áitatoság közi is bé lopja magát. 
5. keriild el az bocsánando vétket . mert ha azt el mulatod., 
halálosra vezet. valamint az bölcs mondgya. hogy az ki az 

u keveset meg veti, lassanként el esik^-
4 Visgáld meg gyakorta az lelked ál lapottyát . az magad 

szokásit. hajlandoságidot, azokot meg üsmérvén,1133 meg 
is jobbithassad. annak okáért jol meg visgálván természete-
det. k ivánnyad magadot hová továb alkalmatosabá tenni az 

^0 Isten szolgálattyára. hogy pedig abban álhatatos lehes. 
kérjed azt minden nap az Istentöl. az kristus azt mondgya 
hogy vigyázni, és imádkozni kel. az concilium azt tani t tya . 
hogy az hiveknek, és még az szenteknek is kel az Isten 
segittségit kérni. hogy az jó véget el érhesék. vagy az jó 

25 cselekedetekben meg m a r a d g y a n a k . ^ 
Oh. édes fiam. micsoda boldog volnál. ha még gyermeksé-

gedben el kezdvén az Istennek szolgálni. és azután is egész 
életedben el mondhatnád Davidal. Isten. tanitottól engemet 

1130 azok közöt [fc-a-ból javitva.] kik az te rended^nek) köte-
leségivel 

1131 erkölesüeknek [Második Jc — n-ből javí tva . ] 
1132 magad [g — d-ből javí tva . ] 
ii33 m e g üsmérvén, ( m e ) meg is [Törlés tollbiba miat t . ] 

#Eccl. 19. 
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az én gyermekségemtöl fogvást. és mind ez mái napig hirdetem 
az te csudálatos dolgaidot. vénségemig, és az én meg öszülésemig, 
Istenem ne hadgy el engemet. miglen hirdessem az te hatalmas-
ságodot. •#• 

[156b:] Mind ezek után kedves fiam, emlékezél meg arrol,. 
hogy az élet csak el mulik, az halál siet, és az örökké valoság 
közelget. az élet ollyan mint egy szem pillantás. és ezen az 
szem pillantáson füg az örökké valoság. oh szem pillantás, 
óh örökké valoság ! töltcsük leg aláb ezt az szem pillantást 

10 az mi teremtönk szolgálattyában. mert ö. örökké valo szol-
gálatot érdemel mi töllünk. adgyuk magunkot egészen 
ebben az halando életben. annak az joságnak. az ki magát 
adgya nékünk egészen az örök életben. ne légyen soha 
semmi is. az mi bennunket el választhason szolgálattyátol. 

10 kicsoda szakaszthat el minket az kristusnak szerelmetöl^ 
oh kedves fiam kérjük az Istent , mondván. oh Istenem ne 
engedgyed azt hogy el váüyunk, de söt még cselekedgyed1134 

irgalmaságodbol. hogy az mi szivünk; hozád légyen kap-
csolva. és1135 szent akaratodot követvén mindenekben; 

20 álhatatoságal szeresünk ez életben, és hogy örökké szeresünk. 
imádgyunk, ós dicsérjünk az1136 az égben. az hol élsz, és 
uralkodol., t ied az dicséret. az dicsöség1137 az tiszteség. 
az erö. és az hatalom, most és, mind öröké Amen. 

V E G E 

Légyen édes jésusom szent nevednek. dicséretire ez az 
25 munkám. légyen lelkemnek hasznára. gyermekemnek. és 

mind azoknak kik olvasák, lelkeknek üdveségekre. hálákot 

1134 cselekedgyed [Utolsó e —o-ból, vagy a-ból javí tva. ] 
1 1 3 6 é s ( a z ö) szent aka r a ( t t yá t ) t odo t 
1136 az az égben. [Sorvégen és új sor elején. ] 
1137 az diosöség (és az) az tiszteség. [Törlés a sor elején; az ( a z ) 

fölé írva. — A befejező sor u tán , a Vege fölött lapszélességű alá-
húzás van.] 

#psal. 70. 

roin. 8. 
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adok uram hogy el kezdetted. hálákot adok1138 hogy el 
végeztetted velem tiód légyen. mindenkor. mindenben, és 
mindenért az dicsöség. 

Constanczinapoli Pérában.1139 

1744.. 

1138 adok [d-k-ból javítva.] 
1139 Constanczinapoli Pérában. [Későbbi írás halvány tintával, 

talán 1744 utáni; mintha idegen kéz írásának látszanék.] 1744.. 
<rodoszto.) [első 4-ea 2-esből javítva (1724-ből 1744-re)\ L. a kézi-
rat címlapját is '. ] 
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[157a:] E N N E K AZ KÖNYVNEK TÁBLÁJA 

Elsö szakasz. 

Elsö Rész1140 Mi végre teremtete t t az ember.1141 pag. 1. [6a] 
2 Rész1142 az kereszttség kegyelmére valo hivatalrol. 

pag. 6. [8b] 
Elsö articulus.1143 az keresztényi hivatalnak mi voltárol. 

pag ö. [8b] 
2 articulus. az keresztényi hivatalnak nagy voltárol pag.1144 

8. [9b] 
3 Rész. hogy az Isten kivánnya. es kedvelli az iffiak szol-

gálat tyát . pag 11. [11a] 
4 Rész hogy az Isten kivált képpen szereti az iffiuságot 

pag. 14. [12b] 
5. Rész hogy azok kik iffiuságokban nem adgyák magokot 

az Isten szolgálattyára. nagyon1145 meg bant tyák ötet. 
pag. 23. [15b] 

6 Rész hogy az Isten utállya az rosz erkölcsü iffiakot. pag. 
27. [17b] 

7 Rész. hogy rend szerént, az iffiuságban1146 valo idötöl 
fiig az üdveség pag. 29. [18b] 

8. Rész hogy azok az kik az jó erkölcsben1147 foglalták 
magokot iffiukorokban rend szerént meg is t a r t tyák azt 
végig pag. 32. [20a] 

9 Rész a z s z irásbol valo példák azokrol kik jo erkölcsüek 
lévén iffiuságokban abban meg is maradtanak. pag. 34. 
[21a] 

1140 Rész [ i f - a - b ó l ? javí tva . ] 
1141 az az ember. [Sorvégen és új sor elején.] 
1142.(Elsö articulus. az keresztényi hivatalnak mi voltárol.) [Két 

sorral alább újra leírva. ] 
1 ,43 articulus. [I — s-ből javí tva . ] 
» 4 4pag,<6.> 8. 
1145 nyagyon [Elírás. ] 
1,46 iffiuságban [g — 6-ből javí tva . ] 
1147 erkölcsben [er — í'.s-ből javí tva . ] 
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10 Rész liogy azok. kik iffiukorokban az rosz erkölcsre 
adgyák magokot. nehezen térnek ki abbol. vagy talám 
soha sem. pag.1148 40. [24a] 

11. Rész. póldák azokrol az kik meg tértenek iffiuságoknak 
rosz erkölcseiböl pag. 44. [26a] 

12 Rész. pelda azokrol kik soha meg nem tértenek. iffiusá-
goknak rosz erkölcseiböl. pag. 48. [28a] 

13. Rész. hogy micsoda rosz származik az iffiuságnak rosz 
éllettyiböl pag. 52. [30a] 

Elsö articulus az iffiuságokban valo vétkek. sokaknak rövid 
életet okoznak. pag. 52. [30a] 

2 articulus. az iffiusagnak vétkes ólettyétöl származik az 
elmenek meg homályodása. és az rosz erkölcsben valo 
meg keményedés. pag. 54. [31a] 

3 articulus hogy mennyi sok szép reménségeknek vesze-
delmit okoza. pag. 55. [31b] 

4 articulus hogy az vétkeknek el áradása az emberek 
közöt, az vétkes iffiuságtol származik pag. 58. [33a] 

14 Rész. hogy az ördög minden erejóvel azon vagyon. hogy 
az iffiakot az rosz1149 erkölcsre fordittsa pag. 60. [34a] 

[157b:] 15 Rész mind azoknak bé fejezése. valamellyoket 
mondot tam az elsö szakaszban. pag. 62 [35a] 

Második szakasz 

Az iffiuságban, az jo erkölcsre valo szer tevésnek modgyá-
rol. 66. [37a] 

Elsö Rész hogy miben áll. az jó crkölcs. pag. 67. [37b] 
2 Rész ha jó erkölcsü akarsz lenni azt kivánod kel. pag. 69. 

[38b] 
3 Rész hogy az imádság harmadik modgya az jo erkölcs 

el nyerésinek. pag. 70. [39a] 
4. Rész hogy az oktatás t . szeretni és keresni kell. pag. 72 
[40a] 

5 Rész hogy micsoda szükségünk van ollyanra. az ki az 
jó1150 erkölcsriek u t tyán vezesen bennünket . pag 73 
[40b] 
1148 pag. [a -g-hől javí tva. ] 
1149 az rosz [az z-je j--ből javí tva. ] 
1150 jö [Ékezethiba.] 
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6 Rész az gyonásrol az generalis Confessiorol. pag 76. 
[42a] 

7 Rész az rend szerént valo gyonásról. pag. 79. [43b] 
8 Rész az gyonásrol valo hasznos intések. pag. 81. [44b] 
9 Rész az ur vacsorájárol. pag. 84. [46a] 

10. Rész az Communiorol. pag. 85. [46b] 
11 Rész az reggeli imádságrol. pag. 87. [47b] 
12. Rész az estvéli imádságrol. pag. 89. [48b] 
13 Rész az szent miséröl. pag 92. [50a] 
14 Rész az munkárol. és az idönek töltésiröl. pag 93. 

[50b] 
15 Rész az magok meg üsmerése szükséges az iffiaknak.1151 

pag. 94. [51a] 
16 Rész hogy az jó könyveket kel olvasni pag. 97. [52b] 
17 Rész az jó társaságrol. pag. 100. [54a] 
18 Rész az Boldogsagos szüz. és az sz.josephez valo áita-

toságrol pag. 101. [54b] 
19 Rész az örzö angyalhoz valo áitatoságrol. az sz. patro-

nusodhoz. pag. 105. [56b] 
20 Rész az innepeknek. de főképen az vasárnapoknak 

üllesekröl pag. 107. [57b] 
21 Rész hogy az Isteni szolgálatra. az parochialis templom-

ban kel menni pag. 111. [59b] 

Harmadik szakasz 

hogy micsoda akadallyok fordittyák el az iffiakot az jó 
erkölcstöl pag. 117 [62b] 

Elsö Rész elsö akadállya az iffiak üdveséginek az tudatlan-
ság pag. 117. [62b] 

2 Rész az második, akadály. az szüléknek nagy kedvezé-
sektöl. rosz példa adásoktol. és az gyermekeknek rosz 
oktatás adástol vagyon pag. 119. [63b] 

3 Rész az harmadik akadállya az iffiak üdveséginek az ö 
engedétlenségektöl, vagy szo fogadatlanságoktol vagyon. 
pag 123. [65b] 

[158a:] 4 Rész negyedik akadály. az alhatatlanságtol 
vagyon.tpag. 126. [67a] 
1151 iffíakk. 
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5 Rész az ötödik akadály. az jó cselekedetnek szégyenitöl 
vagyon pag 129. [68b] -

6 Rész az hatodik akadály az rosz társaságtol vagyon. 
pag. 131. [69b] 

1 articulus hogy micsoda artalmas az rosz társaság. pag. 
131 [69b] 

2 articulus. hogy ket dolog ártalmas. az gonoszok társa-
ságában. pag 133. [70b] 

3 articulus hogy négy féle rosz társaságot kel el kerulni 
pag. 125.. [71b] 

7 Rész az hetedik akadállya az iffiak üdveségeknek az 
henyeléstöl vagyon pag. 126. [72a] 

8 Rész az nyolczadik akadály az szemérmetlenségtöl 
vagyon. pag. 129. [73b] 

1 articulus hogy az tisztátalan vétek: leg nagyob ellensége 
az iffiuságnak. es hogy az egyedül töb iffiakot kárhoztat 
el. mind sem minnyájan az töb1152 vétkek pag. 130. [74a] 

2. articulus hogy micsoda keserves dolgok követik az tisz-
tátalan vétket. pag. 132. [75a] 

3 articulus pelda az szerencsétlenül valo halálokrol azok-
nak,1153 kik erre az tisztátalan vetekre adtak magokot 
pag. 136. [77a] 

4 articulus hogy micsoda modal kel az tisztátalanságot 
meg orvoslani1154 és hogy még eleinte kel ellene állani. 
pag. 139. [78b] 

•5 articulus hogy el kel kerülni az tisztátalansagra vivö 
okokot pag 140 [79a] 

6. articulus az tisztátalanság ellen valo hasznos orvoságok 
pag. 143 [80b] 

9 Rész az kisértetekröl. pag 145. [81b] 
1 articulus hogy mi légyen az kisértet. es hogy lehesen azt 
meg üsmérni. hogy ha az kisértetben vetekben estél. 
pag. 145. [81b] 

2. articulus hogy el nem lehet kerülni hogy ne kisértesól. 
azért idején kel készülni annak ellene allására. pag. 146. 
[82a] 
1152 az töb <te> vétkek 
1 ,53 azokk, 
1164 meg orvoslani <p> és hogy 
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3 articulus az kisértetben levö elmét meg erösitö gondola-
tok. pag 148. [83a] 

4 articulus hogy mit kellesék cselekedni az kisértetekben. 
pag 150 [84a] 

5. arliculus hogy miesoda mesterségekel csallya meg az 
ördög az embereket. az kisértetben. fö kép az iffiakot 
pag. 152 [85a] 

6 articulus hogy micsoda vétkekben esnek az iffiak az 
kisertetekkor. pag. 154 [86a] 

[158b:] 7. articvlus hogy mit kellesék azutan cselekedni.1155 

midön az kisértetet meg gyözöd pag. 156. [87a] 
8 articulus pelda hogy mi képpen kellesék az kisértetek 

ellen állani pag. 157 [87b] 
10 Rész azokrol1156 az akadallyokrol az kik föképen az 

gazdag iffiakot illetik pag. 159. [88b] 
11 Rész azokrol az akadallyokrol mellyek az nemeseket 

illetik pag. 162. [90a] 

Negyedik szakasz 

Azokrol1157 az jó erkölcsökröl mellyek szukségesek az iffiu-
sagban.1158 pag. 165. [91b] 

Elsö Rész hogy az iffiaknak az kristus jesust kel például 
venniek. pag. 165. [91b] 

2 Rész az Isteni félelemröl pag. 167. [92b] 
3 Rész. az Isteni szeretetröl pag. 168. [93a] 
4 Rész- az atyákhoz valo szeretetröl pag. 171 [94b] 
5 Rész hogy meg kiket kel masokot is becsülni az iffiak-

nak.1159 pag. 174. [96a] 
6 Rész az oktatásnak szeretetiröl pag. 175 [96b] 
7 Rész az engedelmeségröl.1160 pag. 175. [96b] 
8 Rész az tisztaságrol. pag 176. [97a] 
9 Rész az szemérmeteségröl. pag. 177. [97b] 

1155 eselekedni. [d — fc-ból javí tva. ] 
1156azokrol [l — k-ból javitva. ] 
1157 Azokrok [íráshiba. ] 
1158 iffiusagban. [ban— a-ja fölött á thúzot t ékezet.] 
1159 iffiakk. 
íioo engedelmeségröl. [Elsö g d-ből javí tva. ] 
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10 Rész az beszédben valo szeinérmetességröl pag 178. 
[98a] 

11 Rész az rosz nyelvröl, és az eskuvésröl. pag. 180 [99a] 
Az1161 ember szollásról. pag. 182 [100a] 
Az veszekedésröl. pag 183 [100b] 
Az szó hordásrol. pag 183 [100b] 
Az hazugságrol. pag 184 [101a] 

12 rész az mértékleteségröl. pag 186. [102a] 
13 Rész az haragrol pag 188. [103a] 
14 Rész. az felebaráttal valo békeségröl, az veszekedésröl, 

és az gyülölködésröl pag. 191 [104b] 
15 Rész az meg bántodásért valo bocsánatrol. és az boszu 

áUásrol pag. 193. [105b] 
16 Rész az felebaráti szeretetröl. pag 196. [107a] 
17 Rész az felebaráti szeretettel valo intésröl es micsoda 

köteleség mast meg gátolni rosz cselekedetetiben. halehet. 
pag 199. [108b] 

18 Rész az baráttságrol pag. 203. [110b] 
19 Rész. az játékrol, és az mulattsagokrol. pag 206. [112a] 
20 Rész az fösvénységröl. pag. 207 [112b] 
21 Rész az alamisnárol. pag. 210. [114a] 
22 Rész az alázatoságrol. pag. 213. [115b] 

ötödik szakasz. 

Az elet rendinek választásárol. pag. 217. [117b] 
Elsö Rész micsoda szüksóges legyen az1162 elet rendinek jol 

meg választása pag. 217. [117b] 
2 Rész hogy rend szerént micsoda vetekben esnek az 

választásban pag. 219. [118b] 
[159a:] 3 Rész hogy micsoda modal kel választani az életnek 

rendét. és hogy az iffiuságban valo jó élet ahoz igen 
szükséges. pag. 221 [119b] 

4 Rész hogy jol meg választani lehesen pedig az életnek 
rendit szükséges arrol gondolkodni még az idö elöt pag. 
223. [120b] 

1161 Az [A — a-ból javí tva. ] 
1162 az az elet [Sorvégen és új sor elején. ] 
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•5 Rész hogy micsoda modal kel az élet rendinek választá-
sárol yégezni pag 224. [121a] 

6 Rész hogy mit kellesék1163 Cselekedni mikor abban az 
idöben lész. hogy valamely rendet válasz. pág 225. 
[121b] 

7 Rész hogy micsodásnak kel azoknak lenni, az kiktöl 
tanácsot kérdesz ebben az dologban. pag. 228. [123a] 

8 Rész hogy az atyáknak, es az1164 atyafiaknak tanacsokot 
bé kelló venni ebben az dologban pag 228. [123a] 
Hogy az attyák miképpen cselekedgyenek. midön vala-
mely hivatalra adgyak gyermekeket. pag 230. [124a] 

9 Rész az életnek kiilömb külömb féle rendeiröl elöször 
az egyházi rendröl pag. 234. [126a] 

1. articulus az egy házi rend köteleséginek. és veszedelmes 
voltának nagyságárol pag. 235 [126b] 

2. articulus az egy házi rendre valo hivatatásrol: pag. 237. 
[127b] 

3 articulus hogy micsoda készülettel kel lenni az egy házi 
rendhez. pag 238. [128a] 

4 articulus ennek az resznek bé fejezése. pag. 240 [129a] 
10 Rész az szerzetesógnek rendiröl. 242 [130a] 

1. articulus hogy mi legyen az szerzetes rend. annak 
micsoda köteleségei. hasznai, és veszedelmi vannak. 
pag. 243. [130b] 

2. articulus hogy mi képpen lehesen meg üsmérni. az 
szerzetesegre valo hivatalt. pag. 244 [131a] 

3 articulus arra idöt kel venni. hogy meg lehesen üsmérni 
ha az szerzeteségre vagyé hivatalos pag 246 [132a] 

11 Rész az külömb külömb féle világi életnek rendiröl 
pag 248 [133a] 

1. articulus az nagy renden valokrol. és azokrol. kiknek 
másokot kel igazgatni pag. 248 [133a] 

2. articulus az itélö biráknak es azoknak kik törvényes 
dolgokban forognak.hivatallyokrol. pag. 254 [136a] 

3. articulus az udvari életröl pag 257. [137b] 
4 articulus az hadi rendröl. pag. 260 [139a] 

1163 kellesék <g> Cselekedni 
1164 es az <at> atyafiaknak [Törlés a sor végén.] 
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12 Rész az házaságnak rendiröl pag 2(54 [141a] 
1. articulus hogy rait kel meg üsraérni az házaság rendiben 

pag. 264 [141a] 
2. articulus hogy micsoda készülettel kel lenni az házaság-

nak rendihez. pag 206 [142a] 
3 articulus ennek az résznek bé fejezése. pag. 270 [144a] 

13 Rész igen szükséges oktatások kik az ollyan iffiaknak1165 

valok. az kik már az világban kezdenek lépni pag. 272. 
[145a] 

[159b:] 1. oktatás. hogy1166 az iffiuságbol valo ki kelésnek 
ideje. és az világban valo menetel. leg veszedelmeseb. és 
sokan is vesznek el. pag. 273. [145b] 

2. oktatás hogy egy íffiu embernek az ki az világban me-
gyen. leg elsö gondgyának annak kel lenni, hogy meg 
tar t t sa , és kövesse az jó erkölcset. mellyeket iffiuságában 
vet magához pag. 274 [146a] 

3 oktalás hogy igyekezék az rosz társaságot el kerülni. 
pag. 275. [146b] 

4. oktatás hogy még idején kel valamely munkára adni 
raagát mivel az henyéllés igen veszedelmes abban az 
idöben. pag. 276. [147a] 

ö oktatás vigyázon arra hogy ezt az harom dolgot el 
kerüllye. az játék az bór, az t isztátalan élet pag. 277. 
[147b] 

6 oktatás hogy raikor valamely rendet választnak neni kel 
az iránt kételkedésben lenni. pag. 277. [147b] 

7 oktatas hogy még elöre raeg lássa az ö rendinek kötele-
ségeit és veszedelmit pag. 278 [148a] 

8 oktatás hogy még idején ahoz szoktassa magát hogy az 
jó erkölcsnek cselekedetit ne szegyenellye pag. 279 [148b] 

91167 oktatás arra vigyázon. hogy igazán valo és nem külsö 
képpen valo jó erkölcsü legyen pag. 280 [149a] 

10 oktatás hogy magát meg gyarapit tsa hová továb jobban 
az hitben. és az vallásban pag. 282 [150a] 

l l c 5 iffiakk 
1166 h az \h íráshiba hógy holyett .] 
1107 <1> 9 [9-es 0-ból jav í tva . ] 
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11 oklatás hogy erösittse magát az keresztényi rend tar tá-
sokbán. az mellyek ellenkeznek az világal pag 284. 
[151a] 

14 Rész az keresztényi tartásokrol valo intések. pag. 284. 
[151a] 

1 intés hogy mi nem az mostani, hanem az más életben 
valo boldogságért te remtet tünk. pag. 284. [151a] 

2 intés hogy ez életben nincsen nagyob dolog az üdveség-
nél. pag. 285. [151b] 

3 intés hogy az üdveséghez. munka. és fáradcság1168 

kivántat ik pag. 285 [151b] 
4 intés.1169 Hogy ebben az életben leg nagyob gondunknak 

arra kell lenni hogy az Istennek tessünk, és az ö kegyelmé-
ben élyünk. pag. 285. [151b] 

5 intés Jiogy az Is ten kegyelmében nem lehetz, ha tellye-
ségel fel nem teszed magadban hogy soha halálos vétekel 
meg nem bántod. 286. [152a] 

6 intés hogy az ember nagyob roszban nem eshetik avétek-
nél. pag. 286. [152a] 

7 intés hogy aleg nagyob veszedelem a halálos vétekben 
meg halni. pag. 287. [152b] 

8 intés hogy ebben a nyomoruságban sokan esnek. fö-
képpen azok, kik erröl, leg kevesebet gondolkodnak pag. 
287. [152b] 

9 intes "hogy gyakran kell gondolkodni a halálrol, az ité-
letröl, és az örökkévalo boldogságrol pag 288 [153a] 

10 intés. hogy az Is tent . magáért kell szolgalni, és szeretet-
böl. pag. 288 [153a] 

[160a:] 11 intés11"10 hogy a mi tselekedetinket. az Isten törvényi-
hez, a kristus példájához, és tani tásához kell szabnunk.és 
nem avilághoz. se mások példájokhoz, se ne aszokáshoz. 
pag. 289. [153b] 

b 

1168 fáradeság [g — k-hól j av í tva . ] 
ii69 [Kelemen József lektori véleménye szerint a 4 intés.-től végig, 

későbbi kézírás, valószínűleg 1744-ből vagy még későbbi évből, de 
szerintünk toll- és tintacsere következménye is lehet az eltérőnek 
látszó írás.] 

H7o [^ ii intés-t&l végig: nem kéthasábosan, hanem a lapon 
végig írt hosszú sorok.] 
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12 intés hogy a világ minden itéletiben, é8 szokásiban meg 
tsallya magát. pag. 289. [153b] 

13 intés hogy a földi dolgokot meg kell vetni. és tsak az 
Istenhez kel kaptsolni magadot 290. [154a] 

Utolso Rész Az alhatatosan végig valo meg maradásrol a 
joban. 291.1171 [154b] 

1171 291. [7-es 2-esből javí tva. — A táblában az első és az ötödik 
szakasz részletezése végén nines aláhúzás; a 2, 3, 4. szakasz végén 
hasábszélességű aláhúzás van a kéziratban. ] 
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JEGYZETEK 





AZ IFJAK KALAUZA KIADÁSÁRÓL 

Mikes ÖM IV. kötete az előző kötetekben lefektetett és bevált kiadási 
elvek alapján készült. A betűhív szövegközlés alapjául az időrendben követ-
kező végleges szerzői kóziratok rendjében Az Ifjak Kalauza kézirata szolgált. 

A Kalauz esetében az autográf kézirat utolsó változatát , a véglegesnek 
ismert szerzői t isztázatot vet tük alapul. Ugyanis az 1724-ben lefordított, 
majd 1744-ben javí to t t kéziratot követő 1751-i új átdolgozás olyan mérvű 
volt, hogy az 1724 —44-es kézirat szövegváltozatnak minősül. Ezt Kelemen 
József gondos lektori jelentése is megerősítette. A Kalauz 1724/44-es vál-
tozata variánsként követi a főszövegbe került végleges 1751-i átdolgozást. 

A kötet főszövegében és variáns kéziratában idegen kéz nyoma látszik. 
A Mikes kezétől eltérő írásrészekre fölhívjuk jegyzetben a figyelmet akkor is, 
ha nem tudjuk teljes bizonyossággal eldönteni, hogy idegen tollvonásról van-e 
szó. A variáns szövegéhez kapesolódó Iapalji szóvegkritikai jegyzetekben lehe-
tőség szerint megkülönböztettük azokat a javításokat, amelyek 1744-ből 
valók; ezek a jegyzetszámhoz egy külön csillagot kaptak . Mikes aláhúzásait 
a kiadványban kurziváltuk. A kéziratok lapszélességű, szerkesztési rendel-
tetésű aláhúzásait elhagytuk, de a lapalji szóvegjegyzetekben erről folya-
matosan jelzést adunk. 

A Kalauz variáns-szövegéhez nem adtunk újra tárgyi jegyzeteket, mivel 
a tárgyi jegyzetek a Kalauz főszövegként közölt végleges átdolgozásához 
kapcsolódnak. A tárgyi jegyzetek a főszöveg, ill. a variáns közlése u tán 
következnek. 

A kéziratszámozás és a lapkezdet jelölésére továbbra is a kézirattari levél-
számozást használtuk, s a szögletes zárójelben a reeto/verso oldalt is jelöl-
tük . A sorokat paginánként ötösével számoztuk; az át tekinthetőség ked-
véért a tárgyi jegyzetekben a kiadás lapszáma mellett erre a sorszámozásra 
is hivatkozunk. (A sorok közé beszedett latin petit margószöveg nem számít 
bele a sorszámozásba.) 

A főszövegben a margóról a tükörbe a sorok közé beszedett petit latin 
margószöveg sorkezdetét azonos csillaggal lá t tuk el; ezzel a csillagtípussal 
jelöltük meg a nyomta tásban a bal- és jobboldali margón azt a sormagas-
ságot s helyet, ahol a latin margószöveg kezdődött a kézirat margóján. 

A főszöveg és a variáns együttes szövege új vizsgálódási anyagot nyújt 
Mikes nyelvi és stilisztikai szempontú tanulmányozásához, helyesírásának és 
írásmódjának fejlődéstörténeti értelmezéséhez, valamint fordítói gyakorlatá-
nak jobb megértéséhez. Fokozottan figyeltünk mindarra, ami az író kiejtése, 
hangjelölése vagy szövegének értelmezése szemszögéből fontos lehet. Az ejté-
sen alapuló egyszerű íráshibák javí tását és át írását még elvszerűbben mel-
lőztük, s a fordítás szövegét változatlanul hagyva, az általunk javí tot t ala-
kot ve t tük lapalji jegyzetbe. Ritkán, s csak azt ír tuk át a főszövegben 
szövegkritikai jegyzet kíséretében, ami félreértésre adha tna okot, s azt ma-

713 



gyaráztuk tömören, ami az író stilizálása és nyelvi fantáziája, fordítói eljárása 
szempontjából figyelemre méltó. 

Mikes a bibliai részleteket és idézeteket hol ónállóan, hol pedig Káldi 
szóvegének fölhasználásával vagy átalakításával fordítja. A nyelvi alkalma-
zás módjaira a tárgyi jegyzetekben esetenként ki tértünk. Ezek a bibliai 
szövegrészek tanulságos helyesírási, hangtani, nyelvi vizsgálódásokra adnak 
alapot, akárcsak Mikes szó- és kifejezéskincsére, a fordító nyelvében tük-
röződő fogalmi, tárgyi és fogalomtörténeti részletekre, a fontosabb nyelv-
tan i sajátságok és szerkezetek rögzítésére, közmondásokra, szólásokra stb. 
vonatkozó utalások. Ezek azonban már nem olyan bőségesek, mint a Török-
országi Levelek vagy a Mulatságos napok kiadásában, mert ezzel kapcsolatos 
nyelvészeti szakirodalom jóformán nincsen. 

Ebben a kötetben is u ta l tunk Az Jfjak Kalauza és a Törökországi Levelek 
kózótti témák, motívumok, kritikai hangok és gondolatok rokonságára, 
anélkül azonban, hogy a fordításrószeket minden esetben közvetlen forrás-
nak tekin te t tük volna. Bár ezút tal figyelembe veendő, hogy Mikes egyik 
(téma szerint is) legkedveltebb olvasmányáról van szó. 

A fordítással kapcsolatos jelenségek megvilágítására fölhasználtuk a fran-
ciaországi t anu lmányutunk (1962) idején megkeresett és a nemzetközi köl-
csónzés (Eötvös Könyvtá r — OSzK) útján meghozatott francia forrásmű 
szövegét. De Mikes fordítói módszerének mélyebb elemzésére, a francia 
szövegrészek bővebb idézósére nem volt helyünk s módunk. Többször vissza-
té r tünk a fordító egyes kifejezéseinek francia változataira s jelentésárnyala-
taira. Az idézett francia szövegrészeket vagy szavakat a használt kiadás régi 
helyesírása szerint közöljük idézőjelben, lapszám (p.) megjelölésével. A Kalauz 
kót fordításváltozata párat lan ósszehasonlitási alapot nyújt a fordító Mikes 
műhelyt i tkainak megismeréséhez. 

Az MTA Irodalomtudományi Intézete XVI I I . századi Kutatócsoport jának 
munkái keretében készült Mikes ÖM IV. kótetével kapcsolatos szerkesztési 
és sajtó alá rendezósi feladatok 1971-ben fejeződtek be. Munkánk befejező 
szakaszában igyekeztünk érvónyesíteni az első három kötet megjelenését 
követő bírálatok és kri t ikák tanulságait , meg a szóbeli tanácsokat és javas-
latokat . A Mikes-kiadás tökéletesítését célzó szíves észrevételekért, amelye-
ket a befejező kötetek munkálataiban kamatoz ta tha tunk, ezúton is köszöne-
tet mondunk. Támaszkodtunk a Mikes-kiadás időközben elhunyt irodalom-
történész lektorának, Zolnai Bélának korábbi önzetlen tanácsaira, továbbá 
Kelemen József igen alapos lektori jelentésére. 

Kézirathagyomány 

Az alábbiakban leírjuk a főszöveg és a variáns kéziratát. Mindkét kézirat 
mikrofilmje megtalálható Mikes címszó alat t az OSzK, az MTAK mikrofilm-
tárában, valamint a kolozsvári EK-ban . 

Az Ifjak Kalauza a Kereszlyéni Áitatoságban 1751. A kávébarna színű 
újabb keletű egész bőrkötósre rá van ragasztva a régi barna töredékes, ron-
gált bőrfelület. Ezen egy t intával írt nagy 4-es van; a lat ta kisebb szám-
jeggyel irt 49-es áll. A 4° kézirat Mikes lapszámozásában 679 oldal. A kéz-
irat elmosódott, rongált, restaurált felső fél címlapján kivehető nagy álló 
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betűk: AZ I LAUZA TYÉNI GBAN nyomai lát-
hatók. A bevezető részt ( la —8b) s az üresen hagyott 9ab — lOab leveleket 
a szerző nem számozta. Mikes lapszámozása a 12a-n kezdődik. A számozás 
kor 230 és 231 helyett tévedésből 240, 241-et írt, majd a 240-et á thúzta és 
230-at írt alája, a 241-nél pedig a 4-est 3-asra javí tot ta . 349 után eltévesztette 
a lapszámozást és 350 helyett 400-at írt, s így folytatta 563-ig; ekkor észre-
vet te a hibát, és 350-től újra számozta a lapokat. 577 helyett 578-at írt, 
majd a 8-ast 7-esre javí tva folytatta 679-ig. A kézirattári levélszámozás 351 
levelet jelöl. A kézirat első része penósz vagy átázás következtében igen 
rosszul olvasható; hasonló a befejező rész állapota is. Tintaszíne ál talában 
egyenletesen barna, de a szóveg a kézirat vége felé az á tü tő t in ta miat t 
nehezen olvasható. A középső rész a legépebb. Az egész kézirat szabályosan 
szerkesztett , egyenletes, nagyobb sorközű; javí tás viszonylag kevés benne. 
Több utólagos javí tás esetében Mikesétől eltérő betűtípusok (z, d) találha-
tók a kézira tban; mintha idegen kéz nyomai volnának ! A gyanús helyeket 
a szóvegkritikai jegyzetekben megjelöltük. A fordító a hosszabb latin margó-
szövegeket — a francia forráskiadás nyomdatechnikai megoldását követve — 
folytatólag beírta az alapszöveg megfelelő bekezdése alá, de igen apró betűk-
kel. A kézirat jellege szerzői t isztázat. 

Lelőhelye és jelzete: OSzK Quart . Hung. 1099. 
A variánsként kózölt korábbi átdolgozás címe: Az Iffiaknak kalauzza az 

Isten uttyában. Az Sz. Irásból. és az Sz. Atyákbol Szedegetett keresztényi oktatá-
sok ött szakaszra osztva. <(Rodoszto.) 1.7(2)44. (2 jav. 4-re). Ez a kázirat 
is barna színű, egész bőrkötésű, 4° alakú. Mikes által írott és számozott 
302 -|- 7 számozatlan üres kóziratoldal. Téves számozás: a 16 — 18. lap jel-
zése elmaradt; 124-től 133-ig kétszer van meg egymás u tán a lapszámozás-
ban; kézirattári levélszámozás szerint 160 kéziratlevél. A címlap előtti l ab — 
2ab, és a címlap versója 3b, valamint a végén a 160b üres. A 14a- 17b rész 
(Mikes lapszámozásában 20 — 27) idegen kéz írása, hasonlít a rodostói 
György Deák kézírásához (Kiss Is tván Magyar Phylosophya OSzK Quart . 
Hung. 122.). Ezt a kéziratot Mikes 1724-ben fordította le, majd 1744-ben 
hozzáfogott javítgatásához, de abbahagyta . A címlapon s a kötet végén 
tórólte a város (Rodosztó) nevét, és az évszámot mindkét helyen 1744-re 
vál toztat ta . A kézirat szövegének végén, a tábla előtt (156b) odajegyzett 
Constanezinapolyi Pérában. mintha nem Mikes kézírása lenne, de ez nem 
állítható bizonyosan. A kézirat szerkezeti egységeit jelzik a következő olda-
lakon beírt nagybetűk, sorrendben: 5b (lent a jobb sarokban) A — 14a 
(fent a margón) B — 26a (szintén fent) C — 38a (fent) D — 50a (fent) E 
— 60a (fent) F - 70a (fent) ö - 80a (fent) H betű; i t t megszűnnek. (Mikes 
betűjelzései?) A papír állapota elég jó; alaptintaszíne egyenletesen barna, 
kivéve az erősen elütő sötétbarna színű javításokat . Az első levegősebb 
oldalakat kivéve a kézirat sűrűn írott , eléggé szabályos margóval. A fordító 
mind a margó latin utalásait , mind a folyamatos szöveg vonatkozó pasz-
szusait esillaggal lá t ta el. A hosszú latin margószövegeket i t t is beírta foly-
tatólag a szöveg közé. 

Lelőhelye és jelzete: Budapesti EK kézirattára, A. 241. 
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A kéziratok sorsa 

Az Ifjak Kalauza két kéziratának sorsáról a többi Mikes-fordítás kéz-
iratának történetóvel együtt , Mikes ÖM I I . kötete jegyzeteinek bevezetőjé-
ben adtunk összefoglaló képet. L. ot t a Mikes-hagyaték hazakerülésének és 
előkerülésének tör ténetét ismertető beszámolót, 907 — 914. Vö. a Mikes ÖM 
I. kötetének a kézirat sorsáról szóló fejezetében a 362. 1. is. 

Nyomtatott kiadások 

Az Ifjak Kalauzáaak előszava. Figyelő 1877, 318. Abafi Lajos szöveg-
közlése a budapesti EK-ban megtalált 1724/44. évi kéziratból. — Az elöl-
járó beszédet k i ad t amég : Baránszky-Jób László: A magyar széppróza tör-
ténete szemelvényekben. Bp. 1937, 88. 

, ,Hogy a jó könyveket kell olvasni" c. fejezet a Kalauzból; Abafi Lajos: 
Mikes Kelemen pedagógiai nézetei. Magyar Tanügy 1877, 385 — 394. 

,,S. Bernardi meditationes ö.3." c. latin költemény és magyar fordítása 
a Kalauzból; Abafi Lajos: Mikes Kelemen. Bp. 1878, 151 — 152. 

Forrás- és keletkezéstörténet 

Mikes 1751 előtti fordítói tevékenységére vö. Mikes ÖM I I , 294 — 938 és 
I I I , 951—977. Az alábbiakban — Mikes egész fordítói munkásságát szem 
előtt t a r tva — Az Ifjak Kalauza keletkezésének törtónetét foglaljuk össze, 
s nem térünk ki az előző kötetekben már érintett általános vonatkozásokra. 

