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BEVEZETES.

A magyarság a több mint másfélszázados török 
megszállás alatt elnyomóival állandóan érintkezett. Úgy 
a magyar, mint a török hatóságok ezt csak törökül is 
tudó író deákok alkalmazásával érhették el, azért nem
csak a „bécsi királyinál és az erdélyi fejedelemnél, 
kiknek legtöbb ügyes-bajos dolga volt a törökkel s így 
állandó portai követet vagy törökül tudó cancellarista 
deákot kellett tartaniok, hanem a török császáron és 
nagyvezéren kívül a budai és más basánál, sőt még bé
geknél is találunk törökül tudó magyar deákot (tyatót), 
vagy török deákot, akik levelet írnak, fogalmaznak, a 
kapott leveleket magyarra fordítják s szükség esetén 
tolmácsul szolgálnak.1 Természetes dolog, hogy ezek 
között akadtak egyesek, akiknek szellemét a hivatalos 
kötelesség elvégzése nem elégítette ki, hanem azonfölül 
irodalmi kedvteléseik is voltak: főként historiáséneket 
írtak a törökökről, fordítottak török verseket vagy prózai 
műveket. Takáts írja,1 2 hogy Ibrahim deák, magyarul 
Majthinyi Gergely deák, Dervis bégnek magyar deákja,

1 Takáts S. : A budai basák magyar íródeákjai. Bp. Szemle 
CXLIX. köt. 60—100. 1. és Rajzok a török világból. I. köt. Bp. 
1915. 42—43. 1. — Takáts-Eckhart-Szekfü : A budai basák magyar 
lev. I. köt. több helyen.

2 Takáts : A budai basák m. íródeákjai. Bp. Szemle id. köz. 
82. 1. Rajzok I. 68. 1.

1*
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1556-ban arra kéri Csányi Ákost, hogy küldje vissza 
neki azt a Hamayly nevű török könyvecskét, amit ma
gyarul ereklyének hívnak s amely az elfogott dervis 
nyakában lógott. Az Icon vicissitudinis című, Budai Ali 
basáról szóló magyar historiásének szerzője azt mondja, 
hogy »ez énnékem hatodik históriám“ : a jól értesült- 
ségből ítélve ezt is egy török deák írhatta, aki magát 
nem merte, vagy nem akarta megnevezni s ime, a hat
ból csak egy éneke maradt fenn, még az is töredékesen.

A török lírából nemcsak a madzsar türki eredetije 
volt ismeretes, ha ugyan ez fordítás. Tudjuk, hogy Balassa 
is fordított ilyeneket, sőt egynek eredeti szövegét is leírta 
költészetére is hálással volt a török szerelmi líra. A követ
kező században Barakonyi Ferenc és Petrőczi Kata Szi
dónia is emlegeti a török „nótá“-kat.

A prózai művek fordításaiból, mert bizonyára volt 
több is, de elveszett, nyomtatásban is megjelent Kassán 
1626-ban a Machumet Propheta, Váltásán levő egy fd 
iras túdo Doctornac írásából Törökből Magyarrá forditatot 
Kőnyw, mellyet Envarvl Asikinnac hinac címmel- Házi 
János, Bethlen Gábor »alázatos es hűw igaz Udvari 
szolgája és Töröc Deakja“ fordította magyarra.1 A 
»bidzsán“ (halvajáró) Mehemmed Megháribu z-Zemán (Az 
idők alkonya) c. arab munkájának, a szufi bölcseség 
tárházának török prózai fordítása ez (EnvaruT'Asikín =  
A szerelmesek világossága), melyet testvére a szintén 
bidzsán V. halvajáró jelzővel felruházott Ahmet végzett 
II. Murád szultán (1421—51) korában.

Ilyen irodalmi kedvtelés hozta létre Kosnyai Dávid 
Hiimájun-náme fordítását is, mely kéziratban maradt fenn 
s most jelenik meg először nyomtatásban.

1 Szabó K .: Régi m. könyvi. I. 556. sz.
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I.

ROSNYAI DÁVID ÉLETE.

Rosnyai1 Dávid török deák maros-járai régi nemes 
családból származott. Apját Istvánnak, anyját Jenei Klárá
nak hívták. 1641-ben született, valószínűen Marosvásár
helyen, ezért írja neve után: „R. de M. Vásárhely“. Nő
testvérét is egy marosvásárhelyi tanár Veresmarty Gáspár 
vette feleségül, aki később kolozsvári pap és ref. püspök 
lett (1661) s Dávid pályájának egyengetője. Iskolái egy 
részét, bizonyára a felsőbb osztályokat, Kolozsváron 
já rta1 2 s a „scholából kiállván“ egy ideig kevés öröksé
géből éldegélt s mikor az elúszott, az 1668. év áprilisában 
Segesvárra ment, avval az eltökélt szándékkal, hogy az 
udvarnál keres alkalmazást. Szerencsére találkozott ott 
az öreg Csepregi Turkovics Mihállyal, aki már kolozsvári 
deák korából ismerte, püspöksógorával pedig levelezett. 
Ez felkarolta ügyét, szállására hívta és azt ajánlotta 
neki, hogy mivel az országnak török deákja nincsen, ha 
kedve van hozzá, vállalja el azt. Mikor készségét nyilvá
nította, elvitte Gilányi Gergelyhez, az Apafi Mihály 
sógorához és kedves emberéhez, Veresmarty püspök 
, kedves konyához“, akit Teleki leveleiben édes apám 
uramnak szólít, s ők ketten aztán a fejedelmet meggyőz
ték arról, hogy milyen nagy szükség van egy külön 
török deákra, aki a török császár vagy tatár hám, új 
vezér, vagy budai vezér török levelét el tudja olvasni. 
Erre a fejedelem felfogadta, csak azt kívánta, hogy

1 Rosnyai maga rendesen Rosnay-nak írja nevét. A Horologium 
Turcicum címlapján a Ro’snai Írásmód a másolótól ered.

2 Diarium. Ros. maradv. 469. 1.
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püspöksógora álljon jót írásban érette, hogy nem lesz 
törökké és híven fog szolgálni. Mikor ez a „reversalis“ 
is megérkezett, a fejedelem hűségére feleskették.1

A fejedelem annyira belátta, hogy ilyen tisztségre 
szükség van, hogy még egy másik török deákot (Bran- 
kovics György nevűt) is fogadott fel. Ez már legalább 
beszélni tudott törökül, de Bosnyai olyan török deák volt, 
aki egy szót sem tudott törökül, azért mindkettőt elküld
ték tanulni. Daczó János főkövet éppen akkor indult 
Szebenbe, hogy az ott egybegyűlt adót átvegye s vigye 
a törökhöz, ezekhez kellett tehát csatlakoznak. Május
ban indultak el Vaskapu felé. Míg az adó többi részét 
megkapták, Nándorfej érváron vesztegeltek s azután 
Eszékre utaztak, innen Daczó visszatért s Jankó Péter 
vette át az adót a portára szállítás végett. Jankó az új 
kapitiha csak Brankovicsot vitte magával, Bosnyait pedig 
Eszéken hagyta. A magára maradt török deákot Panajot 
Nicasius görög származású császári főtolmács, mivel 
szüksége volt magyarul olvasni és írni tudó emberre, 
maga mellé vette, megígérvén, hogy török deákságra is 
kitaníttatja. Mindjárt török köntösbe is bujtatta s hosszú 
haját is leborotváltatta. Másfél évig volt Panajot szolgá
latában s a vele való jóbarátságnak későbbi működésé
ben is sok hasznát látta.3 Panajottal és a török táborral 
azután együtt indultak el Buda felé, velük volt a később 
szerencsétlenül járt Haller Gábor is. Innen tovább vonul
tak Esztergomba. Bosnyai ott volt Párkánynál, mikor 
Forgács Ádám rajtaütött a hídőrző török hadon és a 
fővezérrel együtt „szepegett“, mert bár a magyarok győzel
mét kívánta, de eszébe jutott, hogy ha a magyar győz, 1 2

1 U. o. 470 és Önéletr. u. o. 317—8. 1.
2 Kozsnyay mar. 349—50. 1.
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„akármint mondja az szám — úgymond — hogy magyar 
vagyok, de az üstök nélkül való kopasz fő, elvágatja a 
nyakamat“.1 De félelme alaptalan volt, mert a török 
győzött. Ismét más ok volt a félelemre, mikor Panajottól 
elszakadt s mivel egy szót sem tudott még törökül 
könnyen bajba kerülhetett volna. Érsekújvár ostroma 
alkalmával vele revideáltatták a fővezérnek a vár fel
adására felszólító levelét s később a vár feladása után, 
Apafi tőle kért tanácsot, hogy eleget tehet-é veszély 
nélkül a fővezér meghívásának, amely látogatás azután 
csakugyan megtörtént. Szemtanúja volt Haller Gábor 
elfogatásának, sőt kísérte is, míg el nem szakították tőle, 
hogy fejét vegyék (nov. 16), mivel féltették tőle Apafi 
fejedelemségét.1 2 Rosnyai ezután is Panajottal és a török 
sereggel maradt3 s velük ment Eszékre, Nándorfehér
várra. Itt kezdett dec. 11-én a „török deákság tanulá
sához“. Első dolga volt, hogy este későn leírta a török 
Ábécét. De magától kevésre ment, azért a következő 
(1664) év május havában napi két oszporáért egy hodzsát, 
augusztusban négy oszporáért egy másikat fogadott fel, 
akitől a „diváni írást“ kezdte tanulni. Mellesleg oklevelet 
is vásárolt, tehát már ekkor foglalkozhatott a történet- 
írás tervével. Novemberben hazaküldték a vezér rende
letével, hogy a letett moldvai vajdát a fejedelem fogassa 
el s csak a jövő év (1665) elején tért vissza a tanulás 
folytatására Nándorfehérvárra s egy ideig Paskó Kristóf 
társaságában volt, de ennek eltávozása, „expediálása“, 
után a vezér táborában maradt s vele ment Drinápolyba, 
ahová később Paskó is megérkezett. Szept. 3-án volt

1 Önéletír. R. maradv. 326. 1.
2 Diar. R. maradv. 489—90. 1.
3 Napló. R. mar. 273. 1.
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először Konstantinápolyban, Naplójában le is írja neve
zetességeit, a Paskó társaságában meglátogatott Aja Sofiát, 
jedikulai sétáját stb.1 Ekkor már politikai megbízásokat 
is teljesít, meglátogatja gróf Reningent, a német császári 
residenst, közbenjárását kérve, akitől Erdélyt éideklő 
híreket is hall, pl. hogy I. Rákóczy Ferenc Erdélyben 
levő jószágait kérette; azután a kapitihájával megjelent 
a haragos vezér színe előtt, aki e szókkal fogadta őket: 
„Hol, ebek, az adó?“ s megfenyegetve „ingatá ki“ őket 
maga elől.

Az 1667. év végén tolmácskodott először a szultán
nál.1 2 Fontos politikai szerepe volt a Zólyomi Miklós 
ügyében. Ez a főiír, Z. Dávid fia, kitől Apafi fejedelem
ségét féltették s be is börtönözték, mikor kiszabadult, 
mellőztetése s birtoksérelmei miatt a portára ment panaszra 
(1667) s ott nemcsak ezek orvoslását kérte, hanem 
titkon a maga erdélyi fejedelemsége ügyében is dolgo
zott. Rosnyai és a kapitiha feladata volt, hogy beszélje 
rá Zólyomit a hazatérésre, de mikor az elfogadha
tatlan feltételeket szabott, így többek közt azt is, 
hogy ő legyen Apafi utóda,3 Rosnyai ekkor Ibrahim 
tiháját megvesztegette s az a császártól olyan választ 
szerzett, hogy „Zólyomi üljön le“. Fáradságát a fejede
lem 700 arannyal s a tanulására küldött 150 arannyal 
jutalmazta meg.4 Zólyomi tovább is dolgozott s 1669-ben 
már annyira haladt titkos munkájában, hogy a Candiá- 
ban lévő fővezéren kívül a portán majd mindenkit meg
nyert ígéreteivel fejedelemsége ügyének. Mikor Rosnyai

1 Rozsny. mar.290—3. l.V.ö. Klebelsberg-Emlékk. 399—400.1.
2 Diarium. U. o. 502. 1.
3 U. o. 499. 1., 394. kk. 11., 520—7. 1.
4 R. maradv. 501. 1.
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ezt megtudta, sőt azt is hallotta, hogy egy küldöttség 
útban van a fővezér megnyerésére, rögtön „abbahagyta 
a török ábécét és hazanyargalt jelentést tenni a fenye
gető veszedelemről“. Itthon megijedtek s ráparancsoltak, 
hogy mindenáron meg kell előzni a Candiába küldött 
követet. Éjjel-nappal űzve, Korinthus táján érte utói 
őket. Mikor azok őt meglátták, sajkára kaptak, de ő se volt 
rest, szintén sajkába szállt s tizennégy napi hányatás után 
nemcsak Candiát elérte, de a fővezérnek is eljuttatott 
2000 arany ajándékot s evvel a döntést elhalasztotta. 
A sajkában vele hánykódott postások váltig mondogatták, 
hogy Erdélyért oda nem ültek volna, ha tudták volna, 
hogy úgy billeg a tenger. A Zólyomi követsége csakugyan 
odaveszett: „Zólyomi egészségére megivák a tengert“ 
(1669).1 Rosnyainak titkos megbízatása is volt, hogy 
Zólyomit mérgeztesse meg, de mint „hamis astutus 
(ravasz) fiú“, Telekit is biztatta, Zólyomit is életben 
hagyta.3 Kétszínű viselkedése Böér Zsigmond kapitihá- 
nak fel is tűnt, aki Rhédei Ferenc követtel közölte is 
gyanúját (1670), sőt később be is vádolta, hogy „Zólyomi
hoz vonsz“, de pártfogói, valamint nélkülözhetetlen volta 
miatt a vádnak nem lett komolyabb következése.3 Mikor 
a török a lengyel Kamenicet megszállotta (1672), Erdély
nek hatszáz hat-hatökrös szekér élelmiszert (lisztet és 
árpát) kellett a tábor részére szállítani. Az átadáshoz Baló 
László főkövet mellé őt rendelték tolmácsnak; egyízben 
életveszedelemben forgott, midőn Jászvásár (Jasszi) táján

1 Rosnyai folyamodv. Maradv. 396. 1. V. ö. Török-m. állam- 
okm. IV. (az egész gyűjt. VI.) 465. I. Tört. Tár. 1884. 206. 1.

! Századok 1912. 605—7. 1.
s Rosnyai maradv. 342—3. 1. V. ö. Jo. Bethlen: Histor, II, 

188. kk. 11.
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a kiáradt Pruthon „a pogányok néztére és csudára híd 
és hajó nélkül“ keltek át, „a hidat felérő árvíz hajtolta 
holmi csutakokon és pozdorjákon lépdesvén által“.1 
Ilyen veszedelemben máskor is forgott élete. „Sokszor 
búttam be a nemes ország dolgaival — úgymond — a 
Duna hánkodó jegei közé egy kis tekenővel, semminek 
tartván dolgaimat a nemes haza dolgai mellett“. A vé
rengző tolvajok kezéből is sokszor esodaszerűen menekült 
ki.1 2 A kamenici út alkalmával károk is érték: inasát 
egyszer megverte s az megszökött a lova farára kötött 
pénzes turbájával, Foksánnál lovait lopták el. De kára 
egy részét később a fejedelem megtérítette, a debreceniek
től is kapott 50 aranyat, mivel valami ügyes-bajos 
dolgukat a portán kedvezően intézte el. Azután a török 
figyelmét el kellett terelni a bujdosók segítségére indult 
Teleki kudarcáról (1672). Majd újabb vád érkezett a 
portára a végbeli, főként váradi törököktől Apafi ellen, 
hogy Bánfi-Hunyad tájékán több törököt levágtak és a 
hódoltságon sok épületet emeltek a török ellen. A fő
vezér erre vizsgálóbizottságot küldött ki (1678), ezek 
megvesztegetése, valamint Konstantinápolyban a vezér 
„elméjének lecsillapítása“ főként Rosnyai feladata volt.3

A következő években is szakadatlan diplomáciai vagy 
tolmácsi működésben találjuk. 1674-ben a török tartotta 
fogságban hatvan napig,4 a Zólyomi-ügy is folyvást 
kísértett, s ha Apafira panasz volt, vele ijesztgették s 
Rosnyai volt a közbenjáró. Ilyen küldetése 1675-ben is 
volt. De a közügyek mellett magára is volt gondja. Hogy

1 Tört. Tár 1884. 206. 1. (Későbbi foly.) és Rozsnyay mar. 
352. 1.

2 Tört. tár 1884. 206. 1.
3 Rozsnyay mar. 356—8, 398—400, 516—9. 1.
* Érd. Orsz. Emi. XV. 393. I.
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életének több célja legyen, családalapításra gondolt s ez 
évben vette feleségül Nagy Annát s lakodalmát Radnóton 
tartották meg a fejedelmi udvarban.1 Ebből a házasságból 
egy fia (András) és két leánya született. Nejétől valószínűen 
később elvált s második felesége Fogarasi Rebeka volt, Sá
muel fiának és két leánygyermekének anyja, aki túlélte őt.1 2 
A portára azért csakúgy el-eljár, így 1677-ben is ott talál
juk.3 Ezután egy szomorú esemény szakította félbe ilyen mű
ködését. Béldi Pálért ő is kezességet vállalt 1000 forintig, 
amit Béldi szökése után be is hajtottak rajta4 s mivel 
Béldit is meglátogatta, bevádolták, hogy Béldivel előbb 
„conferált“, mint a fejedelemmel.5 E vád alapján letartóz
tatták s 1678. okt. 25—1682. okt. 19-ig Görgényben és 
Szamosújváron fogságban tartották.6 Fogsága súlyos 
volt: egy levelében nejétől „rongyos pokrócot és ködmen- 
darabot“ kér, „kit szegezhessem az ajtó körül, mert itt 
(Szamosújváron) csak azt sem kaphatok s a ház hideg, 
az ajtó rósz“.7 Egyetlen vigasztalása, hogy ha nem 
mindjárt a fogság elején is, de később megengedték 
neki, hogy papírt és kalamáris-ládát vigyenek börtön

1 Török államokm. V. (VII.) 352. 1.
2 így érthető az 1687-iki naptár szept. 11-iki bejegyzése: 

„Dies divortio occidens“. Si monti: R. D. napt. feljegyz. 8. 1.
3 Erd. Orsz. Emi. XVI. к 402. 1.
4 U. o. 625. L
5 Rozsnyay mar. 518—9. 1.
6 „Az elmúlt 1678-iki esztendőben Mindszent havának 25-ik 

napján kiváltképpen való bizonyos okokra nézve az mi Kegyelmes 
urunk ő nagysága mint summus iustitiarius Rosnyai Dávid deák 
uramot ő kegyelmét megfogtatta volt és usque ad annum proxime 
elapsum 1682 et diem omnino vigesimum quintum mensis similiter 
Octobris fogságban tartotta.“ Turul 1884. 170. 1. Az új conven- 
tiója Oct. 20-án kezdődik, ebből következik, hogy már 19-én 
visszahelyeztetett állásába.

7 Koncz J. Oklevelek R. D. fogsága tört. Tört. Tár 1883. 
155—169. 1., 164. 1.
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szobájába. Már Görgényben vele volt bibliája (valószínűen 
a váradi biblia, mert ezt említi a hagyatéki Jeltár), mely
ben „jegyezgetési“ voltak, s itt fordította magyarra a 
Zülfikár aga fiától és egyébünnen kapott török okleve
leket,1 itt kezdett valami könyv „forgatásához“ is, ami 
valószínűen fordítást jelent s a Hümájun-náméra értendő.1 2 
Szamosújvárt folytatta irodalmi működését. 1681 aug. 
27-én végezte el Marcus Aurelius vagyis a Guevara Antal 
híres „Horologium principum“-a olvasását, valószínűen 
magyar fordításban. Naptárt is küldhették be neki, melybe 
naplóbejegyzéseket tesz, feljegyzi álmait, sőt elpusztíthatat
lan humorát is megörökítve találjuk egyikben: „Azt paran
csolja Isten, hogy megölettessék, akiben jövendőmondás
nak lelke van, hát a Calendaristák honnét veszik funda- 
mentomát dolgoknak?“ Ugyanott van ez a bölcs is mondás: 
„Jó kalendarioma van annak, kinek az idő hajója, sze
rencse kormánya, Isten a révésszé.3

Végre 1681-ben enyhült a fogság szigora, febr. 23-án 
megengedik neki, hogy kijárjon a tömlöcházból. Egyelőre 
ugyan csak őreivel mehetett a templomba,4 de 1682 okt. 
14-én reversalist Írattak alá vele, hogy hű lesz Apafihoz, 
nejéhez és fiához,5 október 19-én négy évi fogság után 
visszanyerte szabadságát, valamint előbbi állását, de a

1 Szilágyi: Rozsnyay maradványai 26. lap.
2 Ifj. Bittenbinder M. A Humájun name 22. 1.
3 E kalendáriumok, valamint a későbbiek (Rosnyai Sámuel 

bejegyzéseivel) fennmaradtak s a Rosnyai-család szívességéből 
mi is forgattuk azokat, sőt Szabó Károly müvéhez adalékul szol
gáló kiadást is találtunk közöttük. A bejegyzéseket Simonfi J. 
tanítványom az Érd. Múzeum  1914. évfolyamában adta ki.

1 Simonfi id. közi. Bittenbinder id. m. febr. 21-et ír.
5 Török-m. államokul. VI. (VIII.) 392—3. 1. A szabadulás 

idejét V. ö. 11. 1. 6. és 13. 1. 2. sz. jegyzetünkkel.
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gyulafehérvári (1682. nov.) és segesvári (1683. febr. 1.) 
országgyűlésen 31 nemesnek 1000 arany erejéig kezes
séget kellett érte vállalni. Nem csuda, ha a „Történt 
dolgok“ végén ilyen elkeseredett kifakadását olvassuk: 
„Távolabb valóknak sem javallom, magaméimnak átok 
alatt hagyom, ebben a kenyérben (t. i. a török diákoké
ban) minden időben ne harapjatok. Inkább menjetek néha 
napnyugotra két esztendeig cipellőt tisztítani, mint sem 
napkeletre harminc esztendeig korona arany azni“.1

Eosnyait ezután visszahelyezik előbbi tisztségébe, 
conventióját is ugyanannyiban állapítják meg, mint előbb 
volt, t. i. 125 frt készpénz fizetés és sokféle természet
beli járandóság s 1683—93-ig föl is veszi ezt a fize
tést.1 2 A politikai viszonyok miatt munkaköre mindinkább 
szűkebbre szorult, eleinte még volt szükség tolmácsra és 
fordítóra, később nem kellett a törökkel levelezni s ezután 
csupán történeti művén dolgozik és azokat lemásolgatva sajtó 
alá rendezi (1697),3 patronusokat keres, s birtokügyeit 
intézi, mert minden panaszkodása, kárvallása mellett is 
tekintélyes vagyont gyűjtött. Birtoka volt Rusoron, Nyárád- 
tőn.4 5 Később Rabutin is utalványozott számára fizetést 
s midőn II. Rákóczi Ferenc kibontotta a szabadság zászlóját, 
történeti művével kedveskedett, felajánlta szolgálatait neki.8 
Rákóczinak már volt török deákja (Csuzy Jakab), tehát 
Rosnyaira nem volt szüksége, de azért, mikor ez Fogarasból

1 Rozsnyay maradv. 260. 1. (Ez épen az Apafi-féle példány
ban van meg.)

2 Konoz id. közlése Tört. 1883. „Conventio egr. Dáv. Rosnyai 
de Maros-Vásárhely interpretis Turcici, cujus annus incipit 20 
Octobris anni 1682.“

3 L. a Sárosynak ajánlott példányt.
4 ír. Közi. 1910. 347-8 . 1.
5 Száz. 1868. 345—7. 1.



14 ROSNYAI : HOROLOGIUM TURCICUM.

felkerekedett és az ország másik határszélén Nyitrán sze
mélyesen felkereste, (1705. aug. 20): „szépen meghall
gatta és holmikról tudakozódott tőle“ s még akkor nap 
török levelet Íratott vele, tehát nem akarta visszautasítani 
az érdemes öreg török deák ajánlkozását.1

A szatmári béke után már inkább csak folyamod
ványokban találkozunk nevével. A „Regia Deputatió“-tól 
évi fizetése (annuale salarium) és hátraléka (restantia) 
kiutalását kéri: „veeye — úgymond — azt kegyes con- 
sideratióba, ki izzadott ennyiszer annyi országos nagy 
jóknak megnyeréséért a barbarusok forró fórumán“. A 
folyamodvány bevezetése: „Az nemes országnak ma leg
régibb, alázatos vén szolgája, az török deák, az méltósá- 
gos Regia Deputatiónak legelsőben is azon könyörög aláza
tosan, 48 esztendős hű szolgálatja méltóztassék félórai meg 
hallgatásra“.1 2 A kérelem csakugyan meghallgatásra talált. 
200 forintot utaltak ki számára (1711), tehát százzal keve
sebbet, mint amennyit Rabutintől annak idején kapott.3 
Ez a javadalmazása úgy látszik, haláláig megmaradt,

1 Rosnyai mar. 408. 1.
! Rosnyai mar. 391. ]. Azt hisszük, hogy a kérvény idejé

nek meghatározása (1712) téves: 1663-ban állott szolgálatba és 
48 évi szolgálatot említ, ebből (1663 ~f- 48) 1711 év jő ki. L. a 
köv. jegyzetet. A kérvény végén is hibásan állhat R. kora : „hetven- 
negyedikben vagyok“ „hetvenegy“ helyett, mert ugyanitt említi, 
hogy 22 esztendős korában kezdte az ország szolgálatját, 22 -|- 
48 =  70, azaz a hetvenet betöltve, a hetvenegyedikbe lépett.

3 V. ö. R. D. Napt. 1712. ápr. 28. írod. Közi. 1912. 121. 1. 
(Lukinich közlése). Valószínű, hogy az előbbi folyamodványra 
utalták ezt ki. Lukinich sz. a kiutalás kelte: 1711. febr. 10 körül. 
(Az érd. kanc. levéltár 1711. iratai között.) Ez a végzés említi, 
hogy Rabutintől 300 forintja járt ki, valószínűen a korábbi fize
téshez, 125 frt-hoz a természetbeli fizetés átszámításaként adtak 
175 r. frtot s így kapott 300 r. forintot.
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mert még 1717. ápr. 28-án is azt írja, hogy „Istenem 
kegyelmes segedelméből ma 54 esztendeje, hogy ország 
szolgája vagyok1 s a következő évben március 4-én 
hányt el.1 2

Rosnyainak életében semmi műve sem jelent meg 
nyomtatásban. Kéziratban maradt művei: 1. A néhai felséges 
és dicsőséges I. Ferdinand római császárnak, konstanti
nápolyi Bajazid khánnak, VI. László (II. Ulászló) budai 
magyar királynak idejektöl fogva a felséges I. Leopold római 
nagy császárig . . .  napkeleten s nyugoton, délen s északon 
fo lyt. . .  nagy dolgok.3 2. Apafi Mihály érsekújvári útja. 
3 Itinerarium (Napló) 1660—70. 4. Itinerarium 1705. 
j ú l —aug. 5. 5. Diarium 1663—74. (Kétféle szerkezetben). 
6. Szolgálatok lajstroma. (Töredék 1667). 7. A Horologium 
Turcicum fordítása.

II.

A TANTRÁKHYÁYIKA ÉS A PANCSATANTRA 
(KALILAH ÉS D1MNAH) SZÁRMAZÉKAI.

Rosnyai főmunkája, az itt kiadott „Horologium Tur
cicum“, a Pancsatantra vagy más néven „Kalilah és 
Dimnah“ indiai származású mű „Hümájun-náme“ vagy fel
séges, királyi könyv név alatt ismeretes török fordításának 
magyar átdolgozása. Minthogy az alapmű századok folya
mán át- és átalakult és így rendkívül sokféle szerkezet
ben maradt fent, röviden ismertetjük eredetét Hertel 
János kutatásai alapján, melyek sokképen módosítják

1 Érd. Múz. 1914. 125. 1.
3 Rozsnyay mar. 311. 1. jegyz.
3 Más címét 1. Rozsnyay mar. 16. 1.
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Benfey régebben általánosan elfogadott megállapításait.1 
Hertel szerint az összes változatok két főtípusra vezet
hetők vissza ú. m. 1. a ^Tantrákhyáyika“ -ra és 2. a 
„Pancsatantrá“-ra. Közös ősük elveszett ugyan, de a 
„Tantrákhyáyika“ áll ahhoz legközelebb, tehát ez a 
legrégibb szerkezet, mely Kr. u. 300. körül készült. 
A cím jelentése, mely azonban nem volt eredeti címe: 
Élelmességre oktató elbeszélések (könyve). Mindkettő 
öt részből áll. Hogy a Tantrákhyáyika a legegyszerűbb 
szerkezet, már a bevezetés elárulja: Amarasakti király
nak három együgyű fia volt s mivel ezekkel sehogy- 
sem boldogult, miniszterei tanácsára Visnusárman bráh- 
mant hivatta s ez vállalkozott arra, hogy félév lefor
gása alatt megtanítja őket az életbölcseségre. A király 
készséggel átadta neki a hercegeket, ezek számára gon
dolta ki és írta azután tankönyvül ezt az öt okossági 
példát. Az első okossági ese t: I. A barátok meg- 
hasonlása, vagyis a két sakál (Karataka és Dama- 
naka) története első része. II. A barátok meg
szerzése. (Laghu-patanaka varjú, Csitra-gríva galamb
király, Hiranyaka egér és Mantharaka teknősbéka tört.). 
III. A varjak és baglyok szövetsége és hadakozása. IY. 
A megszerzett elvesztése. Valívadanaka majomkirály és 
Krsaka krokodil. Y. A meggondolatlan cselekvés (A bráh- 
man és ichneumon). A két utolsó rész aránytalanul rö- 
videbb, mint a három első, pl. az I. rész 184, az V-ik 3 
fejezetből áll s mivel az elkezdett elbeszélés sincs be-

1 Dr. Büchler Pál, jeles indologusunk, Manu törvényeinek 
fordítója, szives volt „Tantrákhyáyika“ fordításának bevezetését 
kéziratban rendelkezésünkre bocsátani. Ebben nagy gonddal össze
állította Hertel kutatásai alapján (Der Pancsatantra) e népkönyv 
családfáját, ebből vesszük át az ő szíves engedelmével a különféle 
szerkezetek egymáshoz való viszonyának ismertetését.
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fejezve, de meg későbbi szerkezetekkel való egybevetés 
is ezt igazolja, kétségtelen, hogy a Tantrákhyáyika töredé
kesen maradt íenn.

A másik szerkezet a Pancsatantra v. öt élelmességi 
eset (könyve). Ez is öt részből áll, mint címe is mutatja 
s Hertel szerint sohasem állott tizenhárom részből, mint 
Benfey vélte s nem is buddhista eredetű, hanem bráhman 
szellemű s a buddhista elemek később kerültek bele. 
A Pancsatantra egyik utódjától két változat származott 
ú. m. I. a) Kséméndra kasmiri költő Brhatkathámanjarí 
(A nagy elbeszélés (könyve) rügyhajtása) c. művének 
egy fejezete kb. Kr. u. 1040 körül; b) Szómadéva kasmiri 
költő (Kr. u. 1068—82) Brhatkathászaritszágara (A nagy 
elbeszélés (könyve) folyamainak tengere) v. rövidebb és 
ismertebb néven Kathászaritszágara c. művének öt feje
zete. II. A Pancsatantra azon alakja, melyből a Tantrá- 
khyáyikán kívül a többi változatok erednek, a kasmiri 
őshazából India északnyugati részébe került (északnyugati 
változat), ebből az elveszett szerkezetből származott 1. 
a) A Déli Pancsatantra kb. a 18. században; b) Hitópadésa 
(1373). 2. Az elveszett pehlevi fordítás (kb. 550); melyből 
ered a) A régi szír fordítás; b) Abdalláh ibn al-Moqatfä arab 
fordítása (8. sz.) 3. A Textus simplicior v. egyszerűbb 
szöveg (850 után). Az arab fordításon alapulnak a) Metri
kus arab változatok, ß) A régi héber és a régi spanyol 
közös forrása. 7) Simeon, Seth fia „Stephanites kai 
Ichnelates“ c. görög fordítása (11. száz.). 8) Fiatalabb 
szír ford. (XIII. sz.). s) Perzsa fordítások. C) A fiatalabb 
héber ford. Jacob ben Eleazertől (13. sz.). r;) Különböző 
ismeretlen eredetű változatok, mint Baldo „Novus Esopus-“a, 
héber stb. változat. D-) Maláji változat. Ezen alosztályok 
közül a ß), 7) és s) érdekel bennünket különösebben, 
t. i. a régi héber és régi spanyol közös forrásából (ß)

Rosnyat D .: Horologium Turcicum. о
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származott-, aa) a régi spanyol (kb. 1251); és ßß) Rabbi 
Joel régi héber fordítása, viszont ez utóbbiból Johannes 
de Capua „Liber Kelilae et Dimnae (Directorium vitae 
humanae)“ с. а. (1263—78.) készült latin fordítása; amely
ből készült Antonius v. Pforr plébános „Das Buch der 
Byspel“ . . . c .  fordítása 1480 tájban; a második spanyol 
Exemplario 1493 tájban (ebből a 2. spanyolból a í ’iren- 
zuola-féle olasz ford. „Discorsi“ (1548), olaszból a francia 
Cottier ford. (1556); a Doni-féle olasz, a cseh fordítás. 
A Symeon, Seth fia Stephanites kai Ichnelates 11. szá
zadi fordításán {•/) alapul a Nuti olasz fordítása („Del 
governo de’regni“ (1583); többféle szláv, a Lehnnrs-féle 
német, a Possinus-féle latin (1666.) és a Stark-féle latin 
(1697) fordítás. Ez utóbbin alapul a Baji Patay Sámuel 
(1781) magyar fordítása. A perzsa fordítások (s) mint a 
török forrásai érdekelnek bennünket. Az arabból több 
perzsa fordítás készült, melyek egy része elveszett; neve
zetes a Nasralláh „Kitáb Kalila va Dimna“ (Kalila és 
Dimna könyve) (1121.) c. fordítása azért, mivel belőle 
több fordítás (csagatáj próza 14. sz. eleje, (ennek viszont 
van verses átdolg.), keleti török átdolg., modern török 
átdolg.) készült. A Nasralláh fordítását ugyancsak perzsa 
nyelven Húszain ibn 'Ali al-Wa'iz Kúsifí „Anwár-i Szuhaili“ 
címen átdolgozta (1494). Ezen alapul azután több török, 
csagatáj, georgiai, grúz, indiai stb. fordításon kívül Bratuti 
spanyol (1654—8), David Sahid-Gaulmin „Livre des lumiéres 
ou la Conduite des roys“ (1644), v. később „Les fables de 
Pilpay“, „Les conseils et les maximes de Pilpay“ stb. 
című, valamint 'Ali ben Szalih, 'Ali Cselebi I. Szulejmán 
uralkodása alatt készült „Hümájun-námé“-ja, melyet fran
ciára töredékesen Galland fordított le és amelyet halála 
után 1724-ben (már 1723-ban posthumusnak mondja a 
királyi engedély) „Les conies et fables indiennes, de
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Bidpai et de Lolcman“ címmel Gueullette adott ki s 
1778-ban Cardonne folytatott. Úgy az 'Ali ben Szalih v. 
'Ali Cselebi török szövegének, mint a Galland-féle francia 
fordításnak különös jelentősége van a magyar fordítások 
történetében, azért ezekről külön szólunk.

III.

A RÉGI SZÍR FORDÍTÁS FELFEDEZÉSE.