A Kalauz Mikes legelső nagyobb fordítói kezdeményezése volt. Már a 
rodostói évek elején nekifogott, s lefordította. 1744-ben újra elővette for-
dítását , s miközben más munkáin dolgozott, ezt is stilizálta, javí tgat ta . 
Az a tény, hogy Mikes 1751-ben újra lefordította, arra enged következtetni, 
hogy elégedetlen volt az első változattal , ezért hagyott föl annak javít-
gatásával. 

Abafi ugyan a Kalauznak szerzői t isztázatát tíz évvel korábbinak vóli a 
megrongálódott címlap bizonytalan olvasata alapján: ,,Az újabb dolgozás 
címlapja rongyos, de annyit némi bizonyossággal kivehetni, hogy 1741-ben 
készült." (1878, 110.) Király kótelkedik ebben, mondván, hogy a múzeumi 
példány „Abafi szerint 1741-ből való (valószínűleg azonban még későbbről; 
mire való lett volna az előbbinek átjavítása 1744-ben, mikor ez sokkal 
tökéletesebb átdolgozás.)" (EPhK 1912, 24.) Mi is ezen a véleményen va-
gyunk. Logikus Király gondolatmenete, miért foglalkozott volna Mikes a 
Kalauz 1724-ben lefordított kéziratának további tökéletesítésével még 1744-
ben is, ha az új átdolgozást 1741-ben (egy időben az Epistolák . . . négy 
kötetnyi kéziratával? !) végezte volna el? Az a valószínűbb, hogy éppen 
a javítások közben jöt t rá, hogy az egész generális átdolgozásra szorul. 

Megjegyzendő, hogy Farkas Lajos hagyatékában egy lista többször is 
1751-gyel jelzi a Kalauz múzeumi példányát. A lista elkészítésekor bizonyára 
még kivehető volt a sérült címlapon levő évszám (vö. Mikes ÖM I I . A kéz-
irat sorsa, 910 -913) . 

Bibliográfia a Kalauz 1724/1744-es variáns-példányát 1875-től tar t ja szá-
mon, Mikes nevének említése nélkül. Címét Márki J. közölte: Az Ifjaknak 
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kalauzza az Isten u t tyában. 1744. Magyar kéziratok a budapesti tudomány-
egyetem könyvtárában c. ismertetésében (Irodalmi Értesítő 1875, 7. sz. 
104. 1.). A kézirattári katalógusban 1850 óta volt nyi lvántar tva ezen a 
címen, szerző nélkül. 

Az OSzK példányáról, Az Ifjak Kalauza 1751-i kéziratáról első ízben 
fölfedezője, Pulszky Ferenc adott hír t : Mikes Kelemen kéziratai. Fővárosi 
Lapok 1874, X I , jún. 26. 144. sz. 630 — 32 és Mikes Kelemen ismeretlen kéz-
iratairól. A Kisfaludy-Társaság Évlapjai, Űj folyam X. k. 1874/75, 155 — 60. 

A meglehetősen gyór szakirodalomból felsoroljuk a legfontosabbakat: 
Abafi Lajos: Mikes Kelemen. Bp. 1878, 110, 131, 1 5 1 - 5 2 . 
Imre Antal : Mikes Kelemen élete és munkái . Bp. 1883, 35. 
Mikes Kelemen. Az iffiaknak kalauzza az Isten ú t tyában . . . 1744. 4° 

6 + 295 + 7 1. „Mikes sajat kézirata az egész . . ." megjegyzéssel. Catalogus 
librorum manuscriptorum Bibliothecae Universitatis R. Scientiarum Buda-
pestiensis. I. Bp. 1889, 39. (Jelzete: A. 241.) 

Kardos Albert: A magyar szépirodalom története. Bp. 1892, 110 — 16. 
Papp Endre: Mikes Kelemen kiadatlan kéziratai. Bp. 1895, 59. 
Toncs Gusztáv: Zágoni Mikes Kelemen élete. Bp. 1897, 250. 
Mikulics Károly: Mikes Kelemen élete, irodalmi működése. Trencsón, 

1899, 74. 
Szinnyei József: Magyar írók élete és munkái . VI I I . k. Bp. 1902. 
Lévay Ede : Mikes Kelemen Ifjak kalauzának ismertetése. Bp. 1905. 
K ü r t y Menyhért: Mikes Kelemen kiadatlan munkái . Egri Főgimn. Ér te -

sítő 1906-1907 , 4, 10, 17, 3 5 - 4 4 . 
Riedl Frigyes: A magyar irodalom története Zrínyi halálától Bessenyei 

felléptéig. Bp. 1908, 2 9 0 - 3 0 1 . 
Király György: Mikes Kelemen fordításai. E P h K 1912, 2 4 - 2 5 . 
Zolnai Béla: I I . Rákóczi Ferenc könyvtára . Bp. 1926, 23. 
Vajthó László: Mikes Kelemen. Bev. a Törókországi Levelekhez. Bp. 

1941. 
Gálos Rezső: Mikes Kelemen. Bp. 1954, 109. 
A magyar irodalom története. 2. k. Szerk. Klaniczay Tibor. Bp. 1964, 

5 2 4 - 2 5 . (H. L.) 
Hopp Lajos: Mikes Kelemen francia fordításai. Klny. Eszmei és irodslmi 

találkozások. Szerk. Köpeczi Béla és Sőtér Is tván. Bp. 1970, 53 — 58. Uő. 
Mikes Kelemen, a műfordító (Zolnai Béla emlékére). I t K 1969, 645 — 48. 

* 

A pedagógiai, erkölcsnevelő munka szerzője jeles francia pedagógusíró, 
Charles Gobinet (1613 — 1690). Saint-Quentin-ban (Picardie) született. Tanul-
mányai t kiváló eredménnyel végezte el a párizsi egyetemen, s doktori címet 
(docteur de la maison et société de Sorbonne) szerzett. Püspökök versengtek, 
hogy megnyerjék maguknak a tehetséges fiatalembert, korán felkínálva neki 
a püspöki helynöki (grand vicaire) tisztséget. Richelieu bíboros, a Sorbonne 
bőkezű újjáépíttetője és proviseurje azonban másképp döntöt t : őt szemelte 
ki az újjászervezett Collége de Plessis vezetőjének. Ennek az egyetem szem-
pontjából igen fontos intézménynek Gobinet 43 éven keresztül igazgatója 
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(premier principal), szellemi gondozója és tanára volt. Ő dolgozta ki a Sor-
bonne-kollégium új racionális oktatási tervét , fölélesztve hallgatóinak tudo-
mányos érdeklődését és a könyvek iranti szeretetét; fejlesztette a kollégiumi 
könyvtára t , pezsgő szellemi légkört teremtet t , ösztöndíjat alapított szülő-
városából való tanulók számára. I t t is halt meg 1690. dec. 9-én. Tudós eré-
nyeit, hosszú évek alat t kifejtett munkásságát és termékeny életét egyik 
pályatársa, Ch. Rollin szép latin költeményben örökítette meg. (Vö. Moréri, 
Michaud.) 

Irodalmi tevékenysége elsősorban pedagógiai jellegű. Az ifjak ós leányok 
nevelésével foglalkozó írásai rendkívül népszerűek voltak egészen a XVII I . 
század végéig. Egyes könyvei angolul és spanyolul is megjelentek. A Mikes 
tetszését megnyert könyve az Instruction de la jeunesse ún. első részét 
(Premiére partie) alkotja. A második és harmadik rész a következő: 

Instruction sur la pénitence et sur la sainte communion, seconde partie 
de l ' Instruction de la jeunesse, par M. Ch. G. . . . Paris, F. Le Cointe, 1668. 
2 parties en 1 vol. In-12°. (Ez már az 5. kiadása volt; 1715-ben a 10. kiadás-
nál t a r to t t , 1827-ben pedig már meghaladta a 20. kiadást.) 

Instruction sur la religion, oú l'on t rai te des sentimens qu'il faut avoir de 
Dieu, de Jésus-Christ, de l'Eglise catholique et de la vertu. Troisiéme part ie 
de lTnstruction de la jeunesse, par M. Ch. G. . . . Paris, F. Le Cointe, 1687. 
In-12°. (Más kiadásai, 1733, 1750, 1771 stb.) 

Főművével kapesolatos, külön megjelent könyvei: 
Instruction sur la maniére de bien étudier, par M. Ch. G. . . . Paris, F. 

Le Cointe et U. Coutelier, 1689. In-12°. (Más kiadások: 1690, 1746 stb.) 
Instruction sur la vérité du Saint Sacrement . . . par M. Ch. G. . . . Paris, 

F. Le Cointe, 1677. In-12°. 
Instruction chrétienne des Jeunnes filles . . . tirée [par M. Marquot] du 

livre de l ' Instruction de la jeunesse, fait par M. Gobinet . . . Paris , F. Le 
Cointe et Elie, 1682. In-12°. (További kiadások: 1703, 1709, 1720, 1734, 
1754. stb. , valamint 1767 és 1865 között több változatban kb. 25 kiadás.) 

Gobinet összes írásai közül az Instruction de la jeunesse . . . volt a leg-
népszerűbb. A barokk és klasszicizmus átmeneti időszakában megjelent mű 
kiadásait jóformán alig lehetne összeszámolni. Használ ták iskolákban, kollé-
giumokban, olvasták tanárok, diákok, egyháziak és világiak, udvari embe-
rek, franciák és külföldiek. A terjedelmes munkának három változata volt: 

A) Instruction de la jeunesse en la piété chrétienne, tirée de l 'Ecriture 
Sainte et des Saints Péres, par M. Charles Gobinet . . . Paris, impr. de F. 
Le Cointe, 1655. In-12°, piéces limin. 705 p. et pl. gravées. (Paris, BN CatGen 
1915. Jelzete: D. 36131.) (További kiadások: 1695, 1704 (Paris); az új javí-
to t t és bővítet t kiadások jelzése „Trés-exactement revűe, corrigée et augmen-
tée par l 'Autheur" (1704), lényeges vál toztatásokat csak a szerző halála 
évéig (1690) jelenthetet t ; 1704 (Troyes), 1714 (Reims), 1714 (Paris), 1719 
(Paris, C. Le Clerc et P. Morisset), 1719 (Sainte-Manehould, G. de Liege), 
1732, 1733, 1754 (Paris, C. Le Clerc), 1754 (Paris, J.-T. Hérissant, 627 p.), 
1754 (Hérissant, 523 p.), 1754 (Paris, Vve Berton) és 1770-től 1820-ig még 
9 kiadásban.) 

B) Instruction de la jeunesse en la piété chrestienne . . . avec une instruc-
tion trés utile pour la móditation et oraison. Paris, F. Le Cointe, 1667, 4e 
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édition. Tn-12°, piéces limin. 660 p. et pl. gravées. (Más kiadásai: 1677, 1682, 
1710, 1771 stb.) 

C) Instruction de la jeunesse en la piété chrétienne . . . avee le souve-
rain moyen de bien mourir. Rouen, J . -B . Besongne 1712. In-12°, 495 p. 
et table. (1810 — 1851 között még mintegy 30 kiadása van.) 

A szerző munkáját egy külön kötettel is kiegészítette: 
Addition á l ' Instruction de la jeunesse, contenant cinq t ra i tés : 1. de 

l ' Imitation de la sainte jeunesse de Notre Seigneur; 2. de la Dévotion á la 
trés sainte Vierge; 3. de la Priére; 4. de l'Oraison dominicale; 5. de la Médi-
tat ion. Par M. Ch. G. . . . Paris, F. le Cointe et U. Coutelier, 1689. In-12°, 
piéees limin. et 468 p. (Más kiadása 1714 stb.) 

Az Instruction de la jeunesse . . . utóéletére jellemző, hogy 1820 ós 1850 
kózött kb. 20 teljes és mintegy 25 kivonatos kiadását jelzi a BN katalógusa. 

A mű utóéletéhez tartozik, hogy egy Mortier nevezetű egyházi személy 
a XVII I . század elején átdolgozta a könyv egyik fejezetét, amiből aztán 
bonyodalmak származtak. Moréri azt írja erről: „Mortier s'avisa en 1703 
d'en détacher le quatriéme chapitre, sur la Correction fraternelle, et y ajouta 
ses propres réflexions, dont quelques-unes autorisaient, conseillaient méme 
les délations. L'ouvrage fut publié; mais ayant paru dangereux, il fut sup-
primé, et l 'auteur fut admonesté ." Van egy kritikája is ennek a munkának 
(Critique de la Correction fraternelle. Bále, 1707, in-12°, 167 p.). „L'ano-
nyme contredit avec énergie Gobinet lui-méme, qui si on l'en croit, a ouvert 
la voie aux folies de Mortier." 

Michaud biográfiája jogosan ír ta a X I X . század derekán, hogy Gobinet 
munkáinak nyelve már elavult („style un peu suranné") . Morális szem-
pontból azonban még időtállónak érzi, s azt javasolja, hogy egy jó stiliszta 
írja át a XVII . századi szerző stílusát „pour óter tout prétexte de les ócarter 
de l 'éducation, oü ils ont été et peuvent étre encore si utiles". l így látszik, 
hogy a X I X . sz. elejón fölmerült az igény, hogy korszerííbb művel kellene 
már helyettesíteni az okta tásban Gobinet tisztességben elöregedett könyvét, 
s akadt , aki még ugyanazon század közepén is védelmébe vette. 

A XVII . század derekán megjelent kötet és a „trés exactement revué, 
corrigée" új kiadások szövege barokk stílusban írt értekező próza. Gobinet 
értekezéseivel nem áll egyedül; Fénelon és Claude Fleury szintén foglalko-
zott a fiatalok nevelésének hasonló problémáival. Ezekre a Törökorszárii 
Levelek kapcsán részletesen ki tértünk (vö. Mikes ÖM I, 27, 62, 82, 88. lev. 
jegyz-)-

Már többen foglalkoztak Mikes pedagógiai nézeteivel és a Kalauz 1751-i, 
illetve 1724/44-es kóziratával (Abafi, Papp Endre, Lévay Ede, K ü r t y Meny-
hért), forrását azonban csak a század elején sikerült Király Gyórgynek 
kiderítenie ( E P h K 1912, 25), s Gobinet pedagógiai művében megtalálnia: 
„Elő t tem az eredetinek második, 1677-i kiadása volt. Kezdődik a Fiú Isten-
hez intézett Ajánlással, ezt előszó követi, mint Mikesnél, de ő ide beleszőtte 
műve fordítására vonatkozó megjegyzéseit. Hiányzik azonban kiadásom-
ban a kérdés-felelet formája (egy apa és fia párbeszéde), az egész — mint 
Mikes múzeumi kéziratában — megszakítás nélkül folyik, de második sze-
mélyben egy ifjúhoz intézve. Lehet, hogy Mikes a francia eredeti két külön-
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bözö kiadását használta, s ezek egyike, akár az első kiadás, akár egy későbbi 
(pld. Páris, 1714), a párbeszédes formát alkalmazta; lehet azonban, hogy 
ez a forma Mikes eredeti invencziója." 

A megfelelő kiadást ebben az esetben a legnehezebb megtalálni, mert a 
szükséges kiadások esak külföldön órhetők el. Gobinet kérdéses művének 
számtalan kiadása ezt a feladatot még inkabb megnehezíti. A Király által 
másodiknak nevezett 1677-i kiadás valójában már legalább az ötödik kiadás 
volt. Párizsi kutatásaink idején (1962) jó néhányat átvizsgáltunk, de Mikes 
két fordításváltozatából akkor nem állott elegendő gépelt anyag rendelke-
zésünkre, s így a Mikes által használt kiadást nem tud tuk pontosan meg-
határozni. Párbeszédes formát egyébként egyik francia kiadásban sem talál-
tunk. (A kérdések egyébként adva vannak a francia szövegben, de nincsenek 
szerkezetilog kiemelve.) 

A Kalauz két vál tozatának különbségeiről már jó néhányan írtak Abafi 
óta, de a dolgot alaposan még nem vizsgálták meg; csak felületesen vetették 
össze a két kézirat tartalomjegyzékét. Ennek legjellemzőbb példája az a 
regényes nagyítás, hogy Mikes a második átdolgozást ,,jól meg is bővíti: 
az új átdolgozásban a munka terjedelme több mint kétszer akkora, mint 
az előbbiben. Több új fejezete is van . . ." (Gálos, 1954, 109). A fejezeteket 
alább megvizsgáljuk, most csupán a terjedelemről mondjuk meg, hogy az 
1724/44-es sűrűn írott szerzői fogalmazvány Mikes számozásában 302, az 
1751-i pedig szerzői lapszámozásban 679 oldalt tar ta lmaz. A terjedelmi 
különbség azonban nem a tar ta lom ilyen mérvű növekedéséből, hanem abból 
adódik, hogy az 1751-es átdolgozás rendezett , szabályos, széles margóval 
ellátott , levegős sorokkal írt oldalakkal szerkesztett szerzői t isztázat. Ehhez 
képest elenyésző a fejezetgyarapodásból adódó többlet. A stiláris eltérés a 
lényeges, Király megállapítása szerint: „gyökeres átdolgozás". 

Király helyesen írta, hogy Mikes fordítása szakaszról szakaszra pontosan 
követi az eredetit, alig egy-két elhagyással. A két kéziratot azonban ő csak 
a kezeügyében levő francia eredetihez mérte, nem egymáshoz. De megjegyzi, 
hogy „az egyetemi könyvtári példányban hiányzik két fejezet, a melyek 
azonban előkerülnek a múzeumi példányban, az egyik a I I . szakasz 17. 
fejezete: Avertissement contre les mauvais Livres, a másik az V. szakasz 
X I I I . fejezete: De l 'E ta t du Celibat. Mindkét példányban hiányzik a I I I . 
szakasz két utolsó fejezete, a 12. Obstacles particuliers aux Beneficiers és 
13. Avis aux parens sur le méme sujet." — Ehhez kiigazításul annyit , hogy 
a I I I . 12. fejezet megvan az 1751-es változatban. 

A Kalauz 1751-i átdolgozásában levő következő részek: 
Második k'ónyv 17 Rész A rosz könyvekröl. 
Harmadik könyv 12 Eész Az olyan ifiu egyháziaknak kik beneficiumokot 

birnak különös akadályirol 
Negyedik könyv 9 Rész A modos maga viselésröl 
Ötbdik könyv 11 liész. V Articulus A világi életnek. meg más rendeiröl. 
Ötödik könyv 13 Rész A Nötlenségnek rendéröl. 
nincsenek meg a korábbi vál tozatban. 

A Kalauz 1724/44-i fordításában található rész: 
Negyedik szakasz 6 Rész az oktatásnak szeretetiröl 
nincs meg a későbbi átdolgozásban. 
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Ha valaki Abafi óta (1878, 131) írt róla, azt állí totta, hogy az 1724/44-es 
kézirat órtekezése Az szó hordásrol. nincsen benne az új átdolgozásban. 
Nézzük meg először a Negyedik szakasz (1724/44) „ táb lá já t" : 
11 Rész az rosz nyelvröl, és az eskuvesröl. 
Az ember szollásról. 
Az veszekedésröl. 
Az szó hordásrol. 
Az hazugságrol. 
Most pedig az új átdolgozásban a Negyedik könyv „ táb la já t" (1751): 
11 Rész A nyelvnek más egyéb rosz erkölcseiröl, és leg elöbször az esküvesröl 
Az ember szollásrol. 
A boszusag, vagy a gyalázattal valo illetésröl 
A veszekedest szerzökröl 
A hazugságrol. 

A 11 Rész t a r ta lma megegyezik (kisebb fogalmazási eltérésekkel) a két 
kóziratban. A veszekedesl szerzökröl szóló részlet ugyanis Az szó hordásrol 
értekezik, csak rövidebben. A (Gondolatok függelékénél, Mikes ÖM I I I , 1062 — 
1063. 1. említet t) Kalauz első kéziratában meglevő közös példa ugyan el-
marad a végén; de a téma kifejtése i t t is megvan. 

A két kéziratnak a megfelelő kiadás szerkezeti fólépítésére vonatkozó 
vizsgálatát elősegítené, ha sikerülne legalább az általunk meghatározott 
egyes kiadások analit ikus tábláját Mikes két , , táblá"-jával összevetni. Ti. a 
fejezeteken belül további részbeosztás áll fenn: 

1724/44 Első szakasz. 1. Kész — 2. Rész (ezen belül 2 articulus) — 3. 
Rész — 4. Rész — 5. Rósz — 6. Rész — 7. Rész — 8. Rész. — 9. Rész — 
10. Rész — 11. Rész — 12. Rész — 13. Rész (és 4 articulus) — 14. Rész — 
15. Rész. 

Második szakasz. Összesen 21 Rész-ből áll; ezek nem oszlanak tovább . 
Harmadik szakasz. 1. Rész — 2. Rész — 3. Rész — 4. Rész —- 5. Rész — 

6. Rész (és 3 articulus) — 7. Rész — 8. Rész (és 6 articulus) — 9. Rész (é E 8 
articulus) — 10. Rész — 11. Rész. 

Negyedik szakasz. Összesen 22 Rósz-ből áll; tovább nem részleteződnek. 
Ötödik szakasz. 1. Rész — 2. Rész — 3. Rész — 4. Rész — 5. Rész — 

6. Rósz — 7. Rész — 8. Rész — 9. Rész (és 4 articulus) — 10. Rész (és 3 
articulus) — 11. Rész (és 4 articulus) — 12. Rész (és 3 articulus) — 13. Rész 
(és 11 oktatás) — 14. Rész (és 13 intés) — Utolsó Rész. 

Az 1751-es kézirat öt könyve az alább kóvetkező fejezetbeosztásban a 
kórdéses fejezeteken belül ugyanazt az analitikus táblázato t mutat ja , azzal 
a módosulással, hogy az 

Ötödik könyvben a 11. Részben van még egy 5. articulus. I t t a 14. Rész 
(és 11 intés) u tán a 15. Rész (és 13 tudomány) következik az Utolsó Rész 
előtt. De az előbbi kézirat eltolódott fejezetszámozésában a 13. Rész (és 11 
oktatás) egyezik az utóbbi 14. Rész (és 11 intés)-sel. Továbbá az előbbi 
14. Rész (és 13 intés) megfelelője az utóbbi 15. R«sz (és 13 tudomány) , 
A két kózirat szerkezete kózótti különbözés inkább Mikes szerkesztői eljdrá-
sára, mint két eltérő kiadás használatára vezethető vissza. (Bizonyos tar^ 
talmi eltérést jeleztünk a tárgyi jegyzetekben, pl. a 39. lapori „négy rieye-
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zetes példa" van, a variánsban pedig csak háromról van szó (407. 1.); elő-
fordulnak kisebb eltérések a margóidézetekben és utalásokban.) 

Vegyük szemügyre az általunk elért kiadások fejezetbeosztásának variá-
cióit: 

Premiére Deuxiéme | Troisiéme Quatriéme Cinquiéme 
partie partie partie partie partie 

1655 XV XX X I I X I X X I I I e t dernier 
1664 XV X X I I X I I I X X I I X I I I e t dernier 
1677 XV X X I I X I I I X X I I XV et dernier 
1695 XV X X I I X I I I X X I I I XV et dernier 
1712 XV X X I I X X X I XI et dernier 

Vegyük hozzá Mikes két átdolgozását: 

1724/1744 XV X X I XI X X I I XIV és utolsó 
1751 XV X X I I X I I X X I I XV és utolsó 

Az 1664-i harmadik kiadást követi: 1667. 
Az 1677-t követi : 1682, 1710. 
Az 1695-t kóveti : 1704, 1714, 1719, 1732, 1733, 1739, 1754. s tb. 
Egy ilyen összevetési lehetőségben még számos bizonytalansági tényező 

marad. Ugyanis Mikes kéziratváltozatainak fejezetbeosztása egyik említett 
kiadáséval sem egyezik meg pontosan. De mivel az csaknem bizonyos, hogy 
inkább elvett fejezetet, mint hozzátett volna, nem valószínű, hogy az 1655, 
1664, 1712-es t ípust használta. Marad az általunk ismertek közül az 1677 
és 1695-ös t ípus. Mikes szerkesztósi módszeréből következhet, hogy egyes 
fejezeteket kihagy, átrendez. Pl . a Negyedik lcönyv (1751) és Negyedik szakasz 
(1724/44) fejezeteinek széma (XXII ) megegyezik; ám az előbbiben a 9 Rész 
A modos maga viselésröl és az utóbbiban a 6 Rész az oktatásnak szeretetiröl 
szóló fejezet kölcsönösen hiányzik (vö. a két táblá t ) , s így lehetséges, hogy 
azt a kiadést használta, amelynek negyedik könyvében X X I I I fejezet volt 
(1695). 

A kivélasztott két kiadást (1677 és 1695) ismételten megkértük nemzet-
közi kölcsönzés útjan. Sajnos, csak egy 1664-es kiadást kaptunk meg (jelzete: 
24627). Az összevetés eredményei a következőkben foglalhatók össze. 

Az első három könyv fejezetszámai (XV, X X I I , s az elhagyott részt bele-
számítva X I I I ) megegyeznek. A negyedik könyvben hiányzik a kézirat 
X X I . fejezete (Az Alamisnárol.), továbbá az ötödik könyvben a kézirat 
X I I . és X I I I . fejezete (A házaság rendéröl. és A Nötlenségnek rendéröl). 

Ebből megállapítható, hogy 1. a Mikes által használt kiadás negyedik 
könyvében összesen X X I I I fejezetnek kellett lennie; 2. az ötödik könyv 
a XV et dernier fejezetcsoportnak felel meg. Ez a t ípus az 1695-ös és az azt 
követő 1704, 1714 s tb . kiadás. 
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Mindkét kéziratban vannak olyan kisebb réazletek, amelyek nem talál-
hatók meg az 1664-i kiadás szövegében: a 71. lapon latin idézettöbblet van 
a margón az ágostoni Confessionesból; a 215. lapon a szövegben egy mondat 
és Szent Bernáttal kapcsolatos utalás és latin idézet; a 252. lapon egy nagyobb 
bekezdésnek több mint a fele nincs meg a kiadásban; a 270. lapon a negyedik 
könyvben Az Alamisnáról c. XXI. Rész sincs meg; hasonlóképpen a 276. 
lapon egy Sz. Bernátra vonatkozó kb. húsz soros bekezdés és latin utalás. 
A 296 — 302. lapon, az ötödik könyv X I I I . részén belül, A szüléket illetö 
tanáts. a gyermekek hivataloságirol. terjedelmes részlet szintén hiányzik a 
kiadásból. A 320. lapon ehez egy különös articulust teszek. bevezető mondat , 
s a I I I . Articulusnak megfelelő szöveg nincs meg a nyomta tásban; akárcsak 
a 340. lapon levő A házaság rendéról c. XII. Rész s más kisebb részletek. — Van 
egy rövid latin margóutalás (196), amely a kiadásból ós a variánsból is hiány-
zik. Viszont a szóhordással kapcsolatos rövid példa esak a variánsban (578) 
van meg, s a későbbi átdolgozásban és a kiadásban nincs nyoma. A tárgyi 
jegyzetekben nyomon kísért szövegtöbblet a fentebb megjelölt bőví te t t 
kiadásra irányítja figyelmünket. 

Vannak természetesen olyan részletek, amelyek a kéziratban tömöreb-
bek vagy a variánsban rövidebbek; ezek összevonás benyomását keltik; 
némileg eltérnek az utalások számai a kiadásétól. Mivel nem a pontosan 
megfelelő kiadást használtuk, nem állí thatjuk teljes határozottsággal, hogy 
az ilyen jellegű eltérések minden esetben Mikes fordítói módszeréből követ-
keznek. Ennek megállapítása akkor lehetséges, ha az ósszehasonlító vizs-
gálat a Mikes által használt francia kiadás alapján lesz elvégezhető. 

Néhány, a fordítással kapcsolatos technikai megjegyzés: a francia szerző 
helyenként u ta l a szövegben egyes fejezetekre és részletekre, hogy a szóban 
forgó gondolatok előzményeire, párhuzamaira rámutasson. Mikes az ilyen 
didaktikus célokat szolgáló, s az előadás menetét zavaró utalásokat általá-
ban elhagyta. A szöveg ta r t a lmát és fő mondanivalóját Gobinet a margón 
rövid kurzivált francia mondatokkal vagy szavakkal kíséri, néha kérdés 
formában. Ezeket a kiemelő francia margórészeket Mikes csak r i tkán for-
dítja le. Vannak a kiadásban az auktoroktól vagy a bibliából való latin 
nyelvű margószövegek is, a hozzajuk tar tozó utalásokkal. A végleges át-
dolgozásban az utalások és margóidézetek jobban igazodnak a kiadáshoz; 
teljesebb az idézetek száma és szövege. Igaz, előfordul, hogy a variáns 
helyenként olyan margóidézeteket tar ta lmaz, amelyeket a végleges kézirat 
csak utalással jelöl. Mindkét kéziratban találhatók hiányos vagy lerövidített 
margóidézetek is. Ez érthető, mert Gobinet gyakran zsúfolja a margó-
utalásokat és nem takarékoskodik a terjengős latin idézetekkel. 

A Kalauz a dolgos, munkás életmódot dicséri, s a kulturál t időtöltésre 
nevel. Példákkal bizonyítja, hogy aki ifjúkorában megszereti a jó erköl-
csöt, egész életében megőrzi azokat (József és Putifar feleségének tör ténete , 
Tóbiásnak, Eleazárnak históriája); s aki egyszer kiűzte szívéből a nemes 
erényeket (mint Izrael tizenkilenc királya s többen Judea királyai közül), 
a rossz erkölcsöktől megszabadulni aligha lesz képes. S míg az első könyv-
ben állítja, hogy az ifjaknak a jó erkölcs útján kell járniok, a másodikban 
ennek módjaira taní t ja őket. Az udvari és polgári óletből vet t példák fel-
sorakoztatásával munkára sarkall, tanulásra ösztökél; erkölcsi megfontolás-
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ból küzd a tétlen óletmód ellen, mert „otium est pulvinar diaboli", azaz a 
semmittevés az ördög párnája. Intései között vannak régi jelszók: ismerd meg 
magadat ; modern tanácsok: olvass jó könyveket, kerüld a rossz könyveket; 
jó erkölcsű személyekkel társalkodjál s tb. 

A harmadik könyvben a jó erkölcs megszerzésének legfőbb akadályait 
a tudat lanságban, az okta tás fogyatkozásában, az ésszerűtlen kedvezések-
ben, az ál lhatatlanságban, a magahittségben, s a rossz társaságban látja. 
Egész fejezet festi a „heverő és henyélő" életrajzát. Példákkal s helyenként 
finom lélektani elemzéssel festegeti az ételben és italban való mértéktelen-
ség és az érzékiség káros következményeit . Orvossága, minden baj elűzője: 
a munka. Külön kitér azokra az akadályokra, amelyek a gazdag, a nemes 
világi és a benefieiumos egyházi ifjakat „ tekint ik" . A negyedik könyv az 
„imitatio Christi" szellemében int, s gyakorlati okta tás t ad; szól a barát-
ságról, a tisztes játékok és mulatságok szükségességéről, a módos maga-
viselésről, a szerénységről, a kegyes önmérsékletről, valamint a szerencse-
játékok s a mód nélkül való mulatságok kerüléséről s tb. 

Az utolsó könyv kizárólag a pályaválasztásról értekezik. A pályaválasz-
tásban modern álláspontot foglal cl, a hajlandóságot, a hivatásérzetet s az 
arravalóságot tar t ja egyedül jogosult szempontnak. Altalános elvül az erő-
sza-k kerülését ajánlja. Ova inti a szülőket, hogy pusztán a „familia haszná"-
ért szülői hatalmukkal vissza ne éljenek. Tartsák szem előtt, hogy természet 
szerint minden ember szabad ! Az egyházi rendről szólva helyenként.egyház-
kri t ikával él. Csak azok legyenek az egyház szolgáivá, akiket nem a könnyebb 
s gondtalanabb megélhetés vagy éppen anyagi javak gyűjtésének önző 
reménye csábít az oltárhoz. A világi életpályákat részletesen fölsorolja; 
bírák, magistrátusok, hadirend, az udvariak, prókátorok és nótáriusok, orvos-
doktorok, kereskedők és mesteremberek, valamint a főrendek jellemzésével 
együtt szól az uralkodók, fejedelmek s általában az elöljárók kötelességeiről; 
n e a maguk gyönyörűségét keressék, hanem alattvalóik javára munkálkod-
janak. Az első ifjúságának végére elkalauzolt ifjút ezután a házaséletről és 
a „nőtlenség rendéről" oktat ja ki a szerző. A nagy anyaghalmazból Gobinet 
szerkezetileg jól tagolt munkát írt : pedagógiai-erkölcsi gondolatok gyűjte-
ményét. 

Eszméi közül Mikes munkáiban több ismétlődik. S talán a rodostói író 
életkörülményeiből és a bujdosó élet viszontagságaiból következik, hogy 
eggyel sem találkozunk olyan gyakran, mint a tétlenség, restség, henyélés 
kárhoztatásával s a munkás élet dicséretével. A francia író gondolatait tol-
mácsolva Mikes szívvel-lélekkel, saját élet tapasztalatával tanít ja, kalauzolja 
leendő ifjú olvasóját. A Kalauz elsősorban e temat ika révén rokon a Leveles-
könyv pedagógiai, moralista célzatú leveleivel. 

i. A kérdés házai vonatkozásait , a X V I I I . századi magyar pedagógiai iroda-
lom helyzetét nincs terünk részletezni. összevetésül azonban megjegyezzük, 
hogy Gobinet magyar kortársa e tekintetben a XVII . századi magyar puritá-
nús írók-nevelők munkáját betetőző Apáczai Csere János lenne. De Mikes 
forflításának időpontjai (1724/44 — 1751) szérint a felvilágosodás százada 
korai évtizedeinek hazai pedagógus törekvéseit kell szem előtt ta r tanunk. 
Erfől elég részletes irodalmat ad tunk a Leveleskönyv neveléssel kapcsolatos 
tóínáinál (vö. a 27, 62. lev. jegyz.). : . • . , • : 
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A korszerű nevelés problómái iránti érdeldődés Mikesben bizonyára 
Kákóezi kózvetlen hatására fejlődött ki. Az ifjú Mikes még i t thon, a kolozs-
vári kollégiumi évek u tán tapasztal ta , hogy Rákóczi milyen nagy gondot 
fordít a nemesifjak nevelésére, milyen áldozattal segítette a kétszer is föl-
égetett sárospataki ref. kollégium talpraáll í tását . Megismerte a Rákóczi-
kancelláriából kisugárzó, modern tájókozódású kultúrpoli t ikát; később podig 
személyes külföldi tapasztalatok ösztöríözték. Gobinet munkáját a fejedelem 
rodostói könyvtárából választótta ki. (Király, E P h K 1912, 25; Zólnai, 1920, 
23; 43. sz.) , 

S ha a századforduló táján a hazai ríeves protestáns iskolák és kollógiumok 
kétségbeejtő helyzetben voltak, sorsuk még súlyosbodott, mint az eperjesi 
ev. főiskoláé és kollégiumé, amely a Rákóczi-szabadságharc idején bekövet-
kezett utóvirágzást követően vógleg elenyészett. , Nemcsak a nagyenyedifi, 
hanem a debreceni kollégiumot és könyvtára t is szétdúlták a császáriák, 
könyveit tábortűzön elégették; maradékát Budán a jezsuiták vetet ték mág-
lyára. Szomorú képet muta to t t ebben az időben a hazai pedagógia és iskola-
ügy. Mégis biztató volt, hogy a hivatalosan támogatot t jezsuiták korszerűt-
len ellenreformációs nevelésügyi programja ellenére, sikerült a haladó szel-
lemű polgári értelmiség erőfeszítései révén legalább a protestáns oktatásügy 
modernizálása és oktatási reformok bevezetése. Figyelmet érdemel az a 
körülmény, hogy ezek gyakorlatias, az élethez közel álló, polgárias társadalmi 
igényeket kielégíteni törekvő, az anyanyelvi iskolázásért küzdő, a reáliák 
oktatását pártoló célkitűzések rokoníthatók a Mikes által lefordított francia 
szerző könyvének oktatói programjával. A katolikus Mikes, Rákóczihoz 
híven, nem a hazai jezsuiták pedagógiai elveivel rokonszenvez; inkább bírálja 
azokat (vö. 62. lev. és jegyz.). 

A hazai összképet tekintve a korszerű, íij tankönyvek kiadása terén is 
nagy bajok voltak. A nemes ifjak testi és lelki kiképzésével foglalkozó, a 
művelt társasélet . elemi előírásait tar ta lmazó könyvek között olyánokat 
találunk, mint pl. az 1727-ben Nagyszombatban kiadott Astiologus Christia-
nus francia szerző művét , melynek első kiadása 1617-ből való! A tanuló-
ifjú napi elfoglaltságát a jezsuita iskolában még Hevenesi Gábor foglalta 
össze latinul, Diarium adolescentis studiosi (Bécs 1697). Az újskolasztikat 
ós az Európa-.szerte keményen bírált elavult jézsuita nevelési rendszert 
Graff Gábor, Problema philosophicvim (Kassa 1731) c. írásában vette vé-
delmébe. 

Más utakon jár t a hazai pietista érzületű értelmiségi írók kulturált cso-
portja. Az ország kulturális elmaradottságán író-oktató nevelő munkával 
igyekeztek segíteni. A legfontosabb éredmények a pietista oktatási reformo-
kért kiizdő Bél Mátyás rnűkódéséhez füződnek. Pozsonyi líceumában neme-
sek fiai is számosan tanul tak, elsősorban a Rákóczi mellett szerepet játszott 
családokból. Az iskolák űjjászervezésével együtt jár t az új tankönyvek írásá 
és kiadása is. A legnagyobb tankönyvíró-munkasságot maga Bél Mátyás 
fejtette ki. A pietizmus gyakorlati, pedagógiai célkitűzéseit közvetítő műve-
ket, elsősorban A. H. Francke ' (1663 —1727) könyveit Vázsonyi Márton, 
Szenicei Bárány György és Sartorius Szabó János fordította le (Halle 1711). 
Ezek a pedagógiai könyvek, valamint fordítóik előszáva a nevelés egyetemes 
alapelveit fejtegetik; az oktatásban a latin helyett az anyanyelv taní tását 
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és a reáüs tárgyak, az ún. reáliák, hasznos ismeretek taní tását sürgetik, 
s általános erkölcsi ú tmuta tásoka t tar ta lmaznak. 