A Pancsatantra északnyugati változatainak pehlevi 
fordításai elvesztek. Minthogy a régi szír fordítás ezen 
alapul, tehát ennek szövegét tartotta fenn, ennek fel
fedezéséről külön kell megemlékeznünk. Egy 1290. évi 
feljegyzés szerint, mely Ebedjesus nisibisi püspöktől 
származik, egy Búd nevű szír pap 570 tájban lefordította 
szanszkritből szírre a Kalilag és Damnag-ot. Sokáig 
kételkedtek ez adat hitelességében. A hitelesség mellett 
szólt, hogy a két sakál nevét (szanszkritban: Karataka 
és Damanaka) Kalilag és Damnag-nak írja, a hiteles
ségét erősítette a szó végén levő „g“ is, mert csak olyan 
írhatta azt át ebben az alakban, aki a szír fordítást 
ismerte. 1868-ban egy Jochanán bar Bábis nevű szír barát 
ment Németországba kéregetni s Bickell támogatta őt 
feladatában s a Búd fordításáról is kérdezősködött. 
Jochanán azt válaszolta, hogy ez egy 1300-ban készült 
fordítás; az Indiába ellátogató kaldeai papok több példányt 
hoztak az elkosi vagy elkusi kath. pátriárka számára 
s 6 is kapott egyet, melyért egy Perkins nevű angol 
hittérítő 600 tallért Ígért, de ő nem adta el, hanem 
másolatát el fogja küldeni. Bickell 30 tallért adott neki 
postaköltségre s attól kezdve hírét sem hallotta Jochanán

2*
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bar Bábisnak. A pap szerencséié azt is elmondta, hogy 
az elkusi pátriárkának adtak egy példányt. Bickeli 
most ezen úton kutatott utána. Midőn 1870-en IX. Pilis 
pápa Ró.nába hívta zsinatra a világ összes pátriárkáit 
és püspökeit, Bickeli ezt az alkalmat meg akarta ragadni 
és Benfeyt kérte fel, hogy keressen olyan ismerőst a 
Kómában időző német papok között, akinek közvetíté
sével a szintén ott levő elkusi pátriái kától megtudhassa, 
hogy van-é neki csakugyan ilyen régi szír fordítása? 
A pátriárkával csakugyan beszéltek, de 6 nem ismerte 
bar Bábist, sőt kaldeai Tamás-keresztyéneket, akiktől bar 
Bábis szerint kapnia kellett volna, gyermekkora óta nem 
látott, de megvallotta, hogy e műből csakugyan van neki 
egy kaid szövegű fordítása, csakhogy oly hibás és oly 
rossz írású kézirat, hogy nem tudja régibb vagy újabb 
forditás-é? Most, midőn már nyomon voltak — termé
szetesen a tudósoknak ilyen dolgokban nagyon nehéz 
várni — a pátriárka egy kísérőjétől kérdezték meg, hogy 
nem tud-e felvilágosítást nyújtani e szír szövegről? Ez 
a püspök (Ebedjesus Khayyáth) azt felelte, hogy ő a 
pátriárkával együtt a mardini könyvtárban látott ilyen 
szöveget, csakhogy le nem másolhatta, de félretétette. 
Most már pozitívvá kezdett válni az a hír, hogy csakugyan 
van még szír fordítás.

Akkoriban egy Socin nevű, később baseli, majd tübin- 
geni tanár, arab grammatika írója és híres orientalista ott 
tartózkodott. Ezt bízták meg, hogy Mardinban nézzen 
utána, a könyvtárban nem találná e meg a Kalilah va 
Dimnah szír fordítását? Socin azt válaszolta, hogy a 
kolostor könyvtárában látta a kéziratot. Mikor a Kalilah 
és Dimnah felől tudakozódott, tagadó választ kapott, de 
mikor meséskönyveket kért, rögtön előadták. Ez csak
ugyan a keresett régi szír fordítás vo t, nem szanszkritból
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ugyan, hanem pehleví nyelvből, de értékét ez nem 
csökkentette. Socin erről másolatot vétetett s 1876-ban 
Bickell német fordítással együtt kiadta.

IV.

A HOROLOGIUM TURCICUM TARTALMA.

Humájun Fái kínai császár egy napon Hucziszte- 
Ráj nevű fővezérével egy nyári napon vadászatra ment 
s egy jeles kertben sétaközben bámulva figyelte meg a 
méhek rendes munkáját s figyelmeztette fővezérét arra 
a nagy ellentétre, amely az emberek és méhek között 
van. A fővezér ennek okát abban látta, hogy a méhek 
„conslructiója testből s lélekből egyaránt áll“, míg az 
emberek „amennyin vannak, annyi természettel bírnak“. 
A király ennek hallatára az emberi társalkodástól idegen
kedni kezd. A fővezér attól tartva, hogy a respublicára 
nézve rossz lenne, ha a király véleménye mellett meg
maradna, régi bölcsre hivatkozva bizonyítgatja, hogy az 
ember társas együttműködésre van hivatva s arra valók 
a kánonok, hogy az embereket megelégedésre tanítsák 
s a királyokat Isten e törvények kiszabására rendelte. 
Ha a király ebben az igazságot a hazugságtól jól meg 
tudja különböztetni, „országa éppen, lakossi szépen“ meg
állhatnak, mint Ráji Dábeslim indiai nagy király példája 
mutatja, aki Berchmen doctor tanításán alapuló müvét 
(exemplarit) utódaira hagyta. A király rögtön többet akar 
erről hallani.

A vezér ekkor elmondja, hogy ez a dicséretes király, 
mikor országában rendet csinált, idejét avval töltötte, hogy 
világi és egyházi tanácsosaival tanácskozott. Egy ilyen
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tanácskozás után a szegényeket gazdagon megajándékozta s 
ezután álmában egy fehér ruhában öltözött vén embert 
látott, aki azt tanácsolta neki, hogy reggel induljon el 
napkelet felé s ott egy híres barlangban lakó vén szent 
megtanítja arra, hogy mitévő legyen. Másnap a király 
csakugyan útra kelt, rátalált az említett barlang urára. 
Ennek sok kincsei között volt egy ar ínyládája, benne 
gyémánt-ampolna, abban egy hártyára szíriai írással írva: 
Világbíró Sándor végrendelete, melyben kincseivel együtt 
tizennégy kormányzati tanácsot „tizennégy részekből álló 
kis picturát“ hagy Ráji Dábeslim királynak. Ilyen tanács:
1. Valakit egyszer érdemesen creált, soha az aránt vádat 
el ne higyjen; 2. Susurrabilis personákkal, gyakor térd- 
hajtókkal, félfülben súgókkal ne társalkodjék . . .

Mindenik tanácshoz van egy hozzáillő história. Ha 
ezeket a Ráji hallani akarja, menjen el az armeniai havason 
levő klastromba s ott felvilágosítást nyerhet felőle. A király 
megörül e kedves hírnek s hálát mondva s a kincset szét
osztva, a darab hártyával, melyre a tanácsok voltak írva, 
megelégedetten hazatért. Ettől kezdve csak az utazás terve 
foglalkoztatta s mindenekelőtt megkérdezte két vezérét, 
hogy mit tanácsolnak? A fővezér nem javalta a valóságos 
nyugalomnaka reménység alatt lappangó árnyékon felcseré- 
léséts históriát mondott egy pár galambról, a bak Bázendéről 
és Százende nevű párjáról. Bázende agyában is felmerült 
egyszer a kóborlás vágya s Százende tanácsa ellenére útra 
is kelt, de alig menekedhetett meg a sastól, a tőrtől és az 
ó-kútból, melybe beleesett A király erre más históriá
val felelt a leányáról és az általa nevelt ölyvröl, (ebben 
újabb historia a nősző ifjúról), akit hiába marasztalt a kánya 
avval, hogy mesét mond neki a vénasszonyról és a macskáról, 
mégis útra kelt s ügyességével a király vadászó ölyve 
lett. Most a másik vezér akarta lebeszélni a királyt, de
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az ennek is megfelelt, sőt históriát mondott a nyomorúság 
állhatatos viseléséről, vagyis a párducról s a Ingázó 
oroszlánról, akinek udvarlására megy a leigázott fia s 
a leigázó fiává fogadja (itt van beszőve a Békés Gáspár 
példája). A vezérek látva a király állhatatosságát, ők is 
„készülő! fúvának“, útra keltek s a tizennegyedik nap 
eljulottak a kitűzött helyre, Lumen kalugyer lakához.

I. rész. A király előadva jövetele célját, Lumen 
kalugyer elmondja a végrendeleti első tanácsot világo
sító példát: a Borz példáját, aki az oroszlán és hial 
közé addig hinté a konkolyt, míg ezt a halál, amazt 
pedig a maga gondolatlanságán butuló gutta üté agyon. 
Ennek a históiiája: Egy babilóniai áros embernek három 
fia volt; halála előtt őket magához hívatta és tanácsokat 
adott nekik a vagyonnal élésre s annak megőrzésére. 
A nagyobbik fiú az isteni eleve elrendeléssel hozakodott 
elő s arra mondott históriát a damaskusi király két fiáról, 
akik közül az egyik az atyjától eltitkolt kincset akkor 
találja meg s akkor lesz királlyá, mikor remete akart 
lenni. A kalmár a kánya és barát históriájával felel, 
melyben az elagott kányát tápláló ölyü példáján elámulva, 
egy „nyavalyás barát“ semmit se akart dolgozni, de Isten 
egy próféta által a dologtalanságért megfeddi. Most a 
középső fiú kérdi, hogyan kell a vagyont költeni s erre 
az apa a hitván gazda és egér példáját mondja el a nem 
jól őrzött búzáról. A kalmár még a legkisebb fiúnak is 
ad tanácsot az „emberségeskedés“ módjáról s azután 
meghal. A nagyobbik fiú kalmár lett s két bivallyal útra 
kelt a csesztakói sokadalomra, s mikor egy „iszobban“, azaz 
iszapban megakadtak, az egyiket otthagyták s ez ott 
„megvelőzött“ s nagyot bődüle. EgyDészeg nevű oroszlán, 
az állatok királya megrémült a szokatlan és soha nem 
hallott hangtól. Udvarában két borz „belsőbb fülbesugója“
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volt, u. ni. Dümne (ad altiora avidus Machiavellus) és a 
másik Tyelile (sua sorte contentus). Ezek közül a ravasz 
Dümne észreveszi a király félelmét s megkérdi társától, 
hogy mit szól hozzá ? Tyelile az ács és a fába szorult 
majom példájával bizonyítja, hogy nem jó a hatalmasok 
dolgába avatkozni Dümne nem akar „csak abrakért“ szol
gálni s elmondja Cupidus és Contentus históriáját, akik 
közül Contentus fontoskodó volt, Cupidus pedig vakmerőn 
hozzálátott egy kockázatos feltétel kiviteléhez és király 
lett belőle. Dümne se akar addig nyugodni, míg a király 
bizalmába nem férkőzik. Tyelile sokféle okkal akarja 
meggyőzni terve veszedelmeiről, dp Dümne hajthatatlan 
s társa végre is „a szerencsének ajánlá“.

Dümne az oroszlánnál csakugyan megjelen s bizal
mát megnyerve, az megvallja neki félelmét. Dümne 
a róka és a váz példájával bizonyítja, hogy bolondság 
rettegni mindentől, ha nagy is s felhatalmazást kér a 
királytól, hogy kikémlelje a félelmesnek tartott állatot. 
Kiküldetéséből visszatérve, elmondja, hogy nincs ok. miért 
féljen a „szédítő bőgés urától, egy otromba ökörtől“. 
A király parancsára elhozza azt az udvarba, ahol a királyi 
tanácsba sorozzák s a király szolgálatában oly hűségesen 
„tolja a jármot“, hogy a király fővezérévé teszi. Dümne 
ezt „orolja s megsokalja“. Irigység támad benne s elmegy 
panaszkodni Tyeliléhez. Ez azt feleli, hogy maga oka 
bajának s a vén zsidó doktor és tolvaj inasa históriáját 
mondja el neki. Dümne ragaszkodik feltett szándékához, 
hogy az „ökörtanácsot degradálja“, bár Tyelile a zsar
nok király példájával figyelmezteti, hogy a tűz legelőb
ben is azt égeti meg, amivel felgerjesztették. Dümne is 
tud mesét {A kánya, kígyó és borz) az ellenkezőre, de 
a kígyón bosszút állni kívánó kánya kívánságára egy 
betétmesében a tanácsadásra felszólított borz is mond
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mesét a gémről, rálcról és halakról. Tyelile szerint a bial 
Dümnénél okosabb is, erősebb is s a farkas, a nyúl és 
a róka meséjét mondja el. Dümne erre az erős oroszlán 
és okos nyúl históriájával felel. Tyelile még ezután is 
óva intette, hogy hagyjon fel szándékával, Dümne csak
ugyan gondolkodóba esett s egy ideig nem „udvarosko- 
dott“. De azután mégis visszatért előbbi tervéhez, elment a 
királyhoz s figyelmeztette a bial pártütésére s a három 
hal és a halászok meséjével nógatta gyors cselekvésre 
s midőn a király még ekkor sem akart hinni neki, az 
állhatatlanságra például elmondta a teknösbéka és a skorpió 
meséjét. A király erre „megszédül“ s szélnek akarja 
ereszteni a bialt, de Dümne ezt se javalja, hanem e 
helyett azt tanácsolja, hogy a király maga szemével lássa 
s csak akkor higyjen, ha szembe lévén vele „ráncos 
homlokkal, tétova filelő szemmel“ jelen az meg előtte. 
Az oroszlán ezt elfogadja a bial hűtlensége jelének. 
Dümne innen „igen szomorán“ a bialhoz ment s elhitette 
vele, hogy az oroszlán elhatározta halálát. A bial tudja 
az ölyv és kakas históriájából, hogy veszéllyel jár az 
udvari szolgálat s azt is tudja, hogy ha az ellene tett vég
zést az egek aláírták, akkor az orvosságon tűi van a 
dolog, ezt mutatja a rózsa felelt kötődő kertész és filemile 
példája is. A bial sajnálja, hogy Dümne tanácsára az 
udvari szolgálatba lépett s ennek Dümne sem mond ellene, 
sőt megerősíti a telhetetlensége miatt párduc kezébe esett 
vadász és a róka történetével. A bial a mások besúgásá- 
nak tulajdonítja a király indulatának megváltozását, erre 
tanította őt a társaságban levő farkasnak, borznak és 
kányának oroszlán urokkal való dolga is. Diinme kérdé
sére azután, hogy így lévén a dolog, mit akar csinálni, 
azt feleli, hogy igaz mártiromsággal halhatatlan hírt akar 
hagyni maga után. Dümne még közölte vele azokat a
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jeleket, amikből megtudhatja, hogy a király „eret akar 
vágni“ rajta s azután Tyelilével együtt elment az udvarba 
s csakhamar utánok megjelent a bial is. Az oroszlán és 
bial egyformán észrevették a Dümne adta jeleket s ekkor 
az oroszlán a bialra ugrott s azt megölte. Tyelile ekkor 
azt kérdi Dümnétől, hogy nem aggódik-e saját végső 
sorsa miatt; mivel „melyik ház bolondabb annál, aki 
mind a két szomszédot egyszersmind gyujtá meg?“ De 
Dümne csak azt feleli rá, hogy az udvarnál amit ésszel 
nem érünk, bolondsággal kapjuk el. Tyelile még sok 
erkölcsi oktatást ad, amelyre végül Dümne azt feleli, 
hogy ha Tyelile javalja, lemond az udvarról s nála marad, 
de ez azt mondja erre, hogy addig szokta oltalmazni 
magát, míg úgy nem jár, mint a kalmár gazdája s elmondja 
a két kalmár meséjét s ezzel kijelenti, hogy a Dünme 
ilyen végű társalkodására semmi szüksége nincs. E tár
salgás befejeztével Dünme látja, hogy a király megbánta, 
hogy a biallal így bánt el s avval próbálja vigasztalni, 
hogy „a királyt az egek örömre, nem sírásra hítták“. 
Az Idő „hallgató stílussal“ megjósolja Dümnének, hogy 
gonoszul lesz zsoldja s azok is, kik Dümneként konc- 
vadászásban tiltott úton jártak, várhatják azt az ejtelt v. 
mértéket, amellyel mértek.

II. [Dábeslim] király kéri a doctort [bráhmantát], azaz 
Lumen kalugyert, hogy beszélje el neki, mert hallani 
szeretné, mit nyert Dümne az első részben leírt nyugha- 
tatlanságával ? A doctor elmondja, hogy az oroszlán 
vigasztalhatatlan volt a bial elvesztése miatt s tanács
kozott párduc fővezérével, aki a borz, a róka és a tyúkok 
meséjével bizonyítgatta, hogy orvosolhatatlan dolgon tépe- 
lődni bolondság. Az oroszlán azt maga is belátta, de jóvá 
szerette volna tenni a .rosszul indult rendet“. A párduc 
erre nyomozást ajánl, hogy megtudják, csakugyan megérde
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melte-é a bial a halált ? Az oroszlán őt bízza meg a nyo
mozással s midőn hazafelé indult, útja a Dümne és Tyelile 
laka előtt vitte el s ott megállva, kihallgatta, hogyan 
korholta Tyelile Diimnét a bial halála miatt. Már ekkor 
Diimne is megbánta tettét és veleszületett rossz természe
tével mentegetőzött. A párduc mindezt elmondta az orosz
lán anyjának, aki viszont, látva fia lelkiismeretfurdalását, 
elárulta előtte, hogy tud valamit, de mielőtt elmondaná, 
előbb mesét mond a királyról és titok nem tartó kengyel
futójáról. De azután mégis hajlik fia kérésére s kijelenti, 
hogy Dümnét hazugnak tartja. Ekkor divánt tartanak s 
Dümnét nyakon kötve, az elé hurcolják. Dümnének 
most eszébe jut Tyelile tanácsa, a politikába keveredett 
monachus históriája (ebbe van beleszőve a vak és kígyó 
korbácsa meséje), akit felakasztottak. Dümne ez elmon
dott meséje meghökkenti a királyt és a községet, de 
eléugrik Feketefül királyi secretarius s tiltakozik az 
ellen, hogy az udvarból kiállott vagy kicsapott hamis 
fiú az udvart ilyen rossz színben fesse le s 6 is his
tóriát mond egy perzsa Splendidum Cor (tündöklő szív) 
nevű commentariusról, aki egy studenset megmentett 
a haláltól s például szolgálhat arra, hogy szükség 
van a káplánok udvaroskodására. Dümne azt feleli 
arra, hogy ma nincsenek ilyen püspökök. Ekkor a király 
anyja „ugrik elé“, hogy a világ úgy is tudja, hogy az 
6 „ebususa“ ölte meg a bialt. Dümne mentegetőzés és 
egy asszesszorral folytatott vita után a thébasi kalmárné 
és az if jú képíró históriáját idézi, hogy nem kell elha
markodni az ítéletet. A másnapra halasztott tanácsülésen 
a királyt anyja megfeddi habozásáért, de ez tudva, hogy 
a király kedves embereinek gyűlölői szoktak lenni, mesét 
mond három sordidus emberről. Ismét ítélethozatal nélkül 
esteledik rájuk s ekkor Tyelile meglátogatta Dümnét és
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„pityeregve“ szemére hányja, hogy miért nem fogadta 
meg tanácsát, most nem volna ilyen nyomorult helyzet
ben s azt ajánlja neki, hogy őszinte vallomással váltsa 
meg lelkét a második haláltól. Egy rab ezt a beszélge
tést végighallgatta. Dümne gondolkodási időt kért s azzal 
elváltak egymástól s Tyelile még akkor éjjel meghalt. 
Másnap reggel a király anyja ismét sürgette a Dümne 
megbüntetését, az ország bírája ekkor felszólitotta a 
„regnicolákat“, hogy adják elé, ha tudnak valamit, de 
hallgatás volt rá a felelet. Dümne nekibátorodva újabb 
mesét mond hét dactorról: Solidusról és Sordidusról s 
erre megint elhalasztódott az ítélet. Ekkor Dümne egy 
Rüszbe nevű ismerősét szólítja magához s tőle hallja 
Tyelile halálát s az elásott pénzből neki Ígéri Tyelile 
részét, ha ügyében buzgólkodik. Másnap az anya oroszlán 
exiliummal fenyegeti fiát, ha holnap Dümnének s a 
miatta keletkezett zavarnak „nyakát nem szakaszt ja“. 
A praesidens Dümnét felszólítja bűne beismerésére, de 
ez nem akar maga hamis tanúja lenni s mesét mond 
Illa nevű domináról és harulyos masáról, akinek hamis 
ráfogásért a karuly mindkét szemét kicsapta. Erre megint 
felfüggesztették a tárgyalást. Végre a király anyja hivatta 
a párducot s felszólította, hogy ne késsék tovább a 
bizonyságtétellel. A párduc aztán az „utolsó congregatió“- 
ban elmondta Tyelile és Dümne perlekedését, a tömlőé
ben levő rab is megerősítette ezt a vallomást s Dümnét 
halálra ítélték, hétnapi hétféle kínzás után nyelvénél 
fogva felakasztották. „Mert aki urát és hazáját zavarja 
meg, kedvező büntetésben esik, ha csak életét veszti el“.

III. A király [Dábeslim] a szentséges Pátertől vagy 
doctortól, azaz Lumen kalugyertől azt kérdezi, hogy hát 
a hű cselédek egyetértésüknek mi hasznát veszik ? Erre 
a doctor elmondja a megegyezett holló, egér (Zirek),
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galamb (Matulca), teknösbéka és őz példáját. Az egér újabb 
históriát mond a gerlicéröl és az ölyvről, azután egy 
anadoliai (így) tevés kígyókalandjáról és a rókáról, például 
a háládatlanság büntetésére. Majd a holló az egeret elviszi 
a teknősbékához vendégségbe s elmondatja vele, hogy lett 
száműzött Marót városból, hol egy barátnál lakott, annak 
egy vendége miatt, aki elbeszélte egy korábbi szállásadó 
gazdája és feleséqe esetét, aki ismét feleségének mondott 
mesét a vigyázatlan vadászról és a sobrák farkasról. 
Zirek egérnek a vendéglátó teknősbéka is mond mesét 
a telhetetlen macskáról, a holló pedig a két barátról. 
Ebből az a tanulság, hogy „mi haszna jót tenni, ha a 
valóságra meghólt a segítség. Amicus qui non tua diligit, 
sed te“.

V.

A HOROLOGIUM TURCICUM ÉS A HÜMÁJUN-NÁME.

A Tantrákhyáyika- és Pancsalantra-változatok ismer
tetésében említettük, hogy Húszain ibn 'Áli al-Waiz „An- 
wár-i Szuhaíli“ c. perzsa fordítását 'Áli Cselebi ben Szalih 
V. Szaleh vagy 'Áli’Efendi Szalihsznde dolgozta át török 
nyelvre Hümájun-náme («ut ц^Ц-а) v- Császári könyv 
címmel. Ez az 'Áli Szalihszáde (Sz. fia), akinek mellék
neve 'Áli Vasszij volt, mivel 'Áli Vasszi alatt nyerte el a 
„doctori“ fokot, filipipolyi v. filibei származású volt, а XVI. 
században élt s Drinápolyban a Bajazed szultán alapította 
kollégiumban volt tanár s húsz évet fordított e mű átülte
tésére. Galland, aki a róla szóló adatokat fordítása beve
zetésében közli, beszéli, hogy mikor elkészült nagy mun
kájával, egy példányt Lutfi pasa nagyvezérnek, másikat
I. Szulejmán szultánnak, a magyar történetből eléggé
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ismert nagy hódítónak szánt. A fővezér a kihallgatáson 
rárivalt, hogy miért vesztegetett arra annyi időt, jobban 
felhasználhatta volna azt, ha kötelessége szerint a mu- 
sulman jog némely kérdéseinek megvitatására fordította 
volna. De Szulejmán mindjárt átlátta annak nagy értékét, 
sajátkezúleg aláírt rendeletben nevezte ki brusszai kádivá, 
amely magas állások kezdőfokát jelenti számára, ha meg 
nem hal Brusszában 1543-ban, mielőtt az emelkedést meg
kezdhette volna. Ez a fordítás máig is kizárólagos tekin
télynek örvend, noha adatok vannak arról, hogy más fordí
tása is volt.1 Van 1835-iki, 1876-iki kiadása; Adelburg sze
rint, aki szemelvényt adott ki belőle, 1843-ban is meg
jelent nyomtatásban a teljes török szöveg a Kairó melletti 
Bulakban; már előbb (1841) Konstantinápolyban is kiadták 
egy kivonatát Hullasszej Hümájun-Náme cím alatt.

Első magyar fordítója Bosnyai Dávid volt, akiről 
tudjuk, hogy török tolmácsi küldetései közben magyar 
történeti okleveleket is gyűjtött, itt azonban nem álla
podott meg, hanem a török irodalom iránt is érdeklődött 
és ha módját ejthette, török könyvet is vásárolt. Ilyen
ből való lehet a „Történt dolgok“ végén közölt „Nap
keleti confessio“ vagy a másik tréfás elbeszélés „Móses 
pántolodik Ádámmal, miért vesztette el az embert? “1 2 3 
így kerülhetett birtokába az 'Álí Szaliszáde török fordí
tása is, melynek fordításához azután részint gyakorlatul, 
hogy a török nyelvet ne felejtse, részint, hogy Apafinak 
kedveskedjék vele, a fogságban hozzáfogott s ez a 
fordítás a „Horologium Turcicum“.

1 Bittenbinder M. A Pancsatantra egy másik török szárma
zékáról. Egy. Phil. Közi. 1910. 382—3. 1.

2 Auswahl türkischer Erzählungen aus dem Humajun-namé. 
I. Heft. (Wien 1855.) XL, XII. 1.

3 Rosnyai maradv. 254., 255. 1.
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Az előbbi fejezet tartalmi ismertetéséből kiderül, 
hogy Rosnyai Hümájun-náme fordítása töredék. Mivel a 
kéziratból végül 37 ívrétű levél ki van szakítva, azt is 
fel lehetne tenni, hogy ez a kötet még a IV. részt is 
magában foglalta, de ennek azért kevés a valószínűsége, 
mert a III. rész sincs teljesen befejezve s egy féloldal 
itt még üresen maradt. A Dábeslimnek v. Dábselimnek 
hagyományozott tanács ugyan tizennégy és itt még így 
is csak háromhoz volt példatár vagy magyarázó mese
gyűjtemény és Rosnyai a „Könyv eredetinek módgyá“- 
ban világosan megmondja, hogy „az egész kőny(v) áll 
tizennégy részékből [így] s noha némellyikének némellyiké- 
hez közelítő formája nagy ok vala ezeknek compendi- 
zálására, mindazáltal a könyvnek régi formájának ked
vezvén, nem változtattam, de magam nemzetem humorának 
is akarván complaceálnom, a mi olvasóinknál nem igen 
ízes ingredientiákban kihagyogattam“: de ha elvégezte 
is mind a tizennégy rész fordítását, a többi tizenegy rész 
külön kötetet töltött volna meg. Talán csak addig jutott 
a fordításban, amennyi fennmaradt s hogy megnyílt bör
töne ajtaja, tovább sem kedve, sem ideje nem volt a 
folytatásra. Mivel fordítása másolatban maradt fenn, ebből 
sem az egésznek elkészültére, sem csonkánmaradására 
következtetni nem lehet.

Rosnyai fordításának címe: „Horologium Turcicum 
et speculum continuum de rebus in orbe in externis et 
internis ridiculose, interdum tamen observando legendis 
Author e Davide Rosnyai de M  Vásárhely“. A cím első 
részét a Guevara Antal (f 1545-) guadixi püspök 1529- 
ben megjelent híres „Relóx [reloj] de principes о Marco 
Aurelio“ vagy a latin fordításban „Horologium principum“ 
c. művéből vette, második tésze megfelel az újabb cím
nek: „Fürstenspiegel“, ahogy Bickell is nevezi. Guevara
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egy ideális uralkodó képét rajzolta meg művében V. 
Károly császár számára, tehát ugyanaz a célja, mint a 
Hümájun-náménak. Államregény, habár a történeti mű 
látszatával lép föl.1 Költött levelek, költői idézetek, axió
mák teszik változatossá egyébként dagályós, terjengős 
előadását, melyet mint a „mesterséges“, tehát nem cicoma 
nélkül való írásmód példáját emlegettek. Rimaynak is 
csak az a kifogása volt a Prágay Guevara-fordítása ellen, hogy 
még „mesterségesebb“-nek kellett volna lenni. Rendkívül 
nagy népszerűségre tett szert, mint Rimay mondja „ennek 
a becsülhetet en Fejedelmi szép órának . . . harangja 
hangját a castellána nyelv után olasz, franczúr s deák 
nyelven való harangozóknak harangjai is zengedeztették 
széljel Európában . .  .“ Magyarra először Draskovics János 
ültette át a második könyvét 1610-ben „Horologii 
principum, azaz Az fejedelmek órájának második könyve* 
címen; másodszor I. Rákóczi György „parancsolatjára“ 
Prágay András szerencsi prédikátor fordította le az 1. 
és 3. könyvet s a Draskovics fordította második könyvvel 
együtt a Rákóczi költségén jelent meg Bártfán 1628- 
ban („Feiedelmeknec Serkentő Oraia“).

A Guevara „Horologium principum“-ki, mint az 
életrajzban említettük, Rosnyai szamosújvári fogságában 
végig olvasta.1 2 Hogy a magyar fordítást nemcsak olvasta, 
hanem az hatással volt a Hiimájun-náme fordítására is, 
annak bizonyítéka pl. az, hogy a 29a lapon Dümne ezt 
mondja Tyelilének: „Tudom én azt, hogy a magos fára kor
mos kézzel hágnak, a nélkülié is hullhatnak“: ennek a Horo-

1 Ticknor: Gesch. d. schönen Lit. in Spanien. I. Bd. 1852. 
421—4. I.

2 1G81. aug. 27. Simonfi J. R. D. naptári följegyzései Kol. 
1914. 7. lap.
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logium Prine. Prágay-féle magyar fordításában a 139. lapon 
ez felel meg: „Az ki magas fára akar felhágni, körmös 
kézzel annak szükség készülni“. Különösen érdekesek a 
lapszéli axiómák, melyek egy része költői idézet, magyar 
fordítással. Az ilyen részek: „De én még régen az én 
Atyámtul hallottam vala, soha nem illik az fejedelmek
nek addig sírni, hanem csak ezeken az Öt dolgokon:
1. Elsőben meg kell siratni az jó fejedelemnek országá
nak veszedelmét és kárát“ stb. összevetve a Hümájun- 
námé-ban előforduló ötös tanácsokkal (V. ö. Machiavelli
nek a fejedelemtől megkívánt öt jó tulajdonságával) (a 
29a lapon is két ilyen van), még azt a feltevést is meg
engedik, hogy Guevara művében felhasználta a Pancsa- 
tantra valamelyik feldolgozását. A Horologium Pr. Rosnyai 
stílusára is hatott, legalább arra emlékeztet az ilyen 
dagályos szerkezet: „Minekokáért először is e rántások
nak koporsóját ujjal mutató s e nélkül magát nagy 
gazdagnak tartó, Istene szolgálatát mindenek felett be
csülő confessariusomnak Istentől kegyelem vég nélkül, 
tőlem hála holtig“, bár azt is meg kell vallani, hogy a 
török szöveg nem kevésbbé dagályos és fellengős, úgy
hogy Rosnyai sokszor egyszerűsíti is azt. Bizonyára, ha 
nem egyenesen a magyar Guevarából vette át, úgy tőle 
tanulta el Rosnyai azt is, hogy latin axiómákkal is meg
tűzdelje fordítását, amelyeket hol önállóan, hol a magyar
ral együtt alkalmaz, amelyek értelme nem mindig egyez 
a párhuzamos magyar versekével.

Feltűnően emlegeti Rosnyai Machiavellit. így pl. 
„De te ne desperálj itt is, mert él Machiavellus is“, 
sőt a II. résznek ilyen címet ad: „A Machiavellica Poli
tia nem vénül meg“ ; ismét másutt a ravasz Dümne 
szájába adva, aki a műben a Machiavelli elveit képviseli: 
„de én úgy értettem vala Machiavellustól, hogy az udvari

3Rosnyai D.: Horologium. Turcicum.
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élettel vagy sokaknak kellene ártani, vagy kevesebbek
nek használni“. Machiavellit nálunk a XVII. században 
sűrűn emlegették. Midőn egy névtelenül megjelent „In
structio“ (1620) mindenféle képzelt vádakat szórt Bethlenre 
és V. Frigyesre, hogy őket és pártjukat összeveszítse, 
Alvinczi „Machiavellizatio“ címmel cáfolta meg azokat.1 
Balásfi Tamásnak erre adott válaszában, meg ennek cáfola
tában megint benne van a „Machiavellizatio“, mely már 
ekkor nálunk is ismert fogalommá vált. Tudjuk, hogy 
Zrínyi nemcsak ismerte Machiavelli műveit, hanem had
tudományi munkáiban fel is használta azokat.1 2 Machiavelli 
célja volt, hogy az apró fejedelemségre széttagolt s 
megoszolt Olaszország népét egyesítse s nemzeti had
sereg felállítása által elnyomóitól megszabadítsa. A magyar 
haza szétdaraboltsága hasonlított Olaszországéhoz, már 
e miatt is érdekelhette a felszabadulás módját és eszkö
zeit fejtegető Machiavelli Rosnyait. De a Horologiumban 
főként azért használta fel, mert a „Principe“ alapeszméje, 
hogy a siker a legfőbb alapelv, amely mindent meg
magyaráz és kiengesztel és ez csak a legravaszabb és 
legóvatosabb erélyességgel érhető e l; olyannak is szabad 
lenni, mint Borgia Lucretia; ki az oroszlán és róka ter
mészetét egyesítette magában „Róka legyen, hogy a tőrt 
megismerje s oroszlán, hogy a farkasokat elrémítse“ ;3 
színlelőnek és képmutatónak kell lenni stb. Ez az elv 
főként a Diimne szájába adva, a Horologium Turcicum- 
ban is sokszor előkerül. Rosnyai a Hümájun-náme for
dítása közben vagy már elébb kedvet kapott arra, hogy

1 Imre S. Alvinczi P. Hódmezőv. 1898. 74 kk. 11.
* Körösi S. Zrínyi és Machiavelli. ír. Közi. 1902. kül. 284. 

kk. 11.
3 Principe XVIII. fej.



BEVEZETÉS. 35

ő is tanácsokat osztogasson a „felséges fejedelmeknek“, 
a „Tekintetes követ uraknak", a „Nemzetes Kapitihák- 
nak“, török deákoknak, postáknak, evvel a bevezetéssel: 
„Nem tudom meddig élek, Ily testamentumot tészek“. 
Nem mondjuk, hogy Machiavelli szellemében készült 
kormányzati utasítások ezek, hanem inkább tapasztala
taiból elvont gyakorlati tanácsok, de azért ilyen is van 
közöttük: „Mikor a portának valamely szomszédjával haj- 
hózása van, az olyan nemzetnek portán levő residensivel 
embereitek kétfelé nézzenek és úgy conferáljanak“. Vagy 
ilyen: „Portán a fővezérnek qualitását jól kitanuljátok. 
Mert ha nem sokat költetek, keveset efíiciáltok. Vagyon 
oly idő, melyben a fővezér csak névvel az, a realitás 
másoké, in hoc casu adjatok annak többet, a ki szolgál 
többet“. „Mikor a nagy udvarokkal szemben lesztek, a 
kanon szerint való circumstantiákban facilisek, ellene 
valókban, még ha cogáltattok is principalistok nélkül, 
teljességgel difficilisek legyetek.“ „Ha lehet, egyetek 
magatok szátokkal, mert a másé vagy megnyálazza, vagy 
elnyél a falatbm.“ És még több ilyent idézhetnénk, a 
Conclusiója pedig formájánál fogva is beillenék a Horo
logium Tnrcicumba: „Főtől fogva farkig ki-ki úgy csele
kedjék, a fark a főnek úgy supplantaljon, a fő is a fark 
aránt úgy animadvertáljon, hogy Isten tetszése szerint 
legyenek; különben a botló elesik, az objectum helyben 
marad. Isten után a török alatt elég Erdélynek ez a 
négy linea:

Rex rege cum Lege, hogy légy Rex igazán,
Követségben járj el Legate, igazán;
Ne kufár, orator lakjál ott igazán,
Török deák s posta, irj s nyargalj igazán.1

1 Rosny. maradv. 256—61. 1.
3 *



36 ROSNY Al : HOROLOGItJM TURC1CÜM

Rosnyai életének javarészét az udvar szolgálatában 
töltötte el. Elég alkalma volt megfigyelni a „lúgot készítő 
irigyek* áskálódásait, mely miatt sok méltatlanságban s 
végül börtönben is volt része. Midőn azért ilyent ir, 
hogy (a fejedelem) „susurrabilis (azaz sugdosó) personák- 
kal, gyakor térdhajtókkal, félfülben súgókkal ne társal- 
kodjék“, bizonyára szíve keserűségét is kiöntötte, mivel 
e tanács igazságát önnönmagán tapasztalta s azért is öröm
mel dolgozhatott börtönében az átdolgozáson, mert annak 
egy része allegóriának tűnhetett fel előtte s Dümne meg- 
lakolásával irígyeit és ellenségeit a bünhődés el nem 
maradására figyelmeztethette.