A század második felében új irányokba tapogatózik az erdélyi Székely 
Ádám, aki John Looke (1632 — 1704) egyik könyvét fordította le (A gyer-
mekek neveléséről. Kolozsvár 1771), hogy megmutassa, „miként kelljen egy 
nagyrendű üri embernek fiúmagzatját nevelni". (Vö. Magylrod 1964, I I , 
510; ld. még 403, 409, 414 és 450 — 56.) Még egy Mikeséhez hasonló t ípusú 
munkáról is tudomásunk van: „Stephanus Málhitz ÖM. Conv. Egy nemes 
magyar urfinak az Isten ut jában kalauzza, melyen vezeti . . . minorita pap 
Nagyszebenben. (Vö. Szentiványi, 294. 1. — 686. Diarium itineris Pii. — 
Chart. in 4°, fol. 76, col. 1. teg. chart. , a. 1782. Cs.M5 IV. 9, B. 310.) 

A hazai állapotokat tekintve a pedagógia helyzete, európai szempontból 
ítélve, meglehetősen egyenetlen összképet, archaikus vonásokat muta t . 
Mikes kísérlete, fordításának egész rendszerével, számos modern pedagógiai 
elvével, racionális vonásaival, krit ikus társadalmi nézőpontjával, szociális 
eszméivel és elismerésre méltó értekező stílusával a legjobb hazai pedagógiai 
irodalmi törekvésekkel állí tható egy vonalba a magyarországi és erdélyi korai 
felvilágosodás évtizedeiben. 

MIKES KÉZIRATAIBAN ELŐFORDULÓ BIBLIAI 
RÖVIDÍTÉSEK VÁLTOZATAI 

A biblia könyveinek száma ós rendi (Káldi, 1626) 
Az ószövetség könyvei 

gen. Gen. genes. Genes Genes. Gens. Genesis vagy Mózes I. könyve. 
Exod Exod. Exodus — Mózes I I . könyve. 
levit levit. Leviticus — Mózes I I I . könyve. 
deut . Deut Deut. Deuteronomium — Mózes V. könyve. 
jud. Iudicum — Bírák könyve. 
1 reg. 1. reg. 1 Reg 1 Reg. 1 király. I. Regum — Királyok vagy Sámuel I. 

könyve. 
2 reg. 2 Reg. I I . Regum — Királyok vagy Sámuel I I . 

könyve. 
3 reg. 3. reg. 3 Reg. I I I . Regum — Királyok I I I . könyve. 
4 reg. 4. reg. 4 Reg 4 Reg. 4. Reg. IV. Regum — Királyok IV. könyve. 
1 paral. I. Paralipomenon — Királyi Króniká-

nak I . könyve. 
2 para. 2 parl. 2 paral . 2 paralip. I I . Paralipomenon — Királyi Króni-

kának I I . könyve. 
t o b tob . Tob Tob. Tobi. tobie 

tobiae Tobiae Tób. Tobias — Tobiás. 
jud i th . Iud i th — Judi t . 
job job. J o b Job . jób jób. J ó b 

Jób. Iob — Jób . 
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ps ps. psal. Psal. psalm psalm. Psalter. Davidic — Dávid Zsóltári. 
prov prov. prov.. Parabolae seu Proverbia — Példa-

beszédek. 
Ecele Eccle. eccles. Eocles Eccles. Ecclesiastes — Prédikátor könyve. 
Eccl Eccl. Eecle eccli eccli. Eccli 

Eccli. Eccli.. Ecclis. Ecclesiasticus — Jésus Sírak fia köny-
ve. 

sap sap. Sap Sap. Sapientia — Bölcseség könyve. 
Isa. Isai isaiae isaiae. Isaiae 

Isaiae. Isaias — Isaias Prófétálása. 
jere jerem jerem. Jérem Jerem. 

jeremiae. jerem siral. lament. 
lam. jerem Baruk. Ieremias cum Baruch — Jeremias 

Profétálása Bárukkal . 
Ezech. Ezech.. Ézék Ezechiel — Ezekiel Profétálása. 
dani daniel Dan. Daniel. Daniel Profétálása. 
oseae. Osea — Osee Profétálása. 
amos. Amos Amos. Amos. profe. Amos — Amos Profétálása. 
Michae. Michaeas — Mikaeas Profétálása. 
Zach. Zacharias — Zakarías Profétálása. 
machab. I. Machabaeor — Makabaeusok I. 

könyve. 

• 

Az újszövetség könyvei 

m a t t h ma t th . mat t . Math: Mat th Evangelium secundum Matthaeum — 
Matth . Mathei. Máté Evangeliuma. 

Evangelium sec. Marcum — Márk 
Marci mark mark. Mark. Evangeliuma. 

Evangelium sec. Lucam — Lukách 
luk luk. luc. lucae. Evangeliuma. 

Evangelium sec. Ioannem — János 
joan. Joan Evangeliuma. 

Acta Apostolorum — Apostolok cse-
act. lekedetei. 

Epistola Pauli Ad Romanos — Pál 
rom rom. Rom levele a Rómaiakhoz. 

Epistola I. ad Corinthios — a Korin-
1 cor 1 cor. 1 Cor 1 Cor. tusiakhoz I. 

Epistola I I . ad Corinthios — a Ko-
2 Cor. 2. Cor. rintusiakhoz I I . 

Epistola Pauli ad Galatas — a Ga-
galat galat. Galat lateiaiakhoz. 

Epistola ad Ephesios — az Efezusiak-
eph. ephes ephes. Ephes Ephes. hoz. 
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philíp philip. philipp Epistola ad Philippenienses — a Fi-
lippiekhez. 

coloss. Coloss. Epistola ad Colossenienses a Ko-
lossaiakhoz. 

1 tessa 1 thess. Epistola I. ad Thessalonicenses — a 
'' ' Thessalonikaiakhoz I. 
1 t im 1 t im. 1. t im. 1 t imoth. Epistola I. ad Timotheum -• Timó-

teushoz I. 
2 t im 2 t im. Epistola I I . ad Timotheum — Timó-

teushoz I I . 
t i t . ad t i t Epistola ad Titum — Títushoz. 
hebr hebr. Hebr. Epistola ad Hebraeos — a Zsidókhoz. 
jacob. Jacob. S. Jacob. jacobi Epistola Iacobi — Jakab Levele. 
1 petr . 1 pet r : Epistola I. Petri — Péter I. Levele. 
2 petr . Epistola I I . Pe t r i — Péter I I . Levele. 
1 joan 1 joan. 1 Joan . 1 epist 

jános Epistola I. Ioannis — János I. Levele. 
apoc. Apoc. apocal. Apocalypsis Ioannis — János Jele-

nések könyve. 

; . .... . . * 

A kótet tematikájával összefüggő, kortörténeti , patrisztikai, bibliai, tár-
sadalmi stb. magyarázatot s az idézett auktorok műveire vonatkozó további 
felvilágosítást igénylők figyelmót felhívjuk az előző kötetek rokon témájú 
jegyzeteire s az alábbi segédkönyvekre: 

Abraham Bosse et la société francaise au XVI Ie siécle, par André Blum, 
préfacé de Gabriel Hanotaux . Paris 1924. 

Szent Agoston Vallomásai. I, I I . k. Ford. és magyarázta Balogh József. 
(A Partherion kétnyelvű klasszikusai) Bp. 1944. 

Alfaric P. Origines sociales du christianisme. Éditions rationalistés. Paris 
1959. Magyarul is: A kereszténység társadalmi gyökerei. Ford. Nyilas Vera. 
Bp. 1966. 

Altauer, B. Patrologie. Leben, Sehriften und Lehre der Kirchenvater. 
1960. ;. 

Bevezetés a vallástörténetbe és a valláskritikába. Bp. Tankönyvkiadó, 
1967. (Főleg a IX . A vallás és filozófia viszonya c. fejezet s a X. Vallás és 
tudomány.)-

Bibliotheca hagiographica Lat ina antiquae et mediae aetatis. Ed. Socii 
Bollandiani I. I I . 1898, 1901; Suppl. 1911. 

Cave, W. Scriptorum ecclesiasticorum historia literaria, tom. 2. Lóndon 
1688/98. 

Ceillier, R. Histoire générale des auteurs sacrés et ecclósiastiques, tom. 
23. Paris 1729/64. Table des matiéres de Rondet et Drouet, tom. 2, 1782. 

Chevalier, J. Histoire de la pensée. ( I I I . La pensée moderne, de Descartes 
á Kant . ) Paris 1961. 

Corpus scriptorum ecclesiasticorum Latinorum, hrsg. von der Österreichi-
schen Akademie der Wissenschaften in Wien (1866-tól, eddig 77 kötet) . 
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Dictionnaire de la langue philosophique, par P. Foulquié et II. Saint-
Jean. Paris 1962. 

Dietionnaire des Lettres francaises du XVI le siécle. Paris 1954. 
Dictionnaire portatif, historique, théologique, géographique, critique . . . 

Barral , P. Paris 1758-1759 . 
Encyolopaedia Biblica. Cheyne, T. K. — Black, I. 4 vol. London 1899 -

1903. 
Füozófiai kislexikon. Szerk. M. Rozenthal és P. Jugyin. Bp. 1964. 
Filozófiai kislexikon. (Az 1964-es k. 2. átdolgozott kiadása, bibliográfiával.) 

Bp. 1970. 
Filozófiatörténeti szöveggyűjtemóny. I. k. Az ókortól a XVII . század 

végéig. I I . k. A XVII . század végétől Marxig. Szerk. Simon Endre. Az elő-
szót í r ta Mátrai László. Bp. 1966. 

Har tmann , Nikolai: Teleologisches Denken. A teleológiai gondolkodás. 
Ford. és bev. Redl Károly. Bp. 1970. 

Holbach, P. H. Tableau des saints. Londres 1770. Magyarul is: Szentek 
képtára. Ford. Gellért György. Bp. 1966. 

Jöecher, Ch. G. Allgemeines Gelehrten-Lexikon. 4 Bde. Leipzig 1750/51, 
und Suppl. 

Kanapa , Jean : La doctrine sociale de l'église et le marxisme. Paris 1962. 
Magyarul: Az egyház társadalmi taní tása és a marxizmus. Ford. Gellért 
György. Bp. 1964. 

Kézikönyv a vallásról. Mátrai László előszavával; oroszból ford. Szepesy 
Gyula. Bp. 1961. 

Kosidowski, Zenon: Opowiesci biblijne. Warszawa 19(i3. Magyarul: Bib-
liai történetek. Ford. Varsányi Is tván. Bp. 1968. 

Lacroix, Paul : Le X V I I e siécle. Tnstitutions, usages et costumes. Paris 
1891. 

Levada, Ju r i j : A vallás társadalmi természete. Ford. Józsa Péter . Bp. 
1969. 

Marx —Engels, A vallásról. Bp. 1961. 
A marxis ta filozófia alapjai. Bp. 1963. 

Paulys Real-Encyclopadie der klassischen Altertumswissensehaft, neue 
Bearb. von Georg Wissowa (und W. Kroll , K. Ziegler). S tu t tgar t 1893 — 
1957. ' 

Pigler, A. Barockthemen. Eine Auswahl von Verzeiehnissen zur Ikono-
graphie des 17. und 18. Jahrhunder t s . Bd. I, I I . Bp. 1956. 

Plehanov, G. V. A vallásról. (Válogatott írások.) Ford. Nyilas Vera és 
Zalai Edvin. Bp. 1960. 

Réau, Louis: Iconographie de l 'art ehrétien, I. Paris 1955 (tom I I , 1956, 
Iconographie de la Bible; tom I I I , 1958/59). 

Tokarjev, Sz. A. Vallás és történelem. (A vallás a világ népeinek törté-
netében.) Ford. Siklósi Mihály. Bp. 1966. 

Tuseulum — Eexikon. Griechischer und lateinischer Autoren des Alter-
tums und des Mittelalters, von W. Buchwald, A. Hohlweg und O. Prinz. 
München 1963. • 

Ugolinus, Bl. Thesaurus ant iqui ta tum sacrarum. 34 vol. Venetiis 1744 — 
1769. 
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Vallástörténeti kislexikon. I r ta Gecse Gusztáv, szerk. Lakatos György. 
Bp. 1971. 

Wetzer und Weltes Kirchenlexikon, von J. Hergenróther und Fr. Kaulen. 
12 vol. Friburg i Br. 1 8 8 2 - 1 9 0 3 , 1905. 

Zolnai Béla: Mikes eszményei. (Király György emlékezetére.) Minerva 
1937, 3 - 5 5 . — Bp. Minerva-Könyvtár 1937. 

Helyesírási tanácsadó szótár (Szerk. Deme László és Fábián Pál). Bp. 
1961. A magyar helyesírás szabályai 10. kiadásában fölsorolt, s a jegyzetek-
ben is előforduló állandó rövidítéseket külön nem jelöltük. Vö. még A magyar 
helyesírás rendszere. I r t a Deme L. Fábián P. Benczédy J. Bp. 1966. Nyelv-
tudományi Értekezések 54. sz. — Kniezsa Is tván: Helyesírásunk története 
a könyvnyomtatás koráig. Bp. 1952. — Fábián P. Az akadémiai helyesírás 
előzményei (1772-1832 között). Bp. 1967. 

A magyar nyelv története. Bárczi G. Benkő L. Berrár J. Bp. 1967. — 
A mai magyar nyelv. Benczédy J. Fábián P. Rácz E. Velcsov Mártonné. 
Bp. 1968. — Bárczi Géza: A magyar nyelv életrajza. Bp. 1963. — Benkő 
Loránd: A magyar irodalmi irásbeliség a felvilágosodás korának első szaka-
s/.ában. Bp. 1960. — Szathmári I s tván: Kégi nyelvtanaink és egységesülő 
irodalmi nyelvünk. Bp. 1968. — A mai magyar nyelv rendszere. Leíró nyelv-
tan . I , I I . Készült az MTA Nyelvtudományi Intézetében. Szerk. Tompa J. 
Bp. 1961, 1962. 

A Mikesnél előforduló szavak, szólások, közmondások értelmezéséhez vö. 
Magyar Nyelvtörténeti Szótár (Szarvas G. Simonyi Zs.) Bp. 1890 — 93, 
I — I I I . - Magyar Tájszótár, szerk. Szinnyei J . Bp. I , 1 8 9 3 - 9 6 , I I , 1 8 9 7 -
1901. — A magyar nyelv értelmező szótára. I—VII. Szerk. az MTA Nyelv-
tudományi Intézete. Bp. 1959 — 1962. — A magyar nyelv történeti és etimo-
lógiai szótára. I, I I . (A — O) Készült az MTA Nyelvtudományi Intézete és 
az ELTE I. sz. Magyar nyelvészeti tanszékének közós munkájaként . Főszerk. 
Benkő Loránd. Bp. 1967, 1970. — O. Nagy Gábor: Magyar szólások és köz-
mondások. Bp. 1966. 

Stilisztikai vonatkozásúak: A magyar stilisztika vázlata. Fábián P. 
Szathmári I. Terestyéni F. Bp. 1958. — A magyar stilisztika útja. Szerk. 
Szathmári I. (Fordítás és stilisztika, bibliográfiai ú tmuta tó , 560 — 62. 1.) 
Bp. 1961. — Szabó Zoltán: Kis magyar stílustörténet. Bukarest 1970. 

A kötet tárgyi jegyzeteiben használt néhány röviditésre ld. az I. és I I I . 
kótetben a rövidítések jegyzékét. 

TÁRGYI JEGYZETEK 

7. lap 1. sor Az Isten Fiához valo imádság — A variáns csaknem három 
évtizeddel korábbi szövegében: Ajánlom Fiu Isten Sz Felségednek ezt az 
érdemetlen kis munkámot. — A francia kiadásban: „Oraison dedicatoire av 
fils de Diev." A végső átdolgozásban Mikes jobban ragaszkodik a nyomta-
to t t szöveghez; a korábbiban szabadabban fordítja ezt az imaszerű ajánlást. 
Vö. mindkettőt a fr. eredetivel: 
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,,C'est á vous (6 Sauueur des ames !) á qui ie veux ie dois eonsaerer cét 
Ouurage. II vient de vous, et il faut qu'il retourne á vous: et en vous l'off-
rant , ie vous rends vne chose qui vous appart ient par toutes sortes de t i tres.* 
Ce sont vos diuines paroles qui y sont employées; et celles qu'il vous a plú 
inspirer par vostre S. Esprit á vos plus grands seruiteurs. Vostre grace m'a 
aidó á les mettre par ordre, par des assistances singulieres que i 'ay reeeués 
de vous en ce peti t trauail . Le zele si grand qu'il vous a plű si souuent té-
moigner pour le salut des ieunes ames, lors que vous estiez sur la terre, m'en 
a fait conceuoir le dessein: et l'esperance que i 'ay euö de vostre secours, 
m'a donné la confiance de l 'entreprendre. O mon Dieu, receuez vostre don, 
et ne le rejettez pas pour l 'indignité de celuy qui vous le presente. Que ma 
misere n 'arreste pas les effets de vostre Bonté, et qu'elle n'empéche pas 
que vos saintes Instructions ne produisent dans les ames le fruict qu'elles 
y doiuent faire. Diuin IESVS ! animez de vostre S. Esprit les paroles de ce 
Liure. Faites que ceux pour lesquels il est fait, reconnoissent en le lisant, 
les étroites obligations qu'ils ont de vous seruir, et le grand desir que vous 
auez de leur salut. Parlez á leur coeur au mesme temps que ces lettres parle-
ront á leurs yeux: et inspirez-leur par les mouuemens de vostre grace, les 
enseignemens qu'ils t rouueront icy pour le salut. C'est maintenant plus que 
iamais oü il est besoin que vous fassiez paroistre sur les ieunes ames les 
effets de vostre misericorde. Tempus faciendi Domine, dissipauerunt legem 
tuam.* La plus-part vous abandonnent, lors qu'ils doiuent commencer á 
vous seruir. Ils oublient ce paete solennel qu'ils ont fait auec vous au saint 
Baptesme; et les graces inestimables qu'ils y ont receués de vostre infinie 
Bonté. O diuin Sauueur ! ne laissez point perdre les ames que vous auez 
rachetées de vostre Sang: et pour le salut desquelles vous auez témoigné 
t a n t d 'amour. Reseruez-les pour vostre seruice. Empéchez qu'elles ne cour-
bent le genoüil deuant Baal; et qu'elles ne se perdent point par la contagion 
de ce siecle peruers. Faites reuiure dans le coeur de vos Prestres ce Zele 
que vous auez eu pour le salut de la Ieunesse. Et donnez-moy la grace que 
ie vous demande en tou te humilité, de pouuoir y employer fidellement mes 
soins et mes t r auaux pour vostre gloire." 

7.24 A latin idézetnél a nyomtatásban utalás van: „Psalm.118." Káldi-
nál : ,,Ideje a' chelekedetnek Uram: el-hánták a'te torvényedet ." (Ps. 118, 
126) 

8.6 . . . hogy hüségel fordithasam minden munkáimot ditsöségedre. A vari-
ánsban: dicséretedre aharom magyar nyelvre forditani. A fr. szóvegben for-
dításról természetesen nincs szó. 

9.1 Az Elöl járó beszédben az auctor, a franeia szerző beszól. Az erősen 
összevont variáns-szövegben Mikes hangsúlyozza: midön idegen nyelvböl ma-
gyarra aharlam forditani, . . . Szándékom nem egyéb vala . . . és személyes 
mozzanatot visz bele: az bujdosásomnah ideje., adván alhalmatoságot erre. 
hogy szomoruságal muló idömet, haszontalanul ne tölteném, . . . Úgy látszik, 
hogy Mikes az ilyenféle „aktuál is" , szubjektív elemeket kihagyta a végleges 
átdolgozás szövegéből. Ekkor már hatvanéves elmúlt, hatalmas munka 

*Tua suut omnia: & quae de manu tua accepimus dedimus tibi. r. Paral. 29. 
* Psalm. 118. 
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állt mögötte; nem érezte szükségét az önmagát biztató ifjúkori fordulatok-
nak. 

Amit Gobinet műve keletkezésével kapcsolatban említ, Mikes elhagyja. 
A fordító nem ad nevet a „kegyes olvasónak" sem, akit a szerző jelképesen 
, ,Theotime"-nek hív. Theotimus (Timót) a görögben á. m. istent tisztelő. 
lígyébként Teotimus (f403 kórül) ptíspök, görög műveltségű hit térí tő, a 
bölesészek védőszentje. Timót vértanú ("f első század vége) Szent Pál kedves 
tan í tványa; Timóthoz írt levelei a példás életre buzdítanak. 

Az összevetéshez közöljtík a rövid „Preface av Lectevr" c. részt. 

,,Ce Liure (mon eher Lectevr) n 'a pas grand besoin de Preface; et si i'en 
fais ici vne, ce n'est que pour vous dire que ie n 'ay pas dessein d'en faire. 
Les Prefaces sont necessaires pour aduertir le Lectevr, ou du dessein de 
l 'Autheur: ou de l'occasion qui a fait naistre son Ouurage: ou de l'ordre 
qui y est obserué: ou de l 'vtilité qu'il peut apporter: ou de quelque chose 
semblable. Quant á mon dessein, il n'est autre que celuy qui est porté par 
le t i t re du Liure, á scauoir, d'instrviire la Ieunesse en la Pieté: c'est lá tout 
mon but & toute ma pretention. L'occasion qui me l'a fait entreprendre, 
a esté que me voyant appelló á la conduite de la Ieunesse, i 'ay táché de me 
rendre capable de cót employ si important , & de correspondre aux inten-
tions saintes de la Compagnie qui m'a fait l 'honneur de m'en eharger. Et ne 
trauaillant pour m'instruire moy-mesme, i ' ay trouué que ce que i'auois pre-
paré pour moy, pourroit seruir á l ' instruction de la Ieunesse, s'il estoit mis 
en quelque ordre: & que cela me seroit encore plus vtile, estant veritable 
que le meilleur moyen d'apprendre est celuy d'enseigner. Ie l 'ay donc reduit 
en l'ordre que vous voyez, dans lequel ie t ra i t te cinq choses qui m'ont semblé 
les plus neeessaires pour donner aux Ieunes, vne instruction entiere en la 
Pieté: á scauoir, Premierement les motifs qui les y obligent 2. Les moyens 
qu'ils doiuent employer povir l 'acquerir. 3. Les Obstacles & les diffieultez 
qu'ils y rencontrent. 4. Les Vertus qui leur sont propres. 5. L'importance 
'de bien choisir vn estat de vie, & les moyens de les faire comme il fíiut, qui 
est vn sujet peu connu aux Ieunes gens, & encore moins pratiqué. 

Quant á l 'vtilité du Liure (mon cher Lectevr) ce n'est pas á moy d'en 
iuger; mais á vous. La fin pour laquelle il est fait, qui est l ' instruetion de 
la Ieunesse, vous le fera estimer vtile. Les choses dont il est remply, qui 
sont pour la pluspart tirées de l 'Ecriture ou des Peres, vous feront faire le 
mesme iugement. Si l'ordre que i'y ay gardé vous semble faeile, ce sera 
pour acheuer le iugement entier. 

Au reste i'écris pour les Ieunes, c'est pbur eux que i 'ay dressé cét Onurage, 
& particulierement pour ceux dont il plaist á Dieu me donner la conduite. 
Que si d 'autres plus áuancez en áge, prennent la peine de le lire, ie les prie 
qu'ils le lisent en esprit de charité, 'excusant ce qu'ils y trouueront de defec-
tvieux, & receuant de bonne part ce qu'ils y trouueront de bon. Mais vous 
(ő mon cher Lectevr ! pour qui i'écris)' ie vous exhorte á faire vostre profit 
de ee petit trauail , que ie vous dohne pour vostre 'salut. Ie vous appelle en 
cette Instruction du nom de Theotime, qui signifie honorant Dieu; pource 
que ie vous considere en cét estat, ou en la volonté d 'y paruenir. Lisez la 
donc en eét esprit & auec ce desir. Lisez la pour y estre instruit de vostre 
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salut: & pour y apprendre de borme heure ce qu'il faut faire durant toute 
la vie, c'est & dire á seruir celuy á qui vous deuez tout . 

Et afin que vous en fassiez vn profit certain & asseuré, ie vous demande 
deux choses. 

La premiere, que vous la lisiez auec trois conditions: auec desir d 'apprendre, 
auec attention, & auec ordre, c'est á dire lisant les parties l 'vne apres l 'autre. 

La 2. que vous consideriez que ce n'est pas moy qui vous enseigne; mais 
Dieu, par les diuines Instructions qu'il nous a données dans les saintes 
Ecritures,* & dans les écrits des SS. Peres. Lisez la par consequent auec tou t 
le respect que vous deuez a ce Maistre adorable: & cherchez dans ees sources 
sacrées la veritable Sagesse, sans laquelle tout le reste n'est que folie. Heu-
reux si vous la cherchez comme il faut: & si vous pouuez dire vn iour auec 
vn des plus Sages des mortels, que vous auez cherché la Sagesse durant 
vostre ieunesse; & que vous estant addonné serieusement á sa recherche, 
vous l'auez receué. & y auez fait progrez. Vous en donnerez comme luy 
toute la gloire á Dieu qui en est l 'Autheur: Danti mihi sapientiam, dabo 
gloriam. Et vous en recevrez le profit qui vous demeurera iusqu'en l 'Eter-
n i té . " (Ed. 1664.) 

9.3 hogy meg tudgyad, hogy nem [ti. aka r t am] tsinálni. Vö. a fr. szöveget. 

11.1 A Részek Táblája. — Vö. avar iáns táblájával, amelyet Mikes a kéz-
irat végén helyezett el. A két tábla oltéréseiről a jegyzetek bevezetőjében 
a keletkezéstörténet kapcsán szóltunk. Mikes mindkót táblában általában 
tömörebben fogalmazta meg a fejezeteímeket. 

20.6 okos teremtet állat — fr. „une creature raisonnable," (p. 2) 
21.10 teremptettek, . . . teremptöjök . . . teremptettél, . . . teremptet Az -mpt-

kapcsolat nem ri tka a régi szóvegekben. Mikes gyakran írja így kézirataiban. 
De pár sorral lejjebb: teremtetett, . . . teremtet . . . teremtelte . . . teremtettél, 
alakban is; alább ismét teremptet . . . teremtet valtakozása. 

21.33 aki kezdője mindennek, — fr. ,,qui est l 'Autheur de toutes choses" 
(p. 4) Vö. az 50. sz. lapalji szövegjegyz. is. 

22.22 A zárójeles rész fr. megfelelője „(figure opposée á celles des bestes 
qui ne regardent que la te r re )" (p. 5) 

22.25 metam.,1. - A kiadásban (p. 5) az Ovidius-rószlet a Metamorphoses-
ból: „Metam. 1." 

„Pronaque cum spectent animalia caetera terram, 
Os homini sublime dedit, coelumque tueri 
Iussi t , et ereetos ad sidera tollere vul tus ." 

A világ keletkezéséről szóló Metam. I, 84 — 86. sora magyarul : 
„Minden egyéb állat letekint görnyedten a földre, 
embernek fölemelt orcát és ad ta parancsát , 
hogy föl a csillagokig pillantson, az égre tekintsen." 

(Ovidius: Átváltozésok. Metamorphoses. Ford. Devecseri G. Bp. 1964, 9.) 

* Eccli. 51. Cumíid huc iunior essem, priusquara oberrarem, quaesiui sapientiam palam in ora-
tione mea. Laetatum est cor meum in ea, á iuuentute ínuestigabam eam. Inclinaui modice iiurem 
meam ife excepi illam. 
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23.24 *. bernard. in declamalionibus — Szent Bernát neve az előző fordítá-
sokban többször előfordult. Gobinet is több mnnkáját idézi. Vö. róla Mikes 
ÖM I I , 951 és I I I , 1023, 1048, 1086. 1. s tb. 

23.30 ihon erre a nemesi végre . . . ihon az örókség . . . oh' talám . . . oK'em-
beri vakság . . . oKkedves fiam . . . ohl ember, . . . — fr. „ Voilá la fin tres 
noble . . . voilá Vheritage . . . helas! peut-estre que vous ríy avez iamais pen-
sé . . . 0 aveuglement des hommes, que tu es grand! O mon cher Enfant, . . . 
o Enfant du Ciel, . . . O Homme, . . ." (p. 8) Az első fejezet barokk pátosszal 
tel í tet t . Az író figyelemfölkeltő stilizálással és érzelmi hatást keltő hang-
váltással fokozza ezt a pátoszt. 

24.19 s.chrysol serm.17. — chrysologus szent péter. — A kiadásban a mar-
gón: „S. Chrysol. serm. 7 1 . " Latin egyházi szónok (Petrus de Ravenna, kb . 
406 — 450), a szigorú erkölcsösség és a munka tiszteletben ta r tása ügyében 
mondot t beszédeiről nevezetes (Sermones). 

25.30 apocal.5. — A kiadásban: „Apoca l . l . " (p. 10) Az utalas pontos 
helye: Apoc. 1,5 

26.21 feredöje — Káldiná l : „förödöje"; a,Leveleskönyvben is: feredök (189. 
lev. és jegyz.) székelyes alak. — böségesen a variánsban: bövségel. Káldinál : 
„bévségessen". Az idézett részlet a helyesírási és bizonyos hangtani eltérése-
ket leszámítva megegyezik Káldi szövegével. A variánsban az egész idézet 
már sokkal szabadabb fordítás. Mikes a Kalauz 1751-es átdolgozásakor a 
terjedelmes bibliai idézetek fordításakor ál talában Káldi pontos bibliai szö-
vegét adja. 

26.28 millium — a. m. millió (fr. million), a Leveleskónyvben is: milliumot, 
56. lev. jegyz. Szily. 

27.7 Beati sumus ő Israel; quia . . . A kiadásban utalás is van: „Ba-
ruch. 4 . " (p. 13) A variánsban Mikes ezt magyarul írja le. 

27.13 szent Agoston azt mondgya Theodosius császár felöl. — Agoston 
(354 — 430) egyházatya (Szt. Ambrus hatására tér t meg); a kiadás utalása 
(„Aug.lib. 5. de Civit.cap.20.") szerint a De civitate Dei-ben írt Theodosius-
ról. — Mikes Leveleskönyvében elmond egy legendát, amely a császár és 
Ambrus milánói érsek személyével kapcsolatos (72. lev. és jegyz.). 

27.28 a jó erkölcsröl valo tudományok. a melyeket predikálotta, — fr. „les 
maximes de vertu qu'il a próchées," (p. 14) A vonatkozó névmási tá rgy 
utáni tárgyas ragozás Mikes minden kéziratára jellemző. 

28.11 szent pál mondása szerént, — A kiadásban utalással: „Tit. 1." (p. 15) 
28.26 mondgya szent Agoston — s. aug. 1. 4. de symbolo ad Cathecumenos 

cap. 1. — A tovabbiakban feltűnő Ágoston gyakori és sokoldalú idézése. 
Az előző két kötetben is sűrűn fordult elő neve, vö. Mikes ÖM I I , 946; I I I , 
1020, 1046, 1065, 1085. 1. s tb. 

28.31 hogy ha hiti szeget nem akarsz lenni. — A variánsban: ha hitedet 
mcg nem akarod szegni fr. „si vous ne voulez passez pour vn perfide et pour 
vn deserteur." (p. 16) 

29.32 victor uticensis. persecutionum vandalicarum. lib 3. — A kéziratban 
5.-nek is olvasható. Victor de Vite, Victor Vitensis (cc. 430—?) Historia 
persecutionis Vandalicae seu Africanae sub Genserico et Hunnerico, Van-
dalorum regibus. (Egyik régi kiadása, Paris 1694.) 

30.12 a sengéjit. — a zsengéit, fr. „les premieres," (p. 19) 
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31.25 a veled egy korásuak., — A variánsban: veled egy idösüek, fr. ,, . . . ten-
té de ceux de vostre áge," (p. 21) vö. a 758. 1. jegyz. is. 

31.30 a melyet viaskodo. és proba idónek nevezhetni, — fr. „qu 'on peut 
appeller le temps de combat et d 'épreuve," (p. 21) a variánsban: méltán 
lehet ezen idöt az proba és hartz idejének hini. 

32.5 s. Cyprianus lib de mortalitate. — Cyprianus i t t idézett művével (De 
mortali tate) a pestis idején vigasztalta híveit. Ld. róla Mikes ÖM II , 954 
és I I I , 1036, 1051, 1068. 

32.9 Hugo d s. victor. — egy ludos auctor mondgya. — H. de Saint-Victor 
(1096 — 1141), augustinus szerzetes, skolasztikus és misztikus író. 

33.3 az együgyüeket, — A variánsban: az edgyügyüeket. fr. ,,Les simples" 
(p. 23) 

33.16 mint az idösüeknek. — A variánsban más szerkezettel: mint az 
idösb koruak, fr. ,, . . . que dans les áges plus avancez." (p. 24) 

34.11 . . . hogy meg láthasam az él mult idöt. és . . . — I t t is, a variáns-
ban is, Kálditól eltérő fogalmazással fordított idézet (Job 29). A kiadásban 
a margón latinul, a szövegben franciául írva; a magyar szöveg az utóbbi-
hoz áll közel. 

34.15 Szent Agoston . . . meg valya gyonásiban. — lib 1. conf. cap. 10. -
tovább : lib. 5. c. 9. — Gobinet alább többször idézi Ágoston Confessiones c. 
munkáját , 737, 738, 743, 746, 748, 749, 750, 752, 757, 758, 759, 774. 1. jegyz. 

35.18 s. Aug. ser. de Epiphan — Agoston: Serm. 8. de Epiphania. 
37.21 szent jános szerént — A variánsban megjelöli az idézett passzust: 

1. Joan 5. 
39.16 Erröl valo nevezetes példák. — fr. „Exemples notables sur ce sujet ." 

(p. 34) Az író gyakran él különféle példákkal; négy nevezetes példát adok 
elödben — fr. „ J e vous en rapporteray icy quatre exemples tres-notables," 
(p. 35) A variánsban: szép három példát hozok néked elö . . . Az Absalonról 
szóló negyedik példa i t t hiányzik; a második pedig kb. fele terjedelmű, 
akárcsak a fejezet vége. A negyedik pelda Absolonrol, . . . Az Absalon tema-
tika, férfiszépsége, halála, nópszerű tárgya volt a manierista és a barokk 
festészetnek. L. például A. Tempesta, P. Lastman, Rembrandt , M. Pret i , 
F. Bol, B. Cavallino, L. Giordano, G. D. Tiepolo képeit. Bővebben Pigler, 
I , 1 5 5 - 5 7 . 

39.25 genes. 38. — A kiadásban i t t „Sap. 14." all, ez a jó. 
42.2 Ez kevély elméjü volt. tudta magát tettetni, boszu álló, nagyra vagyó . . . 

— Dávid harmadik fiának, Absalonnak jellemzésekor az iró halmozza 
azokat a vonásokat, amelyek sejtetik a gyilkos ifjúnak apja elleni 
lázadását. 

44.24 prov. 22. ö. — A nyomtatásban tévesen: „Prov. 12." (p. 43) 
44.32 A francia szerző nagy erudicióval dolgozik, sokat idóz a bibliából. 

Ebben a részletben több passzusra is utal . Mikes általában Káldi bibliai 
szövegének fölhasználásával követi francia forrását és annak helyenkénti 
latin idézeteit. I t t pl. sokkal szorosabban ragaszkodik Káldihoz, mint a 
variánsban, ahol elég szabadon ül tet te át e sorokat. 

45.5 Ez a caput tsak abol áll, hogy . . . fr. , ,Et tout le reste de ce Cha-
pitre, . . ." (p. 44) Ez a mondat a variánsban nincs meg. 

45.32 A minden napi proba ezt a mondást. oly nyilvanságosá tészi. — fr. 
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„L'experience rend cette proposition si euidente, . . ." (p. 46) Többször 
hivatkozik az író a „próbára" , a tapasztalatra; erkölcsi tételeit igazoltnak 
látja az élet gyakorlatában. 

46.5 a szokasok — Megfelelője i t t : ,,les habi tudes" (p. 46) másu t t : ,,1'ex-
perience" (p. 47) „ses moeurs" (p. 70) „cous tume" (p. I I , 18) „maximes". 
(p. 111, 3) megfelelője is. 

46.12 mondgya szent hyeronimus. — S. Hiero. epist ad letam — S. Hier 
Epist. ad nep. — Epistola ad nepotianum, levélformában megírt nekrológ. 
Szent Jeromosra vö. Mikes ÖM I I , 943 és I I I , 1026. 

46.29 S. Bern. I. de ordin. vilae. — Sz. Bernát, De ordine vitae. L. előbb 
u 734. 1. jegyz. is. 

47.17 S. Aug. Serm. 250 (de tempore.) — Agoston Sermones c. munkájá-
ból; alább is idézi 756. 1. jegyz. 

47.17 hasonlo atüzhöz, a mely meg fojtodik, a nyers fa álat — Vö. a variáns-
ban is; fr. „semblable avi feu qui se conserue auec peine sous le bois verd 
dont il est accablé." (p. 48) Latinul is megvan a margón. 

47.17 <S. Hier. in vita pauli. - Hieronimus 374/79-ből való műve. 
47.22 az ember éleie . . . — A hozzá tartozó margó: militia est vita homi-

nis . . . (Iob. 7) 
48.32 hogy meg menekedgyél az idegen aszszony állatlol, a kinek beszéde 

kegyes. és tsalárd. — A variánsban más szerkezettel: . . . az idegen aszszonyi 
állattol. ki az ö beszédivel hizelkedik. — Káldinál: „Hogy meg-menekedgyél 
az idegen aszszony'állattól, és a'kivül-valótól, ki az ő beszédit meg-lágyíttya;" 
(Prov. 2, 16) 

49.22 egy mély veremben — fr. „dans vne vieille cisterne," (p. 52) a vari-
ánsban: egy száraz kutban 

51.17 nem tsak boszut nem álla. — L. a lapalji szövegjegyz. fr. „Ayant 
occasion de se venger de ses freres qui vinrent en Egypte pour faire leurs 
prouisions durant vne grande famine, non-seulement il ne le fit pas; mais . . ." 
(p. 55) Vö. a variáns fogalmazását is. 

51.27 óhfiam, gondolkodgyál jól erröl apéldárol. és tanuld meg ebböl, . . . -
A szerző ismét nevezetes példák részletes előadásába fogott. József története 
u tán egy másik népszerű história következik: Az öreg Tobiásnak példáját 
akarom tehát elé hozni., 

52.13 OKfiam mely szép élel egy ifiutol., aki . . . — fr. „O la belle vie d'vn 
ieune homme, Theotime, qui . . ." (p. 56) Hangulatkel tő stilizálás, színezi a 
közvetlen beszélgető modort. 

53.7 véletlen történetböl. — véletlen esetből, véletlenül; fr. „par vn acci-
dent inopiné." (p. 58) 

53.27 Elncm végezhetem ezt a részt amely már is elég hoszu. hogy még egy 
harmadik példát is ne hozak elé néked. — A szerző is érzi, hogy a fejezet kissé 
terjengőssé vált . Igaz, hogy az előadás fonala egyenes irányú maradt , s az 
előző két példa is eseményes; a befejező részlet hőse, az ősz zsidó mártír , 
Eléázár. A nyomta tásban utalás: „2. Machab. 6." 

54.25 Oh! fiam, hogy nintsen olyan foganatos pennám . . . — fr. „O Theo-
time, que n'ay-ie icy vne plume assez puissante pour grauer dans vostre 
eoeur, plus fortement que sur le bronz, ou sur le marbre, . . ." (p. 61) Vö. 
a variáns eme részének fogalmazásával. 
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55.24 Eccles 15. — A nyomtatásban: „Ecclesiastae 1." Pontosan: 1, 15. 
5(3.1 ossa ejus . . . — A nyomtatásban utalás: „ Iob 20." 
56.22 S. Aug. lib 8. conf c. 3. — Ld. előbb is, ahol Agoston első és ötödik 

könyvét idézte a Vallomásokból, 735. 1. 
56.20 a mint egy aucthor mondgya, . . . S. Isidor — Valószínűleg Szent 

Isidor (Pelusium) cc. 360 — 435) görög egyházi iróra ós szónokra uta l . 
57.20 oh! fiam. kitsoda mondhatnáki... A kiadásban az egész bekezdés 

egyetlen jól fölépített barokk körmondat . Mikes követi a mondanivaló mene-
tét , fordítása világos; vö. a variáns fogalmazását is. 

58.3 oh,fiam, mely boldoglalanok . . . A variánsban adja e részlethez a 
kiadás utalását is: jerem. 16. 

58.15 Meg elégszem tehát egy igen fö példával... a mcly a szent Agoston 
példája. — Nemcsak példájára hivatkozik, de műveire is gyakran uta l , és 
idéz tőle. 

58.34 S. Aug. lib 1. conf. c 12. cap 16. cap. 19 . ... lib 2. cap 1. cap. 2. cap. 
3. . . . lib 3. cap. 4. . . . lib 5. c. 1. c 11. . . . lib 6. c 11. . . . lib 8. C. 5. cap. 
7. . . . lib 10 c. 30. A Confessiones idézett részletei alapján rajzolja meg 
Ágoston ifjúkori tévelygéseinek és megtérésének tör téneté t ; vö. 735. 1. jegyz. 

59.20 az iskolábol — A variánsban: az oskolábol — Továbbá: tselekesznek. 
var. cselékesznék. — szabadság. var. szabadcság — milsoda var. micsoda —• 
tsuda által var. csudálatosan — másut t sokszor: tsak — a variánsban: csak 
s tb . tettzik var. tetczik a kézirat elején: váltottad meg, var. váltottál megh. fogh 
kérni 

60.25 Cicero könyvének olvasásaval, a mely könyvet nevezik Hortensiusnak. 
— M. T. Cicero (i. e. 106 — 43) Hortensius c. dialógus formában írt bölcseleti 
művéről van szó; vö. 743. 1. jegyz. is. 

61.20 a manikéusok eretnekségiben veté btet, — A manicheusok a keresz.-
ténységből és a mágusok bölcseletóből Manes v. Mani perzsa származású 
férfi ál tal alapított szekta. Az 'ótet, ragkettőzéses alak a régi nyelvben; vö. 
Epistolák . . . 950. 1. jegyz. 

63.15 rom 13. — A variánsban az idézett részt (Káldihoz képest) szabad 
magyar fordításban adja. 

64.1 ohl fiam. olvasd el egy nehányszor ezt a példát, visgáld meg . . . 
A szerző kés6bb összefoglalja az olvasás módjára vonatkozó utasításait . I t t 
is, előbb is, ezek szellemében jár el: fr. „O Theotime, lisez et relisez cét 
exemple; considerez a t tent iuement toutes les particularitez, et voyez . . ." 
(p. 76) — A kóvetkező fejezetben ellentétes példák olvashatók, azolíról, 
akik nem tér tek meg (mint Ágoston). 

64.9 Valamint a szélvészkor a hajó esze töretetvén. sokan vesznek el, • . . 
ugy a jó erkölcsnek hajó törésiben . . . — Kedvelt hasonlat és barokk meta-
fora: „Comme dans vn nauffrage oü vn nauire est brizó par la tempete , . . ." 
(p. 77) Az esze 'össze' alakra vö. a Leveleskönyv 9. lev. jegyz. Epistólak . . . 
950. 1. jegyz. 

64.18 a kinek elödben adom historiáját — A Királyok könyve alapján szól 
Izrael és Judea királyairól, Manases „tsudélatos megtéréséről". A históriá-
hoz Hieronimust is idézi. 

64.27 a meg oszlás után. — I t t a kiadásban folytatása „depuis la diui-
sion qui fut faite de ce Royaume, d'auec cehiy de la tr ibu de Iuda, apres 
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la mort de Salamon, il n 'y en a pas vn seul . . . " (p. 78) A variánsban utal 
Salamonra. 

65.20 i Peg 6. — Alat ta mégegy utalás a kiadásban (p. 79): „2. Par. 28." 
alább újra: ,,2 Par. 36." 

68.29 evilági hejában valoságok. — Szólamszerűen ismétlődik; más for-
dításokban is: a KerTühöreben, az EpistolákEvMagyban; a LévelesJcönyvhen 
is jellemző szólam. 

69.5 daniel . . . — Ehhez utalás a kiadásban (p. 86) és a var iánsban: 
dani 13. 

69.13 S. Fulgent. Epist. 2. Cap. 3. — Szent Fulgentius Claudius Gordia-
nus püspök (468 — 532) epistolái. 

69.19 . . . és ollyan lesz. a meg sértet szöllö gerezd. az elsö virágjában. és 
mint a virágját él hányo olaj fa. — Káldi alapján íródott (Jób 15, 33) fr. „ E t 
qu'il sera eomme la grappe de raisin, que le mauuais temps fait eouler en 
sa premiere fleur: et comme l'oliuier duquel les fleurs sont emportées par 
le vent et par la tempes te ." (p. 87) Érdemes összevetni a szabadon fordított 
variánssal: és olyanná lészen valamint az szöllö, mellyet még virágjában meg 
ront az rosz idö. és valamint mikor az olaj fa el hullattya virágát. 

71.1 minden meg tartozkodás nélkül — fr. „sans aucune re tenué." (p. 90) 
71.21. S. Aug. libr 2. Conf. cap. 2. — Ismét Ágoston „gyonási t" idézi, 

fölhívja olvasója figyelmét a Vallomások „szívet megha tó" részleteire, a 
melyek meg érdemlik hogy itt egészen ki tétessenek, — Mikes a Kalauz fordítása-
kor egészében számottevő (a Gobinet által idézett) részleteket ültet át a 
Confessionesból magyarra. Vö. 737. 1. jegyz. A 20-as években készült variáns-
szövegben fogalmazása eltérő. Mindkét kéziratban a második latin margó-
idézet bővebb, mint az 1664-i kiadásban, ahol (p. 91) „ibam longius á te , 
etc."-val befejeződik. 

72.25 hasonlok lévén az olyan fákhoz., a melyek tavaszal. rakva lévén virá-
gokal, egy hó harmat azokot gyümblcstéleneké tészi . . . — fr. „semblables aux 
arbres tout couuerts de fleurs au Printemps, qu'vn mauuais vent rend 
infructueux pour tout le reste de l 'année." (p. 93) Vö. a variáns szövegével 
Mikes stiláris eltéréseit. 

73.29 ezt igen gyakorta láthatni az egy/iázi rendben, . . . — Egyházkrit ika ! 
Alább ismét: . . . a kik beneficiumokot birnak, heverök. fösvények. mértékletle-
nek., alkalmatlanok apapi hivatalok végben vitelére, . . . 

73.34 ps. 131 — Mindkét kéziratban tévesen: 31 áll. 
76.16 A rossz erkölcsű tanulók a Nemesek közöt, kevély nemes emberek. 

veszekedök. szemtelenek, káromkodok. szabad életüek., — más jellemképók: 
a birák közöt, gyenge birók, személy valogatok, a kik igaságtalanságot tesznek 
a pénzért. becsületért, a félelemért. tudatlanságbol. vagy hirtelenkedésböl, a 
melyel itél, a prokátorok közöt, ravasz versengö. tsalárd., A XVII . század dere-
kán készült morális szempontú francia társadalomrajz; „Dans la noblesse 
les Gentilshommes superbes, querelleux, duellistes, impudiques, blasphema-
teurs, libertins. Dans la Iustice, les iüges láches, corruptibles, acceptateurs 
de personnes, & qui commettent beaucoup d'iniustices par argent, par 
faueur, par crainte, par ignorance, ou par la precipitation auec laquelle ils 
rendent leurs iugeniens. Les aduocats, chicanneurs, inuenteurs de fourbes 
& de tromperies. Dans la police, les Magistrats incapables de leurs charges, 
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peu soucieux de leur deuoir, qui voyent le vice, & ne l 'empéchent pas. Et de 
la corruption de ces quatre sortes de personnes vient la deprauation des 
peuples, & le debordement dxi vice dans le monde. Et ainsi il est vray de dire 
que de la mauuaise vie des estudians procede vne grande partie des desordres 
du monde ." (p. 98) A nemesi rend bírálatáról ld. később is. 

77.27 a ki a patakot meg akarja mérgesiteni. a forrásban veti a mérget, — 
fr. „II scait bien que pour empoisonner les eaux d'vne fontaine il suffit de 
jet ter le poison dans la source, . . ." (p. 100) A szerző nemcsak példákkal, 
hanem szemléletes stílusával is szolgálja a munka erkölcsi célzatát. 

78.4 jérusálem meg vélelekor . . . — Nabukodonozor kegyetlen cselekede-
tét a szerző már kellő stílusaláfestéssel részletezte (12. Rész.). I t t Jeremiás 
siralmaira is utal . 

78.22 akiket rabságában larttya — A vonatkozó névmási tá rgy utáni tár-
gyas ragozásra vö. 734. 1. jegyz., ld. a Leveleskönyvben 3. lev. jegyz. 

78.31 mondgya szent János a látásiban Cap. 12. — fr. ,, . . . saint Iean 
en son Apocalypse" (p. 103) János Jelenósek könyve. 

79.4 Irok néktek ifiu gyermekek, . . . A kiadásban a latin margórészlet 
alat t utalás: „ 1 . Ioan. 2 . " (p. 103) 

79.20 Bé fejezése mind annak, valamit mondottunk ebben az elsö könyvben. 
- fr. címe: „Conclusion de tout ce qui a esté dit cy-dessus." (p. 104) A 

szerző elmélkedésszerűen foglalja össze az utolsó részben az eddigi fejtegeté-
sek legfontosabb erkölcsi tanulságai t ; az egyes pontokhoz a margón a vonat-
kozó fejezeteket is megjelöli (Mikes is a variánsban). 

81.11 A szent Mstoria azt mondgya, — Ismételten a szentírást említi így, 
fr. „L'Histoire Sainte" (p. 107); i t t az ószövetségre hivatkozik; a kiadásban 
utalás is van: „2. Esdrae 8." Alább (II. könyv p. 3.) a ,,1'Ecriture Sa in te" 
kifejezést szent irás-ssil fordítja. 

82.8 mondván szent Agoston után. — soliloq c. 33. — Soliloquia első fenn-
maradt művei korából (386 — 87). 

Gobinet az érzelmi fokozás eszközeit is igénybe veszi hatésos ágostoni 
részletek kiválasztásával. Mikes ezeket kiváló stílusérzékkel ülteti á t . Vö. a 
variáns szövegével is. 

82.22 mondván szent bernárd ulán — Serm. 16. cant. — Sermones, In Can-
tiea Canticorum. 

83.5 a melyet meg fogok néked mutatni . . . fr. „ . . . que ie vay vous 
découurir, . . ." (p. 110) azokot figyelmeteségel olvasad. — A szerző az első 
könyv utolsó soraival a második könyv olvasására készít elő. 

S4.1 Második könyv — Terjedelme kb. azonos az első könyvóvel. 
84.9 utozo könlösben. Rafael Angyalra talála. -- Ismét Tóbiás alakja; a 

kiadásban utalás is: Tobie 4. et 5. Égi és földi alakok találkozása: a manie-
rista és a barokk művészet kedvelt jelenete, pl. Id. J a n Brueghel: Tájkép, 
'J'óbiás és az angyal staffage-alakjaival. Raffaellino da Reggio követője: 
Tóbiás az angyallal (Budapest). F. Guardi is megfestette Tóbiás tör téneté t 
(Venezia). Vö. még Mikes ÖM IIT, 1102. 1. jegyz. ld. Pigler, I, 1 8 4 - 9 0 . 

85.36 Ecclis. 11. — A kiadásban: „Eccli. 1." Pontosan: Eccli. 1, 11. — 
Közvetlenül a lat ta még egy utalás: „Psal . 110." (p. 4, I I . könyv) 

87.17 OK'fiam mely szép példa ez arra. hogy . . . — Ez a Bölcseség könyvé-
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ből idézett részletekre vonatkozik. Ezek fordítását Mikes Káldi szövegével 
helyettesítette (Sap. 6 stb.). A variánsban maga fordította le őket; vö. a két 
fogalmazást. 

88.3 A bölcs Salamon . . . az ö imádságát. ennek a résznek a végin teszük 
fel. — Salamon imáját (Sap. 9) Káldi szövegének fölhasználásával fordította 
Mikes, de eltér tőle; különbözik a variáns fogalmazásától is. A latin margó-
idézetek a kéziratban elmaradtak. 

88.15 Eccle 51. — A kiadásban tévedésből: „15" . Mikes helyreigazította. 
90.14 Fiam ha szomot fogadot tanulni fogsz, — ha szómat fogadod (d ~ t) 

— A „szép íntéseket" a tanulás módja egészíti ki: ugy mint a predikacio. 
a lelki dolgokrol valo könyvek. De jó kalauz is kell. 

91.6 Ila egy vak más vakot vezet. — fr. „Si vn aueugle conduit vn autre , 
. . . ils tomberont tous deux dans la fosse." (p. I I , 15) Mikes más fordításai-
ban (KJÉHist, Epistolák . . . és a Leveleskönyvben is (62. lev.) találkozunk 
a bibliai közmondás változataival (Mátó 15, 14). Vö. Mikes ÖM II , 964 és 
I I I , 1073. 1. jegyz. 

92.7 S. Ilier. ep. ad rustic — Sz. Hieronimus, Epistola ad rusticum. Ld. 
előbb a 736. 1. jegyz. 

93.7 Nem ugy, fiam nem ugy, . . . — A variánsban: nem igy kedves fiam, 
nem igy, hanem . . . fr. „Non non, Theotime, il faut que . . ." (p. I I , 18) 
Ez a közvetlen hang élénkíti az erkölcsi intelmek témáiról szőtt, helyenként 
monotonná váló fejtegetéseket. 

94.4 á Reg. 2. - A. m. 4 Reg. 12, 2 
94.9 a szabados és rendeletlen rosz életre adá magát, — fr. „ . . . s'aban-

donna au libertinage, et aux desordres d 'vne mauuaise vie ," (p. I I , 20) 
95.34 Utalás csak a variánsban van; a kiadásban: „Psalm. 50." és „Psal . 

55 . " (p. I I , 22) 
97.11 ábsolutiot — föloldozást; a fejezetben a szerző külsősógektől mentes 

valóságos penitenciatartást , igazi bűnbánato t ajánl, szigorú követelménye-
ket állít, vö. erről a témáról az Epistolák . . . jegyz. 942. lap stb. 

99.18 S. Bern. Serm de interiori dono — A kiadásban fejezetmegjelölés-
sel: cap. 37. Ld. Szent Bernát , Sermones. 751. 1. jegyz. 

99.23 ez iránt még több oktatásokot is adok. a melyeket kérlek. olvasad figyel-
meteségel. — fr. „ i 'ay plusieurs aduis á vous donner, que ie vous prie de lire 
at tent iuement , et de les bien remarquer ." (p. I I , 28) Az első személyben író 
moralista nevelő lópten-nyomon beleszólva, mintegy személyes jelenlétével 
irányít ja ifjú olvasóját. 

100.8 lágyságbol, — fr. „soit par lacheté" (p. I I , 30) A variánsban tunya-
ságból. 

100.12 közönséges — általános, fr. „ commun" (p. I I , 30) 
100.14 esnek, az esésért... az esetel . . . az esettbl. — esés v. eset a. m. 

botlás, elesés; fr. „II ne faut point perdre eourage pour estre tombé, il faut 
se releuer au plustost, et se seruir de la cheute pour estre dauantage sur ses 
gardes par apres ." (p. I I , 30) Vö. a variáns fogalmazását is. 

100.20 az ördóg a menyiben tölle lehet, — A variánsban: az ördög minden 
teheltségivel fr. „le diable fera tout son possible" (p. I I , 30) 

102.5 A kéziratban kilenc pont van; a variánsban és a kiadásban tíz. 
Mikesnél i t t a variánsban 8. pont tal jelzett rész hiányzik. 
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102.10 A Szent Komuniorol — A variánsban így ír ta: Az Ur vacsorájáról. 
fr. „De la sainte Communion." (p. I I , 34) 

103.2 Zach. 9. Alat ta móg egy utalás a kiadásban: „Psal . 22 ." 
103.10 mind azon által., — fr. „pou r t an t " (p. I I , 35) 
103.17 Mirit- kell. a jó komuniohoz készűlni — A var iánsban: Az kom-

munioról valo oktatás — fr. „Aduis pour bien Communier." (p. I I , 36) Rákóczi 
is foglalkozott ezzel a témával rodostói írásaiban. Mikes említi, hogy aminap 
a fejdelem arrol beszélgetet. hogy micsoda nagy buzgoságal kél bé venni a com-
muniot (31. lev. 1719). Ld. az Epistolák . . . jegyz. is 960. lap. 

103.24 Orande opus. non... — A kiadásban utalással: „ 1 . Par . 2 9 . " 
104.23 minek utánna el mondottad volna a Confitéort. Domine non sum 

dignus. — Confiteor Deo omnipotenti . . . A szertartáshoz tar tozó bűnbánó 
ta r ta lmú imaszöveg. — Aldozás előtti rövid ima: „Domine non sum dignus, 
ut intres sub tectum meum, sed t a n t u m dic verbo et sanabi tur anima mea" : 
„Uram nem vagyok méltó, hogy hajlékomba jöjj . . ." 

104.37 ps. 31 - A kiadásban „Psal . 17." 
105.12 vetsernyére ...mulattságod. A variánsban vecsernyét ... mulatcságod, 

fr. „recreation" (p. I I , 40) 
105.22 a jó könyvek olvasását. a jó társaságot. — Mindkét témáról alább 

külön fejezet szól. 743, 745. 1. jegyz. 
105.25 Az első bekezdés u tán a kéziratban a kiadás következő két bekez-

dése hiányzik; a variánsban viszont megtalálható. Lehet, hogy Mikes az 
ismótlődés miat t (ami a variánsban megfigyelhető) rűvidítet t . 

106.17 különös helyen — magános helyen, fr. „en quelque lieu vn peut 
re t i ré ," (p. I I , 43) 

108.30 oh! kedves fiam, hogy lehetne aluni . . . — Az ilyen kózvetlen hangú 
felkiáltáskra vö. előbb is. — és azördög tört vett var. az ördögnek kelepczéit. 
A bekezdés utolsó mondata nines meg az 1664-i kiadásban. Ld. a variáns 
eltérő fogalmazását. 

109.22 egy szers mind. — fr. „ tou t ensemble" (p. I I , 48) — Az ezután 
következő négy kifejezés latin megfelelőjét írta Ie a variánsban Mikes. 

110.4 nemimel. ámal, és tsak szokásbol. — fr. „non pas negligemment et 
par coustume," (p. I I , 49) nem ímmel-ámmal, . . . 

110.25 a Consecratiotol fogvást a Communioig — A mise részeiről van szó; 
fr. „consecration" a. m. a kenyér és bor megszentelése; introitus, bemenetel, 
bevezető ének; a krie/i eleisonkor könyörgéskor (uram irgalmazz); az offer-
toriumkor fölajánláskor; a prefatiokor préface a. m. előima, dicsőítő ének. 

Az egész bekezdés hiányzik a variánsból. 
111.1 A munkárol. és az idö töltéséröl. — fr. „Du trauai l et de l 'employ 

du t emps . " (p. I I , 51) Ez Mikes kedvelt témái közó tar tozot t , vö. a fordítá-
sokban Epistolák . . . , K öondolatok, KerTüköre jegyz. is, valamint a 
Leveleskönyvhen a 88. lev. éojegyz. Ld. Mikes ÖM I I , 142, I I I , 1055, 1099. 1. 

111.15 a rosz humorok — rossz nedvek; ilyen értelemben a Leveleskönyv -
ben is (49, 64. lev. jegyz.). Amunka, az egéség és betegség összefüggéséről, 
a heverés és henyélés ellen, vö 64. lev. jegyz. 

111.22 Elnemulasad tehát fiam magadot minden nap olyan munkában fog-
lalni, a mely ahoz arendhez illik, . . . — A francia író társadalmi szemszög-
ből is differenciálja az ifjak munkáját ; tágabb értelemben is, életkor, állapot, 
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helyzet (la eondition, professioii) megjelöléssel: Hogy Jia amunka szükséges 
minden renden lévöknek, a sokal szükségeseb atanuloknak, . . . A fejezet utolsó 
bekezdését közöljük: 
Le trauait necessaire a tous: et encore plus aux estudians, et pourquoy. 

„Que si cet aduis est necessaire en toutes les conditions qui occupent 
la vie des hommes differemment, il l'est encore beaucoup plus en la pro-
fession des estudes. Si vous y estes appellé, vous deuez vous y employer 
encore plus fidellement qu'en aucune autre condition. Non seulement á 
cause que Dieu vous a mis en cet exercice, & que c'est aussi vn moyen pour 
vous faire éuiter l'oisiueté; mais encore dautan t que si vous estes paresseux 
dans cette condition, vous perdez le temps propre pour apprendre, qui est 
le temps de la jeunesse, que vous ne pourrez iamais reparer. Vous perdez 
l'occasion de vous rendre capable de quelque bon employ, comme on le voit 
arriuer tous les iours a plusieurs, qui ayant perdu le temps durant leurs 
estudes, demeurent faineants & inutils á tout bien, le reste de leur vie, & 
souuent deuiennent vicieux & meschans. O Theotime, vous deuez faire grand 
scrupule de perdre ce temps si precieux. Vous en rendrez vn compte exact 
au Iugement de Dieu. LHgnorant (dit l 'Escriture) sera ignoré. Et celuy qui 
refuse d'apprendre, tombera en beaucoup de maux." (p. I I , 52) 
Si quis ignorat, ignorabitur. I. Oor. 14. Qui euitat discere, incidet in mala. Prou. 17. 
VOTOZ le chap 7. de la 3. partie. 

112.24 az Apollo templomának akapujára irták delphus városában, üsmérd 
meg magad. magadot. — juvenal. sat. XI. — Apollo a görögöknél és a rómaiak-
nál a nap, a fény és a művészet istene volt. Az idézett részletre vö. a IV. 
könyv 5. részében található sorokat Juvenalis Szatíráiból; a kiadás görögül 
idézi. — delphus városában a. m. Delfiben; mint pl. roma varosa (230. 1) 

113.8 <S. Ambr. 1. 1. offi 4. — szent Ambrus mondása szerént, — Szent 
Ambrusról vö. a KeresztKirUttya és a KerGondolatok jegyz. Mikes ÖM I I I , 
1030, 1053. De officiis ministrorum egyháziak részére készült erkölcstan. 
Alább még többször uta l rá a szerző. 

113.14 a keleptzéket el készitti. — fr. ,,il dresse des embuches" (p. I I , 55) 
var. nékik tört keszit. 

113.35 mondgya szent Bernárd., — S. Bernard. I. 2. de consideratione. c. 3. 
— Szent Bernát, De Consideratione c. munkája a pápai kormányzat elvei-
nek jó stílusban megírt kódexe. Ld. róla clőbb is, 734. 1. jegyz. 

114.9 valamint annak a filosofusnak, . . . — A filozófussal kapcsolatos 
anekdotát vö. a variáns szövegének fogalmazásával; fr. ,, . . . Comme á ce 
Philosophe (ti. il arrive), lequel estant attentif á contempler les astres, tomba 
dans vue fosse profonde, faute de regarder soy-mesme, et se rendit la risée 
des specta teurs ." (p. I I , 57) 

114.14 . . . meg türköztetésére., — fr. ,,á la moderation de vos affections." 
(p. I I , 57) Alább meg türköztetést. A variánsban más szerkezetben: mérték-
leteségre 

114.34 Az Ovidius-idézetet ld. a harmadik könyvben is. 177. és 751. lap 
jegyz-

115.13 noverim me, . . . A kiadásban a margón e fölött: „Psal. 17." A 
latin margóidézet végén pedig: „S. Bern. 37 in Cant ." (p. I I , 59) 
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115.19 A jó könyvek olvasásárol. — Erről már előbb is volt szó, i t t a 
szerző egész fejezetet szán e témára. Vö. a Leveleskönyvhen a 27. és 62. lev. 
jegyz. is. — A bölcs ember.hez margóidézet és utalás a kiadásban: Eccli. 39. 

115.27 az oktatást pedig nem tsah a mesterek tanitasibol lehet venni, hanem 
még a könyvek olvasásábol is, — Az okta tas mellett az olvasás propagálása 
modern nevelési szempont a XVII . század közepén megjelent francia műben. 
Még Mikes idejében is az, de a vallás-erkölcsi, ájtatos, meditációs jellegű 
könyvek egyoldalú előtérbe állítása és a világias t a r t a lmú olvasmányok 
teljes hát térbe szorítása a XVII I . század derekán már elavult nézőpont. 

116.14 szent Agoston . . . gyonásinák 3 könyvében. és 4 részében. — Előbb 
már idézte: Confessiones lib. 3, cap. 4. vö. 737. 1. jegyz. 

116.16 a hortensius könyvének olvasása — Ciceró művét ebben az össze-
függésben Gobinet már előbb (60. 1.) is említette, 737. 1. jegyz. 

116.29 De nemelég a jó könyveket tsak olvasni, hasznoson kel olvasni, erre 
valo nézve. az olvasásidban ezekre vigyáz. — „Hasznosan", gyakorta gon-
dolkodva kell olvasni, meditálva az olvasottakon. Gobinet tanácsa össze-
függ az ajánlott olvasmányokkal: Ágoston Vallomásait, Kempis Imitació-
já t ajánlja elsősorban, vagy valamely más szép áitatos könyvet. — Mikes az 
1724-i variáns szövegében nevek nélkül fogalmazott. A hét pontba foglalt 
recept az olvasás módjáról bizonyára Mikesnek is mintául szolgált fiatalabb 
éveiben; vö. a variáns fogalmazását. 

117.2 Az 1. pont végéhez utalás a kiadásban: „Psal . 118." 
117.6 S. Ambr. I. 1. offic. 20. — Szent Ambrus, lib. 1. offic. cap. 20. 

Ezt a munká t előbb idézte. — S. Ambr. fölött a kiadásban van még egy 
auktor: „S. Hier. Epist . ad Eustochium." (p. I I , 62) 

117.6 S. Cypr. ep. ad dominum. [helyesen: Ad Donatum.] — A már idé-
zett Cyprianusnak i t t egy másik könyvére u ta l ; Ad Donatum, beszélgetés a 
pogányságból való megtérésről, a keresztség utáni boldog lelkiállapotról. 

117.23 S. Bernd. de vita solitaria. ad fratres de monte Dei. — Szent Bernét 
sermója, De vi ta solitaria . . . alább ismét uta l rá. 

117.24 Ved eszedben fiam jol ezeket, . . . — Ez az utolsó bekezdés a variáns-
ban egy-kót sorral bővebb; az 1664-es kiadásban nincs meg. 

118.1 A rosz könyvekröl. — Ez a fejezet nincs meg a variánsban. Először 
ál talában említi a minden féle rosz könyveket. . . az brdbg... minden idökben 
és minden nyelveken és minden nap ujakot találtat, sokan azok közül, holmi 
szines tudományokal. vagy ékesen valo szollásokal. vagy elme találmányal van-
nak tele, a szerző panasza, hogy az ifiak azokot gyönyörüségel. és buzgoságal 
olvasák., és meg is tarttyák. A „rossz könyv" az ifjú olvasónak olyan, mint 
az „utálatos méreg", a melyet apokol okádta aföldre, — fakad ki az író hatásos 
barokk fordulattal; fr. „ E t i l l e s doiuent fuir comme des productions du diable, 
et comme vn venin detestable que l'Enfer a vomy sur la terre, pour infecter 
les ames et pour les faire mourir ." (p. I I , 65) 

Ezután fölsorolja a rossz könyvek csoportjait. 1. ahereticus könyvek, 
2. Istentelen könyvek, (egyházgyalázók, vallásgúnyolók, egyházi személye-
ket csúfolók, szentírást félremagyarázók) 3. A szemérmetlen és fajtalan köny-
vek, a melyek a tisztaságot üldözik. a szerelemröl valo könyvek, magyar, vagy 
deák versek. — A magyar vonatkozás természetesen a „Francois" magyarra 
ültetése. A francia szövegben egyébként négy pont van; Mikes az utolsó 
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ket tőt erősen összevonta. Ez mindenesetre fontos mozzanat. A fejezet végét 
is felére csökkentette. Összevetésül érdemes megnézni a fejezet irodalmi 
szempontból legfontosabb részlétét: 

„Ces liures sont, 1. tous les liures heretiques, qui enseignent des erreurs 
en la Foy, ou qui combattent les veritez receués par l'Eglise. 

2. Tous les liures impies qui tournent en derision la Religion & les choses 
saintes: qüi bláment les ceremonies de l'Eglise, & les coustumes receués 
par elle: qui se mocquent des personnes dediées á Dieu, commes des Prestres 
& des Religieux. Ceux qui abusent de l 'Ecriture Sainte en des applications 
mauuaises & profanes. 

3. Les liures lascifs & impudiques, qui font vne guerre ouuerte á la 
ehasteté. 

4. Les liures qui t ra i tent d 'amours, encores qu'ils ne soient pas impu-
diques en paroles; tels que sont plusieurs Poétes Latins & Francois, & vne 
grande part ie des Romans. Ces liures sont plus dangereux que ceux de la 
troisiéme sorte; dau tan t que ceux-lá enseignent le mal á découuert, donnent 
facilement auersion d'eux mesmes aux ames qui ont encore la crainte de 
Dieu: mais ceux-cy ne paroissans pas méehans tout d'abord, at t i rent l'esprit 
par leurs beaux discours, & par la douceur des choses qu'ils t ra i t tent , par 
laquelle delectant les sens, ils allument dans le coeur le feu de l 'amour impu-
dique." (p. I I , 65) 

A tilalmi lista első két pontja célzás a XVII . szézadban terjedő kezdetle-
ges polgári materialista filozófiának az egyház dogmáit s a filozófiai idealiz-
must kikezdő tanításaira, antiklerikális pamfletekre, szkeptikusok és ateis-
t ák írásaira, a reneszánsz tovább élő eszméire, a reformáció heretikusnak 
bélyegzett és kiátkozott írásaira s tb. (erre a sorsra ju tnak az ez idő tájt 
megjelent janzenista művek is), vö. ehhez az Epistoláh . . . 952. lap jegyz., 
valamint a libertinusokra vonatkozó jegyz. a KerTüköréhen, Mikes ÖM I I I , 
1089. A felvilágosodás hajnalán török földön elszigetelten fordító Mikes előtt 
nem voltak teljesen ismeretlenek azok az ideológiai természetű vi ták és 
világnézeti küzdelmek, amelyek szellemi téren folytak a XVII . századi 
Franciaországban. De nincs nyoma, hogy erre különösebben reagálna; min-
den kommentár nélkül fordít. 

A 3. pont, figyelemmel a francia szöveg 4. pontjéra is, részben az antik 
és a reneszánsz s főként a francia barokk szépirodalomra vonatkozik. Kiter-
jed a gáláns és heroikus, libertinus költészetre (la poesie heroiique et galante, 
le lirisme „grotesque" művelőire, mint pl. Theophile, Cyrano, Tristan l'Her-
mite, Saint-Amant, Voiture, Benserade stb.), szatirikus műfajokra (l'epopée 
boüffonne, la parodie epique, la comedie italienne; Satires de Régnier), a 
regények nagy részére (le roman pastorale d'Urfée, le roman d'aventures, 
La Calprenéde, Mademoiselle de Scudery), le roman trivial (Charles Sorel) 
és a roman burlesque (Scarron) s a mondain és précieux irodalomra. ; 

Kétségtelen, hogy a francia barokk irodalomnak ezek a profán rétegei 
a ,,1'amour" központúsággal, „szerelemre gerjesztő", gyönyörködtető tema-
tikájával szembekerülték a korabeli vallásos irodalmi szemlélettel s a kor-
felfogásra jellemző előítéletekkel. 

A Mikes fordításával kapcsolatos „pur i t án" irodalomfelfogás, a világi 
s?épirodalom iránti elutasitó szemlélet, amelynek történetére a rodostói 
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Rákóczi-könyvtár szellemére vonatkozólag Zolnai Béla utal t (Minerva 1937, 
165 — 73), Agoston és Kempis nyomán szinte valamennyi janzenista írónál, 
Nicole s tb. , de mások, Fleury, Bossuet munkáiban is fölfedezhetők. Talán 
a Port-Royalból is kisugárzó, esztétizmust és intellektualizmust tagadó 
rigorózus szellemből magyarázható Gobinet munkájában a rossz könyvek-
ről szóló fejezetnek az a részlete, amely a szerelemről szóló verseket, éneke-
ket, regényeket, s ál talában az ilyen tárgyú világi szemléletű szépirodalmi 
könyveket sommásan elítéli. 

A XVII . század közepén készült listát Mikes egy évszázad múlva ellátja 
magyar vonatkozású tilalmakkal. Érdekes jelenség, hogy a fordító Mikes, 
a levélíró világias érdeklődésétől eltérően, ha szűkszavúan, leröviditve is, de 
átveszi forrásainak rigorista szemléletét, „szépirodalom-ellenességét" is; egy 
másik fordításban szintén elítélőleg szólt ilyen írásokról: Tisztátalanságrol 
valo hönyvek, a szerelemröl valo versek, és énekek, de söt még a hatzágásra valo 
szoh is, a helytelen tréfák, a hét értelemre valo szóh, és többeh illyenek . . . (Epis-
tolák . . . 311. lap és 956. lap jegyz.) Hasonlóképpen a KerOondolalohh&n: 
a homédiák, vendégségek, tántzok. tisztátalan versek, rosz könyveh, énehek, 
szemérmetlenségeh, mind ezek, véghetetlen véthehet okoznak, . . . Mikes ÖM 
I I I , 1056. A Mulaltságos Napok ónálló elöljáró beszédében Mikes a janzenis-
ták szentjére, Szent Pálra hivatkozva írja: a beszédinkneh, és még a mulatt-
ságinknah is ollyanoknak kell lenni, a melyekben ditsérlessék az Istenneh szent 
neve, mind pedig magunhnah. és másohnah lelki vagy testi hasznokra szol-
gállyanah . . . a melyeh mind az elméneh mulattságára, és hasznára mind a 
szivneh meg jobbitására lehetneh . . . ebben a könyvben sok szép jo erkölcsüeket. 
és nemesi indulatuakot látz, a melyek még ez életben hasznokra vált. Szépiro-
dalmi munkáinak érdemét a jó erkölcsre való okta tásban jelöli meg: ne tsah 
mulatlságal. de haszonal olvasad. 

A levélíró Mikes nem sokat törődik a szerelmi tárgyú témákra, könyvekre 
és gáláns históriákra vonatkozó ti lalmakkal, sőt különösképpen kedveli 
őket, olyannyira, hogy a szerelmi temat ika i ránt i érdeklődés a levélírás első 
két évtizedében a Mikes-levelek egyik legjellemzőbb irodalmi vonása. A 
Leveleshönyvben Mikes irodalmi szemlélete modernebb, mint fordításaiban. 
Vö. alább a 751. 1. jegyz. is. Továbbá Mikes ÖM I I I , 978, 1056. 

119.26 A jó társalkodásrol. — A variánsban: Az jó társaságrol. A kettő 
összefügg: a társalgás szabályairól és a jó társaság megválasztásáról van szó 
ebben a fejezetben. ,,De bonnes Conuersations." A társalkodik szó X V I I . 
sz.-i jelentésére vö. Martinkó A. MNy 1949, 57 — 63. 

121.5 S. Ambr. I. offic. 20. — Előbb a mű 1. könyvére, i t t a 2. (libr.)re utal . 
121. lap S. Hiern. epist ad nepotianum — A kézirat elején hivatkozott rá. 
121.14 akik ne fodoritot hajal; — Vö. eltérő szerkezetben a variánsban; 

fr. „qu'ils n 'ayent pas soin de frizer leurs cheueux;" (p. I I , 70) a margón 
latinul is. 

122.10 S. Bemd. serm. 4 de assump. — Vő. előbb, Szent Bernát Sermones. 
123.22 S. Berti. serm.l.super sálve Regina — Szent Bernát a sermójában 

szép irodalmisággal magyarázza a régi Mária-himnuszt, annak befejező sza-
vait (melyeket egy időben neki tvdajdonítottak). 

124.13 S. Bern. homil. 2. super missus est — Super Missus est. Alább is 
idézi, 757. 1. jegyz. 
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124.22 Anselm. in. alloq Coelest n. 27. — Szent Anselmus canterburyi érsek 
és Anglia prímása (1033 — 1109), nagy skolasztikus. A kiadás szövege u ta l 
S. Anselmera, de a latin idézet és utalás nincs meg a margón a nyomtatás-
ban. A variánsban megvan. 

124.23 egy igen szép példát hozok elé. — Szent Brigitta (megh. 1373) Reve-
lationum. c. 53 (a kiadásban Lib. 7. Revelationum cap. 13.), a svéd származású 
misztikus szerzetesnő látomásainak elbeszélése jellegzetes barokk példázat 
(De la devotion á la sainte Vierge). Vö. Revelationes Santae Brigittae. Róma 
1448. 