Rosnyai fordítói eljárásáról és képességéről akkor 
alkothatnánk egészen tiszta képet, ha ismernénk a tőle 
használt török szöveget s avval vethetnénk össze a magyar 
fordítást. De ha az 'Ali Cselebi ben Szalih vagy Szalih- 
száde török szövegének egyik változatával, a Galland- 
féle francia fordítással, vagy akár az ezt követő magyarral 
vetjük is össze, akkor is azt látjuk, hogy sok helyen 
nem annyira fordítás, mint szabad átdolgozás az. így 
pl. mindjárt az elején a G. szövege hosszadalmaáan leírja 
Humajun Fái vadászatát, a méhek életét stb. Rosnyai az 
előbbit röviden említi, az utóbbit jelentékenyen össze
vonja ; Dümne, ill. Demneh büntetése az eredetiben az, hogy 
négy fal közé zárva éhségtől pusztuljon el, míg Rosnyai- 
nál hétnapi kínzás után nyelvénél fogva akasztották fel, bár 
lehetett olyan török változat, melyben ugyancsak ez állott. 
Különösen szereti Rosnyai megrövidíteni a betétmeséket, 
ügy látszik, erre célzott e szavaival: „a mi olvasóinknál 
nem igen ékes ingredientiákban kihagyogattam*. így 
elhagyta a túlságosan hosszúra nyúlt I. részből a Dümne 
meséjét, mikor fondorlatait meg akarja kezdeni, a két 
verébről és ölyvröl, továbbá „A réee és a hold“, a bíbic
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[G. titavis] madárpár és a tenger, valamint a két réce és 
teknősbéka meséjét; az eredetiben, mikor Demneh elvé
gezte a bivalynál halálhírnöki szerepét, még a királyhoz 
menetel előtt meglátogatta Keliléht s akkor ez mesét 
mondott neki a majmokról, a madárról és az utazóról, 
ebbe van beleillesztve a béka, tengeri rák és kígyó me
séje. Ezután Kelileh megszakítja a barátságot és még 
egy mesét mond a kertészről és medvéről, azután másikat 
a két kalmárról, mely már alább itt is megvan. E helyett 
Rosnyai ezt néhány sorban így intézi e l : „Dümne mint 
két ház Ebe, a’ tüzet itt is meggyujtá és régi pajtásá
hoz mene Tyeliléhez, kinek, hogy a’ dolgot el készítette, 
el historizálá (ez célzás az elhagyott históriákra vagy 
mesékre) és mindketten udvarhoz ménének, kiket nem 
sokára a’ Bial is subsequal, és midőn, a’ Dümne adta 
jeleket, mind a’ Király ’s mind a’ Bial manifestálták 
volna, nyavalyás Bial csak egyszer kapála ’s mégis az 
utolsó földet veté fejére“. . .  s hogy ezt az összevonást 
kissé felületesen végezte el, az is mutatja, hogy ezek 
után még Dümne a Tyelile korholására alább azt mondja, 
hogy „talán még a’ Király 's a’ Bial meg alkusznak s 
én is békével maradok“. Az összevonására például szol
gálhat az öszvér és kertész meséje, melyet így von össze: 
„úgy jársz, mint amaz Öszvér, ki rövid farkával meg 
nem elégedvén, addig vágya tőbre, hogy hosszú fülét 
is elveszté“. A második részben vagy fejezetben a poli
tikus szerzetes meséje után Rosnyai előadása bővebb, 
mint a Gallandé, ez is bizonyság arra nézve, hogy némileg 
különböző eredetit fordítottak vagy dolgoztak át. Galland- 
nál ugyanis, az említett mese elmondása után Siahgousch 
dicsérve az udvari életet, mesét mond a kásmiri kalmár- 
néról és festő szeretőjéről (nincs külön kiemelve, mint 
a többi mesék); ezután a király Dümnét tömlöcbe vetteti,
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s midőn anyja kérdi, hogyan vetemedhetett ilyen szép elme 
(bel esprit) ilyen bűnre, elmondja neki magyarázatul a három 
irigy meséjét.

A Rosnyai Horologumában a politikus barát me
séje után Feketefül (a perzsa: =  Szijáh
güs =  fekete fül) az udvarbanlakást szintén védi s erre 
például a Splendidum Cor (Tündöklő Szív) nevű com
mentarius esetét mondja el, aki közbelépésével meg
mentett egy gonosztevővel összetévesztett studenst a 
kivégzéstől; erre Dünme válaszol, a király törvényes 
eljárást rendel el, egy aszeszor beleszól a dologba, aki
nek Dümne mérgesen válaszolt, erre Feketefül jő elő 
újra vádjával, de Dünme ennek is megfelel s ennek 
mondja el a kalmárné és képíró meséjét. Ha nem ten
nénk fel a Gallandétól eltérő török szöveget, szinte haj
landók volnánk feltenni, hogy Rosnyai ebben az ellene 
folytatott törvénykezési eljárást gúnyolta ki. Az eredeti
vel való részletes egybevetésre itt nincs elég terünk, de 
azt hisszük, Rosnyai szövegének kiadása e feladat meg
oldását is siettetni fogja.

Rosnyai török athnámékat éveken keresztül fordít- 
gatott, török leveleket is írt. Hogy hatást érjen el, igye
kezett beleélni magát a török írók gondolatvilágába, 
igyekezett eltanulni azok ékes stílusát, keleties szóvirá
gait, ami évek múlva az ő stílusán is nyomokat hagyott. 
Természetes, hogy mikor arra vállalkozott, hogy törökből 
lefordítja a Hümájun-námé-t, stílusának ezt a sajátságát 
éppen megfelelőnek tartotta. Az is természetes, hogy a 
Fejedelmek órájához, vagyis fejedelmi uralkodási kézi
könyvhöz a fejedelmi udvari v. kancelláriai stílust tar
totta illőnek, amely Apafi korában a magyar-latin stílus
keveréknek riasztó példája volt. Ezt már Beöthy Zs. meg
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jegyezte.1 Elég erre nézve az országgyűlések után kiadott 
„Articuli Diaetales“-ekre, vagy az „Approbalae Constitutio- 
nes‘-re (1653), vagy a Compilatae Constitutiones “-re (1669) 
utalni. Hogy tehát Rosnyai leveleinek vagy Naplójának 
más a stílusa, mint Horologiumának, azt abból is magya
rázhatnék, hogy ez utóbbiban az erdélyi kancelláriai 
stílust használja. Egyébként a Horologiumban is találunk 
elvétve olyan helyeket, ahol a fordító mintha megfeled
kezett volna a kancelláriáról. Itt stílusa élénkebb, ma
gyaros szólásmódokkal, tájszavakkal kevert,2 viszont más 
művében, pl. a „Történt dolgokéba illesztett oklevél
fordításaiban is találunk ilyen keverékstílust pl. „hogy 
t. i. ab incarnato Christi 1604-ben a hispanussal nagy 
harcunk lévén, nemcsak triumpháltunk, hanem Esluz 
nevű metropolisokat expugnáltuk, annak portusát és 
minden hajóit elnyertük“. Már előbb a Zölfikár deák 
portai főtolmács fordításában is ilyen mondatok vannak: 
„Az mi méltóságos fejedelmünk is severa impositioval 
részéről hasonlót observál. Ha kik contumacia ducti 
mind két részről ez ellen impingálnak, halállal büntet- 
tessenek“.

Zrínyi azt mondja a Szigeti veszedelem előszavá
ban : „Török, horvát, deák szókat kevertem verseimben, 
mert szebbnek is gondoltam úgy; osztán szegény az 
magyar nyelv ! az ki históriát ír, elhiszi szómat“. Rosnyai 
nem ezt mondja, hanem fordítása bevezetésében kiemeli, 
hogy a drinápolyi collegium „maga nevét titkoló pro- 
fessora“ (tehát R. nem ismerte a fordító nevét) „az

1 A szépprózai elbesz. I. köt. 1886. 116. 1. V. ö. Perényi J , 
Rosnyai D. S.-Űjhely 1896. 70—1. 1.

a Perényi I. egész szótárt állított össze belőlük R. D. Sátor- 
alja-Ujhely 1896. c. müve függelékében 101—25. 1.
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udvari expeditiókban már ususban ment arabiai és persiai 
nyelvekkel elegyes törökre fordította, az ő módjuk sze
rént szép terminusu stílussal“, ez is adhatta Rosnyainak 
azt a gondolatot, hogy 6 meg az erdélyi udvari expe- 
ditioban már ususba ment latin szavakkal elegyes ma
gyarra fordítson s az ő módjuk szerint való szép ter
minust! stílussal éljen.

Megjegyezzük, hogy a török irodalmi és művelt 
nyelvnek egészen az újabb purificatiós kísérletekig je l
lemző sajátsága volt az arab és perzsa szavakkal ékes
ségül való keverés, ott is ahol arra szükség nincsen, — 
mint azt a török nyelv minden ismerője jól tudja. Elég 
csak az ilyenféle szóképzésre: ttiráf etmek =  dLl, 1 , 
vallomást tenni, bevallani, utalnunk, ahol a tárgy arab, 
az ige török, amilyen kifejezés rengeteg sok van a 
törökben. A Hümájun-námé-ban még gyakrabban jönnek elő 
ilyen kifejezések : ^  =  nimeti didári
ahibbaden dur =  távol a kedves tekintetének üdvétől, 
ahol nimet (üdv, jóllét) arab, didár (tekintet) arab, 
ahibba (kedves) arab, dur (távol) perzsa szó. Mindazáltal 
azt feltehetjük, hogy Rosnyai látva a török szövegben 
az idegen kölcsönzések korlátlanságát, ami a tanulást 
neki is megnehezítette, még bátrabban élt az Apafi 
kancelláriájában egyébként is divatos szóvegyítéssel. 
Azon feltevést, hogy ott él ilyen vegyítéssel, ahol a török 
szöveg már Bittenbinder párhuzamos helyek egybeveté
sével megcáfolta; néhol ezt megtehette volna, pl e z t: 

=  nus etmdmis szin fordíthatta volna 
ilyenformán: nem csináltál potust vagy potatiot, de sok 
helyen olyan ritkán használt latin szavakra szorult volna, 
amikkel a kancelláriai stílus nem élt, de meg az ilyen 
vegyítésnek nem lett volna sok értelme. Azt már inkább
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el lehet fogadni, hogy Rosnyai látva a Hümájun-námé- 
ban lévő perzsa verses idézeteket, ő is vett be fordítá
sában latin verses axiómákat.

Rosnyai említi, hogy nemzete humorának is akart 
tetszeni. Ezt nemcsak avval akarta elérni, hogy a ma
gyar szellemnek nem megfelelő terjengős mondatokból 
elhagyogatott, hanem avval is, hogy magyar szólás
módokat, példabeszédeket sűrűn alkalmazott (pl. ha a ki
rály kancsal, csak annyit hoz Budáról, mint Antal (más 
változata: megjött Antal Budáról); Csak könyörgéssel 
nem eszünk ludhust; félő ebből gubába hág (más vált.: 
eben gubát cserélni); Sármasági módon szokták ám az 
ebül gyültet tova osztani (más vált.: Ebül gyűlt szerdék- 
nek, ebül kell elveszni. Sarmaság (Erdélyben) úgy sze
repel itt mint Torda, Csökmő stb. más szólásmódokban). 
De saját humora is sokszor megnyilvánul. Már Imre Sándor 
méltatta aztl sa  „Történt dolgok“-ba beiktatott II. Rákóczi 
György-féle gúny vers „tréfás és lakonikus humora“ sze
rinte székely észjárásra vall. Ez a humor sohasem hagyja 
el, még a börtönből nejének küldött levelekben is fel
található, Önéletrajzában Kandia erősségei leírásában azt 
mondja, hogy azok környéke puskaporral volt megrakva 
s ha 20-80 embert láttak egy csoportban, „mindjárt az 
ég felé repítik vala szárny nélkül“. Mikor arról beszél, 
hogy Haller Gábort és kísérői egy részét felkaftányozták, 
utána teszi: „Haller Gábor ezt a kaftányt nem emészt
hető meg“ t. i. csakhamar azután megölték; mikor 
tovább a budai hídon való átkelésre tér, elmondja, hogy 
a tatárok a Haller kíséretének „elég korbácskaftányt 
adának, úgy hogy az kire adják vala, alig várja vala, 
hogy levethesse“ stb. Tréfás játszi kedve nyilvánul meg

1 A néphumor a m. írod. Bp. 1890. 92. 1,
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s mintegy az elbeszélés népmeseszerű jellegére akarna 
figyelmeztetni vele, az ilyenekben: „ Hortus nevű kert
ben“, „Nullibi tartományban“. Komikus hatást kelt az 
a furcsa összevisszaság is, hogy a szereplő állatokkal 
együtt vagy azok szájába adva Aristotelest, Platót, He- 
raclitust, Machiavellit, Werbőczit, Nérót, Julius Caesart, 
Herculesi munkát, Rápoltot és Budát stb. emleget.

VI.

A HÜMÁJUN-NÁME ÉS EGY MÁSIK SZERKEZET 
MAGYAR FORDÍTÓI ROSNYAI UTÁN.

A Hümájun-námé-nak a XVIII. században új fordí
tója akadt Zoltán József (nem János, mint némely érte
kezésben van) orvosdoktor (1712—63) személyében, aki 
olasz nyelvből fordította le az első darabot, vagyis egy 
kötelet néhány levél híján. Pataki Sámuel „kolozsvári 
tiszteletes tudós doktor és professor“ elküldette ezt és 
a még le nem fordított részt egy Cégén lakó (nevét 
elhallgató) írónak, mint egy dedikált példány elárulja, 
Tsehi Andrásnak, hogy fordítsa le. Tsehi 17Sl-ben Szent 
Mihály havának, azaz szept. 17-ik napján kelt előszava 
szerint, előbb javítgatta a Zoltán fordítását, de azután 
a stílus egyenetlenségét látva, ezt is „tsak nem egészen 
újra fordította“. A második darabot vagy részt (a magyar 
kiadásban a 229 -452. lapot) egészen ő fordította és 
pedig 'Ali Cselebinek Galland-féle (1724) francia fordí
tásából. Galland fordítása, mint fentebb említettük, szintén 
csonkán maradt, mint a Zoltáné s a magyar fordítók 
csak ezt fordították le, a Cardonne-féle kiegészítés 
nélkül. Címe: Bidpai és Lokman' indiai históriái és
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költött beszédei. Mellyek, Török Auctorból, Ali Tchelebi- 
Ben Salehböl, Galland Uram által Frantzia nyelvre, Most' 
pedig Magyar nyelvre fordítottak. Kolo'sváratt, (Nyomt. 
A lief. Koll. Betűivel, . . .) 1783-dik Észt. A maga for
dításáról Tsehi még azt jegyzi meg, hogy nem kívánt búja 
(így) magyarsággal élni, se pedig erőltetett, ősz ve-szőtt- 
iont beszédekkel nyelvünknek természeti ékességét ízet
lenné tenni, hanem a természetet követte. Egészben véve 
hű fordításnak mondható. Érdekes, hogy Zoltán ismerte 
a Rosnyai fordítását is, legalább а XXIII. lapon (Galland 
előszavának fordításához adott jegyzetben) ezt írja: 
„ N В : Magyar Nyelvre-is fordította Rosnyai Dávid, a’ ki 
volt I. Apafi Mihálynak, Erdély Ország Fejedelmének, 
Török Secretariussa. J. Z“. Hogy fordításában fel is 
használta volna, annak semmi nyomára nem akadtunk. 
De nem lehetetlen, hogy épen a felhasználás miatt tért 
az el annyira a Galland szövegétől, hogy Tsehi jónak 
látta ezt az első darabot is csaknem egészen újra lefordítani.

A másik fordítás: A' régi indusok böltselkedések az
az Példákkal jó erköltsökre tanító könyvetske (Eger 1781). 
Fordítója Báji Patay Sámuel. Alapjául szolgált, mint Bognár 
Teofil és Gálos Rezső kimutatták, a Symeon Seth görög 
szövegének Stark-féle (1697. Berlinben megjelent) latin 
fordítása.1 Van azonkívül még egy Az indiai bölts, vagy 
miként lehet az Ember boldog e társaságos életben 
mellyeket valami régi Brakhmán hagyott Írásban. . . . 
(Debr. 1815.) c. mű, melyet Cs. J. fordított, de ez Bognár 
szerint csak a tanulságok külön kiadásai, kínai, angol, 
francia, német közvetítéssel. Szinnyei J. szerint (Magyar 
írók él. II. köt. 165. h.) a Cs. J. Csányi János monogrammja.

1 Lásd ezek bővebb ismertetését Bognár Teofil (Egy. Phil. 
Közi. 1891.) és Gálos Rezső (ír. Közi. 1906.) értekezéseiben.
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Mindez eléggé bizonyítja, hogy keletnek e páratlan nép- 
szerüségű költői terméke, mely minden művelt nemzet 
nyelvére igyekeztek lefordítani, a mi irodalmunkban is már 
régóta jelentőségének megfelelő figyelemben részesült.

VII.

IRODALOM.

I. TANTRAKHYAy IKA, p a n c s a t a n t r a  é s  f ő sz á r m a z é k a i.

1. Specimen sapientiae Indorum veterum id est Liber ethico- 
politicus pervetustus, dictus Graece E-rê avix-qc m l ’I^vfjXáxfjc. 
Nunc primum Graece ex MSS. Cod. Holsteiniano prodit, cum ver
sioné nova Latina, opera Sibast. Gottofr. Starkii. Berolini 1697. 
(Baji Patay Sámuel eredetije). — Th. Benfey: Pantschatantra. 
Fünf Bücher Ind. Fabeln. I. Theil: Einleitung. II. Theil: Über
setzung. Leipzig 1859. (Kosegarten összetákolt (contaminált) szö
vegének fordítása, a bevezetés bár részben elavult, de összehas. 
irodalomtört. szempontból ma is becses). — Kalilag u. Dimnag. 
Alte Syrische Uebersetzung des Indischen Fürstenspiegels. Text 
u. Übersetzung v. G. Bickell, Einleitung von Benfey. Leipzig 1876. 
(Ebben Benfey módosította előbbi müvében kifejtett nézetét. L. 
Bev.). Újabb kiad. Schulthess-töl: Berlin 1911. Más kiad. Wright- 
töl 1888 ; J. G. N. Keith-Falconer-t ö l : К. u. D. An account of 
their literary history, together with an english translation and 
notes. Cambridge 1885. — Újperzsa ford. Anvar-i SuhelT, or lights 
of Canopus. Tables of BldpaT by Husain Yaiz Kushifi. Ed. by
J .  W. J . Ouseley. Hertford 1851. (Ak.). — Lights of Canopus. Persian 
version of the fables of Bidpay ed. by H. S. Jarrets. London 1880. — 
Transl. by Wollaston 1894. (V. ö. E. G. Browne : Literary history of 
Persia. Vol.I—IV. Cambridge—London 1919—24. (A Hümájun-námé- 
hoz való viszonyáról 1. Bevez.). — Pantschatantra. Ein altes indisches 
Lehrbuch der Lebensklugheit in Erzählungen u. Sprüchen. Übers, v. 
L. Fritze. Leipzig 1884. (Textus simplicior). — Das Paücatantram. 
(Textus ornatior). Eine altindische Märchensammlung zum ersten 
Male übersetzt von Richard Schmidt. Leipzig, (Lotus-Verlag) s. a. 
— Das Pancatantra. Seine Geschichte u. seine Verbreitung von
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Johannes Kertel. Leipzig—Berlin (Teubner) 1914. (— Ism. Büchler 
P. Egy. Phil. Közi. 1918. 434—40. az eddigi szövegkut. rövid 
történetével). — Tanträkhyäyika. Die älteste Fassung des Panca- 
tantra. Nach den Handschriften beider Recerisionen zum ersten 
Male herausg. von J. Hertel. Berlin (Weidmann) 1910. Német ford. 
2 köt. Leipzig—Berlin (Teubner) 1909. — The Panchatantra. A 
collection of ancient hindu tales. In the recension, called Pan- 
chakhyanaka, and dated 1199. A. D. of the Jaina monk, Purna- 
bhadra. Critically edited in the original Sanskrit by J. Hertel. Vol.
I. —III. Cambridge, Massachusetts 1908. (Harvard Orient. Series 
XI—X1IL). (Ism. Egy. Phil. Közi. 1909. 383. 1. (Kégl S.). — Das 
südliche Pancatantra. Herausg. von J. Hertel. Leipzig (Teubner) 
1906. — 2. Hitopadésa. Eine alte indische Fabelsammlung aus 
dem Sanskrit zum ersten Mal in das Deutsche übersetzt vom M ax  
Müller. Leipzig (Brockhaus) 1844. — Hitopadesa. Übersetzt von
J. Hertel. Leipzig (Univ. Bibi.) 1895. — Hitopadesa. Translated 
from the Sanskrit by E. Arnold. London 1896. — 3. Somádévá. 
Katha Sarit Sagara. Transi, from the orig. Sanskrit by. C. H. 
Tawney. With index. 2 vol. Calcutta (Bibliotheca Indica) 1888-7.— 
Somádévá. Deutsch von J. Hertel. München 1903. II.

II. A HÜMÁJUN-NÁME.

A török szöveg kéziratban és nyomtatásban is nagyon elter
jedt. A M. Tud. Akadémia könyvtárában is van egy kézirata és 
egy kivonata. Legismertebb az 1835-iki bulaki kiadása. (Megvan 
a bécsi nemz. kvtárban 21.029—C. sign. (SA. 27. D. 10.) — „Sza- 
lihzade Ali. W asi: Humájun náme. Bulak. — 1835. (1251.) Kis 
folio 555 1. Más kiad. 1876. (1293.) Kis folio 822 1. Qimär el-esmär 
(A mesék gyümölcsei.) c. kivonata. Konstantinápoly 1840. 4°. (Táib.) 
(Flügel: Die arabischen, pers. u. türk. Handschriften der к. к. 
Hofbibliothek zu Wien. III. Bd. Wien 1867. N°s 1867—72. L. u. i. 
a régebbi irodalmat is.) Első ismert európai ford. Vicente Bratuti 
spanyol fordítása: Espejo politico, у moral, para principes, у mi
nistros, у todo genero de personas. Tradvcido de la lengva Tvrca 
en la Castellana. Madrid 1654—8. (Az I.—Vili. fej. ford. A »Parte 
Primera“ csak az I. könyv ford.). Az előszó szerint. . .  assegu- 
rando a los Corteses Lectores de auerle traducido con suma fide- 
lidad, у puntualidad, у com sus propios, у verbaderos conceptos, 
у sentidos...“ A meséket Bratuti is „Históriádnak jelzi,mint Rosnyai,
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de ö a szövegbe szőtt versek elébe is kiteszi: Verso. — Les contes 
et fables indiennes, de Bidpa'i et de Lokman. Tradvites d’Ali Tchelebi- 
Ben-Saleh, Auteur Ture. Oeuvre posthume. Par M. Galland. L
II. partié. Paris (Cavelier) M.DCC.XXIV. (Metszetekkel). (Az el
beszélés négy fejezetének ford. Chapitre I . : T. partié 1—690., II. 
p. 1—197. L, Chap. II.:II. p. 198-255. 1., Chap. III.:II. p. 256— 
307. 1., Chap. IV. :II. p. 308—82. 1. Galland posthumus müvét 
Gueullette adta ki; újabb kiad. Cardonne-tól 1778-ban, egy újabb 
kötettel kiegészítve, mely a folytatás összevont fordítása). Die 
Macht der Freundschaft. Aus dem türkischen Werke Humajun- 
Nameh oder Kaiserbuch wortgetreu übertragen durch Ed. Äbramo- 
witsch von Adelburg. Wien (A. Pichler) 1854. — Auswahl türki
scher Erzählungen aus dem „Humajun-namé oder Kaiserbuch''

<uli ŐjjLa von Salih sade Ali Efendi. Mit Urtext, Aussprache, 
deutscher Worterklärung und vollständiger Übersetzung. Ein Hand
buch für angehende deutsche Orientalisten. Bearbeitet durch Ed. 
[Abramowitsch] von Adelburg. 1. Heft. Wien (bei den Mechitari- 
sten) 1855. 8°., XIV., 2, 1—80. 1. (Több nem jelent meg. Csupán a 
két galamb meséjének be nem fejezett elemzése.) — Fabeln und 
Parabeln des Orients. Der türkischen Sammlung h u m a j ú n - n a m e  
entnommenen [A borítékon: entnommen] und ins Deutsche über
tragen von Soubi-Bey. Mit einem Vorwort von Prof. Dr. Rieder 
Pascha. Berlin 1903. 8“., XII., 1—130. 1. (A keret elhagyásával 53 
mese fordítása.) V. ö. E. J. W. Gibbs : A history of Ottoman poetry. 
London 1900. III.

III. A TANTRÁKHYÁYIKA, PANCSATANTRA ÉS SZÁRMA
ZÉKAI MAGYAR IRODALMA.

A Tantrákhyáyika magyar fordítása a különböző szerkeze
teket ismertető (általunk is használt) bevezetéssel és jegyzetekkel 
Dr. Büchler Páltól 1917 óta kéziratban készen van s kiadásra 
vár. — Horologium Turcicum (1. Jegyzetek). — A’ régi indusok 
böltselkedések az az Példákkal jó erköltsökre tanító könyveteké, 
mellyet magányos és koros napjaiban Magyar nyelvre fordítót 
(így) Báji Patay Sámuel. Egerben 1781. (3 metszettel). (Az 1697-ik 
évi Stark-féle latin szöveg ford.). — Bidpai és Lokman’ indiai 
históriái és költőt beszédei. Mellyek, Török Autorból, Ali Tchelebi- 
Ben Salehböl, Galland Uram által Frantzia nyelvre, Most’ pedig 
Magyar nyelvre forditattak (így). Kolo’sváratt. 1783-dik Észt. I. II.
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darab. (Tart. A magyar fordító előszava, „A frantzia fordítónak 
elől-járo beszéde“ (I—XXIV. 1.); Indiai hist. I. rész megfelel a 
francia „I. partie“-nak, helyesebben I. kötetnek: 1—228. 1.; a II. 
rész vagy darab (a francia „II. partié“): 229—452. 1. Az elbe
szélés I.—IV. fejezete (a francia „chapitre“ itt szintén „rész“, ami 
némi zavart okoz. Az I. ilyen rész (fej.) I. drb 1— 343.1. II. 344—78.,
III. 378—408., IV. 408—52. 1.). — Az indiai bölts, vagy miként 
lehet az ember boldog e társaságos életben, mellyeket valami 
régi Brakhmán hagyott írásban. Debrecen 1815. (Cs. J. fordítása).
— Beöthy Zs. A szépprózai elbeszélés a régi m. irodalomban. I. 
köt. 1887. (103—119. 1. VI. fej. Rosnyai D. és a Horologium 
Turcicum. A nyelvkeverék. Bidpai újabb magyar forditói). — 
Erdélyi K. Az állateposról. Kecskemét 1887. — Bognár Teofil: 
Kalilah va Dimnah. Egy. Phil. Közi. 1891. 1009—34. 1. — Perényi 
József. Rosnyai Dávid. Sátoralja-Újhely. 1896. (A Rosnyaiak család
fájával). — Elekes Mihály : Rozsnyai D. élete és művei. Szeged 
1905. (Ism. Századok 1905. 263. 1). — Gálos Rezső: A Pancsa- 
tantram és egyik magyar származéka. írod. Közi. 1906. 172—90. 1. 
Fiók K. A Pancsatantra meséiből. (V. 1—5. Bp. Szemle 1906. 
CXXVI. k. 179—93. 1. 1909. 1. XL. к. 466—75. (II. 4. IV. 8. 9. — 
I fj. Bittenbinder M. A Humájun-namé első magyar származéka : 
Rosnyai D. „Horologium Turcicum“-a. M. irodalomtört. tanul
mány. Bp. 1908. (Ism. Bp. Szemle 1909. CXXXVII. к 496. 1. —
— Bittenbinder M. A Pancsatantra egy másik török származé
káról. Egy. Phil. Közi. 1910. 382—3.1. — D ézsi L . A czegei név
telen. (Dóig. Békefi R. . . .  emlékére. Bp. 1912. 354—8.1. (Galland 
ford. Zoltán József és Csehi András). — Tróc.sányi Zoltán. Bidpai 
és Lokman magyar fordítója. Irodalomtört. 1914.255.1. — Bitten
binder M. Bidpai és Lokman m. ford. U. o. 414. 1. — Pintér J . 
A m. írod. tört. Bessenyei Gy. fellépéséig. II. k. 1909. 314—9. 1. 
U. a. A m. irodalom tört. kézik. II. k. 1921. 213—4.1. — Pancsa
tantra azaz Ötös könyv. Az életbölcsességnek régi indiai tan
könyve . . . Szanszkrit eredetiből ford. Schmidt J. Gyoma. 1924. 
(A Textus simplicior fordítása Kielhorn kiadása (Bombay Sanskrit 
Series. No IV.6 1896) alapján. — Hitopadesa I. könyv. írta 
Nárájana. Ford. Fiók K. (Kny. Kisf. Évi. XXXIX. k.). Bp. 1905. 
(Mutatv. Bp. Szemle és Heinrich G. Egy. irodalomtört. I. k.). (1903) 
90—5. 1. — A Hitöpadesából. A Sanskrit szöveget ford. Vértesy 
Dezső. (Kny. a losonci m. k. áll. főgimn. 1905/6. ért.). Losonc. 1906.
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IV. ROSNYAI ÉLETRAJZI IRODALMA. ő
1. Önálló életr...Rozsnyay Dávid, az utolsó török deák, tör

téneti maradványai. Összeszedte s jegyzetekkel és oklevéltárral 
kisérve kiadta Szilágyi S. Pest. 1867. (Mon. Hung. Hist. II. oszt. 
írók. VIII. к.). — (Perényi, Elekes, Bittenbinder önálló értekezé
seit 1. IIL). — Molnár István. Rozsnyai D. török deák. Bp. 1909. 
(Müvelődéstört. ért. 33. sz). 2. Csikkek, adalékok: R. D. erdélyi 
iró. Molnár J . Magyar Könyvház VII. 1795. 284. 1. — Вит у K. 
R. D.-nak rövid emlékezete. Felső M. o.-i Minerva 1825. 60. — 
FelsöszálláspataRi Kenderesi F. R. D. és munkáiról. Árpádia. 
1833. 290—300 1. — I. Apafi M. erdélyi fejedelem . . . útja 
M. o.-ra Érsekújvárhoz. Hon és Külföld II. 1842. 8 —10. sz. — 
(R. török oklevélfordításaiból többet közölt Lőcsei Spielenberg 
Sám uel: Hon és külf. II. 1842. évf.). — R. D. folyamodása az 
erdélyi kir. főkormányszéki bizottsághoz. Közli Szabó K. Kolozs
vári N. Napt. I. 1865. 80. 1. — R. D. deák testamentuma. Közli 
Szilágyi S. Kol. N. Napt. IIL 1867. 46. 1. — Thaly K. R. Héder- 
várott. Századok 1868. 345 — 7. 1. — Szilágyi S. R. D., az utolsó 
török deák. Búd. Közi., 1868. 20-21. sz. — Török-magyarkori tört. 
emi. I. oszt. Török-m. államokm. Szerk. Szilády Á. és Szilágyi S. 
VI.—IX. (Államokm. IV.—VI.) köt. Pest 1870—2. — Idősb. Rá
kóczi Gy. szül. éve s a Bocskayról szóló ének. Száz. 1872. 56.1. 
(V. ö. Thaly: Vit. én. I. к ). — Révész I. A Rákóczi —Rozsnyai- 
ének Bocskayról. Száz. 1872. 197.1. — Thaly К . : M. történetírók 
életéhez. I. R. D. (1705. márc. 11-iki foly.). Száz. 1874. 53—6. 1.
— Lénárt J . R. D. egy ismeretlen követjelentése. Tört. tár. 1882.
332—41. 1. — Koncz J . R. D. az utolsó török deák életéhez. (5 
lev. 1663—78, és egy lelt. 1678). Tört. tár 1882. 775—80. 1. — 
Koncz J .  Oklevelek R. D. fogsága tört. (5 lev. 1679—81. 1
memoriale). Tört. tár 1883. 155—169. 1. — Szilágyi S. R. D. csa
ládja. Turul 1884. 170. 1. —- Koncz J . A Rozsnyaiak családfája. 
U. o. — Koncz J. R. D. életéhez. 1—6. Tört. tár 1884. 201—4.1. 
(Hóról. Előszava, Könyvlelt. stb.). — Deák L . R. D. életéhez. 
(7—8). U. o. 205—6. 1. — Szádeczky L. A gr. Telekiek mvás. 
levéltárából. Tört. tár 1885. 812—4. 1. (2 lev. 1670.). — R. D. 
conventiója 1669-ből. M. Könyvsz. 1887. 327. 1. — Szilágyi S. 
Érd. Orsz. Emi. XIV.—XVI. k. 1664—79. Bp. 1889—93. — Ballagi 
A. Cserei-e vagy Rozsnyai ? ír. Közi. 1892. 70-1. 1. — Szász B . 
Marosvás. irod. múltjából. M. Vás. 1905. -— Gergely S. Teleki M. 
levelezése. III.—VII. k. 1664—77. Bp. 1907—16. — Dr. Bitten
binder M. Adatok R. D. életéhez. ír. Közi. 1910. 338—48. 1. (9 
lev. Teleki M. hoz és 3 oklev.). — Lukinich Imre. R. D. életéhez, 
ír. Közi. 1912. 120. 1. (Fizetésére von. érd. kanc. lev. adat kb. 
1711. évből). — Zsinka F. Adalék R. D. életéhez. Száz. 1912. —  
Simonfi J . R. D. naptári följegyzései. Érd. Muz. 1914. és kny.
— Szinnyei J . Magyar írók él. és m. XI k. 1313—7. hasáb (1893.). 
Pintér J. lásd: III.)
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[FORDÍTÓ ELŐSZAVA.]

[6a] Úgy látzik a’ természeti nemzés a’ hasonlatosság 
szerént való generationál akar melly genealógiának is 
hamarább nyakát szakasztya, ’s azzal edgyűtt jó ernlé- 
kezetinek is; Ugyan is régi nagy truncusok, a’ melly 
nagy hirt ’s nevet nagy Virtusokkal kerestek vólt per 
contrarias seculorum revolutiones, vagy tellyességgel 
el fogyván, vagy igen sok karban változván nem alusz- 
naké? ellenben sok alatson rendeknek,1) tsak mi kitsiny 
munkájoknak magok után hagyásával-is nevek nem ragyog- 
naké? nagy ok lévén ez azoknak, a’ kik hóitok utánn- 
is élni kivánnak, az én idétlen elmém-is régen jár 
ott, hogy ez háladatlan világ ha szüntelen forgó kere
kével, rám hajtott próbáit sullyosabbakkal nem tetézné, 
nem annyira erőszak alatt nyegő nevemnek tovább2) veté
séért, mint az idegenek között sok ideig szerzett tanu
lásom3) alatt rám kőit pénznek a mint némellyek akarják, 
nem szinte ollyan haszontalan sárban hányattatásoknak,4) 
mind vonagló Nemzetem, mind agonizáló Hazám, de 
kiváltképen Isten után engemet crealó jó kegyelmes Uram, 
Méltoságos Fejedelem, idösbik APAFI MIHÁLY Urunk 
ő Nagysága előtt való meg mutatásáért nem elme köszö
rülő, hanem azt mulatoztató edj kis jedzést adnék ki, 
de sokáig tartózkodom vala, mert nintsen olly peifecta 
Editio,6) melly a’ mint az értelmeséknél jó emlékezet, úgy 
a’ büszkéknél tsufság, Virtutem genii duo semper in 
Orbe sequuntur, d e : sic mihi hanc sinat,6) corrigat ipse 
suam, azért non obstante eo, hogy ki mit mond, a’ mun
kához fogtam, mellyre segillyen az a’ kit senki nem 
segít. [6b üres]
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[7a] EZ KÖNYV EREDETINEK MODGYA:

Vagyon a’ MahometánusoJcnál a’ többi között egy 
Könyv, mellynek neve a Szeretsen nyelven Humájun- 
námé,’’) betű szerént magyarázattya nem idevaló, Sensualis 
Interpretatio ja  ez : Literae Regales, melly Könyv nevét, 
nem annyira Continentiajától, mint mindenek felett szűk- 
ségesképen a’ Királyok előtt való udvarlástól vette.

Ez az a’ Könyv, leg elsőben is ezt az Indiai Bőltsek 
őszve szedegetvén, dedicalták volt az akkori Ráji Dábes- 
lim%) nevű Indiai Királynak, ki a’ mig élt e Könyvet gyak- 
ron olvasta, olvasását maradékinak is imponálta ’s tes
tálta, kiknek defectussokon a’ szomszéd Szeretsen és 
Persia Országok Királlyi halván hogy az Indiai Király 
tárházában kűlőmb kűlőmb féle vadak, madarak neve
zeti alatt, sokak de kiváltképen Királlyok tanúságára 
költ egy jeles Könyv volna, ’s mint újságon kapván, 
elare et clarius hol szeretsen ’s hol Persiai nyelvekre 
iteratis vicibus forgattatták, honnét a’ Törökök közzé is 
tsuszott, de az említett nyelveken, a’ Törököknek nem 
ínyek szerént való obscuritásban lévén a’ Könyv, sok 
időkig sokaknál minden haszon nélkül subticealt, hanem 
későre a’ Szultán Bajázid unokájától, Szultán Méhemmed- 
nek pedig fiától Szultán Murádtól9) Drinápolyban erigál- 
tatott Collegiumnak maga nevét titkoló Professora,10) ennek 
izes mulatságától üres maga Nemzetét meg szánván, az 
Udvari expeditiókban már ususban ment Arabiai és 
Persiai nyelvekkel elegyes Törőkre forditotta, az ő mod- 
jok szerént szép terminusu stílussal, ’s az alkal-[7b]matos- 
ságokat ékesgető versekkel sok helyeken condecoralta is.