126.22 S. Bern. Serm. 12 in psa qui habitat — Sermones c. idézett művében. 
126.14 az udvarábol valo fejdelmet küld egy szegény szolgának gondviselésire. 

— Ez is kedvelt barokk allegória: az őrzőangyal (alább j6 kalauz — ,,vn 
si bon conducteur") az ember szolgálatában (De la devotion á l'Ange Gar-
dien). 

127.11 emberséges ember — A Leveleskönyvben, a fordításokban is előfor-
dul; megfelelője i t t : ,,vn homme de bien." (p. I I , 79) 

128.13 <S. Bernard. epist. 42 S. Ambr homil. 5. de virginitate. — Szent 
Bernát epistoláit és Szent Ambrus homíliáit idézi együtt . 

128.18 S. Aug. serm 29. sanct. — Ágostontól már idézett mű. 
129.4 Oenes. 2. — Ez alat t a kiadásban még két utalás van a bekezdés-

hez: „Exodi 20. Leuitici 23 . " (p. I I , 82) A variánsban megvan. — Alább 
hebr. 7. a la t t még „ 1 . Petr i 2 . " latin margóidézettel, ami megvan a variáns-
ban, de az utalás nélkül. 

129.23 s: leo. epist 15. •- Nagy Szent Leó (440 — 61) Epistolae. 
130.9 origenes homil. 23 in numeros — Origenes (Adamantius) górög 

egyházi író (185 — 252), művei nagyrészt elvesztek; szentírás-magyarázatai 
részben rövid szöveginterpretációk, részben homíliák. 

131.7 S. Aug. in ps. 22. — Ágoston, Enarrat iones in Psalmos. 
131.17 mondgya origenes. — supra o num. 15. — Az előbb idézett mű. 
131.29 joan. 8. — I t t a kiadásban ehelyett két másik utalás van latin 

idézettel: „Rom. 6." és „2. Petri 2 . " (p. I I , 86) A bibliában a joan. 8, 34-nél 
ez a két utalás párhuzamos passzusként van feltüntetve (Rom. 6. c. 16. és 
2. Pet . 2. d. 19.) 

132.21 S. leo. serm 3. de quadrag. — Nagy Szent Leó, Sermones. 
132.22 S. August Serm. 275 — Agoston, Sermones c. művéről előbb is. 
132.24 Szent Agoston a maga gyonásiban meg vallya — lib 12 conf 33 — 

A Confessionest gyakran idézi a szerző; Mikes „gyónások"-nak fordítja a 
később Vallomásoknak nevezett művet , vö. 735. 1. jegyz. 

132.25 fogvást, f-v-ből jav. vö. a lapalji szövegjegyz. Alább is: igazság-
nak második g — k-bó\ jav. 464. sz. szóvegjegyz. — regelig. szóvégi g — k-bó\ 
jav. 612. sz. szövegjegyz. — De végik és hetegik nincs javí tva, ld. a 433, 707. 
sz. szövegjegyz. — részekség, 1206. sz. lapalji szövegjegyz. — ragaszgodnak, 
1221. sz. szövegjegyz. Mikes általában javít a zöngés-zöngétlen mássalhangzó 
párok téves írásakor. Csak néhány esetben hagyta őket kijavítatlanul. 

133.4 nem azért hogy trécsély, neves, nezed ki jön bé. ki megyen ki, min-
dent köszöngess, azért hogy láss másokot; és tégedet is lássanak. — fr. ,, . . . non 
pas pour y deuiser, rire, regarder les passans, saluSr tout le monde, pour 
y voir et estre veu, comme il arriue á plusieurs, . . ." (p. I I , 88) Eleven stili-

746 



zálással rögzitett templomi jelenet a figyelmetlen templombajáró jellemzé-
sére; alább is lesz még egy ilyen mozzanatos pillanatkóp (231. 1. jegyz.) 

133.24 Ehhez a kiadásban latin margó és utalás: „Psal. 8 3 . " (Fölötte 
még ket tő: „Isaiae 33 . " és „Heb . 4 . " (p. I I , 89) — A zsoltar szövege a helyes-
írási, hangtani , központozási eltéréseket leszámítva megegyezik Káldi szö-
vegével (Ps. 83, 2, 5, 6); a variáns sorai szabad fogalmazásúak. 

134.27 Szent Ignátz. aki . . . emlékezik leveleiben, — Antiochiai Szent Ignác 
(II . sz.) Trajanus csaszár alat t vértanúságot szenvedett. Híveihez írt görög 
szövegű leveleket hagyott hátra . 

134.31 Canon 10 Apost. — Canones Apostolorum 
135.1 Szent Justinus . . . apologiájaban, — S. Jusl. Apol. 2. — Iust inus 

Martir egyházatya (kb. 100—megh. 165). 150 körül a császárhoz írta a 
keresztény vallás apologiáját, amely 2. apologia néven ismeretes. Marcus 
Aurelius alat t még egy párbeszédet irt. 

135.19 Tertullianus a maga Apologeticájában. — Tert. in Apol. c 39 — 
Quintus Septimius Florus: Apologeticus. Vö. róla a KerGondolatok jegyz. 
Tertullianus. Mikes ÖM I I I , 1020, 1058 és I I , 961. 

136.9 a keresztyén csaszárok alat — Nagy Constantinus császártól (i. sz. 
306 — 337) kezdve, aki államvallássá te t te a keresztény vallást a IV. század-
ban. A jelzett auktorok az őskeresztények életéből idézik a néprajzi érdekes-
ségű egyháztörténeti részleteket. 

136.24 a tridentinumi Conciliumbol. — concil. trid. ses. 22. — Sess. 24. 
cap. 4. — A zsinat anyagára vö. a KerGondolatok Mikes ÖM I I I , 1051 és 
I I , 945. 1. jegyz. 

137.32 áitatlanságbol — fr. „Les vns le font par vne pure indeuotion, . . ." 
(p. I I , 97) A variánsban igei szerkezettel fordítja. 

138.9 S. Aug. serm 271 . . . 251 — Ágoston többször idézett műve, 
Sermones, ld. 746, 736. 1. s tb. jegyz. 

138.21 S. Bern. epist 42 — Előbb már utal t Szent Bernát epistoláira, 
746. 1. jegyz. 

138.14 . . . rugodozás; — fr. „vne rebellion" (p. I I , 98) 
140.9 anem áitatoság, hanem játzodlatás. — fr. „n 'est pas vne deuotion; 

mais plustost vne illusion." (p. I I , 100) A 119a-val kezdődő részlet első 
három rövid bekezdése nincs meg a variánsban. 

140.17 Végezetre arra intelek fiam, . . . — A második könyv utolsó, 22. 
fejezeténél t a r tunk , a terjengős befejező részt Mikes a kéziratban röviditet te. 
A szerző i t t nem tér ki az egész könyv tanulságaira, mint az első könyv 
vógén. 

140.28 ati elöttetek jároknak, — Káldi kifejezése: „a ' t í előttetek-járók-
nak , " az egész idózet némi eltéréssel Kálditól való (hebr. 13, 17); a variáns-
nak ez a részlete fogalmazásban erősen eltér tőle. 

141.1 Harmadik könyv — Ez 12 részből áll, de egyes részek kisebb ar t i -
kulusokra oszlanak; terjedelme kb. azonos az előzőkóvel. ebben a harmadik 
könyvben . . . meg mutatom A rövid bevezető ráirányítja az olvasó figyelmét 
az erkölcsi mondanivaló lényegére s a pedagógiai okta tás magjára. 

141.10 Raphael. Angyal. (:akiröl már szóllottunk). — fr. „Ainsi l'Ange 
Raphaél (duqviel nous auons parlé cydessus) ne se contenta pas de guider 
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le jeune Tobie: mais . . . " (p. I I I , 1) Az epizódra vö. a második könyv ele-
jét. 

142.19 ez a tudatlanság az oktatásnak fogyátkozásátol jö, . . . — A szerző 
megkülönbözteti a vallási és világi okta tás t és tudományt ; kevesli az üdvös 
és ájtatos dolgok iránti érdeklődést, s ezért a szülőket és a „mestereket" 
okolja. Igazságának bizonyítására két ellenkezö példát hoz, az egyiket Agos-
ton Vallomásaiból, a másikat , atiszta Susánnának nemesi csclekedelit, a bibliá-
ból. A téma ábrázolására vö. P. P. Rubens, A. Van Dyck, Rembrandt , Maul-
bertsch képeit. Pigler, I , 2 1 8 - 2 9 . 

143.8 lib 3 Conf. cap. 1. — Hatásos idézet a Confessionesból. 
144.1 A bölcs elme, azt keresi hogy tanittsák, . . . — Ezt a mondatot Mikes 

i t t a fr. szöveg alapján, a variánsban a latin margó szerint fordítja. Vö. 
Káldi t is (Prov. 15, 2). 

144.4 a Szüléknek. nagy kedvezések. rosz példa adások., és rosz oktatások 
— Hasonló ta r ta lmú fejtegetésekről ld. az Epistolák . . . 972. lap, a Ker-
Oondolalok és a KerTüköre jegyz. Mikes ÖM I I I , 1056, 1103; valamint a 27, 
62. lev. jegyz. — Az indulatos stílus Nyomorult Atyák! . . . vak atyák. nem 
láttyátoké . . . „Malheureux peres ! . . . Peres aueugles . . ." hatásfokozás; 
hasonlok azokhoz az ostoba állalokhoz, kik addig ölelgetik fiokot. hogy meg ölik, 
fr. „semblables á ces sots animaux qui étouffent leurs pet i ts & force de les 
embrasser." (p. I I I , 7) 

145.27 a melyröl ide fellycb szolottunk, . . . — Héli főpap fiairól az első 
könyv 6. részében volt szó. 

146.30 A Elbbbeni Részhcz valo adás. — A variánsban ez a toldalék nincs 
így elkülönítve, hanem folyamatosan következik. Az általunk használt fran-
cia kiadásban nincs m e g ! 

148.33 S. Hier. in cap. 6. Micheae. — Hieronimus homíliáiból. 
149.12 a fejeségtöl. — [értsd: a fejességtől] az önfejűségtől; fr. ,,de l'opi-

n iá t re té" (p. I I I , 11) 
149.21 a mely beteg . . . — fr. „Le malade qui ne veut pas connaitre son 

mal, et qui regette les remedes, est hors d'esperance de guerison." (p. I I I , 11) 
149.29 Az oktatásokrol azt mondgya. — Ez s a következő bekezdések a 

variánsban bővebbek, akáresak a kiadás szövegében; az utóbbiakban elöl 
még két utalás van: „Sap. 3 . " és „Prov. 10." (p. I I I , 12) s folytatólag is 
több az utalások száma. A latin margóidézetek az utalások mellől mindenüt t 
elmaradtak. — A Példabeszédek könyvéből halmozott idézeteket Mikes 
Káldi alapján fordítja; a variánsban szabadon. 

150.24 Hitesd el magadal., — fr. „Persuadez-vous," (p. I I I , 14) 
150.29 az az igazgatás pedíg negy dologban áll; az oktatásban. tanátsban, 

feddésben, és intésben, . . . — A fejezetben tárgyal t nevelési eszközök össze-
foglalása. A szerző a feddés.. intés, dorgálás (,,la reprehension", ,,1'exhorta-
t ion") hangoztatásával a nevelő krit ika szükségességéről beszél: a ki pedig 
gyülöli a feddést. esztelen. — Helyteleníti a „maga mentés t" , „maga hittsé-
ge t" („la presomption"); a példabeszédek szerint Az emberre., a ki a feddöt 
kemény nyakal meg veti, hirtelen veszedelem jö. 

151.17 S. Hier. in cap. 5. Amos, — Hieronimus hómiliáiból. 
151.26 S. Hier. ad demetriadem de virginitate — Szent Hieronimusnak tu la j -

donított epistola, vö. a variánsban is. 
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152.15 afanemvéthetgyökeretafövenyben, . . . A. m. nem vethet, nem ereszt-
het gyökeret . . . fr. „La semence ne peut prendre racine dans vn sable 
mouuant ; ny la ver tu dans vn esprit leger, qui change á toute occasion." 
(p. I I I , 17) Vö. a variáns fogalmazását is. — Természeti jelenség erkölcsi 
példázattal; alább is: a jó erkölcaü ember . . . valamint anap, a mely soha el 
nem veszti fényeségü; de az esztelen változo. valamint ahóld, a mely soha egy 
állapotban nintsen — vö. a variánst is. 

153.27 erösistsd meg — a. m. erősítsd meg — Káldinál: , ,Erössíts-meg" 
(Ps. 16, 5) Az erösistsd második s betűje íráshiba. 

154.7 Tertull. in apologetico. — Előbb már idézte Tertullianust. 
154.23 conf. lib 2. Cap. 3 — valamint etörténék szent Agostonal. aki eröl 

keservesen beszél gyonásiban — A következő fejezetben idézi a Vallomások-
ból ezeket a részleteket. 

154.30 miért pirulsz meg,? — fr. „De quoy rougissez-vous?" (p. I I I , 21) 
a. m. elpirul, szégyenkezik. 

156.13 a rosz társaság — fr. „Les mauuaises compagnies." Erről a tómáról 
3 articulusból álló kis t rak tá tus t írt a szerző. A rossz társaság aza tör. („le 
piege") a melyre lesi az ördög . . . alább egy barokk metafora: ajó erkölcs-
nek olyan kö sziklája, a melyen sokan hajo törést szenvednek., „C'est lá l'écueil 
de la vertu, oü plusieurs font des naufrages irreparables;" (p. I I I , 26) 

157.13 Ehhez utalás a variánsban s a kiadásban: „2. Tim. 3 . " 
158.5 szabadoson és tartalék nélkül — fr. „aller librement et sans crainte 

en ces compagnies," (p. I I I , 26) 
158.33 a nyelve olyan tüz. mely . . . tüzet a gehenna tüze gerjesztette fel . . . 

a bünösök szája olyan mint a meg nyilt koporso. a melyböl tsak büdöségek jönek 
ki, . . . az áspis kigyonak mérge vagyon ajakakon, . . . — Nemcsak e részle-
tek összeválogatása, hanem a stilizálás is a barokk képalkotásra vall. — 
A jó társalkodásról ós a társasag megválasztásáról az előző könyv 18. részé-
ben volt 8zó. 

159.10 A ki a szurokhoz nyul. — Vö. ezt a részletet a variáns eltérő fogal-
mazásával; ld. Káldi : A'ki a' szurkot illeti, meg-mochkoltatik at tól : és a'ki 
a' kevéllyel társolkodik, kevélységbe öltőzik." Stb. 

159.22 Euseb. Emis. homil. 1. de initio quadragesimae. — Eusebius Emise-
nius, emesiai püspök ( I I I . sz. végén), kivéló szónok és vitázó író homí-
liái. 

159.22 s. Aug. libr 2. conf 9. — lib 2. conf. cap. 5. — Idézetek a barátság-
ról és a rossz társaságról a Vallomásokból. 

160.24 Istentelenek, és szabad életüek. — fr. „Les impies et les l ibert ins." 
(p. I I I , 31) A libertínusokat támadja, vö. előbb a rossz könyvekre vonatkozó 
743. 1. jegyz. 

161.22 kerüllyed a heveró' és henyélö ifiaknak társaságokot,. . . — Erről egy 
egész fejezet következik; ld. a második könyvben a 14. részt: A munkárol. 
és az idö töltésérbl. — A heverés és henyélés ellen szólt Mikes a Leveleskönyv-
ben is (62, 88. lev. jegyz.). 

161.25 .. . hogy hivatalodot el mulaaad. és magadot mulasad, a játékot, a 
korcsomát. meg szeretetik veled. — fr. „Ils vous persuaderont de quitter vostre 
employ et vostre trauail , et de vous donner du bon temps. Ils vovis apprend-
ront á aymer le ieu, hanter les cabarets, frequenter les bals et les comedies." 
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(p. I I I , 33) A variánsban: . . . hogy dolgodot, hivatalodot hadgyad félben, maga-
dot mulasad, . . . az játékot szeresed, az vendégséget, musikát, tántzot. 

163.1 S. Bem ad frat. de monte Dei. serm — Szent Bernát Sermóját Id. 
előbb is, pl. 740, 743, 7 4 5 - 4 6 . 1. jegyz. s tb. 

163.5 sokat látz . . . a kik henyélö, és tunya életet élnek, amunkát ugy 
kerülik mint ahalált, . . . tsak a mulattságrol. gondolkodnak. a játék. a sétálás. 
a jol lakás. aluvás. életeknek ezek a leg föveb hivatallyi, . . . —A gördülékeny 
előadás is mutat ja , hogy Mikes o t thon érzi magát a témakörben; a fr. szö-
vegben is kitűnő az ál lhatat lan rest jellemzése: „C'est l'oisiueté qui apporte 
l'ignorance et le defaut d'instruction, laquelle on ne peut acquerir que par 
le trauail . . . Elle est cause de l ' inconstance. Le paresseux veut et ne vevit 
pas; auiourd 'huy il veut vne chose et demain vne autre ; auiourd 'huy il veut 
le bien, et demain il change d'auis . . . Vous en voyez la pluspart viure d'vne 
vie faineante et oysiue, fuir le trauail comme la mort , ne voulans s'addonner 
á aucun exercice arresté, . . . Ils n 'ont affection ny pensée que pour les 
plaisirs et les diuertissemens. Les jeux, les promenades, la bonne chere, le 
dormir . . . O paresseux, . . . " (p. I I I , 35) A kóvetkező reflexiók a munka 
szükségességének társadalmi és erkólcsi oldalát világítják meg: az emberek 
mindnyájan a munkára születtek, . . . — fr. „Considerez que tous les hommes 
sont nez pour le t rauai l" (p. I I I , 38) Hogy ha az emberek tartoznák dolgozni 
egész életekben; még inkáb tartoznák ifiuságokban, . . . 

164.16 S. Bernard in declamationibus — Mér idézte a munka elején. 
165.33 Hieronym. Epist. ad rusticum — Előbb már hivatkozot t rá. 
167.22 ezért is mondotta Aristotéles, — A kiadás a helyet is megjelöli: „3. 

Ethic. vlt. 3 . " Arisztotelész (i. e. 384 — 322), a görög filozófust Mikes Leveles-
könyvéhen is említette (62. lev. jegyz.). 

168.3 S. Hier. Epist. ad demetriadem. — Ld. előbb is, 748. 1. jegyz. 
168.11 A kiadásban i t t idézet utalással: „Idem epist. ad Eustochium." 

(p. I I I , 44) 
169.9 Auctor libri de Bono pudicitiae. — Szent Cyprianust tar t ják szer-

zőjének. 
170.10 a hideg lelésben lévö ember. a hus eledelt nem kiványa. — fr. „celuy 

qui est malade de la fievre, ne prend point de goust aux meilleurs viandes," 
(p. I I I , 47) Testi példa lelki dolgokról. 

171.17 szent Agostont, Conf. lib 2. cap. 5. — cap. 2. — Confessiones, ólet-
rajzi részletek; a 2. könyvet már idézte 738, 749. 1. jegyz. 

173.11 a következendö példákra nyisd fel a szivedet — A szerző a továbbiak-
ban emlékeztet számos korábban rószletesen elmondott példára; néhányat 
még hozzáfűz a szentírásból, s folytatja: tóbbeket is adhatnék a hisloriákbol. 
de meg elégszem kettövel, a mellyeket ki választottam a tóbbi közül — az elsőt 
szent Gergely adgya elönkben. a dialogusiban. A kiadásban utalás: „Lib. 4. 
Dialog. cap. 38." (Nagy Szent Gergely, Dialogi . . .) A furcsa, halállal kap-
csolatos látomásos jelenet: . . . rettent'ó sok gonosz lelkeket látot irtoztato for-
mákban. fr. „Es tan t á l 'extremité, il apperceut soudainement vne multi-
tude de malins esprits qui se presenterent á luy en des formes hideuses, et 
se mettoient en deuoir de l 'emporter aux enfers. II commen^a a trembler, 
blémir, crier lamentablement au secours: il se tournoit de tous costez pour 
éuiter de les voir; mais . . ." (p. I I I , 57) A következő „még re t t en tőbb" 
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történet, melynek végón a bukott ifjú megrázó halálát ecseteli: látom apokol. 
meg nyilt. hogy engem el nyelyen, . . . Gobinet tudatosan választja ki azokat 
a példákat, amelyek mind erkölcsi mondanivalójukkal, mind pedig propa-
gandisztikus barokk megjelenítésükkel hatnak a korabeli olvasóra. 

175.23 egy Istenes püspöki embcrnek irásibol vették ki. — A variánsban 
pontosabban, a kiadás szerint; fr. ,,T1 est rapportó par Iean Gerson Chan-
celier de Paris, qui l 'auoit t iré de Thomas Cantipró euesque suffragant de 
Cambray, qui dit en auoit esté témoin ." (p. I I I , 57) 

170.16 aki engem el hitetet, — fr. „qui m'a seduit ," (p. I I I , 5 8) 
177.13 A kiadásban (p. I I I , 60) 

Principiis obsta, serö medicina paratur , 
Cum mala per longas inualuere moras, 

Idézte e sorokat a 2. könyv elején is (114. lap), Ovidius: Remedia amoris, 
9 1 - 9 2 . sor. 

177.25 Auctor lib de jejun. apud Cypria — Auctor lib. de ieiunio apud 
Cyprianum. Az előbb idézett mű. 

178.1 S. Hier. in capite 9 Ecclesiast — Hieronimus homíliáiból. 
178.15 S. Bern. lib de interiore dono. Oap. — A kiadásban: „cap. 39 ." 

A műre korábban már u ta l t : S. Bern.: Serm. de interiori dono, 740. 1. jegyz. 
179.15 szent Bernárd, — lib. de modo bene vivendi. C 51 — Alább ismét 

utal erre a könyvre. 
E fölött van még egy utalás a kiadásban egy előbb idézett részlettel: 

„S. Ber. ser. ad Frat . de monte Dei ." (p. I I I , 63) 
179.18 Ezt az igazságot még a pogányok is üsmerték halgassad mit monda-

nak ez iránt. Ovidius: Remedia amoris, 139 — 140 és 161 — 162. sor. Mikes 
forrásában: 

„Otia si tollas, periere Cupidinis arcus. 
Contemptaeque jacent et sine luce faces. 
Quaeritur Aegystus quare sit factus adulter? 
In promptu causa est, desidiosus e ra t . " (p. I I I , 64) 

179.28 S. Hier. epist ad furiam de virginitate servanda — Szent Hieroni-
mus, Epistola ad furiam . . . és Epist ad Eustochium de custodia virginita-
tis — A szerző gyakran idézi Hieronimus erkölcsi t a r ta lmú önálló epistoláit. 

180.1 a mely hegyek szüntelcn valo tüzet, és lángot okádnak. nem égnek 
olyan nagy sebeségel. mint az ifiak velöi, . . . — fr. „Que le Mont AEthna , 
le Mont Vesuue, et le Mont Olympe, qui exhalent continuellement des feux 
et des flammes, ne brűlent pas auec t an t d'ardeur, que les moüelles des 
ieunes-gens, lors qu'elles sont enflammées par le vin et les viandes." (p. 
I I I , 65) Az író lenyűgöző hasonlatot keresett a borivás ártalmainak ecsete-
lésére. 

180.28 az aszonyokal valo nyájas társalkodás. a mely igen veszedelmes. — 
fr. ,,la conuersation familiere aviec les femmes, qui est encore infiniment 
dangereuse." (p. I I I , 66) A variánsban a fordító az aszszonyokal szabadoson 
valo nyájaskodástol inti az ifjakat. Az aszszonyok szépségéért sokan vesztek el., 
A fordításnak ez a részlete a kónnyed francia udvari erkölcsök, a XVII . 
század közepén virágzó nagyvilági szalonélet által megtestesített l 'art de 
plaire kultusza, a hódolást, udvarlást , a színlelt érzelmeket a viselkedés 
szabályaiba foglaló galantéria erkölcsi kritikája];ént és irodalmi jellemzése-
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ként is felfogható. A társalkodás és az aszonyokal valo társaság hangoztatása 
kortünet : a veszedelmesé, és halálosá lészen. hogy ha anyájaságra. és a barátt-
ságra fordul, a szabados beszedre, az ölelgetésre, ha azt kiványák, hogy tessenek. 
és szeretesenek, és egyéb efélékre. a melyek közónségesek az ifiáknál, . . . Ted 
czekhez még a tsokolásokot is. a melyeket . . . is nevezi egy jó auctor. az ördög 
marásinak, . . . — „Que si la eompagnie des femmes est tres nuisible aux 
ieunes gens, elle leur deuient funeste & tout á fait mortelle, quand elle passe 
á la familiarité, au desir de plaire & d'estre aymé, aux entretiens t rop libres, 
a u x caresses & demonstrations d'amitié, & autres semblables priuautez 
t rop communes aux ieunes-gens, . . . II faut joindre á cette cause les re-
gards, ou deshonnestes ou t rop curieux, qui se peuuent faire, soit dedans 
soit hors la conuersation. L 'amour entre par les yeux, & quelquesfois vn 

Si nescis, oculi sunt in amore duces. 

regard, . . . Gardez la mesme regle & fort exactement á l'égard de toutes 
les peintures ou figures impudiques, qui sont autant d'ócueils á la pudicité 
dont le monde est malheureusemont remply. 

Les baisers. 

Ioignez aussi aux causes precedentes les baisers, lesquels principalement 
entre les ieunes gens, procedent souuent de sensualitó & d'affection des-
honneste, quoy qu'elle soit quelquefois cachée: ou pour le moins ils l 'excitent, 
& donnent commencement á beaucoup de pechez & de salerez. C'est pour-
quoy vn bon Autheur les appelle excellement, les morsures de diable, & les 
arrhcs du peché. 

Les Livres impudiques. 

Enfin, adjoustez encore á ees causes les Liures deshonnestes, que vous 
deuez fuir comme la peste des esprits, & la corruption certaine de la chasteté. 
Voyez ce qui en a esté dit en la 2. Part ie chap. 17." (p. I I I , 67 — 9) 

A szerelmi téma kárhoztatása megfelel a fordított mű aszkétikus-biblikus 
szemléletének. Ellentétben Mikes Leveleskónyvének világias, a szerelmi témá-
kon kedvtelve anekdotázó, borsos epizódok u tán ku ta tó szellemével (pl. 49, 
58, 86. lev. stb.). Vö. 743. 1. jegyz. 

181.14 S. Hier invitahilarionis. — Szent Hieronimus 386/91-ből való mun-
kája: Vita S. Hilarionis eremitae. 

181.32 Euseb. Emis. homil. de quadrag. — E munkát előbb is idézte, 
749. ]. jegyz. 

182.28 28. 1. 8. conf. 7. — lib 2. conf. c. 3. — Ágoston Vallomásainak 
erkölcsi tanulságaira gyakran hivatkozott az előzőkben, vö. 735. 1. jegyz. 

183.9 Epist. ad rusticum. — Hieronimus epistolájára előbb is utal t . 
183.17 olvasás, és elmélkedés. — olyan könyveket olvass. a melyek . . . — 

Az olvasásról és módszeréről Id. a második könyv idevágó 16. fejezetét és 
jegyz. 

183.25 a munka, . . . ezigen fö orvoság, — A munka éa a tanulás mindenre 
jó orvossag: ez a gondolat végighúzódik a könyvön. A kiadás i t t Senecára 
utal , „Epist . 56." „Nunquam vacat lasviuire districtis." (p. I I I , 72) 
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184.9 a deák auctorok . . . — A latin margószövegben föl vannak sorolva; 
fr. „dans l 'estude des Autheurs Lat ins : voulant posseder parfaitement la 
subtilitó de Quinctilian, la fluidité de Ciceron, le style graue de Fronton, 
et la douceur de Pl ine ." (p. I I I , 73) A már említett Cicero; Quintilianus, M. 
F. (35 v. 38 — 96) a római szónoklattan kézikönyvének megalkotója; Fronto, 
M. C. F. (cc. 100 — 170) Cicero u tán a legnagyobb szónoknak t a r t o t t ák ; 
Plinius, C. (62 - c c . 114) levélstílusáról híres. 

186.24 Job. 7. — Ez áll a kiadásban, ez a pontos utalás. A kéziratban s a 
variánsban tévedésből jacob. 7. J a k a b levele egyébként csak 5 részből áll. 

187.5 S. leo. — Ld. Szent Leo előbb idézett művét , 746. 1. jegyz. 
187.5 S. Greg. lib 4. moral. c. 12 — Nagy Szent Gergely: Moralia. Alább 

is hivatkozik rd, 754. 1. 
187.11 szán szándékal — A variánsban is így; fr. „volontairement" (p. 

I I I , 78) Gyakori előfordulására vö. pl. Mikes ÖM I I I , 991, 1093. s tb . 1. 
189.19 S. Aug. Serm. 46. de verbis domini. — Agoston: Sermones. 
189.19 S. Bern. de Conversione ad clericos. cap 1. — Szent Bernát sermója, 

amelyet Párizsban 1140-ben írt. 
189.22 A variánsban i t t utalás: Deut 31. A francia kiadásban tévesen 

, ,Deut . 52." (hosszú latin idézettel). 
190.2 letétöl fogva talpig. — A variánsban is így; fr. „depuis les pieds 

iusqu'á la tes te ," (p. I I I , 83) alább is: „de pied en cape" (p. I I I , 88) 
190.8 az oroszlányok — A variánsban tigris áll; fr. „Les t igres" (p. I I I , 83) 
190.24 S. Aug. manualis, Cap. 22 — cap 23. — Agoston Manuale c. művét 

először idézi. 
190.13 találsz — talászból jav. ld. a 668. sz. és 669. sz. szóvegjegyz. 
190.25 A latin margóidézet alat t a kiadásban van még egy utalás: Hebr. 6. 

idézettel. 
191.14 S. Hier, Epist. ad Eustochium 21. — Ld. előbb is. A kiadásban 

„ 2 2 . " áll. 
192.27 nézd meg Dávidol aki a Qoliát ellen hartzol. — Szent Agostontól 

idézett részlet; S. Aug. Serm 4 de verbis apostoli. — Sermones. Dávid és 
Goliát: igen kedvelt téma az olasz, spanyol, német, németalföldi barokk 
festészetben, vö. Pigler, I, 133 — 39. 

194.29 minden tartalék nélkül — fr. „sans aucune re tenue." (p. I I I , 92) 
a kifejezésre vö. előbb, 749. 1. jegyz. és 760, 762. 1. 

195.1 szegény esztelenek. kitsoda varáslot meg titeket. — A variánsban: 
. . . mi homályosit meg benneteket. — Káldinál: , , 0h esztelen Galátziaiak, ki 
ígézett-meg t í teket . . ." (Galat. 3, 1). A latin alapszöveg a margón: o insen-
sati galatae. quis vos fascinavit . . . fr. „Pauures insensez ! qui est-ce qui vous 
ébloüyt" (p. I I I , 92) 

195.7 ez az el hitel., — A variánsban: az illyen gondolat fr. „Cette per-
suasion" (p. I I I , 93) 

196. lap conc. trid. sess. 6. c. 12. — A hozzá tartozó latin margószöveg csak 
a variánsban van meg. - Az utalás alatt i rövid latin idézetrész nincs meg 
az 1664-i kiadásban. 

196.1 Az elsb' o, hogy . . . A második . . . a hogy, — Mikes kézirataiban 
gyakran áll a (az helyett), e (ez helyett), ld. a 13. lev. jegyz. a Leveleskönyv-
ben. . 
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196.7 Jud i t és Holofernes — Ezt a bibliai történetet a szerző már rész-
letesen előadta; i t t a hangsúly Judi t feddő szavaira esik. A Káldi alapján 
leírt részletet vö. a variáns eltérő soraival. Ez a bibliai téma kedvelt tárgya 
volt a későreneszánsz manierista és barokk festészetnek: V. Tiziano, J. 
Tintoret to, P. Veronese, B. Spranger, A. Bosse, Fr. Solimena, Ph. Van Dyk, 
G. B. Tiepolo, F. A. Maulbertsch képei is tanúsítják. Vö. Mikes ÖM I I I , 
1084. 1. jegyz. is. Pigler, I, 1 9 1 - 9 7 . 

197.1 egy szer . . . egyszer — ,,vne fois" (p. I I I , 96) 
197.18 az ellenséget tsak neni mind meg ölék. — A variánsban és a kiadás-

ban uta lás is: Iudic. 20. (p. I I I , 97) 
197.27 az eseted, — fr. „vostre chű te" (p. I I I , 97) vö. a variánst is. 
198.27 £. Greg. 3. moral. 16. - Ld. fentebb is, 753. 1. jegyz. 
198.30 Azt egy régi igen jól mondotta., hogy . . . — Seneca. epist. 6. — 

Seneca (i. e. 4 —i. sz. 65) Epistulae morales. 
199.4 A töb példák közöt a melyeket elé hozhatnék, tsak a nagy szent Hiero-

nimust választom például néked., — Ágoston mellett az aszkéta Hieronimus 
az egyik legtöbbet idézett auktor. S. Hier. epist. ad Eustochium. 22. — Erre 
már előbb is utal t . A pátosszal telí tett életrajzi részletekhez vö. a variáns 
fordítását is. 

199.28 iszonyodtak a Ciliciumban az én éktelen tagjaim,. — cilicium a. m. 
vezeklőing, vezeklőzsák. — A variánsban így fordítja: az én meg változot 
testem. irtozék az sákban valo létitöl, 

200.7 ez a nemes vitéz . . . fiam mitsoda nagy példa ez? de halgasad még 
mi következik. — Jellemző, hogy a barokk szerző ilyen forrásokat aknáz ki; 
Mikes megjelenítése is remek stílusteljesítmóny. Az aszkézis dicsérete u tán 
erős kontraszt: a gazdagok kerülnek tollhegyre. 

202.3 a gazdagság, a nemeség, az egy házi joszágok. — fr. ,,Les richesses, 
la noblesse et les Benefices." (p. I I I , 105) A harmadik könyvnek ez a három 
utolsó fejezete tar ta lmazza a legkeményebb társadalomkrit ikát . A morális 
szempont mellett erőteljesen megnyilvánul a nemesi rendet bíráló polgári 
nézőpont. Egyházkri t ikát is ta r ta lmaz; olyan vonásokat emel ki, melyeket 
különösen a janzenisták te t tek szóvá a XVII . század közepétől. A szerző 
fejtegetéseiben sok évtizedes pedagógiai tapasztalatai ju tnak kifejezésre a 
gazdag ifjak jellemzésében. 

202.14 a minden napi probán szerzett bizonysag a gazdagok ellen szól: 
az gazdag ifiak rend szerént roszab erkölcsüek másoknál . . . restek. a munkát 
gyülölik . . . nagyra vágyok, . . . kevélyek, . . . másokot meg vetök. engedetle-
nek, az oktatásokot bé nem veszik . . . gyakorta, hamisak, . . . csak a gazdag-
sághoz valo szeretet uralkodik bennük. Ezzel szemben, s ez jellemző Gobinet 
erkölcsi bátorságára, hangsúlyozza, hogy van a társadalomnak hasznosabb 
rétege: ellenben pediglen. az ollyanok a kik szegények, vagy közép érteküek 
(fr. „pauures ou de mediocre fortune" p. I I I , 106) . . . a jó erkblcsben eléb 
mennek, ahenyélést kerülik, a munkát szeretik, a tanulást keresik. és azt hasz-
nokra fordittyák, . . . Ezután a gazdag ifjaknak szóló intelmek kóvetkeznek: 
Légy alázatos gazdagságodban meg emlékezvén a szent Agoston mondásárol. 
hogy . . . (S. Aug. serm. de verbis Domini. (Ezt a munkát már idézte.) A böl-
csesség és jóerkölcs nélküli gazdag ifjú olyan leszmint egy czifrán fel öltöztetet 
ló, a ki minden ékeségivel. tsak okoság nélkül valo állat — ,, . . . vous estes 
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semblable a vn cheval richement encharnaché, qui auec tous ses ornemens 
n'est qu'vne beste sans raison." (p. I I I , 108) ez már nemcsak kritikus, de 
indulatos, sértő hang is ! 

202.30 ps. 48. — A variánsban és a kiadásban ez előtt még két utalás 
latin idézettel: Prov. 28. és Iacobi 4. (p. I I I , 107) 

204.13 luk. 6. u t án a kiadásban még egy utalás: Job . 21. 
204.18 S. Hier. ad celantiam. — Sz. Hieronimus, Epistola ad Celantiam. 
205.17 S. Cypr. lib de habitu virginum. — Cyprianus: De habi tu virgi-

num c. könyvében szeróny ruházkodásra és imaéletre inti a szűzeket. 
205.18 A nemesek különös akadályirol. — fr. „Les obstacles particuliers 

aux Nobles." (p. I I I , 111) A gazdagok bírálatának éle határozot tan a nemesi 
rend ellen irányul: Tsak egy kevesé visgállyuk meg a nemesek életét, ez az 
igazság ki tettzik, . . . hogy rend szerént. ennél meg romlottab, se rosz erkölcsel 
lellyes rend ennél ninlsen — tolmácsolja Mikes kissé ügyetlenül; vö. a variáns 
fogalmazását is. S i t t következik a nemesi rend olyan kritikai jellemzése, 
amely felülmúlja a gazdagok előbbi szigorú bírálatét is. A biblikus néző-
ponton túl , a társadalmi ellentéteket kifejező polgári magatar tás kap hang-
sulyt. Válogatott jelzők garmadáját zúdítja a szerző a nemességre, hangot 
adva az ismert korabeli polgári sérelmeknek. A valláserkölcsi burokban 
született társadalombírálat az osztályellentéteket fedi föl. Gobinet kifaka-
dása: oh! Istenem mitsoda élet az ilyen. — merész gondolat fölvetését készíti 
elő. A sokat t ámado t t születési előjogok merülnek föl, mert ha a nemeség 
a fö renden levö szüléktöl valo születésböl áll, . . . hihetetlen hogy a keresztények-
nek leg szeb része. oly igen meg légyen romolva. és hogy anemeség, a mely a jó 
erkölcsnek jutalmára adatot . . . jóbb let volna. ha a nemeseknek leg nagyob 
része aláb valo familiákbol volnának. Ennek magvas kimondása u tán ter-
mészetesen kompromisszum következik. A „valóságos nemes" és a „rossz 
nemes" megfelelő erkólcsi intelmekben részesül. E fejezet néhány részletét 
közöljük: 

„Ce seroit faire iniure á la noblesse de vouloir la mettre entre les obstacles 
de la Vertu; mais nous ne ferons pas tor t á la verité, si nous disons que le 
mauuais vsage que les nobles en font est vn grand empéchement de leur 
salut, & souuent la cause de leur perte & de leur danmation. 