Az egész Kőny(v) áll tizennégy Részékből,11) ’s 
noha némellyikének némellyikéhez kőzelitő formája nagy 
ok vala ezeknek compendizálására, mindazáltal a’ Könyv-
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nek régi formájának kedvezvén, nem változtattam, de 
magam Nemzetem humorának is akarván complacealnom, 
a’ mi Olvasóinknál nem igen izes ingredientiákban ki- 
hagyogattam, ’s igy Istent hiván segítségül a’ dologhoz 
kezdettem.

Mellynek minek előtte részek szerént való forgatá
sához fognék, praemittáltam én is azt az Históriát, mely- 
lyet az Authorok is e’ Könyv eleiben tettek, ’s ez az.

[HUMÁJUN-FÁL HISTÓRIÁJA]12)

Historia, Vólt a’ Kínáknak az lgasságnak ki szol
gáltatásában ritka példáju egyHumajun Fái nevű Királlyok, 
melly név szeretsen nyelv, magyarázatja ez : Sacra For
tuna,13) kinek is vólt a ’ Tanáts adásban incomparabilis 
Hucziszte-Ráju) nevű egy Fő Vezére, ez is szeretsen nyelv, 
annyit tészen, mint Beata Discretio. Ezen Király meg 
nevezett Vezérével többi között egy nyári napban vadá
szat alkalmatosságával egy jeles kertben divertálván sé
tálnak, ’s azonkőzben látnák egy meg aggott tsonka 
udvas fát, mellyben a ’ dulce héliumnak tsoportonként 
függő seregei feles kimeket botsátván ki, a’ Cananeu- 
sok téllyel, mézzel folyó Vármegyéin divagalnak vala, 
kiknek ártalom nélkül egy más közzé való mixturájokon, 
a’ midőn a’ Király fáradatlanűl álmélkodnék, Fő Vezére 
szótalan nem álhattya, mellyre a’ Király felel ’s mond. 
Nem elég tsudaé az, hogy ezek formájokban rémitők, 
természetekben vadak lévén, gyűmőltsők édes ? az Ember 
tekintettel kegyes, természettel szelíd, munkával keserű?

A Fő Vezér, tudtára légyen ez a’ Királynak, hogy 
ez az állat olly innocens es sorte sua contentissima gens, 
kinek természe-[8a]tihez semmi alienum nem ragad, ’s
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abban való tisztaságokat oily accurate is defendállyák, 
hogy az édes haszonért nyargalódzó magok nemzetét, 
soha próbakőből tsinált küszöbjükön a’ Portariusok ad
dig bó nem eresztik, valamig Házokat meg motskolható 
Contrarietástol tarisnyájokat az Explorator ok üresnek 
nem lelik, mellynek is investigalására a’ Királytól czirkálók 
rendeltettek stricta Comminatioval, úgy hogy midőn 
tsalhatatlanúl az idegen szag meg jelenti azt, hogy 
valaki kőzűllők nem tisztán ment bé, kevés fáradsággal 
feltalállyák a’ motskost ’s a’ vigyazatlan kapusokkal 
őszve kötik ’s viszik a’ Király eleiben, holott is elsőben 
nagyobb vétkesnek ítéltetvén a’ motsoknak bé botsátója 
azt hozónál, elsőben amazt, az ntán ezt exequállyák. 
Melly serena Ordinantiának meg tartattatására, rendelt 
a’ Király maga után Fő és Vice Colonellusokat, kiket is 
gravis admonitioval az egész Gyülekezetnek praeficialván, 
azoktól való submissa dependentiajokat, fejek veszté
sével imponálta is.

Hogy pediglen a’ Király vadságokhoz képest, munká- 
joknak édességén, az Emberi nemzetnek ellenben szelíd
ségekkel nem edgyező savanyoságán liaereál, itt is vegye 
eszében a’ Király azt hogy ezeknek az ő constrnctioja 
testből’slélekből egy aránt áll, természetek is ahozképest 
conformis qualitásban vadnak, és igy egymás ellen az 
exorbitantia is kőztők interdicaltatott.

De az Emberek mennyin vadnak annyi természettel 
bírnak, ’s ez az oka hogy egymás ellen háláloson vinak.

A Király az Embereknek illyen nagy boldogtalan
ságokon szomorkodni, és továb véllek való társalkodástol 
idegenkedni kezd ’s mond : E’ praemissa szerént a’ kígyó 
ajakiról tseppeket nyeldekleni, a’ léleknek a’ testei 
utolsó hartzal agonizálni, az emberi társalkodásnál bátor- 
ságosabb im ez szerént:
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Kívánsz é lenni securus, ne légy felettéb udvaros, 
élettel nem lehet multus, valaki másén16) kap stultus.16)

[8 b] A' Fő Vezér tartván attól, ha a’ Királly maga 
Opinioja mellett marad, a ’ Bespublicara summus Justi- 
tiarius nélkül sok gonosz árad, mellyet megelőzni akaró 
elmével szóll’ s mond: A’ tsendes életet erősítő citatioi 
a’ Királynak igazak, de a’ Királly meg értse azt hogy, 
egy régi bőlts mondása szerént, tsak egy falat kenyérnek 
bé falása is, annak minden requisitumit külön szaggatva, 
leg aláb száz ember munkáját kivánnya, annál inkább 
nagyobb necessariumokra hol elég egy Ember? hogy 
pedig cooperatio conversatio nélkül nem lehet, igaz, 
mert a ’nélkül három embernél többet a’ teremtés sem 
adott, kik is mind hárman halált kostoltak, noha edgyik él.

Azonban hű nyájosságunkat jó discretio szerént tsak 
gonosz akaróinktól illik denegalnunk, barátainktól semmi
képen nem ; Ugyanis a’ kezdet is az embert vagy egy vagy 
más utón egyiket a’ másiknak rabjává tévén a’ succursus 
által, ellenkező elettel mitsoda elme- oppugnálhattya ?

Igaz hát hogy sem az emberi dispositio assistentia 
nélkül, sem az assistentia hű admissio nélkül, nem 
használ: Mert magunknak kell tulajdonitanunk azt a’ 
kárt, mellyet magunk nélkül semmit nem tselekedhető 
ember miatt szenvedünk.

A Király mond: Az emberekkel való barátkozást 
bőltsen approbálod, de nékem illyen scrupulusim is vadnak, 
hogy ezek között mind a’ külsőkben a contemptus 
rebelliót, mind a’ belsőkbén a’ dissensus sectakat nemzhet, 
akármellyiknek is vége sok nyughatatlanság után, bizo
nyoson kővetkező veszedelem.

A Vezér mond: Vadnak Cánonok,mellyek a’Bőltsektől 
Írattak a’ végre, hogy aíféle inconvenientiak restringal-
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tassanak, rnelly Cauonoknak egy Disciplina nevű Arti- 
culussa, az embereket a’ magokéval contentallyá [így] in 
Ritka seculo, a’ másétól pedig arceallya sub vano ana- 
temate in omni aevo.

[9 a] Ubi haec puré curantur, regna non desolabuntur,
Secus si intelligantur, rustici lamentabuntur.

A’ Király mond : Vallyon a’ Regimennek subájából 
a praemittált motskokat ki vehető illyen meg betsűl- 
hetetlen Album Oraecumot11) hol kaphatnánk?

A' Vezér mond: Az Igasságnak Urától, a Próféták 
deportállyák és ajánlyák azt a’ nagy poltzon tsak azoknak 
a’ Potentatoroknak, kikben azt küldő, Isten elégséget 
készített annak egyenes folytatására, úgy hogy a Regio ’s 
Religio bennek egy testvérek legyenek, hogy a’ Próféták 
defectussán a’Reverentia is rajok szálván, mind a’ Papi ’s 
mind a’ Királyi czimer egy gyűrűben incorporaltathas- 
sanak, im e’ szerént:

Nagy poltzon ül a’ Királyság, de lelkeseb a’ jó Papság, 
Edgyűtt létek olly ritkaság, mint egy jegyben Nap ’s Holdvilág.

Vgyanis a’ menyi boldogságot az Ország a’ Királytól, 
annyi állandóságot a’ Király is vészen a Törvénytől. 
Mert ugyanis viszálkodásnak és nem embernek fia az, 
valaki a’ Törvényt félre tévén maga kényén Ítél.

Ezt a’ régi Hatalmasoknak is azok az Isten Postái 
dictálták, ezeknek praedikállását,amazoknakmegtartatását 
severe imponálván a’ Mennyei szózat. Mert Isten ellen 
hiszen embernek, valaki ember ellen Istennek nem hiszen.

A’ Király mond: in eo Casu hát a’ Királyoknak 
minémű qualitasu Embereknek kell lenni?

A Vezér mond: több requisitumok felett, kettőnek' 
kell a’ Királyban continualodni; egyik az igazságnak
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ki szolgáltatásában való dexteritas, másik a’ fenyítékben 
való moderalitas. Quibus absentibus, vel vero non 
existentibus, úgy áll a’ Király, mint a’ támasz nélkül 
való kert. Mert böltseség nélkül a’ Király ritkán lesz, 
soha meg nem marad. Tovább kívántatik az is, bogy 
a’ Király sokakat táplállyon, ke-[9b] vesset magasztallyon, 
próbálva éleváltyai aránt fetsegést ne ap.prehendállyon. 
Mert az érdemetlenek a’ bené meriták nadrágát addig 
fel nem vonhattyák, mig azokról le nem húzzák.

Mivel pedig az Udvarosok tsak nem mind hajtyák 
a’ térdet nem a’ Király hasznáért, hanem vagy elméjekben 
már apprehendált tilalmas bonumnak meg nyeréséért, 
vagy méltán rajok gördülhető veszedelemnek elkerülésé
ért, kiknek mivel czéllyok a’ magok java ’s nem a’ hűség, 
a’ Király mind a’ két szemét fel nyissa, mert mihelyt 
ezeknek az idő jobbal hízelkedig (így), Uroknak ezer ’s 
meg ezer gonoszt, magoknak pedig tsak egy liasznotskát is 
tél túl mutogató alkalmatosságokra hanyott homlok rohan
nak, kikkel is az innativa apprehensió azt tselekedteti, 
hogy ha másokat magoknál a’ Király előtt gyűmőltsősebb 
tekintettel látnak, azoknak soha nem volt dolgoknak 
költésével a’ Királynál olly hév feredőt készitnek, melly 
ha a’ Király szemtelen, olly lángal forr fel, mellyet 
a’ Királynak sok de késő kőnyvezési sem olthatnak meg, 
melly is gyakrabban e’ versnek el felejtésével lészen.

Ne intende a’ vádlókra, vád mert nem vágy igaz szókra,
Б döjtőtt halált sokakra, töb jókra mint gonoszokra.

Ellenben ha a’ Király discretus, az igazság és hazugság 
között jó distinctioval azt viszi végben, hogy sem ma 
birodalmán rés, sem holnap Lelkén sértés18) nem esik, 
Országa éppen, Lakossi szépen gy álhatnak meg, mint 
ama nagy emlékezetű Báji-Dabeslim nevű Indiai nagy
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Király Berehmen Doctoniak19) bőlts praemissáin fundálván 
dolgait, abból tsinált szép Exemplarit, maga nevéDek 
terjesztésére, sok haszonnal hagyá successorinak im ez 
versel.

Primum opus in Studiis, pietas sit sancta Deorum :
Quod restat, constans perficit omne labor.

[10a] A Király mond: azt éhező szivem sppetitus- 
sával kívántam nevezted Király ’s Doctor között való 
famosa familiaritást hallani, de sok industriam után is, 
vagy ő volt valóság nélkül, vagy én haszna nélkül; 
Már hallom hogy a’ Méltoságos Vezér azon dolognak 
tudója, hármas hálá légyen ez nagy ajándékom Istenének, 
ki mind lábaimnak czéllyára vezére, ’s mind szivemnek 
kívánságára segéde volt. Kivánnyuk azért mint hű 
Commentariustól Kigyelmedtől minden dilatio nélkül azt 
a’ memorabilis consentiát hallani, mellynek holott tsak 
említéséért is Kigyelmedre multifaria gratiarum actio, 
hallásával pedig mi tőllűnk a’ kősségre omnis generis 
jó származhatik, halogatása vétek. Mert a’ meg nem 
orvosoltatott ártalomnak gonoszsza, nem a’ tudatlan 
Fejedelemre, hanem a’ halgató Tanátsra tér.

[DÁBESL1M ÉS BEREHMEN DOCTOR (BIDPAI) 
HISTÓRIÁJA.]2“)

A Vezér szófogadó térdet hajt ’s mond, Uram 
K irály:

Feletted Umbraculumod, légyen az Egek Istene,
Alattad seremet51) lovad, a’ meg nem botló szerentse.

A’ Historicusok mondgyák hogy volt a’ régi időben 
Indiának a’ többi között jóknak jó, gonoszoknak gonosz, 
felly eb említett Baji-Dábeslim nevű egy ditséretes
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Királlyok, kinek országlása igassággal másokénál fellyeb 
hires, lakossá épséggel volt olly ékes, hogy e’ két 
raritással acquirált Királyok régi Titulare de Regale 
symbolumában, senki kőzűllők ennyire mint ez nem volt 
részes, kinek is születésével hozott magnanimiaja gyak
rabban elméjét Regale requisitumokal ’s nem egyébbel 
recrealta. Egy szóval a’ melly Királlyi Virtusok másokban 
szaggatva is ritkán szoktak volt morositással is bé térni, 
mind azok egyedül ő benne congratulatioval congredialtak 
vélt. Mert az okossággal fel ékesiteteit Lelek, mint egy 
kővárban úgy lakik az embernek tetejében.

Nem obstálván Királyi Felségének illyen sublimitássa, 
alat-[10b]ta valóinak contro versiá jókat gyakrabban maga 
praesentiaja discutialta, ki minek utánna birodalmát 
benn, rebellisből, kun ellensegitől meg tisztogatta volna, 
békességes Királyságának tellyes idejét hol külső Ta- 
nátsal ’s hol Ecclesiastica Consultatiokkal töltötte: Mert, 
a’hol e két Causans colludal, ott in Foro Contradictorio 
sem sokat contendal.

Többi között egyszer Bőltseivel a ’ Királyok Quali- 
tássiról ágai vala, akarván tudni tölők, azok közül mellyik 
közelebb (így!) való Attyafia a’ Királlyoknak? kik is a’felett 
való sok háuykodásokat, a’ Tollerantiának, Constantiának 
és Liberalitásnak Főhelyre való ültetésével sopiálák. 
Mert meddő Király az, valaki ezeknek tsak ketteit ehlli.

Ugyan is ha Istennek im ez nevezetit Ens entium 
sokan a’ vakok közül tsak a’ természetből is láttyák ’s 
hiszik, annál inkáb ha melly szemesebb Potentátok, 
divino nutu abban bellyeb nézhetnek, Titulussokat onnan 
deriválván, Ens carentium lehet érdemes Czimerek, melly 
symbolumnak excellentiaját minden Majestások irigylik 
Mert az Ördög nem azt bánnya hogy ő konkoly, hanem 
azt sirattya hogy más búza.
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Erre a’ Király születése szerént is hajlandó kézzel 
a’ szegényeknek sok jót ada, az után el alvók ’s igy 
álmada: Hát fejérben öltözött egy vén Ember, álmában 
a’ Királyt igy köszönti ’s mond.

Király tegnap költsön igen sokat adál,
Mellyért holnap Isten bővebben readdál.

Mikor azért reggel imádkozol, kevés de hiteles 
Conjunctusiddal ballagj nap kelet felé, holott amaz hi
res barlangban lakó vén szent mi tévő légy, meg tanit. 
Mert, heában utállya az a' más nyálazott falattyát, a kinek 
a’ foga ki hullott.

Más napra kelve a’ Király a’ jelenés szerént a 
czélra jutván, an-[lla]-nak a’ küszöbén ülő lakossá, 
a’ Király kő=zőnetire felel ’s mond: Felséges Király, 
noha a’ szentek kunnyoja a ti palotáitoknak nem is 
árnyéka, mind az által ha tsak ritka visitálással is azokról 
meg emlékezni Salamon testamentuma, ki is szelek 
szárnyain járó hatalmas Király lévén, az álazatosságban 
annyira condescendált, hogy tanítóihoz jártában lábaira 
tsengetyűt kötött, mellyek hangjokkal hirt attak a’ han
gyáknak, praecaveálni akarván láb álá tapodtatásokat, 
sokkal inkább tsekélyeb Királyok ne felejtsék azt el.

Csillaggal légyen bár Koronád meg rakva.
Ha szelid gyöngyei nints, rúgd öszve ’s tedd tova.

Sok szép discursusok után a’ Király induló félben 
lévén, látogató jó akarattyának meg köszönésével a’ Bar
lang Vra fel áll ’s mond: Noha kezeim mint sem 
a’ Királynak valamit nyújthatnék, rővidebbek, mind az 
által Atyám testamentuma szerént, a’ barlangnak im ez 
szegeletiben fekűvő nagy kintsre emlékezem, de mivel 
én szándékom szerént életemet Istenemnek áldoztam,
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annak tsak nézésével is szemeimet gyönyörködtetni, ’s 
annál inkáb lelki Oltárom körűi hivatalomat remorálni 
soha sem kívántam, bírván Istenem ajándékozásából 
a’ meg elégedésnek ama nagy mértékű gazdagságával, 
mellynél nagyobb a’ világon tsak im ez két szótska, 
Si noveris, ki ásása felől parantsollyon a’ Király, ’s 
úgy hiszem azt oda nyomo szűz petsét alatt talállya, 
Mert, az Óhajtott arany almával laptázó marok fel sem 
törik ’s meg sem izzad.

Itt a’ Király álmabéli imaginatioit a’ barlangban 
lakónak ki adván, az is a Királynak mond: Ez is 
Felségedhez noha nem conformis gratificatio, mind az 
által mivel a’ Király Isteni jelenésből assequalta, hálá
jának nagyobnak kell lenni a’ lelt jóknál. Mert, az elvett 
áldásoknak fontya ’s az hálá adásnak lóttya, egy másában 
ülnek.

Több rántások között egy arany Láda vala, nehezen 
nyilo lakat-[llb]-tyát későre lévévék ’s a ’ Király kezében 
adák, mellyet fel nyita ’s benne egy Gyémánt Ompolnát 
talála ’s abban is egy darab hártyát ’s azon syriai írást, 
mellyet sok kereséssel talált egy Commentarius a’ Király 
parantsolattyára igy resolvála.