II suffit de faire quelque peu de reflexion sur la vie de la noblesse pour 
voir cette verité, & pour connoistre euidemment qu'il n 'y a point d 'estat 
plus corrompu pour l 'ordinaire, ny plus remply de vices que celuy-la. 

* Corruption de la Noblesse. Iob . 11. 
On y voit regner vne superbe prodigieuse, qui leur fait mépriser tout le 

monde, & estimer tous les autres infiniment au dessous d 'eux. L'ambit ion 
& le desir de s'agrandir les possede incessamment. Ils sont sujets desordon-
nément á tous leurs plaisirs, amateurs des voluptez: hardis & effrontez á 
publier leurs pechez, & á en faire gloire. Enuieux au dernier point: a t tachez 
á leurs interests: n ' aymans personne qu'eux mesmes. Iniustes, violens, durs . 
& souuent cruels enuers les autres, & principalement enuers les inferieurs. 
Impatiens & coleres, addonnez aux iuremens & aux blasphémes. Vindicatifs 
iusqu'á l'excés, ne pouuans souffrir ny dissimuler la moindre iniure, qui 
souuent n 'est fondée qu'en leur imagination. Voire mesme ils font profes-
sion ouuerte de n'en souffrir ny dissimuler iamais aucune. O Dieu ! quelle 
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vie pour des hommes qui font profession de la religion Chrestienne ? . . . 
Et que la noblesse, qui est donnée pour recompense de la Vertu, & pour y 
exciter les autres, soit deuenué la source du vice & de la deprauation des 
nobles ? en sorte qu'elle est a plusieurs vne marque de reprobation, & qu'il 
seroit beaucoup plus souhaitable pour la plus grande partie des nobles, 
qu'ils ne l'eussent iamais esté . . ." (p. I I I , 111 — 14). 

206.11 az otsmány egymást fegyvere valo ki hivás. — A párbaj t kárhoz-
ta t ja : „cette detestable passion des duels," (p. I I I , 113) 

206.33 Euseb. Emiss. homi. 3 de paschate. — Eusebius Emisenius homí-
liáira már u ta l t , 752. 1. jegyz. 

207.26 I t t utalás van a kiadásban: „ 1 . Joa . 3 . " (p. I I I , 115) 
207.34 S. Aug. serm. 127. de temp. — Az elején már u ta l t rá, 736. 1. jegyz. 
207.35 ehez hasonlo szép oklatást ád szent Hieronimus a nemeseknek., — 

epist ad. Celantiam. — E műre előbb is tör tént hivatkozás. Az oktatás első 
része: Ne betsüllyed magadot fellyeb másoknál nemeségedért: és meg ne vessed 
azokot a kik nem nemesek, ,,Ne vous estimez iamais plus qvie les autres á 
cause de vostre noblesse, et ne méprisez pas ceux qui ne sont pas nobles." 
(p. I I I , 116), a XVII . század közepén alapvető társadalmi ellentétre muta-
to t t rá ; folytatása erkölcsi jellegű: a mi vallásunk nem személy valogato. 
az emberék rendét nem tekinti, hanem az életet. a szokásokrol itéli a nemeséget. 

A fejezet végén a francia szerző jegyzete: „Voyez encore plusieurs choses 
qui regardent les nobles, en la 5. Part ie chap. 11. ar t . 1. 3. et 4 . " (p. I I I , 
118.) Mikes az ilyen utalásokat szövegéből gyakran elhagyja. 

Mikes erdélyi kortarsa, Hermányi Dienes József, műveiben szintén bíráló 
hangon szól a nemességről. Prédikációiban ,,a szóp nemzetségből való szár-
mazás" kapcsán ez olvasható: „ganéjnak t a r t h a t n i " a tudomány nélküli 
nemességet; „nem tudom, mint lakhatik az alázatosság a büszke köntós 
alat t , a fényes fő és kendőzött ortza alat t s ama tzitzomákon belül, amelye-
ket nem szenvedhetni . . ." Vö. Gyenis Vilmos: Hermányi Dienes József, 
kandidátusi disszertációjának kéziratát. Bp. 1970, 5 1 2 - 1 3 . (4° Pred. I I . 35, 
149, 210. Kolozsvári Ev. Ref. Theológiai Fakul tás Könyvtára M.S.37. — 
MTAK mft A/639/VII másolat. Továbbá Pred. I. 37, 382. Nagyenyedi Beth-
len Állami Dok. Könyv tá r M.S.32. - MTA mft 637/1. sz. másolat.) 

Rodostói Kiss Is tvén, Mikes bujdosótársa, Magyar Phylosophya c. 1730. 
(OSzK Quart . Hung . 122.) kéziratában filozofikus eszmefuttatásában az 
iga/.i nemességet nem a születés előjogában, hanem az egyéntől magától 
kimunkált erkölcsben, az emberi érdemben látja. íme a szóban forgó részlet. 

„Más a nemesség magától, más tör ténet szerént: magától tulajdon erkölcsre 
s érdemre nézve, tör ténet szerént eleitől, nemzetségétől. Dicsőségesebb magá-
tól fényeskedni, mint csak eleitől, őseitől vet t fényesség sugárival élni, mert 
külónben érdemesebb volnál vér szerént, mint más jó erkölcseidnek, viselt 
dolgaidnak érdeme után . Nagy vérség, sok nemzetség mit használ, kiknek 
eímereivel sok helyen egész pi tvarokat szoktak bévonni. Az érdemes jó 
erkölcs egyedül igaz nemesség. Az egy igaz erkölcs vagy mesterségben, vagy 
fegyverben all. Az igaz nemesség az erkölcstől, tör ténet szerént nemzetsóg-
től való; ki a szerencsótől származik, r i tkán az erkölcsnek bizonysága. Az vér, 
nem az erkölcs származik vértől. Nem csinál nemest festett képekkel való 
teljes udvar, vagy annak pi tvara. Valami előttünk volt, nem miénk, másért 
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mást dicsir, valaki nemzetét hányja. Tudatlan, kinek minden tudománya 
mások pennája: nemtelen, kinek minden nemessége mástól vagyon. Szebb 
dolog embernek érdeme után nemesedni, mint úgy csak születni. Nemtelen 
vagy? Ha jó erkölcsöd vagyon, nemesség eredetivel birsz. Nemes vagy? 
Ha jó erkölcsöd van, hazádhoz illendő vendég vagyon." (Rákóczi-Bmlék-
könyv I I . Szerk. Lukinich Irnre. Bp. 1935, 20 — 21. A kézirat szövegével 
összevetve.) 

208.17 szent Bernárd szerént. — Epist. ad Sophiam. — Ezt az epistolát 
első ízben idézi. 

209.1 Az olyan ifiu egy háziaknak kik beneficiumukol birnak. különös akadá-
lyirol. — fr. „Des obstacles particuliers aux ieunes Beneficiers." A X I I . feje-
zet nincs meg a variánsban. 

209.9 beneficium — egyhazi javadalom, hivatal 
210.21 concil. trid. sess. 14. c. 6. de reform. — Előbb is utal t rá. 
211.1 Az egyháziak világi szokásait kifogásolja; leteszik az egyházi 

köntöst és rövid öltözetet hordanak, fel ékesiteltel valamint a világiak. fodo-
ritot hoszu hajat viselnek, valamint az udvariak. — fr. ,, . . . les cheueux longs 
et souuent frisez et poudrez comme des Courtisans," (p. I I I , 120). Csak 
anyagi előnyökért senki ne vállaljon egyházi hivatal t ; a rossz erkölcsű egy-
háziak gonoszabbak, mint mások., Egyházkri t ika ! 

211.27 és hanem — és ha nem. Egybeírva; másu t t is többször. Vö. pl . 
307, 318. lapon. 

212.15 Ehhez utalás a kiadásban: „ 1 . Reg. 2 . " (p. I I I , 123) 
212.25 Az 1664-i kiadásban van még egy fejezet ugyanerről a t émáró l : 

Chap. X I I I . Aduis aux parens sur la mesme sujet. (p. I I I 124) 

213.1 Negyedik könyv — Valamivel terjedelmesebb az előzőknél, 22 feje-
zetből áll. Ú tmuta tása („Des Vertus necessaires aux Ieunes.") tömör: E 
fiam a leg föveb része ate oktatásodnak. az elödbeni három részek ehez tartoznak. 

214.4 S. Irenaeus. lib 2. adversus haereses. c. 39. — Irenaeus (Eirenaios, 
I I . sz.) jelentős görög egyh. író, főműve: Adversus haereses. 

214.21 o doktorokot halgatta. és kérdéseket tett töllök. — Másutt is hasonló 
sajátos szerkezettel: halgatván. és kérdés tévén töllök? (Epistolák . . . 101. 
lap.) — A variánsban: . . . kérdéseket teve nekik, fr. ,,il écoutoit les Docteurs 
et les interrogeoit . . ." (p. IV, 4) A kiadásban utalás is: „Lucae 2. v. 42 . " 

215.13 S: Bern. hom. 1 super missus. — Előbb mar u ta l t e műre. -
A Szent Bernát ta l kapcsolatos mondat s a hozzá tar tozó latin margóidézet 
hiányzik az 1664-i kiadás szövegéből! 

216.6 S. Aug. lib. 7. conf. cap. 1. — Életrajzi részlet a Vallomásokból; 
vö. 735. 1. jegyz. 

216.15 prov. 9. — A kiadásban fölőtte: „Prov. 1." u tána móg: „Eccl. 1." 
és „Psal. 110." (p. IV, 7) 

217.5 jerem. 10 — A nyomta tásban több utalás latin idézettel; az 1. 
pontnál : „Psal. 118.", a 3. pontnál : „Eccli. 1." (p. IV, 8) 

217.22 Eccle. 1 — A kiadásban ponta t lanul : „Eccli. 5 . " 
218.7 viszá — vissza, vö. NySz és MTsz, ld. a Leveleskönyvhen is, 7. lev. 

jegyz., és Mikes ÖM I I I , pl. 994. 1. jegyz. 
218.30 A kiadásban utalás idézettel: „Lucae 10." (p. IV, 11) 
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219.23 A szeretetnek az a tulajdonsága, hogy tettzeni ákar annak a kit 
szeret, . . . — fr. „C'est le propre de l 'amour de vouloir plaire á celuy qu'il 
ayme ." (p. IV, 13) A l 'art de plaire vallásos értelmű alkalmazása. 

220.5 conf. 10. c. 27. — Ismót Ágostont idézi. Sorai ilyenkor líraibb 
szárnyalásúak. A fejezet végén a kiadásban utalás Dávid ,,szóp szavai"-ra: 
„Psa lm. 72." (p. IV, 14) 

222.18 nem tsak természet szerént, valo, és érzékenységi szeretetnek kel lenni, 
— fr. ,, . . . que cét amour ne doit pas estre seulement vn amour naturel 
et sensible: il faut que ce soit vn amour raisonnable, et selon Dieu." (p. 
IV, 18) Érdekes és jellemző az okos, racionális szeretet kívánalma. 

223-1 A 4. ponthoz két utalás van a kiadásban; az elején: Eccli. 3. a 
végén: Luc. 2. (p. IV, 20) margóidézettel. 

224.9 Hebr. 13. 17. — Alatta más utalások is vannak a kiadásban: 
„Eccli 7. Levit. 19. Prov. 24." (p. IV, 21) idézettel. 

224.16 Az V. fejezet u tán a nyomtatásban következő Chap. VI. címe: 
„De la Docilité." (p. IV, 22) Ennek fordítása csak a variánsban van meg: 
Hatodik liész — Az oktattatásnak. szeretetiröll 

224.17 VI Rész — Az engedelmeségröl. Chap. VII . „De l 'obeyssance." (p. 
IV, 23) A variánsban: Hetedik Rész Az engedelmességröll — az eleje rövidítve. 

224.26 Author lib de duodecim abusionibus. saeculi apud cyprianum — 
Cypriánusnak tulajdonított munka. 

225.16 A szöveghez utalás a nyomta tásban: „Prov. 21. v. 28." (p. IV, 25) 
225.22 VII Rész — A tisztaságrol. Chap. VI I I . „De la Chastetó." (p. IV, 

25) Variáns: nyolczadik Rész — Az tisztaságrol. 
225.32 olyan kór - kor „age" (p. IV, 26) 
226.1 veled egy korásuak. — fr. „ tous ceux de vostre áge," (p. IV, 26) 

másut t egy idösüek. Vö. 735. 1. jegyz. 
226.20 Hier ep ad demetriadem. — Már volt előbb, 748. 1. jegyz. 
226.20 idem in vita B. Hilarionis. — Hieronimus e művére is utal t már, 

752. 1. jegyz. 
226.20 S. Bernard. in sententiis. — Sententiae S. Bernardi. A sentenciák 

száma 43. 
226.20 Aug. serm 43. de verbis Domini — Előbb is előfordult. 
227.3 S. Cypr. lib. de bono pudicitiae. — E művet már idézte. Alat ta 

m é g egy utalás a kiadásban: „Sap. 1." (p. IV, 28) 
227.3 Rufinus azt irja náziai szent Oergely felöl, — Bufinus Tyrannius 

( I V - V. sz.) latin szerző és fordító. „Belle vision de S. Gregoire de Nazianze" 
(p. IV, 28) 

227.21 VIII Rész — A szemérmeteségröl. Chap. IX . „De la Pudeur ." 
(p. IV, 29) Variáns: kilentzedik Rész Az szemérmetességröl — ennek az eleje 
és vége rövidített . 

228.5 S. Ambr. 1. officiorum 18. — Ld. előbb is, 745. 1. jegyz. 
228.23 S. Bern serm. ult. in Cant.. — E munkára már hivatkozott . 
229.9 IX Rész — A modos maga viselésröl. — Chap. X. „De la Modestie." 

(p. IV, 32) Ez a fejezet nincs meg a variáns szövegében. 
229.27 S. Ambr. lib 1 officiorum cap. 18. — Vö. fentebb. 
230.5 Juliánus apostata ellen valo elsö' oratiojaban. — Nazianus Szent 

Gergely, Oraison contre Julien l 'Apostat. 
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230.16 ohl mitsoda tsudát táplál roma varosa. — fr. „O quel monstre la 
ville de Roma nourr i t ." (p. IV, 34) Furcsa jellemzés, de stílusábrázolásnak 
kitűnő. — roma varosa-ra vö. 742. 1. jegyz. 

230.30 (ahivalkodás volna.:) — fr. ,,(ce qui seroit vne pure vani té)" (p. 
IV, 35) 

231.6 Eccle. 4, — Alat ta még két utalás a nyomtatásban: „Psal. 92." és 
„Sophonias 1." (p. IV, 36) 

231.10 ót maradni illetlenül, ide s'tova tékinteni. szükség nelkül beszélni. 
nevetni másokal. majd egy székre könyökölni, majd tsak fel térden állani. éa . . . 
— fr. ,,Y entrer comme dans vne maison profane, sans respect & sans retenue. 
y demeurer sans modestie, regardant de costó & d 'autre , parlant sans neces-
sitó, r iant auec les autres: y estre en posture indecente, appuyé indecemment 
sur les sieges, agenoüillé sur vn genoüil, & autres semblables irreuerences, . . . " 
(p. IV, 36) Ismét a figyelmetlen templombajáróról esik szó. (Vö. 746. 1. 
jegyz.) Mikes az ilyen eleven részletekben fürge tollú fordítónak bizonyul. 

231.23 S. Aug. 3. conf. 1. — Ismételt utalás a Vallomások életrajzi tanul-
ságaira, vö. 757. 1. jegyz. 

231.30 S. Hier. ad Eustochium — Már volt előbb, 753. 1. jegyz. 
232.8 S. Cypr. lib de bono pudicitiae. — Idézte már, 758. 1. jegyz. 
232.15 X Rész — A beszédekben valo szemérmeteségröl. Chap. X I . „De la 

modestie dans les paroles." (p. IV, 39) A variánsban a Tizedik Resz-szel 
kiegyenlítődik a fejezetszámozas. A negyedik könyv végéig megmarad az 
eltolódás a kéziratok és a kiadás fejezetszámozasa között. Vö. előbb a VI. 
fejezet jegyz. 

232.17 Eccli 1. — A nyomta tásban: „Eccli. 27 ." 
232.30 akét értelmü szokot. — fr. „les paroles cachées et á double sens," 

(p. IV, 40) 
233.3 Az beszélgetésekben, . . . ne légy gyors a szollásra. hanem halgasad 

minek elötte szoly, — A szerző az udvarias társalgás szabályaira okta t : Hogy 
rendes beszédü lehess. ezeket kövessed. — 1. Beszély keveset. sokat halgas. nagy 
jele az okos elmének. — A Leveleskönyv tanúsága szerint Mikes hasonlóképpen 
társalgott a rodostói társaságban (37. lev.). Részlet Gobinet szövegéből: 

„2. Dans les discours bons ou indifferens, ne soyez pas prompt & leger 
á parler; mais écoutez auant que parler. II y a des esprits qui sont tousiours 
les premiers á parler, & les derniers á se taire; qui se meslent de tout , inter-
rompent les autres, parlent des choses qu'ils ne scauent pas. C'est vn signe 
d 'vn espri t mal fait, volage, indiscret, & quelquesfois superbe . . . 

1. Parler peu & écouter beaucoup. C'est vne grande marque d 'vn esprit 
sage, q u a n d il écoute les autres & qu'il parle peu . . ." (p. IV, 40) 

233.16 prov 17. 27. — A kiadas még két u ta lás t jelez i t t : Iob. 13. és Iao. 1. 
(p. IV, 41) 

234.3 XI Iiész — Chap. X I I . „Des autres vices de la langue, et pre-
mierement des iuremens." (p. IV, 43) Ez a fejezet négy kisebb részből áll: 
„De la Médisance." — „Des injures et des reproches." — „Des seumeurs 
de querelles." — „Du Mensonge." Sorrendben: Az Ember Szolásrol. Variáns: 
Az Ember szollásróll. — A boszszuság. vagy a gyalázatal valo illetésrbl. Var. 
A veszekedésröl — A veszekedést szerzökrol. Var. Az szó hordásról — A hazug-
ságrol. Var. Az hazugságról. Ezek a részek a variánsban kissé összevontak. 
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234.24 A nyomta tásban két utalás: „Psal. 110." és „Exod. 20." (p. 
IV, 44) 

235.24 Szent Oergely . . . lib 4. Dialogi cap. 18. — Előbb is idézte. 
235.25 1 tim. 1. — Fölötte a kiadásban: „Levit 24." (p. IV, 46) 
236.20 szán szándékal. — fr. „par dessein de . . ." (p. IV, 47) 
237.10 meg nem fokaszt — Káldinál: fakaszt 
237.18 tartalékbol, — fr. „par t imidi té" (p. IV, 49) félelemből 
238.4 rom 12. — Fólötte még egy utalás a nyomtatásban: „Eceli . 2 3 . " 

(p. IV, 49) latin idózettel. 
238.21 A kiadésban i t t u ta lás: „Eccli. 5 ." (p. IV, 51), az utalasokat latin 

idézet kíséri; ezeket Mikes gyakran elhagyja. 
239.11 A variáns ezután egy bekezdéssel folytatódik, ami nincs meg az 

1664-i kiadásban; Mikes Az szó hordásról c. részlet végón egy szép példát 
ír le egy hizelkedö szo hordoTÓl. 578. 1. 

239.22 A hazug elméjü tsalárd lészen amaga viselésiben. — fr. „Vn esprit 
menteur deuiendra fourbe et t rompeur en sa conduite. Double en ses paroles. 
Infidelle en ses promesses. Hypocri te en ses moeurs. Dissimulé en toutes 
ses actions. Fla t teur et láche, quand il faut dire la verité. H a r d y et effronté 
á produire ses mensonges . . ." (p. IV, 53) A kitűnő emberismeretre valló 
jellemzést vö. a variáns fogalmazásával. 

240.20 S. Aug. traci. 12. in joan. — Tracta tus 12 in Sanetum Joannem. 
Alabb is idézi, 775. 1. jegyz. 

240.20 S. Ambr. de dominica passionis. — Szent Ambrus: Serm. in Domi-
nica Passionis. 

241.9 XII Bész A mértékleteségröl. — Chap. X I I I . „De la Sobrieté." 
(p. IV, 56) A harmadik könyvből több részlet kapcsolódik ehhez a tóma-
körhöz: egészség és munka, mértékletesség evésben és ivasban, az elme 
nyugalma, részegség, torkosság („l'yvrognerie et la gourmandise"), betegség 
és halál; egy régi példabeszéd: a kövér hass. nem terem éles elmét. „Le ventre 
engraissé ne produit pas vn esprit subt i l ." (p. IV, 58) 

241.34 a mohon valo étel — Ez Káldi kifejezése; a variánsban: az meg 
elégithetetlen faldoklás. A valo-ra, vö. 764, 766. 1. jegyz. is. 

242.6 Hieronimus . . . Epist. ad nepotianum — S. Hier. lib 2. ep. 9. — 
idem. ad Eustochium — epist. ad furiam. — Már idézett művek. 

242.20 I t t a kiadásban még egy utalás: „Eccli. 3 1 . " s a fejezet végén 
még: „Prov. 23. v. 20 ." és „Eccli. 23 . " (p. IV, 58, 61) 

243.1 A mi a minémüséget illeti, — fr. „Dans la qualité . . ." (p. IV, 59) 
243.8 mohon nem kel enni, ne tekénts minden ételre, mint ha a szemeidel 

az egész asztalt meg akarnád enni. nem kél tsak a jó falatokrol beszélleni . . . 
he'nyuly elsöben atálban, . . . a korcsomákot kerüld el. — A kulturál t étkezésre 
és társasági viselkedésre okta t az egész fejezet. Egy részlet: „Quant á la 
modestie dans le repas; manger auec auidité, deuorer des yeux toute la table, 
rechercher tous ses appeti ts , ne parler que des bon morceaux, estre le premier 
á manger, & le dernier a cesser, sont des choses entierement opposées á 
l 'honnestetó & á la temperance . . ." (p. IV, 60) 

244.1 XIII Rész A kegyeségröl. a haragrol. — Chap. XIV. „De la Man-
suetude contre la Colere." (p. IV, 62) Jó a haragos állapotnak leírása: . . . az 
ortzája el háloványoiik., a szemei szikráznak, a szóvába akadályoz. ateste resz-
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ket. akiáltozások, . . . fr. „L'exterieur mesme est tellement changé, qu'il 
rend vn homme méconnoissable. Les yeux estincelans, le visage blesme, la 
parole entreeoupée, le t remblement du eorps, les clameurs, & autres sembla-
bles changemens, sont des effets de la colere qui rendent vn homme sem-
blable a vn furieux." (p. IV, 64) 

244.19 A kiadásban i t t utalás idézettel: „Eccli. 1 1 . " (p. IV, 63) A vari-
ánsban e helyet t : Eccle. 28. (ez is a haraggal kapcsolatos). Alább az Eccli 7. 
előtt móg „Prov. 12." (p. IV, 64), mindegyik idézettel a margón; a vógén: 
„1 . Cor. 13 ." és „Ephes . 4 . " (p. IV, 66) a variánsban megvan; a fejezet vógén: 
„Matth . 1 1 . " (p. IV, 70) 

245.16 a könnyen haraguvot, ki azenvcdheti el. . . — A tarsasági élet mérge 
a harag tar tás ; embertelen következményekkel járhat . A szerző i t t is a kul-
turá l t együttélés szabályaira oktat . 

246.28 egy poéta szerént. — ovid. quo quisque esl májor, magis est placabilis 
irae. et faciles motus mens generosa Capit. — Az idézett részlet: Ovidius Trist ia 
III, 5, 31 — 32. sora irae, gen. qualitatis. 

246.30 iS. Hier. ep. ad demetriadem — Ld. előbb is, 758. 1. jegyz. 
247.6 Ambr. concione. de obitu iheodosii Imp. — Sz. Ambrus, Oratio de 

obitu Theodosii. 
247.14 türköztesd meg magadot, — fr. „retenez vous" (p. IV, 68) variáns: 

meg tartoztassad magadot, Vö. pl. Mikes ÖM I I I , 995. 1. jegyz. 
249.7 vak merök, és gondolatlanok. — fr. „temeraires et inconsiderez, qui 

ne se conduisent que par caprice, et iamais par raison." (p. IV, 71) egyeled-
nek, — Káldi szava. 

249.19 prov. 15 — A kiadásban pontosabban: „Prov. 17" (p. IV, 72) 
A 2. pont végéhez: „Prov. 22." 

250.4 ne fokadgy — vö. NySz Fakad ; ld. a 31. lev. jegyz. 
250.9 . . . hogy nintsen szived, — fr. „que ie n ' ay point de courage." (p. 

IV, 73) 
252.21 A mondhatnádé azt. hogy . . . soroktól (s a variánsban) a bekezdés 

végéig a megfelelő francia szöveg nincs meg az 1664-i kiadásban. 
253.18 Mind ezekböl azthozuk ki fiam, . . . — Az emberi együttélés nem 

tűri a bosszúállást; a fejtegetések az előző fejezetek témakörével kapcsola-
tosak. 

253.31 A fejezet végéhez utalás és idézet a kiadásban: „S. Ambr. Oratione 
de obitu Theodosii ." ' (p. IV, 79) 

254.11 I t t utalás a kiadásban: „Luc. 10." (p. IV, 80) 
254.29 el szoktatni, — leszoktatni fr. „II est tres-important de desabuser 

la ieunesse de cette erreur si commune," (p. IV, 81) 
255.20 légy jól tevö, — jótevő fr. „Soyez beniií ét aimable a t ous " (p. 

IV, 82) 
256.1 oh! mely szép jó erkölcs egy ifiuban. a szegényekhez valo könybrü-

leteség, és szánakodás. — fr. „la misericorde et la compassion pour les pauures . " 
(p. IV, 83) A bibliai szociális szemlélet másik pólusa az előbbi sorokban: 
ne légy irigységel a gazdagokhoz, se azokhoz a kiknek jól fóly a dolgok., fr. 
„ . . .point d'enuie pour les riches, et pour ceux qui sont en prosper i té ." 

256.5 a m.int az irás mondgya. — Mikes a fr. szöveg nyomán gyakran 
mond egyszerűen irást („Ecri ture") a szentírás helyett, vö. 739. 1. jegyz. 

701 



256.26 I t t a kiadásban s a variánsban utalás: „Eccli. 11 . " (p. IV, 85) 
257.9 el mulattyák . . . az el mulatás. — az elmulasztás. 
257.15 egy mást. Egymást — Mikesnél váltakozva, jobbára külön írva. 

Káldinál: „egy-mást" , kötőjellel, mint az igekötők, s az összetett szavak stb. 
257.26 S. Chrysost. lib 3. adversus vituperatores vitae monasticae. — Chry-

sostomus aszketikus szellemű könyve a kolostori élet kigúnyolói ellen. 
257.30 el mulattuk — fr. ,,nous auons negligé" ez az el mulatás. „cet te 

negligence" a ki elmulattya . . . „celuy qui manque á . . ." (p. IV, 87) 
258.28 tsak . . . tselekedni . . . parantsolatot . . . mitsoda — A variánsban: 

csak . . . cselekedetit . . . parancsolat . . . micsoda — A variánsban követke-
zetesen használt cs arra muta t , hogy Mikes később tér t át a ts (cs) túlnyomó 
jelölésére. 

259.25 1 joan. 3. ~~ A kiadásban tóvesen: „Joan. 4 . " (p. IV, 90) 
259.28 S. Chrys. de ferendis reprehensionibus- — hom. 4 in 1. ad. cor. — 

Chrysostomus homíliából. 
260.19 gyuladásnak . . . égésnek.? — („feu . . . embrasement") 
261.1 hogy ha valamely tartalék, lágyság, vagy kedv keresés . . . — fr. 

„ . . . qu'il n 'y aura eu qu'vne crainte imaginaire, ou plűstost vne grande 
lascheté, ou vne forte complaisance qui vous en aura r e t e n u ? " (p. IV, 93) 

261.18 Agoston . . . quaest c. 1. — A variánsban: S. Aug. 5 quaest. c. 1. 
epist 100. — Quaestionum Evangeliorum. 

261.27 A variánsban és a kiadásban: „S. Thom. 2. 2. quaest. 33. art . 7"-
(p. IV, 94) 

263.30 illyen az olyanok baráttságok. akik tsak a magok hasznokot keresik. 
— fr\ „Telle est l 'amitié de ceux qui ne cherchent en la vőtre que leur vtilité, 
ou quelque vaine complaisance qu'ils prennent a vous aimer, et á estre aimés 
de vous ." (p. IV, 98) E bekezdéshez utalás is van: Prov. 16. Az emberi önzést 
a szerző az élet minden terén elítéli. 

264.4 S. Ambr. 3. offic. c. 16. - Ld. előbb is, 758. 1. jegyz. 
264.15 ajó akarotol vett sebek jobbak., mint sem az ellenségtöl vett tsokok. 

— Káldinál: „ Jobbak a' szeretönek sebei, hogy-sem a' gyülölönek álnok 
chókjai." (Prov. 27, 6) A variánsban: türhetök az baráttságos embertöl vet 
sebek. de az gyülölönek csokjai csalárdok. 

265.5 XIX Bész — A játékokrol. és a mulattságokrol. — Chap. X X . „Des 
Ieux et des recreations." A játék ne legyen céltalan és mértéktelen: a játék 
az elme mulatására legyen. hogy alkalmatosab lehesen amunkára. El kell kerülni 
a „szerencsejátékokat" („les jeux de hazard") , a melyért a játekosok nagy 
nyomoruságban esnek, erröl elég példa vagyon. A hazárdjáték nagy divat volt 
a XVII . századi Franciaországban (kártyabarlangok, udvari szórakozások 
stb.) . ,, . . . qui rüine souuent de bien et d 'honneur et reduit á de grandes 
miseres; comme on n'en void tous les iours que t rop d'exemples." (p. IV, 103) 

266.25 S. Aug. lib 2. conf. 4 — Agoston Vallomásainak kiaknázásáról vö. 
előbb is, 735. 1. jegyz. 

267.4 XX Rész — Az adakozásrol a fösvénység ellen. Variáns: Huszadik 
Rész — Az fösvénységröl Chap. X X I . ,,De la Liberalité contre l 'Auarice." 
A fösvénység apénznek rendeletlen szeretetétöl származik, . . . — A fösvény 
(l'avare) t ípusa a kornak, Moliére te t te emlékezetessé. Gobinet is jól jellemzi 
és elítéli a fösvénységet. 
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267-29 meg gyükeredzik, . . . gyükerének — Káldinál: „győkere" 
268.15 S. Cypri. lib. de opere. et eleemosyna. — Sz. Cyprianusnak tulaj-

donított könyv De opere et . . . 
269.10 meg gondolván. hogy menyi szegény vagyon olyan. a kinek még ke-

nyere is nintsen. — fr. „considerant combien il y a de pauures qui n 'ont 
pas mesme le necessaire, . . . Aymez les pauures, faites volontiers l 'aumos-
ne . . ." (p. IV, 108) szeresed a szegényeket. adgy örömest nékik, . . . Az ilyen 
sorok Gobinet erős szociális érzékére vallanak. Ld. a 3. könyvben a gazda-
gok bírálatát . Az is nintsen régies alak 'sincsen' értelmében. 

269.25 Végtire, vagy szegény vagy, vagy közép rendü, vagy gazdag, . . . — 
fr. „Enfin ou vous estes pauure, ou de mediocre fortune, ou r iche." (p. IV, 
109) Az i t t kóvetkező jámbor óhajoknak aligha volt hatásuk a korabeli 
gazdasági és társadalmi életben. 

270.6 A kiadásban és a variánsban néhány sorral folytatódik e bekezdés, 
utalás is van hozzá: hebr. 13. (a nyomtatásban tóvesen: „Heb. 6." p. IV, 
110). 

270.13 XXI Rész — Az Alamisnárol. Megvan a variánsban is. Az 1664-i 
kiadásban azonban ez a fejezet hiányzik ! 

274.27 XXII líész — Az alázatoságrol. A variánsban is megvan. A kiadás-
ban Chap. X X I I . , ,De l 'Humil i té ." (p. IV, 111) 

275.25 Eccle. 6 - Fölötte „Eccli. 10." a lat ta „Psal. 113." és „Psal. 38." 
utalás a kiadásban (p. IV, 112). 

276.16 S: Bern. serm. 1. in cant. — Erre a műre már tör tént hivatkozás. 
Sem a Sz. Bernátra való (terjedelmes latin idézettel kísért) utalás, sem a 
hozzá tar tozó bekezdés nincs meg a kiadásban. 

276.29 egy féregni teremtet állat, — egy féregnyi teremtet t lény fr. „vne 
ehetiue creature" (p. IV, 113) A teremtet-re vö. a 733. 1. jegyz. 

277.24 A margóidézethez utalás a kiadásban: „Eccli. 4 . " (p. IV, 114) 
278.2 ugyan erre is tanit azent Bernárd ezekben a szép versekben. — S. 

Bern. medit 6. 3. — Meditationes. A variánsban az első verssor végén opesque 
áll. 

A versidézettel a kiadásban vége a fejezetnek s a 4. könyvnek. Mikes a 
hexametereket idézi, u tána prózában lefordítja őket. A variánsban verselés-
sel is próbálkozott; t izenkettesekbe foglalta Sz. Bernát „szép verseit". (Abafi 
közölte: 1878, 1 5 1 - 5 2 . ) 

279.1 ötödik könyv — Az egész munka legterjedelmesebb könyve, gyakor-
latias tar ta lommal: Az élet rendének választásárol. „Du Choix de l 'estat de 
Vie." Vö. Mikes ÖM I I I , 1084. 1. jegyz. 

280.1 az embereknek nintsen egyenlö hajlandoságok. se egyenlö' természe-
tek, . . . fr. „tous n 'ayans pas les mesmes inclinations, n 'y les mesmes capa-
citez," (p. V, 2 — a kiadás számozása a 25. oldalig rossz). Hivatás , elme, 
alkalmasság és gondolkodás szükséges a jó pályaválasztáshoz; az élet rendi-
nek rosz választása sok bajt okozott már: mind magának, mind másoknak 
terhére lészen, és hivatallyában ugy lészen, mint egy tömlötzben. A kérdós ilyen 
fólvetése modern, polgári gondolkodásra és igényre vall a XVII . század 
közepén kószült munkában. 
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283.2 másképen tselekedni, olyan, mint a ki meg indulásakor el lévelyedik. 
vagy hajo törést szenved még a portusban. — fr. „Faire autrement , est se 
fouruoyer du chemin dés l 'entrée, et faire naufrage dés le por t . " (p. V, 8) 
Ezzel a hasonlattal a pályaválasztás vallás-erkölcsi szempontját emeli k i ; 
imé erröl valo példa. Az okta tó bibliai példázat: Az Izraéliták, . . . Egyip-
tumban . . . Jaj pártos fiak, . . . Az idézet fordítása Káldi alapján készült; 
vö. a variáns eltérő fogalmazasát. 

286.3 A királyok historiája rettentö példát ad elönkben, Saul királynak 
személyében. — E részlet kerek előadását az erkölcsi célzat taglalása követi. 

286.14 egy varásló aszonyhoz — fr. „vne deuineresse," (p. V, 13) 
288.14 ps 142 — A kéziratban 74, a variánsban: 14. A kiadásban helye-

sen: „142" 
289.3 magadot kel meg visgálnod. — fr. „il faut se consulter soy-mesme" 

(p. V, 19) A választásról jó elöre kel gondolkodni, az előkészülethez önvizs-
gálat is kell. A tudatos ónvizsgálatot a szerző nyomatékkal ajánlja az ifjak-
nak. 

289.13 S. Ambr. libr 1. offi. 44. - Ld. előbb is, 762. 1. jegyz. 
289.14 A pogányok magok tudták ezt a szükséges tanátsot, a melyet egy az 

ö poétájok közül., ezt versben ki tette. — juvenal. XI. satyr. — Juvenalis X I . 
szatírájára a második könyvben is u ta l t ; ott is erre a gondolatra hivatko-
zott : üsmérd meg magad. magadot. 

„Egböl jö t t ez a szózat: ismerd meg magadat , 
el ne feledd, s forgasad ezt emlékezve szivedben, 
mig nősülni, vagy épp az a tyák szent testületébe 

vágyakozol [kimaradt: mer t Thersites sem kérte Achilles fegyvereit, 
s csak gúnyt a ra to t t félve Ulixes;] 
és mikor összezilált, rendkivül kétes ügyet vágysz 

védeni, fontold meg s döntsd el, mi vagy." 
A latin sorok: 

27 saeculus e caelo descendit nosce te ipsum 
28 figendum et memori t rac tandum pectore, sive 
29 coniugium quaeras vel sacri in par te senatus 
30 esse velis; [neque enim loricam poscit Achillis 
31 Thersites, in qua se t radueebat Vlixes; 
32 ancipitem] seu tu magno discrimine causam 
33 protegere adfectas, te consule, dic tibi quis sis, 

(D. Iuni Iuvenalis Satirae. D. I. Iuvenalis Szatírái latinul és magyarul. 
Ford. és jegyz. Muraközy Gyula. Bev. Horvá th Is tván Károly. Bp. 1964, 
242 — 43. X I , 27 — 30 és 3 2 - 3 3 . sor.) Vö. még D. Iunii Iuvenalis Saturarum 
libri V. Mit erklárenden Anmerkungen von Ludwig Friedlaender. I I . Band. 
Leipzig 1895, S. 492. Ld. a variárts szövegét is (622. 1.). 

290.11 (. . . tizen kilentz, vagy husz esztendös korodban:) A kiadásban is 
ez áll zárójelben. — A variánsban: (. . . tizen nyolcz esztendös korodban.:) 

291.20 I t t két utalás van a kiadásban idézettel: „Sap. 9. Psal. 24 ." (p. 
V, 23) 

292.4 Először „a két közónségesen valo rendek" közül kell választani, 
ezek a házaságon kivül valo, és a házaságban valo rendek, alabb mindegyikkel 
külön-külön foglalkozik. 
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294.20 A tanácsadók jó erkölcsüek, okosok. és ne hasznok keresök. legye-
nek, és ne legyenek elfogultak saját hivatásuk iránt, példának okáért,. egy, 
egyházi emhernek, nem kel az egyházi rendet jóvallani, se egy szerzetesnek a 
szerzetes rendet, . . . Sem a tanácsot, sem a választást nem kell elhirtelen-
kedni. — A fejezet vége mindkét kéziratban erősen össze van vonva; a ki-
adásban két utalás is van latin idézettel: Eccli. 8. Eccli. 9. (p. V, 29) 

294.20 VIII Rész — Hogy ha leheté az illyen választásban a szüléket hal-
gatni. — „Chap. VI I I . „S'i l faut écouter les Parens en ce choix." (p. V, 30) 
A kérdés fölvetése a feudális társadalmi kényszertől megszabadulni akaró 
nevelő gondolkodásat tükrözi; jogos erről szólni: mivel a gyakorta történik, 
hogy az élet rendének választását. meg gálollyák. vagy meg háborittyák a szülék, 
a kik szabadságot nem adnak gyermekeknek a választásra, fr. ,,Ie t ra i t te icy 
cette question, dautan t qu'il arriue souuent que le choix de l 'estat de vie 
est empéchó ou troublé par les Parens, qui ne donnent pas á leurs enfans 
la liberté de choisir: mais les determinent eux mesmes selon leur inclination, 
ou leurs interests. En quoy ils péchent tres grieuement, & ils se rendent 
coupables deuant Dieu de tous les desordres, & de tous les malheurs qui arriuent 
souuent, ou qui peuuent arriuer de leur iniuste procedé." (p. V, 30) A helyes 
szülői magatar tás : az erőszaktól, fenyegetéstől való tar tózkodás; ne a família 
hasznára, hanem gyermekük jövőjére tekintsenek. 

296.22 A szüléket illetb' lanáts. a gyermekek hivataloságirol. Vö. a variáns-
ban is. E cím fölött mindkét kéziratban lapszélességű aláhúzás van. Az i t t 
következő terjedelmes fejtegetés nincs meg az 1664-i francia kiadásban. 
Feltűnő, hogy a hosszú szöveghez egyetlen utalás sincs ! 

298.14 Az okoság arra tanittaná öket., hogy az ember természet szerént sza-
bad. és ura lévén tselekedetinek, . . . atyák. lévén, tartoznak a természet törvé-
nye szerént, afioknak jóvokot keresni, . . . A természet törvényeinek ilyen 
szembeállítása a feudális szokásokkal és érdekekkel pozitív álláspont; ninlsen 
a földön olyan hatalmaság, a ki igaságal arra kötelezhese., a mi ellenkezö az ö 
jóvával, . . . ez a határozott hang figyelemre méltó ! 

299.34 a papság, szerzeteség, és a házaság. ezekre soha sem kel kénszeriteni 
gyermekeket. — Erről előbb is volt szó; i t t különösen az erőszakos kiházasí-
tás ellen emel szót: az szüléknek nintsen hatalmok hogy arra kénazeriltsék 
gyermékeket, . . . a házaság olyan két rész közöt valo kötés,. a melyhez tellyeségel 
szükséges a szabadság. és az egy máshoz valo szeretet; ez modern (polgári) 
erkölcsi álláspont. 

302.12 A moralizáló iró intelmóvel: Kérem az atyákot, és az anyákot. kik 
ezt az intésimet fogják olvasni, hogy ezt a nagy dolgot igen meg visgállyák, . . . 
a pályaválasztásra vonatkozó fő gondolatokra irányítja a szülők figyelmét. 

303.18 levit. 10. — A kiadásban ez alat t még egy idézet utalással: „Levit . 
1." (p. V. 35) 

303.21 szent thamás. — S. th. 2. 2. ques. 134. art. 8. — Aquinoi Szent 
Tamás, Questiones quodlibetales (V. disputatae) 

304.15 Concil. Trid. sess. 22. cap 1. — Ld. előbb is többször. 
304.23 szent Oergely — Homi. 5. in Ev. — Nagy Sz. Gergely: Homiliae 

in Evangelia. 
305.1 S. Hier. in cap. 14. Ezechi. — Sz. Hieronimus homíliáiból. 
305.11 S. Bern. in dcclamalio — Már utal t rá előbb, 750. 1. jegyz. 
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305.18 . . . ha abban a tunyaságban esnek, mely oly közbnséges az egyháziak 
közöt,. — Gobinet bőven él egyházkritikai megjegyzésekkel; vö. alább is a 
beneficiariusok fösvénységéről. 

307.14 de hanem — de ha nem Vö. 757. 1. jegyz. 
308.2 S. Bern. in declama. — Ld. fentebb. 
308.20 három féle fogyatkozások — A variánsban is három; a kiadásban: 

,,I1 y a deux sortes de defauts . . ." (p. V, 42) 
308.26 az elmében valo fogyatkozások, a goromba. nehéz. tompa, és vállozo 

elme. a tudatlanság. vagy több illyenék. — ,,Les defauts d'esprit sont la gros-
siereté vn stupidité, la rudesse, la legereté d'esprit, l'ignorance et autres 
semblables . . ." (p. V, 42) Jó stílusjellemzés. 

310.13 S. Greg. lib 7. epist. 18. 21. — Nagy szent Gergely epistolái-
ból. 

310.8 valamint hogy a nyers fa. nem jó az épületre. és . . . nem hogy az 
épületet meg tartaná, de még le rontlya, — Egyházkrit ikával kapcsolatos szem-
léletes hasonlat. ,,Que comme le bois n 'est pas propre á estre employé aux 
bastimens, lors qu'il est encore tout vert et sortant de la foret, s'il n'est 
desseiché long temps, autrement il sert á rompre le bastiment plustost qu'á 
]e soűtenir." (p. V, 45) 

310.18 S. ílicr epist 1 — Hieronimus e művére már hivatkozott . 
310.24 S. Bern. lib. de conversione ad clericos — Előbb már utal t rá. Ez a 

szövegrész és utalás hiányzik a variánsból. vide cap. 17. 20. — A nyomtatás-
ban más számokkal: „27 28 29" 

311.3 S. Thom. 2. 2 quaest 89. art. 1. - Ld. előbb, 765. 1. jegyz. 
311.14 Sess. 25 cap. 12. — A t r identinumi gyűlés anyagát már idézte, 

765, 757. 1. jegyz. 
312.18 és mihent arendben valo meneleledet magadban el végezted, — Ax 

áll í tmányra vö. a lapalji szövegjegyz. A variánsban: és minek utánna már 
magadban el végezted volna. fr. , ,Et aussi-tost vostre resolution prise, appli-
quez-vous serieusement á ces deux-choses." (p. V, 49) 

312.30 szent Ambrus . . . Hieronimus . . . Oergely . . . Bernárd — Az i t t 
felsorolt auktorokra és művekre tóbbszór hivatkozott a szerző. 

313.24 lehetetlen hogy a tudatlan egy házi, henyélö, és tunya ne legyen. 
mert tudatlan lévén. nem gyönyörködhetik atanulásban., a mely az ö dolga 
volna, . . . fr. ,,I1 est impossible qu 'vn Ecclesiastique ignorant ne soit faineant 
et oisif, ne pouuant s'appliquer á l 'estude . . . comme on le voit tous les 
iours." (p. V, 51) A kulturált és művelt nevelő szigorú egyházkritikus. Ebben 
a törekvésében az általa kedvelt régi auktorok is támogatják. Erkölcs-
birálatát szemlóletessé teszi; szánalmas látni , a midön a pásztor meg nem 
lalálya a juhainak valo legeltetö helyt, a midön a kalauz az üdveségre vivö utat 
nem tudgya, . . . „lors que le guide ne connoit point le chemin par oú il doit 
conduire au salut" (p. V, 52) 

314.8 S. Bern. in declamationibus. — S. Aug. epist 184 — Mindegyik 
műre hivatkozott már. 

315.11 igen szomoru. és keservcs dolog, egy olyan szerzetes, a kinek tsak a 
köntöse szerzetes, . . . — fr. „c'est vne chose triste et deplorable qu'vn Reli-
gieux, qui n 'est Religieux que d 'habit . . ." (p. V, 54) A szerző a szerzetesi 
életben is súlyos fogyatkozásokat lát, s ezeket elítéli. 
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315.30 / Articulus. — A variánsban is így. A kiadásban nincs articulvis-
felosztás, a kiemelés és a szöveg azonban megegyezik a kéziratokéval. 

315.32 szent Thamás. — 2. 2. qu. 1G9 art. 1. sap. — Előbb is idézte. 
317.3 iS. Bern. hom de verbis domini — lib. de modo bene vivendi serm 

G6. — Mindkettőből tóbbször idézett már. — A variánsban és a kiadásban 
még egy hivatkozás: Serm. de tr ibus ordinibus Ecclesiae. (p. V, 57) 

318.12 hanem — ha nem 
318.28 psalm. 48. — Megvan a variánsban is. Az utalás s a hozzá tartozó 

bekezdés nincs meg az 1664-i kiadásban. 
319.1 1 reg. 15. — Ez is kapcsolatos Sámuellel, de a kiadás utalása 

pontosabb: „1 Reg. 3 . " (p. V, 59). Fölótte még egy hívatkozás, ami a vari-
ánsban is megvan: matth. 14 

319.18 3. Mindenek felet ne végez semmit is a magad fejétöl. és jó tanács 
nélkül, . . . — fr. „4. Sur toutes choses, ne resoudez rien de vostre teste, et 
sans prendre bon conseil." (p. V, 60) A bekezdésszámozás eggyel eltér; 
valószínűleg elnézésből. A variánsban egyezik a kiadással. 

320.5 valamint szent Ambrus mondgya — Ld. a variánsban is, de idézet 
nélkül. A kiadásban ez a hivatkozás nincs meg; a szöveg többi része egyezik 
(a variánsban rövidebb). 

320.25 ehez egy különös articulust teszek. — Ez a mondat nincs meg a 
variánsban, de a III Articulus megvan, csak rövidebben. A kiadásban 
viszont hiányzik az utaló mondat , s a következő articulusnak megfclelő 
szövegrész is. 

321.9 A kiadásban i t t utalás áll: „ 1 . Joan. 4 . " (p. V, 62) A következő 
articulus elején ismétlődik. 

323.3 XI Rész. A világi életnek külömb féle rendeiröl — Chap. X I . ,,Des 
diuers estats de la vie seculiere." Ezt a fejezetet Mikes XI Articulus. -sal 
jelzi; a táblában helyesen: 11 Rész. Ez oszlik öt articulusra. Vö. a 1102. sz. 
szóvegjegyz. 

323.12 / Articulus. A fb' renden lévőkrol, és azokrol, akik igazgatnak. — 
,,De la condition des grands, et de ceux qui gouuernent les aut res ." (p. V, 
63) Egész t raktá tussá növesztett fejtegetéseit bibliai forrásokra és terjedel-
mes Agoston-idézetekre alapozza a szerző. A királyoknak és fejedelmeknek 
ajánlott „keresztyéni t udományoka t " négy pontba foglalja: 1) ne légy 
kevély és felfuvalkodott, inkább alázd meg magadat ; 2) azok akiknek pa-
rantsolsz, nem te éretted teremtettek, hanem te, ö érettek. „Scachez que ceux 
ausquels vous commandez, ne sont pas faits pour vous: mais vous pour 
eux ." 3) Istentől vet ted hata lmadat , számadással tartozol neki; 4) kemény 
itélettel lesznek azokhoz. a kik igazgatnak. és hogy a hatalmasok hatalmasab 
büntetést fognak szenvedni. 

Gobinet kónyve 1655-ben jelent meg, a XIV. Lajos kiskorúsága (1643 — 
1651) utáni években, a nagykorúsított abszolút uralkodó (Monarque de droit 
divin, seul) hatalomátvételének időszakában. A hatalmasokról szóló gon-
dolatok nagyon is időszerűek voltak a Fronde utáni években. 

A szerző merészen bíráló szemszögből tekint a hatalmasok „igazgatására". 
Izrael királyának jéroboámnak historiájára emlékezteti azokat, akik hatal-
mukkal visszaélnek; a szent irás. olyan irtozva szól annak anyomorultnak 
példájárol. Az alat tvalókat bölcsességgel, jósággal és igazsággal („Sagesse, 

767 



Bonté, Iustice") kell kormányozni, mert — szögezi le szokatlan élességgel — 
a hatalom, bölcseség nélkül, oktalan állathoz valo. jóság nélkül, kegyetlenség. és 
igaság nélkül. tolvajság. „L 'author i té exercée sans la sagesse est vne brutal i té ; 
sans la bonté c'est vne tyrannie; et sans la iustice c'est vn brigandage." 
(p. V, 68) Az alattvalók párt ján áll; örömest halgasad. az el nyomottak pana-
szit, . . . az igen nagy rosz anagy uraknál., hogy a szegények nehezen mehet-
nek elejekben., hogy panaszokot néki meg mondhasák. Az udvaroncok sisera-
hadára célozva tanácsolja: üzd el magadtol a hizelkedöket, „Chassez loin de 
vous les flatteurs, et estimez que ce sont vos plus grands ennemis, . . ." In tő 
példa a Juda királyának Joásnak nyomorult példája. a ki . . . nyomorultul 
•el vetemedék . . . az udvariak hizelkedések miat. A „nagy uraknak" is hall-
gatni kell a jó szóra: utállyad a hizelkedöket, és szeresed azokot. kik az igazsá-
got néked meg mondgyák, mutasad jó kedvedet azokhoz a kik téged meg intenek. 

Rámuta t a feudális főurak és jobbágyaik alapvető helyzetére is: Oltal-
mazad magadot a fösvénységtöl., és a pénz telhetetlenségétöl, ezajö renden lévök-
nek mirigye, . . . suhajtozik a nép, a nagy renden lévöknek. igasságtalan. és 
kegyetlenségek alat, . . . „Gardez vous de l'auarice & de ce desir insatiable 
d 'argent, qui est la peste des Grands, & de ceux qui gouuernent, & qui leur 
fait commettre vne infinité de crimes. Car de la viennent les iniustices, les 
violences, les oppressions des innocens, les exactions iniques, & mille autres 
desordres, qui font gemir les peuples sous l'iniustice & la tyrannie des Grands, 
que Dieu deteste t a n t par ses Prophetes ." (p. V, 70) A Bölcsesség könyvéből 
rettentö intéseket citál a nagy uraknak, majd egy összefüggő ágostoni részlet-
ben leírja a nagy renden lévöknek köteleségit. 

Ezeket a gondolatokat azért emeltük ki, mivel a Leveleskönyvhen is talál-
kozunk hasonlókkal (vö. a 32, 39, 43, 51, 09, 85. lev. és jegyz. 1720-1727) 
a fejedelmek kötelességeiről, ld. i t t Rákócziról is. A rodostói filozófus kéz-
i ra tában igy ir erről a korjellemző témáról: 

,,A fejedelem földi Isten, az Ég közönséges háza, az értelmek és elmék 
vezére, forgassák az Eget nem magok, hanem népek hasznára. A fejedelem 
Nap, a vezérek csillagok, világosságot a Naptól vesznek, hogy azt viszont 
megtéritsék és visszaadják. A fejedelem hajósmester: az ország hajó, az 
vezérek kormányosok. Azt kívánom, minden fejedelem Alphonsus legyen, 
kinek címere fiait vérével éltető pelikán volt, föliben írva: Törvényért és 
az Népért. Amely nap királlyá lettél, magadnak meghalván, másoknak élni 
kezdtól." (Rákóczi Emlékkönyv I I , i. m. 10.) 

„Egy hit, egy törvény, egy királya a természetnek vezérlete szerint is. 
Dícsértessék a democratia és aristocratia, de az monarchia tulajdonsága 
szerént feljebbhaladja, övé a nyereség. . . . Azórt egy fejedelme, egy feje 
légyen minden birodalomnak, ha két feje vagyon, re t tentő váz; ha feje 
három, cerberus; ha pedig hét feje vagyon, hidra. H á t mikor a fejedelmek 
atyafiasok s barátosok? Julius császár és Pompejus olyanok voltak, de az 
irígység egyben vesztvén őket, ellenségévé te t te egymásnak. Romulus és 
Remus egy anyának méhében elfértek, egy országban el nem fértek. Nem 
jó egy háznál sok gazda, egy seregben sok hadnagy, egy hajóban több kor-
mányos, egy kalastromban sok gvárdián; sok agár között a nyúl, sok bába 
kózótt elvész a gyermek." (I. m. I I , 13.) 

„Boldog fejedelem alattvalóinak atyja: annyi fia, mennyi jobbágya, 
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minden őriző és fegyver nélkül bát ran alhatik ölökben; mint fiainak, úgy 
parancsol, mint fiai, úgy szolgálnak. Ha meghal, mi hallatik ? Az mely kegyes, 
dícséretes fejedelem vala e z ! Mint a tyánk, úgy parancsolt. Mint a tyánk, 
úgy halt meg; békével nyugodjék, fiai könnyhullatásában csendesen temette-
tik. Megholt és béfödik koporsójával. Nem holt meg, mert az hívei kedves 
emlékezetében él örökké, azt írván koporsójára: Ez jámbor fejedelem esak 
abban vétet t , hogy meghólt ." (I. m. I I , 13.) 

326.14 S. Aug. lib 5. de civit. Dei cap 24. — Ágoston egyik főműve a 
410— 30-as évekből: De civitate Dei. Ld. alább is a szövegben. 

327.19 Ezech.32. — A kiadásban fölötte még egy utalás idózettel: „Isaiae 
3 " (p. V, 70) 

328.22 senki személyét nem válogattya, — Vö. a lapalji szövegkritikai 
jegyz. Káldinál: „válogat tya" ; a variánsban: senkinek személlyének nem 
kedvez. Mikes az egész passzust Káldi alapján írta le. A kiadásban és a va-
riánsban utalás is: sap. 6. A varians fogalmazása eltérő. Hasonlókóppen 
különbözik a korábbi és a későbbi fogalmazásban a terjedelmes ágostoni 
részlet fordítása is. 

330.22 A Birák. és a Magistratusok hivatallyirol. — ,,Des Charges de 
Iustice et de Magistrature." azon légy hogy ebben a hivatalban tudos lehess., 
és igen alkalmatos, . . . — Tanulással elért tudás és meggondolt okos cselek-
vés: ez a szerző ideálja minden munkaterületen. 

331.5 2 parál. 19. — A kéziratban pontat lanul : 2 paral. 1. 
331.23 A bírói foglalkozás erkölcsi há t tere : Az ajándék. soha meg ne ront-

son légedet a melyet ugy kel egy jó bironak el kerülni valamint a mirigyet. „Ne 
vous laissez iamais corrompre, ny par les presens qu 'vn bon Iuge doit fuir 
comme la peste . . ." Társadalmi vonatkozások: a gazdagokot szabadoson 
botsátlyák magokhoz. kedvezésel halgattyák öket, a dolgokot tsak hamar el vége-
zik. és mindenben kedveket keresik, — Ezzel szemben a közép rendüek, és a 
szegények, feléjek sem mehetnek., kemény szókót vesznek., az ö dolgokot el halo-
gatlyák. „5 . Gardez-vous de l 'acceptation des personnes, c'est vn mal qui 
se glisse facilement dans l'esprit des Iuges & des Magistrats, & qui leur fait 
faire beaucoup d'injustices. Ils donnent libre accés aux riches, ils les écou-
tent fauorablement, expedient leurs affaires, les fauorisent en tou t : mais 
les pauures, & et les mediocres ne peuuent trouuer d'entrée chez eux; ils 
en sont rebutez, leurs affaires negligées, & tirées en des longueurs extrómes 
qui les ruinent souuent, ou les incommodent notablement ." A bíró álljon 
ellen „minden tehetségével" az igazságtalanságoknak a melyeket . . . a 
gonoszok kóvetik, föképpen a nagy renden lévök. „ü. Soyez ferme á resister 
au mal, aux injustices, aux violences, que vous voyez exercer par les mé-
chans, & sur tout par les Grands . . . " ne hogy meg ijedvén valamely nagy 
renden lévönek szine elöt. kóteleségedet el ne mulasad. Társadalmi rokonszenve 
i t t is megnyilvánul: Légy gyámola a szegényeknek, özvegyeknek, árváknak, és 
mind azoknak. a kik igaságtalanságot szenvednek, . . . „Soyez le protecteur 
des pauures, des vefues, des orphelins, et de tous ceux qui souffrent in-
justice . . ." (p. V, 68; a kiadásban rossz a lapszámozás, 70 után újra 60-nal 
számoz). 

332.8 I t t a kiadásban utalás van: „Iererh. 5 . " 
333.34 Exod. 18 — Mindkót kéziratban pontat lanul : Exod. 8 
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334.4 Az udvari eletröl. — „De la Vie de la Cour." A tömór artikulus 
mondanivalójának lényege: az udvari élet bírálata, ill. erkölcsi tanácsok 
összegezése. A nemesekkel szembeni polgári kri t ika jut kifejezésre az erkölcs-
bíráló elítélő hangjában. A variánsban ez az artikulus kb. még egyszer ilyen 
terjedelmű, a 4. pont tó l bővül ki. 

Az udvar i életben minden rossz megtalálható, amit a szerző eddig fel-
hozott a gazdagokkal és a nemesekkel szemben: az olyan élet, a melyben 
tellyeségel uralkodik a kevélység, a nagyra vágyás. a hivalkodás. a heverés. a 
tzifrálkodás. a mértekletlenség, a mód nélkül valo gyönyörüségeknek szeretete, 
a viiági jóknak telhetetlensége, — kétszínű udvaroncok, irigyek, álnokok, 
hamis barétok gyülekezete, ki ki tsak a maga hasznárol, és szerentséjiröl 
gondolkodik. Képmuta tás , csalárdság, bosszúállás, emberileg lealacsonyító 
jelenségek, méltatlan maga meg alázások. „Cette vie est toute pleine de dan-
gers & de precipies qu'il est tres-mal-aisé d'éuiter a ceux qui y sont engagez. 
Les vertus communes s'y corrompent facilement, les plus solides y sont fort 
ébranlées, & il est tres-difficile de ne s'y perdre pas. C'est vne vie en laquelle 
on voit regner absolument l'orgueil, l 'ambition, la vanité, l'oisiueté, le luxe, 
l ' intemperance, l 'amour desordonné des plaisirs, la conuoitise insatiable des 
biens du monde. S'il y a de la Religion, elle n ' y est qu'en mines & en hypo-
crisie; chacun en fait paroitre au tan t qu'il en a besoin, pour paruenir á ses 
fins. La solide Vertu y est méprisée, mocquée, & souuent persecutée. Vn 
desir insatiable de s'agrandir y occupe tous les esprits: chacun ne pense qu'á 
ses interests, & á sa fortune. De lá les flatteries enuers les Grands, les láches 
complaisances enuers tout le monde, les soúmissions indignes, les fausses 
amitiez, les dissimulations qui font faire bon visage á ceux qu'on hait mor-
tellement dans le coeur. De lá les enuies, les fourbes, les tromperies, les 
intrigues malicieuses, les moyens iniques pour supplanter les autres, & pour 
s'agrandir á leurs dépens. De lá les inimitiez irreconciliables, les vengeances, 
& beaucoup d'accidens funestes." (p. V, 71) Mikes oly szakértelemmel és 
jellemző stilizálással fordította le ezt az éleslátású, társadalombírálat tá 
mélyült részletet, mint akinek olvasmányélménye mellett bő emberi tapasz-
ta la ta volt ahhoz, hogy ossza a francia szerző kritikus véleményét az udvar i 
életről. (A levélíró Mikes is jó társadalombíráló.) 

A rodostói bujdosók udvarában nem Mikes volt az egyetlen, aki elgon-
dolkodott a nemesi udvari élet sorskérdéseiről. Kiss I s tván filozofikus mun-
kájában általános érvényű megfogalmazásban állítja elénk az udvari embert . 
Kézirata kezdő soraiban írja: „Valaki kőzjót keres vagy szerez, magános 
nyereségre vagy jóra ne is nézzen, se ne tekéntsen. A Magános vagy rész 
szerónt való jónak kereseti, az kőzjónak romlási. A ki csak magát vagy ma-
gáét keresi, a kőzjót elveszti." Ez a platóni gondolat vezeti be a rodostói 
Magyar Phylosophya első részét. S a szerző mintegy konkretizálja az általá-
nos elv rögzítése u tán saját „udvar i " helyzetét: „ha elvész hazád, elveszett 
hajód, nyomorult reménység, ha deszkán ragadsz". A bujdosó kuruc filozó-
fus ezt kóvetőleg meglehetősen sötét színekkel ecseteli az udvari ember éle-
té t , korlátozott lehetőségeit. 

,,Az udvari ember eladta szabadságát; másé, nem magáé. Fényes rabság 
az udvari dicsőség. O mennyi főrend kívánkozik az udvarba ! Udvarba ké-
redzenek; alig fogadják be őket. Aranyszájú Szt. János az udvari tiszteket 
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(tisztsógeket) köteleknek nevezi, mégis mely igen kívánják! Az udvari 
ember maga ítéleti szerint legszerencsésebb, hogy így leköttetet t . Szeren-
csétlen szerencse ! Az igazán szerencsés az, aki szabad akarat já t követheti , 
mástól senkitől nem függ, meg nem gátoltatik, nem kényszeríttetik. Ha 
császárnak barát ja, vajjon senki nem kényszeríti-e ? Boldog vagy? Allj elő 
udvari ember s mondd meg nekünk: azóta többet s jobban aludtál-e, mint 
azelőtt, amikor a császár szolgája nem voltál? . . . Az udvari ember hogyan 
lehet a magáé ? Reggel mindjárt a külső házban megállapodik, órákat tölt 
hivatala szerint, egyszóval egészen a fejedelem parancsolatátúl függ: ha 
csengetnek, felugrik, megijed, min tha menykő esett volna mellette, mindent 
széllyel hány, elvét, az ajtóban terem, mi t mond vagy parancsol valaki; 
ideje magának semmi sincsen, semmi tulajdon helye; más asztalától él; 
valamikor fejedelmét látja, meghaloványodik, megpirul, té tova futos, min-
denkor fél: mennyi térdet hajt , süveget vét, mindent a fejedelemnek, min-
dent másnak, magának semmit. Aristoteles ebédlik, mikor Sándor akarja: 
Diogenes, mikor Diogenes akarja. Diogenes mondta , mikor meghallotta, 
hogy Aristoteles udvarba állott: Az udvari élet tyúkketrec . Az udvariak 
kal i tkába vannak zárva; valaki szabadságát szereti, az udvar t kerülje." 
(Rákóczi-Emlékkönyv I I , i. m. 13 — 14.) 

„Vagyon néműnemű igazság az hamis politicusokban vagy udvariakban is, 
de homályos orcájoknak, beszédeknek különböző a fedele. Gomorrhai — 
Sodomai alma: kívül megérettnek látszik, belől tüzes hamu, ha szorítják, 
porrá lesz. I rot t kép: festékkel jelenti a valóságnak hamis ábrázatját . Tükör: 
szeme előtt mutogatja a t e t t e te t t igazságnak ábrázatját . Arnyék: igazság 
képét hazudja. A valóságos igazság nem homályos, nem fedezett, nem palás-
tol t ; megcsalhat, nem tulajdonsága miat t , hanem aki rosszul látja vagy 
hallja. Ügy áll mint a föld a merő igazság, mógis azt véled, hogy mozog, 
ha fejedet álnokság szédíti. A világos igazság olyan mint a nap : mégsem látod, 
ha elmédet az oktalanság megvakít ja". 

,,Nem illik udvari emberhez szivét-elméjét mindenek előtt tárva-nyi tva 
tar tani . Igyekezeted rejtekben, t i tokban légyen, hogy az ellenség fel ne 
fordíthassa. Kívánságidot tet tesd, ha nagy dologon igyekezel; az miket 
láttál, mintha nem lá t tad volna, az miket hallottál , mintha nem hallottad 
volna. Veled ellenkező félnek reménysóge gyakran megcsalatik, ha eszében 
vészi, hogy az, miket ő forral, nálad tudva vannak. Ugyanis ha t i toknak 
véli, arra nem fakad, hogy álnoksággal vagy visszás igyekezetivel meg-
csaljon. Szükséges az udvari embernek tanácsi t t i tokban ta r tan i , sőt ha 
lehet, cselekedetit is; valamit leginkább cselekszik, legkevésbbé cselekedje. 
Gyakran véghez mégyen képmutatással az, mi fegyverrel véghez nem mehet 
és külónbóző úton végét érhetni a dolognak, kit nem lehetne nyilván véghez 
vinni ." (I. m. I I , 14.) 

A politikusok nagy része „álnokság kovácsi, csalárdság mesteri, t e t te tn i 
jók, képmuta tn i elmések, históriákban vagy példákban csalárd hiúzok, 
mesékben mindenüt t százszemű Argusok, hármas lelkű Anteusok, hétfejű 
hidrák, háromszívű Perionok, róka- s oroszlánbőrbe öltözött Machiavelhi-
sok, t i tkon mást suttogó, nyilván mást kiáltó re t tentő vázok: kit nem csal-
nak meg? Madarász annyi tőr t s horgot, vadász annyi hálót nem vete t t . 
Ha valamikor, mostani időben bizonyodik Petrarca mondása: Az csalárd-
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ságok mestereit újjal mutogatják; aki legjobban tud csalni, az okosabb. 
Mondván Lysanderrel: valahol az oroszlán bőre nem használ, rókabőrt húz-
zál. Tiberiushoz hasonlók, ki minden indulati t , szándékit el t i tkolta: az mit 
kívánt , nem mondot ta , beszédével akaratja ellenkezett. Az mire vágyott , 
gyalázta; az kit utál t , ölelte, ok nélkül megharagudt, harag nélkül felindult; 
úgy sanyargat ta barát i t , mint ellenségeit, azt akarván, hogy az fejedelem 
természetit senki ne ismérje. De mit nyert véle ? Tiberiusnak senki nem 
hit t , igaz barát ja senki nem volt; mindenek gyűlölségében elepedt szegény 
udvari hős ." (I. m. I I , 15.) 

,,Az udvari életnek vagy politikának gyakorlás az élete. Az udvari élet 
gyakorlás nélkül óg nap nélkül, fa ág nélkül, test lélek nélkül. Gyakorlás 
minden." Ez pedig megtanítja az udvari embert arra, hogy ,,az örvendezők 
között víg, a sírók között szomorú, bölcsek kózött tudós legyen, az meg-
értők között tar tsa magát , tuda t lanok között t i tkolja el tudományát . Min-
deneket magához édesítsen, legkisebbeket is, kiket jóakarat ta l , kiket ember-
séggel, kiket becsületes köszöntéssel, kiket szolgálatjának ajánlatával, kiket 
orcája vidámságával, kiket ajándókkal igyekezzék meggyőzni s magáévá 
tenni. Mindenek kedvét, humorát ismerje, elméjét kitanulja. Ha ifjakkal 
vagyon, adjon valamit az időnek, engedjen valamit az ifjúságnak; ha vének-
kel, idejüket böcsülje. Ha idegenekkel, tar tózkodva, ha földiekkel, bátrab-
ban nyájaskodjók." (Rákóczi-Emlékkönyv I I , 16 — 17. A részleteket a kéz-
i ra t ta l tör tént összevetés alapjén idéztük.) 

335.29 a jó könyvek olvasásával. — fr. „par la lecture des bons liures;" 
(p. V, 73) Ez gyakori jótanács az ifjak részére. 

336.1 A hadi rendröl. — ,,De la Profession des Armes." (p. V, 74) Erkölcsi 
jellemzésének fő vonásai: vallástálanság (sőt: ,,1'atheisme"), káromkodás, 
t isztátalanság, párbaj , húzásvonás, lopás, erőszak. 

336.30 S. Aug. serm. 19. de verbis Domini — S. Aug. epist 205 ad bonifa-
cium — Mindkét műre utal t már. 

337.1 Ne tarttsad abban a nemesi vért, . . . hogy . . . mindenel meg vere-
kedgyél, . . . , ,3 . Ne mettez point la generosité & le courage á faire le vaillant, 
á ne souffrir rien de personne, á vous bat t re á toute rencontre: Mais á seruir 
fidelement & courageusement vótre Prince & vötre Patrie dans les occasions." 
(p. V, 76) Mikes ide olvasztotta be folytatólag a 4. pontot . „4. Munissez-
vous contre la tyrannie des duels par vne ferme resolution de ne vous ba t t re 
iamais en duel . . . " : ted fel magadban., hogy soha senkivel duellumban meg 
nem verekedel, — A szerző előbb is elítélte a párbajozást; az ember ellen 
elkóvethető nagy bűnnek tar t ja , a duellum szintén olyan nagy vétek, valamint 
agyilkoság, „C'est vn crime aussi grand que l'homicide est grand et enorme." 
(p. V, 78) Ez előtt egy terjedelmes bekezdés van még a kiadásban; a variáns-
ban lefordította. — A párbajt Richelieu t i l to t ta meg 1626-ban. 

337.25 Abel vére. kainellen. — A kiadásban és variánsban utalás is: Genes 4. 
— A szövegben a variánshoz képest rövidített . A bekezdés végén még egy 
utalás: „ Iob 24." (p. V, 79) 

337.31 kerüld el. . . a versengelést. — A „versengelés" szót eddig csak 
i t t ta lá l tuk Mikesnél. Vö. a variáns fogalmazását is. „Euitez les causes des 
duels, comme les querelles, et les inimitiez." (p. V, 81) Az előző szövegrész 
a variánshoz képest rövidebb. 
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338.16 Légy örömest segittségel a nyomorultákhoz, . . . — Az ide tar tozó 
utalás: „Prov. 24." (p. V, 82) 

339.1 V Articulus — A világi életnek. meg más rendeiröl. — Article V. 
„Des autres Conditions de la Vie seculiere." A variánsból hiányzik. — A be-
muta to t t t ípusok: prókátorok és notáriusok, orvosdoktorok, kereskedők és 
mesteremberek. A prókátorok és a kereskedők munkájával kapcsolatos 
(csalárdság, álnokság, ravaszság, fösvénység, hamisság stb. elkerülése) 
figyelmeztetések mellett új vonás: az orvos doktorok, akik gyakorta abban is 
vétenek hogy a természetnek igen sokat tulajdonittanak. és az Istennek igen 
keveset. „Trop libres & attr ibuer beaucoup á la nature , & peu á Dieu, qui est 
autheur de la na ture ; & autres ehoses semblables." (p. V, 85) Célzás a XVII . 
században erősödő természettudományi érdeklődés nyomán kibontakozó 
természetfilozófia hatására. 

339.12 A nyomtatásban i t t utalás van latin idézettel: , ,S. Bern. lib. de 
Consideratione cap. 10." (p. V, 84) 

340.12 XII Rész — A hazaság rendéröl. — A három articulusra tagolt 
terjedelmes fejezetben bibliai-erkölcsi szempontok dominálnak. A pedagógiai 
követelmények, már ismert gondolatok, a gyermekek nevelésével kapcsola-
tosan merülnek föl. A kiadásból az egész rész hiányzik. 

342.7 a gyanoság. — féltékenység. 
342.29 Hogy mitsoda készületel kel lenni a házaság rendéhez — Fontos a 

józan előkészület; nagy fogyatkozás van a választásban nem üsmérvén. se 
elméjit, se szokását. se természetit. a személynek. a kivel hollig kel lakni. és 
egyebet nem tekintenek tsak a hasznot. . . . Ellenben: Egy okos, és értelmes 
aszony. az Islen ajándéka. 

347.20 olvasad a Tobiás historiájál. abban meg látod példáját a szent háza-
ságnak. — Tóbiás könyve írja le az ifjú Tóbiás regényes tör ténetbe illő 
házasságát Sárával; az asszonyt előbb emlí tet te: emlékezél meg a sára hét 
férjeinek rettentö példájokrol, a kiket az 'órd'óg meg ölé lakadalmok napján. 

348.12 S. Bern. Serm 2. de nuptiis — A műre már hivatkozot t (Sermo-
nes). Az utalás és idézet nincs meg a variánsban. 

350.12 XIII Rész — A Nbtelenségnek rendéröl — Olyan világiaknak szóló 
intelmek, akik nem akarnak megházasodni. Ez a fejezet nincs meg sem 
a kiadásban (1664), sem a variánsban. De megvan az 1677-i k iadásban ,,De 
l 'E ta t du Celibat". 

352.19 <S. Fulg. lib de virginitate — A kézirat elején említett Szent Ful-
gentius könyve, ld. 738. 1. jegyz. 

354.12 XIV. Rész — Igen hasznos intések, melyek az olyan Ifiakot tekéntik. 
a kik a világban kezdenek lépni. — A variánsban az előbbi eltérés következ-
tében ez a fejezet a Tizen harmadik Resz — A kiadásban pedig: Chap. X I I . 
„Advis t res- importans povr les Ievnes-gens qvi commencent á entrer dans 
le monde ." A fejezet t izenegy intést tar ta lmaz. A variánsban intés helyett 
oktatás („advis") áll. 

355.21 az uj társaságok a melyeket gyakorollyák., — amelyeket látogatnak, 
fr. „Les nouuelles compagnies qu'ils frequentent, oü ils prennent bien-tost 
l'esprit dvi monde, la van i té , la superbe, l 'amour des plaisirs, les maximes 
du monde, l 'imitation des méchans, & la eorruption entiere des moeurs ." 
(p. V, 88) 
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356.3 Szent Agoston — lib 2. conf. c 3. — Ez az utolsó idézet a gyakran 
említett Confessionesból, vö. a 735. 1. jegyz. 

358.13 III Intés. — Hogy szorgalmatoságal el kel kerülni a rosz társaságot, 
— Erről í r ta a harmadik könyv 6. részét. A legg elsó' tör, Var. leg elsö lesse 
az ördögnek, előbb keleptze is volt már. „C'est le premier piege qui le Diable 
dresse . . ." (p. V, 93) 

359.5 A kiadásban itt is van utalás: „Paral . 24." (p. V, 94) 
359.17 IV Intés — Hogy valamely hasznos foglalatoságra kel magát adni, 

a heverés el kerülésiért a mely veszedelmes — I t t a harmadik könyv 7. részé-
ben leírt gondolatokra utal . 

360.3 A tanulás és fölkészülés nem független az élet által megszabott 
feladatoktól: jó idején foglallyád magadot valamely rendes munkában., és leg 
elöbször a mely hasznodra legyen., hogy alkalmatos, és tudos légy a hivatalban. 
a melyre adod magadot, . . . Gobinet és Mikes nem a jezsuita oktatási rend-
szer alapján állnak; a reáliák, a hasznos ismeretek tanulását szorgalmazzák: 
foglallyad magadot. a szent, és a világi historiákban. a geographiában., a nyel-
vek tanulásában., és más illyen tisztésséges. hasznos. és kedves tanulásokban, . . . 
„Ajoűtez y les études propres á perfectionner l'esprit, comme l'étude de 
l 'Histoire, t a n t sainte que prophane, le Chronologie, la Geographie, les 
belles Langues, les bons Autheurs, & autres semblables études qui sont tout 
ensemble, honnestes, vtiles, & agreables. Si vous voulez trauailler, vous ne 
trouuerez que t rop de moyens de bien employer vostre t emps : & ouvtt, 
l 'vtilité de vostre trauail , vous y receurez des plaisirs tres-purs, & des satis-
factions d'esprit, ausquelles tous les plaisirs du monde ne sont pas com-
parables." (p. V, 97) Vö. a témáról a Leveleskónyvhen a 62. lev. jegyz. 

360.15 V Intés — Hogy az ifiak. rend szerentvalo veszedelminek. ezen három 
okait el kel kerülni, A bort, a játékot, és a tisztátalanságot, — A rövidre fogott 
intelmek a harmadik könyv 8. és 9., ill. a negyedik könyv 19. részének 
gondolatait summázzák. 

362.1 a ki változo, olyan mint a madár aki el hagya fészkit, . . . ide s'tová 
repülvén sohult meg nem állapodik. — A bibliai hasonlatot (Prov. 27, 8) 
szemléletesebbé téve jellemzi a szerző a foglalkozásában el nem mélyedő, 
„h iva ta lá t " cserélgető, munkájában állhatatlan ifjút. A VI Intés és a VII 
Intés az ötödik könyvben kifejtettekre, az élet rendének megválasztásáról 
mondot takra vonatkozik. 

364.20 az ispotályokot — a kórházakat (,,les Hospi taux") 
364.26 a hagyot dolgok — a rendelt dolgok (,,les choses commandees") 
365.17 Igen hoszas volnék, hogy ha minden féle szines áitatoságot elödben 

adnék., — fr. ,,Ie serois t rop long á vous déduire toutes les sortes de fausses 
pietez." (p. V, 106) a mély kevély. ésmaga nagyzó, — ,,vne vertu superbe et 
arrogante, qui méprise les autres . . ." Var. kevély. és magáhit. Ez az intés 
a legterjedelmesebb s a legérdekesebb témájú: a különc álszentekről és kép-
mutatókról szól. Az „állandó és a valóságos jó erkölcs" nevében bírál vilá-
giakat és egyháziakat a „tsalando és szines ái tatoságért" . Az álszenteskedő 
korjelenség; emlékezetes t ípusát Moliére örökítette meg (Tartuffe). 

366.32 iS. aug serm. 20. de verb. apostoli — Már többször hivatkozott rá . 
Alat ta még két utalás latin idézettel: „ Iob . 15." és „Rom. 1." (p. V, 121), 
a következő idézethez beírtuk a kiadas uta lását : „1 . Tim." (p. V, 122) 
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367.4 azok az eszközök pedig, . . . — fr. „Ces machines sont l ' impieté, 
l'heresie, & le libertinage. L'impieté des méchans: l'heresie des Nouateurs 
en mariere de Religion: & le libertinage de quelques mauuais Catholi-
ques" (p. V, 121) Vö. ehhez a 2. könyvben a rossz könyvekre vonatkozó 
jegyz-

368.1 S. Cypr. lib de unitate. Ecclesiae — Cyprianus a De uni ta te eccle-
siae c. művében örökítette meg a pápával folytatott vitája u t án elveit, egy-
házügyi elgondolásait. 

368.17 S. Aug. lib de ulilitate credendi circa finem. — Ágoston 391-ből 
való műve. 

370.11 XV Bész — Variáns: Tizen negyedik Rész Chap. X I I I . „Des Ma-
ximes Chretiennes." A fejezetben 13 egység („Maxime") Tudomány van; a 
variánsban ugyanannyi intés. 

370.18 E sorokhoz utalás a kiadásban: „Heb . 1 1 . " (p. V, 127) latin idé-
zettel. 

370.30 matth. 16. — Előtte és vitána is van még utalás: „Mat th . 1 1 . " és 
„Mat th . 7." (p. V, 128) mindegyik latin idézettel. 

372.18 hát té fiam gondolkodolé erröl, kerülödé ezt . . . — Figyelemfölkeltő 
stílusfordulat a moralizáló meditációs próza élénkítésére. A két utolsó mon-
dat nincs meg az 1664-i kiadásban. 

375.8 S. Hier. epist. ad celantiam — Hieronimus eme epistolájára már 
tóbbszór utal t . — A margón iS. Hier. fölött még két utalás latin idézettel: 
„Math. 17." és „Math. 23 . " (p. V, 134) 

375.13 Ehhez utalás a kiadásban: „Psal . 143." (p. V, 135) latin idézettel; 
a variánsban megvan. 

376.3 S. Bern. serm. 3. de nativ. — Sz. Bernát Sermóira is gyakran hivat-
kozott, De nat ivi ta te . 

376.10 Jgen is kedves fiam. valami evilágban vagyon a tsak hejában valoság. 
— „Ovy, cher Theotime, car tout ce qui est en ce monde n'est que vanité. 
II n 'y a rien de solide que Dieu, & en Dieu. Vanité des vanitez, dit le Sage, 
et toutes choses sont vanitez. Tout ce qui est icy n'est rien, tout cela passe 
comme l'ombre & la fumée." (p. V, 136) „Vanitas vani ta tum et omnia vani-
t a s . " (Eccles. 1) — Kedvelt szólam Mikes Leveleskönyvéhen s a fordítások-
ban is. 

376.25 <S. Aug. tract. 1 in ep. 2. S. joan. — Agoston e munkáját is idézte 
néhányszor, vö. 760. 1. jegyz. 

377.1 Utolso Bész. A végig valo meg maradásrol. — Chapitre dernier. 
„De la Perseuerance." (p. V, 138) 

377.30 gyakorta ugy történik az emberekel. valamint láttyuk a fákban, a 
melyek szép virágokot hoznak tavaszal, de öszel gyümölcs nintsen rajtok. — 
Természeti hasonlat erkölcsi célzattal. „ E t qu'il arriue assez souuent aux 
hommes comme aux arbres, qui portent de belles fleurs au pr intemps; & 
point de fruicts en l 'Automne." (p. V, 139) 

378.10 De ez iránt a Salamon példája irtoztató — „Mais celuy de Salomon 
est effroyable en cette mat iere ." (p. V, 140) Bölcs Salamon is e lbukot t : 
ez a tsudálatos ember nyomorultul meg esik. Az asszonyok vit ték a bajba: 
az aszszonyok szeretetire adván szivét, („laissant gagner son coeur á l 'amour 
des femmes,") tsak kevés idö alat el veszti minden bölcseségit, . . . és annyi 
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féle Isteneket imáda, valahány féle bálványozo feleségi valának. Tanulság: légy 
álhatatos a jó erkölcsben; oh! mely nagy vagy te. emberi nyomoruság! oh! 
gyarloság. oh! emberi álhatatlanság . . . Jaj . . . Érzelmi hatáskeltós propa-
gandisztikus barokk szólammal a végéhez közeledő előadásban. „O misere 
humaine que tvi es grande ? ö foiblesse, ö inconstance des hommes! Qui 
est-ce qui ne doit t rembler apres cét exemple terrible? Si les plus hautes 
vertus font de si grandes chűtes, qu'est ce que ne doiuent craindre les vertus 
communes & mediocres? Malheur, malheur derechef, á ceux qui ont perdu 
la perseuerance, & qui ont quit té le chemin de la Vertu pour suiure celuy 
du vice? (p. V, 142) Salamon és az asszonyok: a téma színes dokumentáció-
ját találhatjuk a festészetben, Pigler, I, 159 — 68. 

378.11 2 Eeg. 12. — Alat ta még két u ta lás : „Prov. 4. v. 3 . " és „Sap. 7. 
v. 7. et 8. v. 19." (p. V, 140) 

378.27 I t t is van két utalás latin idézettel: „3 . Reg. 4 . " és „Eceles. 12." 
(p. V, 141) Alább a margón: 1 Cor. 10. — mindkét kéziratban tévesen: 2. 
Cor. 20. 

379.26 Concil. Triden. sess 6 C.33. — Előbb többször utal t rá, 766. 1. jegyz. 
381.12 S. Aug. lib 2. de bono perseverantiae. cap 29 — Ágoston polemikus 

kónyve, De dono perseverantiae (391-ből). A variánsban nincs utalás. 
381.12 Concil. Arausic. 2. C. 10. — A második Arauscianumi Concilium, 

másképpen Orangei (II.) t a r tományi zsinat 529-ben; a semipelagianus eret-
nekség elítélése ügyében h ív ták össze. 

381.18 Végtire kedves olvasom., emlékezél meg arol. hogy az élet el mulik. 
a lialál jö, és az örökké valoság közelget, az élet olyan mint egy szem pillantás. 
és . . . A könyv végén a keresztény-sztoikus gondolatok imádságos prózába 
oldódnak. — „Apres tout , mon cher Lecteur, souuenez-vous que la vie passe, 
la mort auance, l 'eternité approche. La vie n'est qu 'vn moment, & de ce 
moment dépend l 'eternité. O Moment! O Eterni té ! Employons au moins 
ce moment . . . Et que faisant vostre sainte volonté en toutes choses, nous 
vous aymions perseueramment en cette vie, pour vous aymer, adorer, & 
benir a iamais dans le Ciel, oü vous viuez & et regnez dans les siecles des 
siecles. Ainsi soit i l ." (p. V, 146) Vö. a variáns befejező részét is. Az Amen 
és Vége u t án a variánsban még van pár sor, a munka befejezésével kapcsola-
tos fohászszerű hálaadás. 
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RÉSUMÉ 

Az Ifjak Kalauza . . . Instruction de la jeunesse . . . a paru sous la forme 
du quatriéme volume des oeuvres complétes de Kelemen Mikes, publiées 
sous les auspices du dépar tement du X V I I I e siécle de Plns t i tu t d 'Études Litté-
raires de l'Académie des Sciences de Hongrie. Ce volume contient le texte 
l i t téral inédit de la traduction d'aprés l'ordre chronologique des manuscri ts 
de 1751 et le texte de la variante. Le texte établi par la méthode critique 
est accompagné de notes minutieuses en bas de page, signalant les ratures , 
les corrections, les surcharges, les retouches des phrases etc. L'appareil 
explieatif qui suit le texte contient une introduction aux notes de ce volume 
donnant des éclaircissements nécessaires sur l 'état des manuscrits, sur la 
méthode suivie dans cette édition critique, sur la source francaise de ce 
remaniement et infin sur les recherches concernant les t ravaux de K. Mikes. 

Dans ce IVC volume on a publié la t raduction définitive: Az Ifjak Kalauza 
a Keresztyéni Áitatoságban. 1751. 

Et la variante de cette t raduct ion: Az Iffiaknak Kalauzza az Isten Uttyá-
ban. 1724/1744. 

On a démontré la souree du manuscri t : Charles Gobinet (1613 — 1690) 
Instruction de la jeunesse en la piété chrétienne, tirée de l 'Ecriture Sainte 
et des Saints Péres . . . Paris 1655 in-12° (premiére édition), pieces limin. 
705 p. et pl. gravées. Puis les nouvelles éditions: 1664, troisiéme édition; 
1667, quatriéme éd. etc. „Trés-exactement revúé, corrigée et augmentée par 
l 'Autheur" . 

Pour réaliser la publication les manuscrits inédits de K. Mikes, le rédac-
teur a poursuivit des recherches dans les bibliothéques en Franee, jouissant 
d'une bourse et de l 'appui du C.N.R.S. et de l ' Inst i tut d 'Études L ittéraires 
de l'Académie Hongroise. On prie les représentants de ces deux institutions, 
les collégues francais de t rouver ici l'expression de profonds remerciements. 
L'édition des oeuvres complétes de K. Mikes parai t sous les auspices de la 
Maison d'Édition de l'Académie des Seiences de Hongrie. 

Mikes avait choisi les ouvrages qu'il désirait traduire parmi ses lectures 
préférées, et une bonne partie d'entre eux provenait de la bibliothéque de 
Rákóezi á Rodosto. Son premier essai da tan t de 1724 est „Az Iffiáknák 
Kalauzza az Isten Uttyában", t raduction d'une oeuvre de Ch. Gobinet, 
Instruction de la jeunesse . . . La transposition en hongrois de ee texte écrit 
dans le style des dissertations baroques, fut une épreuve de force redoutable 
pour le jeune Mikes, et en 1744, tandis qu'il travaille á d'autres ouvrages, 
on le voit reprendre son manuscrit , le corriger, en améliorer le style. II semble 
que Mikes n 'ai t pas été satisfait de ce texte rapiécé et quelques années plus 
tard , en 1751, il le retraduit et le remet au point cette fois sous le t i tre de 
,,Az Ifjak Kalauza a Keresztyéni Áitatoságban . . ." 
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Ce fait montre que Mikes était un t raducteur cxigeant: il polissait infati-
gablement son texte , aux prises avec la discipline toute francaise du style 
et les gallicismes, il s 'appliquait á régulariser le cours de ses phrases, s'effor-
cant d'écrire avec le plus de simplicité et de naturel possible. Les correc-
tions qu'on trouve dans ses manuserits, les passages raturés, ceux qu'i l 
rajoute, les modifications qu'il apporte á son texte , des plus simples aux 
plus compliquées, sont fort instructives non seulement du point de vue de 
l 'orthographe, de la grammaire et du style, mais aussi de la technique de la 
t raduct ion. Les moyens minutieux auxquels il a recours dans sa recherche 
d'un style plus expressif, d'une plus grande pureté linguistiques, sont du 
plus haut intérét vus sous l'angle du travail de Mikes en t an t que t raducteur 
et un t raducteur jamais satisfait, et aussi sous l'angle de la formation de 
son style personnel d'écrivain. Les types de correction auxquelles il se livre 
sont également trés importants d'un point de vue stylistique fonctionnel, 
la maniére de corriger du t raducteur étant un exercice de stylistique vivant 
qui permet de voir comment l'écrivain manie la langue, quels sont les élément 
du systéme linguistique dont il dispose, ceux qu'il retient comme les mieux 
aptes á exprimer ce qu'il veut dire, a servir le but de la traduction et du 
texte qu'il met au point . Or tout montre qu 'au cours des années pendant 
lesquelles il s'emploie á adapter des oeuvres francaises en hongrois, l'écrivain 
se mue peu a peu en un styliste conscient. 

Pour les t raductions qu'il fait de dissertations revelant du style baroque, 
Mikes adopte d 'abord la forme du dialogue. Ce dialogue (entre un pére et 
son fils) nous ne l 'avons pas trouvé dans les éditions francaises du livre de 
Gobinet. (Les question sont du reste impliquées dans le texte francais, mais 
elles n ' y figurent pas én t an t que telles.) II se peut que la solution adoptée 
par Mikes ait étó son idée personnellc, mais dans son manuscrit ultérieur, 
il a rétabli le tex te et supprimé les points d'interrogation. Les deux manu-
scrits et l'original francais présentent certaines divergences et celá quoique 
Mikes ait conservé dans son ensemble la disposition du livre de Gobinet et 
qu'il soit génóralement resté fidéle au texte francais. 

C'est ainsi par exemple que dans sa traduction de 1724/44 ,,Az Iffiaknak 
Kalauzza", figure le „Negyedik szákasz 6. Rész Az oktattatásnak szeretelirőV 
(quatriéme part ie, chap. VI. „De la Docilité" dans l 'ouvrage franeais), qui 
disparait dans la version ultérieure. 

Dans la deuxiéme version de 1751 de ,,Az Ifjak Kalauza", on reléve par 
contre certains passages qui ne se t rouvent pas dans la premiére variante; 
ainsi : 

„Második könyv 17 Rész A rossz könyvekről" 
(Deuxiéme partie, chap. XVI I du texte francais, intitulé „Avertissement 
contre les mauvais livres"). 
T,Harmadik könyv 12 Rész Az olyan ifjú egyháziaknak, kik beneficiumokat 
bírnak különös akadályairól" 
(Troisiéme part ie, chap. X I I , de l 'ouvrage franeais, inti tulé: „Obstacles 
particuliers aux bénéficiers"). 
„Negyedik könyv 9 Rész A módos magaviselésröl" (Texte francais: Quatriéme 
partie — Chapitre X., „De la Modestie"). 
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,,Ötödik könyv 11 Réaz, V. Arliculus A világi életnek meg más rendeiről" 
( texte francais: Cinquiéme partie, Chap. X I , Artiele V. ,,Des autres condi-
t ions de la vie séculiére"). 
„Ötödik könyv 13 Rész, A Nőtlenségnek rendérőV. (Ce chapitre ne figure pas 
dans le volume de 1664, mais il se trouve dans celui de 1677; c'est la Cin-
quiéme partie, Chap. X I I I . ,,De l 'É ta t du Célibat"). 

Répart i t ion de la matiére dans les éditions que nous connaissons: 

Premiére Deuxiéme Troisiéme Quatriéme Cinquiéme 
partie partie partie partie partie 

1655 ' XV XX X I I X I X X I I I e t dernier 
1664 XV X X I I X I I I X X I I X I I I e t dernier 
1667 id. 
1677 XV X X I I X I I I X X I I XV et dernier 
1682 id. 
1710 id. 
1695 XV X X I I X I I I X X I I I XV et dernier 
1704 id. 
1714 id. 
1719 etc. id. 

Bépartit ion dans les deux manuscrits 

1724/44 XV X X I XI X X I I XIV et dernier 
1751 XV X X I I X I I X X I I XV et dernier 

II ressort de ee tableau que la réparti t ion des chapitres dans les versions 
manuscri tes de Mikes ne correspond á aucune des éditions indiquées. Mais 
puisque la méthode générale de composition du t raducteur permet de sup-
poser que Mikes supprimait des chapitres plutőt qu'il n 'en rajoutait , il est 
vraisemblable qu'i l a utilisé Védition de 1677 ou de 1095. II ne fait aucun 
doute que la deuxiéme version, plus compléte, est aussi plus proche de 
l'original francais. A comparer entre elles, les omissions des deux manu-
scrits, il apparai t comme t o u t á fait vraisemblable que Mikes a utilisé l'edi-
t ion dans laquelle la quat r iéme partie comprenait X X I I I chapitres (1695). 
Car un passage de ces chapitres — mais pas le méme — a été retranché dans 
les deux manuscrits ce qui fait que le nombre des chapitres de „Negyedik 
Szakasz" (1724/44) aussi bien que celui du „Negyedik könyv" (1751), a été 
ramené á X X I I (dans le premier cas, c'est le chapitre intitulé 6 Rész ,,Az 
oktattatásnak szeretetiröl" Chap. 6. qui manque, dans le deuxiéme cas, le chapitre 
inti tulé „9 Rész A módos magaviselésről" Chap. 10._). 

Ce qui est caractéristique de la méthode de composition du t raducteur 
dans ce manuscri t , c'est que Mikes a généralement supprimé de son texte 
les passages d'intention didactique et technique qui renvoient aux antécé-
•dents et aux paralléles de certaines idées. 
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Les textes figurant dans la marge, en italique et destinés á rappeler les 
pensées conductrices, ne sont que rarement t radui ts par Mikes. On trouve 
également dans son édition, des citations en latin et leurs références notées 
dans la marge, extraites d 'auteurs comme Sénéque, Juvenal , Cicéron, Ovide, 
Saint Bernard, Saint Augustin, Saint Jérome, Saint Ambroise, Saint Thomas, 
Rufin, Origéne e t c , ou encore de la bible. Dans la version de 1751, ces réfé-
rences et ces citations dans les marges, respectent mieux l'impression; le 
nombre et le tex te des citations sont plus complets. II est vrai qu'il arrive 
aussi que la premiére version contienne des citations dans la marge, que la 
version définitive de l 'auteur n' indique que par une référence. Dans les 
deux versions on trouve également des citations dans la marge, incomplétes 
ou abrégées. Fait qui se comprend parce que Gobinet abuse souvent des 
citations et il ne nous épargne pas les citations latines interminables. 

Ce recueil de réflexions morales et pédagogiques de Gobinet a connu un 
grand nombre d'éditions, et il étai t encore populaire au X V I I I e siécle. On 
l'utilisait dans les écoles et dans les colléges; parents, éducateurs, professeurs, 
óléves, gens d'église et lai'cs, nobles, bourgeois francais, étrangers, le lisaient 
et c'est la raison pour laquelle il figurait parmi les volumes qui composaient 
la bibliothéque de Ferenc II Rákóezi. Son sujet, l 'éducation de la jeunesse, 
intéressait au méme t i t re le prince et son chambellan. 

L'ensemble des réflexions pédagogiques de l'écrivain et de l 'éducateur 
francais, constitue un systéme qui s'insére tou t naturellement dans une con-
ception religieuse du monde. Cependant sa maniére de voir réaliste, ration-
nelle, ses idéaux sociaux, son point de vue critique sur la société, l 'usage 
qu'il fait de sa langue maternelle ne sont aux yeux de Mikes nullement 
démodés au X V I I I e siécle. Gobinet fait l'éloge d'un mode de vie studieux, 
consacré au travail, il incite son lecteur á l 'ótude, aux distractions inspirées 
par la culture; énumérant des exemples empruntés á la vie de la noblesse 
de cour et de la bourgeoisie, il encourage le t ravai l ; s 'appuyant sur des con-
sidérations morales, il par t en guerre contre un mode de vie oisif, parce que 
„ot ium est pulvinar diaboli" ou encore, comme le dit Mikes, parce que 
,,1'oisiveté est l'oreiller du diable". Dans la suite, il voit dans les lacunes 
de l'enseignement et le manque de persévérance dans le travail, le grand 
obstacle á vaincre. Invoquant des exemples qu'il affirme véridiques et 
faisant foi ici et lá de beaucoup de finesse psychologique, il décrit les con-
séquences désastreuses de l'ivresse, d 'une vie livrée aux excés, l 'existence 
de l 'homme ,,oisif et paresseux". Le reméde qui chasse tous les maxix, c'est 
la lecture des „bons livres", et le travail , parce que ,,tous les hommes sont 
nés pour le t ravai l" . 

L 'act ivi té de la jeunesse varie d'aprés lui selon les couches sociales, aux-
quelles cette jeunesse appart ient : „Les jeunes gens qui sont riches, sont 
moins moraux que les autres, ils sont paresseux, ils ont horreur du travail , 
. . . ils sont ambit ieux . . . arrogants . . . méprisants á l'égard des autres, 
désobéissants, ils n 'acceptent pas les enseignements qu'on leur donne, . . . ils 
on t souvent le caractére faux . . . l 'amour de la richesse" domine en eux. 
11 y a dans la soeiété une couche plus appliqué et plus utile: „ceux par contre 
qui sont pauvres ou de médiocre fortune . . ." témoignent d'une plus grande 
morali té, ils se détournent de l'oisiveté, ils aiment le travail , ils s 'at tachent 
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á l 'étude et en t irent profit. Les jeunes gens riehes dépourvus de sagesse 
et de moralité sont „semblables á un cheval riehement harnaché qui avec 
tous ses ornements n 'est qu'une béte sans raison". C'est lá un ton qui n'est 
pas seulement critique mais véhément et blessant á l'égard de la noblesse. 

II fait une place á par t aux „obstacles" qui s 'at tachent aux jeunes gens 
riches, á ceux qui appart iennent á la noblesse, et á ceux qui á t i tre ecclcsi-
astique bénéficient d 'une prébende. Que ceux qui embrassent la carriére 
ecclésiastique ou acceptent une charge, coupent court á tout espoir ógoiste 
de tirer des bénéfices matériels de leur charge, qu'ils ne soient pas „oisifs, 
avares, in tempérants" . L 'auteur exerce par endroit une critique trés dure á 
l 'égard de Péglise; ailleurs, il émet un jugement sévére á l'adresse de „ces 
nobles a r rogants" qui „sont querelleurs, insolents, blasphémateurs, de 
moeurs l ibres". On retrouve sous la plume de Mikes l'esquisse de la société 
francaise envisagée sous un angle moral au milieu du X V I I e siécle, et aussi 
les expériences pédagogiques et sociales de Gobinet: „ I I suffit de faire 
quelque peu de réflexion sur la vie de la noblesse pour voir cette vérité, 
qu' i l n 'y a point d 'état plus corrompu pour l'ordinaire ni plus rempli de 
vices que celui-lá". 

Cette critique de la socióté sous le couvert de la morale religieuse pré-
pare la voie á une réflexion qui ne manque pas de hardiesse. Au dela du point 
de vue biblique, c'est l 'a t t i tude de la bourgeoisie, reflétant les cont radic-
tions de la société, qui est mise ici en relief. L 'auteur lance contre la noblesse 
tout une série d'invectives, se faisant ainsi l ' interpréte des griefs connus 
de la bourgeoisie de l 'époque. La question des priviléges düs á la naissance 
et souvent a t taqués , est soulevée, „parce que si la noblesse t ient au fait 
de naitre de parents appar tenant á cet ordre, . . . et que la noblesse qui est 
donnée pour récompense de la ver tu et pour y exciter les autres, soit devenue 
la source du vice et de la dépravation des nobles en sorte qu'elle est á plu-
sieurs une marque de réprobation . . . II serait beaucoup plus souhaitable 
que la plus grande par t ie des nobles fut composée de ceux qui leur sont 
surbordonnós." Cette pensée concise est suivie d'un compromis: le „vrai 
noble" et le „mauvais noble" sont l'objet des remontrances morales adé-
quates. Les lecons de ce genre ne devaient pas étre suivies de beaucoup 
d'effets pa rmi la noblesse, il n 'en reste pas moins que la courageuse a t t i tude 
de Gobinet est digne de respect, quand il souligne par exemple que „notre 
religion ne fait pas de distinction parmi les personnes, elle ne t ient pas compte 
de l 'ordre auquel appart iennent les hommes, mais c'est leur vie qu'elle prend 
en considération et c'est sur sa conduite qu'elle juge la noblesse". Lenoble Mikes 
se fait l ' interpréte fidéle de ces remontrances, lorsqu'il écrit ,,Ne vous estimez 
jamais plus que les autres a cause de votre noblesse, et ne méprisez pas ceux 
qui ne sont pas nobles". 

Dans le dernier livre, l 'auteur en parle du choix de la carriére. II adopte, 
dans cette question, une a t t i tude absolument moderne, et il considére comme 
un point de dépar t justifié, face aux préjugés féodaux, l 'inclination, la voca-
tion et les apt i tudes. II met les parents en garde, pour qu 'au nom de „l'in-
térét de la famille", ils n 'abusent pas de leur pouvoir. Qu'ils n'oublient pas 
que „selon la nature tout homme est l ibre" ! II énumére les oarriéres laiques 
et aprés une analyse critique de la haute noblesse, il poursuit avec les devoirs 
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des grands, des princes, de eeux qui détiennent le pouvoir: qu'ils agissent 
non pour leur plaisir, mais pour le bien de leurs subordonnés. Aprés avoir 
accompagné le jeune homme jusqu'á son áge adulte, l'auteur l'instruit sur 
les complications de la vie conjugale et sur le célibat. 

Se faisant l'interpréte des pensées de Gobinet, Mikes instruit et guide 
le jeune Transylvain son futur lecteur, en y apportant tout son coeur et 
toute son áme et aussi ses expériences personnelles. L'ouvrage intitulé „Az 
Ifjak Kalauza" est voisin, par son sujet au premier chef, des lettres de ton 
critique, ócrites dans un but pédagogique, ainsi que des passages se rappor-
tant á la maniére cultivée d'employer son temps et au mode de vie saine et 
voué au travail dans le Lettres de Turquie. 

,,Ce livre n'a nul besoin d'une longue préface — écrit Mikes avec tout 
le sérieux d'un auteur — en voulant traduire cet ouvrage d'une langue 
étrangére en hongrois . . . je n'avais d'autre intention que d'étre utile á la 
jeunesse." Et dans la courte introduction de 1724, il informe le leeteur des 
circonstances dans lesquelles il vit ,, . . . l'époque de mon exil m'a donné 
l'occasion d'employer utilement mon temps qui s'éeoulait dans la tristesse . . ." 

L'ensemble de l'activité créatrice de Mikes en matiére de traduction, 
n'a pas encore été entiérement éclairci; son oeuvre dans ce domaine, qui 
est immense, n'a encore fait l'objet du jugement de la part des histori-
ens de la littérature. II est certain que l'examen approfondi de ses traduc-
tions, jettera une lumiére nouvelle sur l'image traditionnelle que l'on se 
fait du prosatur le plus important de la période littéraire du début de 
l'époque des Lumiöres en Hongrie. II aidera á porter un jugement d'en-
semble sur l'avenir de l'auteur, sur la conception qu'avait de la littéra-
ture l'épistolier et le traducteur de Rodosto (Tekird&g), sur les rapports 
entre les Lettres de Turquie et les adaptations. II permettera enfin de 
mieux comprendre l'art d'écrire de Kelemen Mikes. Nous voudrions appor-
ter notre modeste contribution á ce travail. 
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KÉPEK JEGYZÉKE 

1. (a, b) A Kalauz 1724/1744-es kéziratának címlapja. 
Instruction de la Jeunesse . . . 1604. (harmadik) kiadásának címlapja. 

2. A Kalauz 1751-i kéziratának első oldala: Az Isten Fiához valo imádság. 
3. Elöl járó beszéd (1751, 2. verso). 
4. A Részek Táblája (1751, 4. verso). 
5. Elsö könyv — Elsö Rész (1751, 12. recto). 
ü. A munkárol és az idö töltéséröl (1751, 94. recto). 
7. A jó könyvek olvasásárol (1751, 98. recto). 
8. A rosz könyvekröl (1751, 100. verso). 
9. A jó társalkodásrol (1751, 102. recto). 

10. A nemesek különös akadályirol (1751. 177. verso). 
11. (a, b) A modos maga viselésröl (1751, 201. recto). 

A játékokrol és a mulattságokrol (1751, 239. verso). 
12. Az udvari életröl (1751, 308. recto). 
13. A Kalauz 1724/1744-es kéziratából: Elsö szakasz Elsö Rész (ö. recto). 
14. Idegen kéz írása a variáns-kéziratban (14. recto). 
15. Azokrol az akadályokrol mellyek az nemeseket illetik (90. recto). 
10. Zágon. Mikes szülőfalujának látképe. Edvi Illés Aladár festménye saját 

felvétele alapján. Mikes-emlékkiadás. Törökországi Levelek. Bp. 1900, 38, 
színes műmelléklet. 

17. Zágoni utcarészlet. Edvi Tllés Aladár képe. Mikes-emlékkiadás, i. m. 1900, 
118, színes műmelléklet. 

18. Rodostó a „magyarok utcá ja" s tengerpart i telke felől. Edvi Illés A. képe. 
Mikes-emlékkiadás, i. m. 1906, 184, színes műmelléklet. 

19. Rodostói kút és minaret . Edvi Illés A. festménye. I. m. 112, színes mű-
melléklet. 

20. (a, b) Két festett színes bordure Rákóczi ebédlőpalotájából. Edvi Illés A. 
rajza az eredetiről, Mikes-emlékkiadás, 1906, 91, 108. 
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Petrarca, Francesco 771 
Pet rus de Ravenna (Chrysologus 

Szent Péter) 24, 392, 734 
Pigler Andor 735, 739, 748, 7 5 3 -

754, 776 
Platón 729, 770 
Plehanov, G. V. 729 
Plinius, C. 753 
Pompeius, Gn. Magnus 768 
Pret i , Mattia 735 
Prinz, Otto 729 
Pulszky Ferenc 717 

Quintilianus, M. F. 753 

Rácz E n d r e 730 
Raffaellino da Reggio 739 
Rákóczi-Emlékkönyv 757, 768, 7 7 1 -

772 

I I . Rákóczi Ferenc 717, 725, 741, 
768 

Rákóczi-könyvtár (Rodostó) 745, 
777, 780 
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Régnier-Desmarais (Francois-Séra-

phin) 744 
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Remus 768 
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Riedl Frigyes 717 
Rollin, Charles 718 
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Rozenthal , M. 729 
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780 

Saint-Amant (Marc Antoine de Gé-
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Saint-Jean, Raymond 729 
Saint-Victor, Hugo de 32, 399, 735 
Sartorius Szabó János 725 
Scarron, Paul 744 
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Seneca 198, 547, 752, 754, 780 
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Simon Endre 729 
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Solimena, Francesco 754 
Sorel, Charles 744 
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Szabó Zoltán 730 
Szarvas Gábor 730 
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Székely Adám 726 
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Szentiványi Róbert 726 
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Szily Kálmán 734 
Szinnyei József 717, 730 
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Theodosius császár 27, 247, 395, 
584, 734, 761 

Théophile, de Viau (dit) 744 
Tiepolo, G. B. 754 
Tiepolo, G. D. 735 
Tintoret to, Jaeopo 754 
Tiziano, Vecelio 754 
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Tompa József 730 
Toncs Gusztáv 717 
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Ziegler, Konra t 729 
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l .a. A Kalauz; variánsának címlapja 
b. A Kalauz francia kiadásának címlapja 



2. A Kalauz 1751-i kéziratának első oldala 



3. Elöljáró beszód (1751) 



4. A Részek Táblája (1751) 



5. Elsö könyv - Elsö Rész (1751) 



6. A munkárol és az idö töltéséröl (1751) 



7. A jó könyvek olvasásárol (1751) 



8. A rosz könyvekröl (1751) 



9. A jó társalkodásrol (17~>1) 



10. A nemesek különös akadályirol (1751) 
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12. Az udvori élelröl (1751) 



13. Elsö szakasz — Elsö Rész (1724-1744) 



14. Idegen kéz írása a variáns-kó/.iratban (1724/1744) 



15. Azokrol az akadályokról mellyek az nemeseket illetik (1724/1744) 
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20.a.b. Két festett színes bordure Rákóezi ebédlőpalotájából. 
(Rákóczi ebédlőpalotájának mennyezet alatti belső fadíszítéséből.) 



TARTALOMJEGYZÉK 

Az Ifjak Kalauza . . . 1751 5 
Elöljaró beszéd 9 
A Részek Táblája 11 
Első könyv 20 
Második könyv 84 
Harmadik könyv 141 
Negyedik könyv 213 
ö töd ik könyv 279 

Variáns: Az Iffiaknak kalauzza . . . 1724/1744 383 
Elöljáró beszéd. 386 
Első Szakasz 388 
Második Szakasz 443 
Harmadik Szakasz 494 
Negyedik Szakasz 557 
Őtődik Szakasz 613 
Ennek a könyvnek tablája 700 

Jegyzetek 711 
Az Ifjak Kalauza kiadásáról 713 

Kézirathagyomány 714 
A kéziratok sorsa 716 
Nyomta to t t kiadások 716 
Forrás- és keletkezéstörténet 716 

Mikes kézirataiban előforduló bibliai rövidítések 
változatai 726 

Tárgyi jegyzetek 730 

Résumé 777 

Képek jegyzéke 783 

Névmuta tó 785 

789 





A kiadásért felel az Akadémiai Kiadó igazgatója 
A szerkesztésért felelős: Somogyi Béla 

Műszaki szerkesztő: Kovács Gábor 
A burkoló és kötésterv: Bogdán Hajnal munkája 

Teriedelem: 49,5 (A/5) ív + 20 oldal melléklet 
AK 262 k 7578 

74.74597 Akadémiai Nyomda, Budapest 
Felelős vczető: Bernát György 












	561.png
	562.png
	563.png
	564.png
	565.png
	566.png
	567.png
	568.png
	569.png
	570.png
	571.png
	572.png
	573.png
	574.png
	575.png
	576.png
	577.png
	578.png
	579.png
	580.png
	581.png
	582.png
	583.png
	584.png
	585.png
	586.png
	587.png
	588.png
	589.png
	590.png
	591.png
	592.png
	593.png
	594.png
	595.png
	596.png
	597.png
	598.png
	599.png
	600.png
	601.png
	602.png
	603.png
	604.png
	605.png
	606.png
	607.png
	608.png
	609.png
	610.png
	611.png
	612.png
	613.png
	614.png
	615.png
	616.png
	617.png
	618.png
	619.png
	620.png
	621.png
	622.png
	623.png
	624.png
	625.png
	626.png
	627.png
	628.png
	629.png
	630.png
	631.png
	632.png
	633.png
	634.png
	635.png
	636.png
	637.png
	638.png
	639.png
	640.png
	641.png
	642.png
	643.png
	644.png
	645.png
	646.png
	647.png
	648.png
	649.png
	650.png
	651.png
	652.png
	653.png
	654.png
	655.png
	656.png
	657.png
	658.png
	659.png
	660.png
	661.png
	662.png
	663.png
	664.png
	665.png
	666.png
	667.png
	668.png
	669.png
	670.png
	671.png
	672.png
	673.png
	674.png
	675.png
	676.png
	677.png
	678.png
	679.png
	680.png
	681.png
	682.png
	683.png
	684.png
	685.png
	686.png
	687.png
	688.png
	689.png
	690.png
	691.png
	692.png
	693.png
	694.png
	695.png
	696.png
	697.png
	698.png
	699.png
	700.png
	701.png
	702.png
	703.png
	704.png
	705.png
	706.png
	707.png
	708.png
	709.png
	710.png
	711.png
	712.png
	713.png
	714.png
	715.png
	716.png
	717.png
	718.png
	719.png
	720.png
	721.png
	722.png
	723.png
	724.png
	725.png
	726.png
	727.png
	728.png
	729.png
	730.png
	731.png
	732.png
	733.png
	734.png
	735.png
	736.png
	737.png
	738.png
	739.png
	740.png
	741.png
	742.png
	743.png
	744.png
	745.png
	746.png
	747.png
	748.png
	749.png
	750.png
	751.png
	752.png
	753.png
	754.png
	755.png
	756.png
	757.png
	758.png
	759.png
	760.png
	761.png
	762.png
	763.png
	764.png
	765.png
	766.png
	767.png
	768.png
	769.png
	770.png
	771.png
	772.png
	773.png
	774.png
	775.png
	776.png
	777.png
	778.png
	779.png
	780.png
	781.png
	782.png
	783.png
	784.png
	785.png
	786.png
	787.png
	788.png
	789.png
	790.png
	791.png
	792.png
	793.png
	794.png
	795.png
	796.png
	797.png
	798.png
	799.png
	800.png
	801.png
	802.png
	803.png
	804.png
	805.png
	806.png
	807.png
	808.png
	809.png
	810.png
	811.png
	812.png
	813.png
	814.png
	815.png
	816.png
	817.png
	818.png
	819.png