[VILÁGBIRÓ SÁNDOR TESTAMENTOMA.]52)

En Sándor világ Bírája,23) e kintsnek ide rakoja, 
ennek idővel, Indiai Ráji-Dábeslim nevű nagy Királyra 
devolutioját titkos jelenések által eleve el láttam, és nem 
annyira tárházának, mint magának akarván használnom, 
e’ kints közzé le tett praeadmonitoria signaturának tsak 
ide helyheztetésével is, annál inkább Continentiajával 
arra czéloztam hogy magának succurrálhassak, mert a’
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mint az aranynál drágáb az a’ minek ő Edénye, úgy a 
Gyémántnál árösabb az a’ mit contineál, continentiajából 
annál inkáb megtanulhattya azt, hogy soha e’ világhoz 
ki tudgya nélkül senki ne bizzék; Mert, ez oily Materia, 
melly minden nap más más Kalmár kezén koptatni, és 
oily К  . .  . melly minden éjjel más más latorral viszko- 
lodni kíván. M ert; ez az ő symbolumja, Aut semper 
aut nunquam; lopd el az ő Deák nevéből az első betűt, 
tedd elől az harmadikat, ’s mindgyárt kitanulod, hogy 
azon mezítelenségét fitogtattya 6 holnap is másnak, 
mellyel téged ma megtsalt. Mert akkor ő leg mezítele
nebb, mikor leg czifrábban öltözött.

Ugyanis valami incommodumnak ingredientiája nél
kül, kinek adott valaha pilulát, szerentséje kinél volt 
szegődve? hiszem ő is tud deákul’s azt mondgya hogy, 
nemo plus quam quod habet dat. Nem lévén hatalmában, 
bolondság is kívánnunk tőlle adományának állandóságát. 
Mert, a’ szerentsének mind hizelkedésének’s mind fenye
getésének a böltseknél egy az árra.

Tartsa tehát kiki szüntelen kezében tűkőrős legyező 
gyanánt [12a] ez Testamentaria delineatiot e’ kettős ha
szonért ; Nézze elsőben minden obscura difficultásinak 
sopiálo remediumát ennek tükörében ; kergesse másod
szor Országa édes izire aspiráló darásit annak legyező
jével; Melly eszközzel ha melly Király boldogulni kíván, 
légyen kővetője tizen négy Részekből álló ez kis Pic- 
turának.

Első, Valakit egyszer érdemesen creált, soha az 
aránt vádat el ne hidgyen, Mert, valaki Regi Proximus, 
az, omnibus odiosus, kit is minden bizonnyal a’ távulabb 
válók valami időre hára (így!) a’ Királly előtt tarka ruhá
ban öltöztetnek, de azokat a jó Király igy praeter- 
mittállya.
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Hamar hally ’s későn hidgy, mert tőled vár az így,
Hazug minden irigy ’s meg fojt mint egy mirigy.

Második, susurrabilis personákkal, gyakor térdhaj- 
tókkal fél fűiben súgókkal ne társalkodgyék, Mert, az 
illyen Világ fattyaival való familiaritásnak, elkerülhetet
len tsőmőre a’ változás, im e szerént.

Amat sed se ipsum a’ ki fél fülben súg,
Ha reá nem vigyázsz, biz a’ sip alá dug.

Homo homini lupus.

Harmadik Országa nagy rendéivel egyességet ue 
tsak tartson, hanem azt curiosa industriával stricte ol
talmazza i s : Mert a Királyi méltóságra és a’ Respubli- 
cara néző requisitumok, nem külőmben, ha nem azok
kal való unánimitással secundáludnak, mert azt mondgyák

Csak edgyet szül az edgyesség,
'S Nem is kell több, az a’ jó Vég.

Sceptrum Regni, Virtus amicorum.

[12fc] ' Negyedik, miatta debilis ellensége Farkas vigyor
gásának sohase hidgyen. Mert, annak hűségét akkor 
hiheti, mikor amaz is farka vágását el felejtheti.

Nem mindenkor kérdik főtt é meg a’ tüdő,
Elébb-is feladgyák, ha rövid az idő.

Vigilandum Medico.

Ötödik, elme bágyasztó, homlok izzasztó tribulatio- 
val már arripiált szerentséjét, serio strásállya. Mert,

Senki roszszul el lőtt nyila,
Nem tér viszsza sopánkodva.

Vitae Sapientia Custos.

Hatodik, prae ceteris omnibus, tellyes életében gyűlt 
nyálát pőkje szeme közzé amaz Ördög keresztelte Prae-
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cipitantiának; Mert, e’ mia’ hebehurgyasággal egy órá
ban nyert gonoszszát tellyes életebéli késő consultatio- 
val sem reparálhattya.

Marsnak van egy fattya neve hebehurgya,
Mind pokolra horgya, ha kiknél van soldgya.

Ratio praesit, appetitus obtemperet

Hetedik, soha semmi irrepentina diversitassiban, 
szokott discretioja megne tsőkőnnyék; Mert, nints so
ha olly dőrdűletlen Casus, ha nem finitivus, melyben az 
erős elme nem frugiferas, ha a’ Gazda nem confusus.

Valamikor sok a' hostis, közel ott hozzád a pestis,
De te ne desperálly, itt is, mert él Machiavellim is.

Ingenium si intenderis, valet.

Nyóltzadik, boszszuval buzgó kuvaszi aránt, soha 
securitást magának ne Ígérjen. Mert, annak savanyú 
gyűkeréről soha keserű kőkénnél egyéb nem jő.

[13 a] Elől vigyorog s’ honorál,
S Hátul hegyzett nyársal trudál.

Ne crede colori.

Kilentzedik, soha semmi része tellyes életének, azt 
mindenek felett ékesítő Pia clementiától üres ne légyen; 
Mert ab initio seculorum, soha egy Majestás is e’ nél
kül méltán nem ditsértetett.

Ugyanis Királyt Korona nélkül, mint szolgát fogyat
kozás nélkül hamaréb találunk.

Nállad ha hitelt ért ’s tolled méltán nyert bért,
Szolgád, egy ’s két bűnért, ne bánts hogy ha meg tért.

Nemo sine crimine vivit.

Tizedik, kevésnek ártson, soknak használlyon; kű- 
lőmben,
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Eleget használtál, mikor nem ártottál,
De többet ártottál, mikor nem használtál.

Inter utrumque tene.

Tizen-egyedik, nem magához illendő dologhoz ne 
fogjon. Mert, ez az inanimadvertentia az embert a’ másé
val biztattya, ’s magáét el rántya.

Veréb Gerlitze járását 
Tanullya s’ veszti ugrását.

Contentum propria vivere dulce fuit.

Tizenktttödik, a’ Tollerantiával ’s Constantiával 
őszve köttetett szelídség, Mert, ezzel közelítheti általab 
utón a’ Profeticus gradust.

Vaj ki sokat durál, ki sokat tollerál,
Nem soká floreál, a ki tsak murmural.

Summa Victoria sui.

[13b] Tizenharmadik, az Udvar hű ’s igaz beszédű em
berekből állyon. Mert, kűlőmbőzők miá, mint a’ lántz 
szemben a Consequentia, úgy az Udvarban a’ Continua 
inconvenientia sietteti azt a’ titkos gonoszt, melly a’ biro
dalmon rést, a’ Lakosok szivén tőrést tsinál.

Udvarod népe ha lator,
Incolák közt ne légy bátor.

Fallacia violentia 
Violentia nunquam tuta.

Tizennegyedik; az időnek mostohasága el ne tsűg- 
gesze, Mert articulus fidei a’ világnál, fattyait szop
tatni ’s fiait elvetni.

Virtussával Párdutz lántzon,
Döggel büdös Borz szabadon.

Virtus gloriae Mater 
Labor Pater.

Rosnyai D .: Horologium Turcicum. 5
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Ha a’ Király е’ tizennégy részekre alkalmaztatott 
példákat hallani akarja, réstség nélkül ballagjon az Ar- 
meniai havasra ’s amaz Clastrom minden obscuritásokat 
Historica delineatioval sopial/4)

E kedves hirre a’ Király őrömmel felel ’s mond: 
Most veszem eszemben, hogy a jelenésben nékem kintset 
suggeráló fejerbeli öreg ember nem rosda motskára kerülő 
ezüstöt ’s aranyat, hanem amaz halhatatlan bőltseségnek 
meg betsűlhetetlen kintsét Ígéri volt;

Minekokáért először is, e rántásoknak koporsóját 
ujjal mutató, ’s e’ nélkül magát nagy gazdagnak tartó, 
Istene szolgálattyát mindenek felett betsűllő Confessariu- 
somnak Istentől kegyelem vég nélkül, tőllem liálá holtig. 
Másodszor e’ néma Punctttmoknak nyelvet adó bőlts 
Orátornak a’ kéntsnek fele és perennalis gratiarum actio. 
Harmadszor, több részével a’ kintsnek Comitiváimnak 
contentatio. Utolszor nékem is Királyi mellyemre arany 
lántz gyanánt ez raritással condecoratio.

[14 a] E nagy kintset nékem ide Sándor rakta,
Kit bő marku kezem rátok osztogata,
Egy darab hártyával magát eontentalta,
Paraszt volt ’s paraszt lesz valaki sokallya.

Munerum vires.

Itt a’ király haza tér ’s fáradatlanúl szorgalmatos- 
kodik ’a hagyott helyre való utazással a’ kivánt dolgok
nak hallásában. Mert a’ Virtus magának minden fegyver 
felett való erő.

Armat ad omnia Virtus.

Két kiváltképen való vezéri lévén, midőn azok dis
tracto animo látnák a’ Királyt, káros várakozások után, 
egy consultationak alkalmatosságával phántásiájának okát 
submisse deprecállyák, kiknek
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A Király felel ’s mond : Az Armeniai hegyre sietek, *5) 
néktek mi tettzik ?

A Vezérek mondnak : A Király proposituma nagy és 
nehéz, arra könnyen felelnünk sem illik, sem hasznos, 
tessék a Királynak a’ dolognak discutialására holnap 
ekkorig való respiriumunk, akkor a’ mi a1 Király aránt 
jobb meg mondgyuk. Mert, az elme a’ tudománytól kérd 
tanátsot, de a’ Tudomány is mint egy fundamentumon 
úgy ül az elmén.

Svavior harmoniae cibus haud est dulcior arte;
Vivitur hac solum : cetera mortis erunt.

A Király annual ’s magának marad, a’ Tanátsok is 
elméjek köszörülni mennek.

Más napra kelve a’ Vezérek a’ rendelt időn ’s at 
hagyott helyen a’ Királyt meg áldván, a’ ki adott materia 
aránt a’ Kérdő Királytól várnak vala, ki is mint azon 
dolognak igen kívánója siet kérdi ’s mond:
[14b] A ’ Király, czélom áránt elmétek hol nyugvók meg, 
hadd értsem ’s a’ mi jobb azt tselekeszem. Mert,

A jó rend a’ czélra szem látomást halad,
E nélkül a’ Votum üszögében marad.

Mortuo ordine, occubuit res.

A Fő Vezér mond : tündökléssel napot közelítő elméje 
a Királynak úgy értse, hogy én ez útnak a’ végin lehető 
jónál, annak elnyeréséig subeálandó kotzkás nyomorú
ságokat bizonyosabban imaginálom, mert a’ scopust 
delineálható személy is suffragante divino nutu, a’ király
nak tsak békőszőnő lépése alatt is meghalhat, melly 
Casusban, a’ homályban maradó dolognál, bizonyosabb 
lészen a ’ látott nyomorúság. Mert,

Incerta pro certis amplecti stultum.
5*
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Azonban, a’ Tábori savanyu állapot azt mondgya ám 
egy valaki hogy a’ tábori calamitas a pokolnak ki tőtt 
czégére, de hihető ennél többet koplalt, ’s talám méjeb 
sebekkel szórta a’ jajt, a’ ki ezt oldalban döfi ’s azt 
mondja hogy sőt a Pokol tsak czégére a’ tábori sava
nyúságnak. Mert, a’ tábori ember akkor tisztul mikor fél, 
akkor szalad mikor fut, ennék gyakron de nints mit, 
iszik tőbszőr de kortyot, győkőnt, hull, kél ’s álmot lát, 
üget ’s keres szénát ’s fát, vérrel vásárol sákmánt.

Perfer, et obdura casus constanter in omnes;
Crux est piorum gloria, et victoria.

Ugyanis a’ szemnek kőzepiben ama kis keskeny 
circuitus, avagy nem snbsistentiájával, vőtteé magának 
a’ szemfényi nevezetet ? ellenben ott veszteg ülni nem 
tudó, sőt gyakorta onnan kelletlen is hömpölygő kőny- 
vetskék nem nyughatatlanságokkal fetrengneké minden 
rósz láb alatt? ezek szerént a’ valóságos nyugodalom
nak, reménység alatt latitáló árnyékon eltserélését renu- 
alom. Kűlőmben félő amaz pár galambnak bakja fog a 
Király előtt igy lamentálni.
[15a] A Fő Vezér mond: Historia. Az, Antiochiai tsonka 
toronyban egy pár galamb lakik vala, ezek sua sorte 
contenták, a’ Világ asztaláról legjobb izűt akkor esznek 
vala, a’ mikor azon legkevesebbet lelnek vala, nevek 
szerént a’ bak Bázende,M) a nyőstény Százende valának, 
midőn állapottyokhoz illendő fészkekben tsendesen élné
nek, a’ Világnak változással hizó szeme, nyavalyásoknak 
e’ kis boldogságokat igézetlen nem szenvedheté, hanem 
mind addig brukkula, mig Bázende agyában kóborló 
hasznot tója, mellyetis midőn a’ nyughatatlan idő, hitván 
galambal eléggé kotoltatott volna, végre záp tyukmonyát 
társa előtt kifakasztá ’s monda: Világi jómnak izit velem
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nyaló, bóldogtalauságomnakis jármát velem együtt vonó 
pajtásom! puszta czelánkat vallyon ’s meddig őrizzük 
’s lessük. Nekem az utazás elmémet elbírta, mert az 
Experientia magánál szebb gyermeket szül, ugyanis,

Per angusta ad augusta.

Valamig akármelly tsillámpozó pallos is hüvelyéből 
ki nem búvik, az emberségnek mezején betsűlletinek 
pofája nem szokott rogyogni, ’a penna, valamig fejéből 
lábat nem tsinál, bőlts editiókat nem firkál; Az Eg 
nyughatatlan forgással nyerte magának a’ tőb teremtésen 
való felsoségét, a’ főid puczokban való heverésével 
minden rósz embernek lába sára

Ha a szép Cziprusfa változtatná helyét,
Nem szenvedné Fűrész importunus k ezét:

In labore fructus.

Százende mond: eddig velem együtt busuló, már 
nállam nélkül kóborló Bak Györgyöm, úgy veszem eszem
ben a’ vándorló vatzkorok Ínyedet nem fogták még 
váslalni, igazán meg látszik hogy nem tudsz Deákul, 
mert

[15b] Distantia dilecti, gehenna mundi,
Anima moriemur in una.

Bázende, igazán mondod, de az is igaz hogy men
nyivel az utazás terheseb, annyival vége izesebb. Mert, 
nints abban annyi calamitas, mellyet nem suffocal a’ 
gyakor novitas.

Aurea sollicitas vincit patientia curas :
Solius immenso fulta favore DEI.

Százende, adnám tanátsul paucis contentus ülnél 
veszteg. Mert a’ téged arra taszigáló Világ, mentéje
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ujjábán sugorgatott kővetskéjű parityájával bizony ha 
talál, vagy hátban, vagy homlokban hajigái,

Si sapis esse tua contentus sorte memento :
Intra fortunam disce manere tuam.

Bázende, az uti nyomorúságot en elébb subscribáltam, 
mint te describálod, valaki utazó tűzzel tel nem forrot, 
főtelen maradt az. Mert a’ gyűmóltsnek ott terem a’ szépi, 
az hová legnehezebb hágni.

Per saxa per ignes
Quaerere Virtutem praestat quam quaerere Censum.

Százende, Látom hogy natura novitatis avida viszen 
el, de felek [így] utazásod barátidnak but, nem barátidnak 
őrömet, nékem pedig im ez versnek minden napi nótáját 
fogja dúdolni:

Kezet az halállal majd örömest fogok,
Ha vale szót tolled hallani nem fogok.

Quem natura locum tribuit, satis esse putato:
Si quid habes non vis jam miser esse potes.

Azonban bizony apprehensioidnak sem fognak mind 
meg felelni [16a] az Eventusok. Mert, minden jövendőknek 
bizonyosabbak az alább való végek.

Desine sarcinulis humeros onerare molestis,
Utere divitiis ceu decet usque tuis.

Bázende. Meg uná az Oratiot ’s utra indula, egy 
havasra juta ’s meg hála, de estvére olly zűrzavar 
támada, melly incomparabilitással majd a’ Noé fergetegét 
repraesentálja vala, nyavalyás galamb hol az ágakkal ’s 
hol a’ levelekkel háunya az ellent, ’s illyen setét 
tempestásban életétől butsuzó fohászkodásokkal el hagyott 
fészkét gyakron emlegeti, ’s azonban szemét tsak bé
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sem hunyható tribulatióval reggelre jú t ’s midőn az idő 
meg mosolyodott vólna ő azon haereal, ha desperált 
szivei re infecta redeallyoné, vagy magnanimiaja szerént 
conceptussát continuallya é, de ő ez utolsó mellett 
marada ’s elvándorla, de tsak még sem mehete tekinte, ’s 
hát ex superis egy sas szárnyait ki terjesztette, körmeit 
néki fente, szemeit rá szegezte, uttyát arra intézte, 
melly vásárban a’ tsiklandó nótát nyavalyás galamb így 
dudollya vala.

Félek és féltemben szivem ’s szárnyam szegett,
Mert denegat passum sas, ki fejem felett

Magnus ubique labor, magnus ubique timor.

Nyavalyás Galamb szabadkozik vala, hogy ha még 
egyszer gratiája lenne, vándorló elméjét le lenné, ’s elébbi 
czelájával megelégedvén, soha alienumoknak még tsak 
nézésére is szivét szemét nem vetné. Ez ágonizalás közben 
jóra tzélozo szivét megszáná az a’ ki azt láttya vala 
im e’ szerént: Qui vult finem vult et media, és támaszta 
egy irtóztató kegyetlen sast, kinek [16b] horribilitássa 
miatt, ha a’ Bika Jegynek Márs pásztora nem vólna, 
avagy az Égnek mezején paréjozni merne é ? 27) Ez sas is 
nyavalyás galambra ehezett begyit, arra fent orrával 
akarván contentalni, a ’ kész prédát elébb látó ’s azt 
többire körme között tartó első ellenség, mint solyom 
magát innativus impetussal biztatván, az interveniált 
sassal birkózni kezde, ez alatt liitván galamb is Tempora 
tempore tempera nevű posta lován Inter duos litigantes 
tertius nevű bástya alá buvék, holott is mind addig lakék, 
mig amazok kontz árnyéka felett inchoált vagdalkozások- 
nak végét veték. Mert, a ’ mely gyüinőltsöt a’ két con- 
trariusok érlelnek, az harmadik észi meg.

Te vilescente viresco.
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Post vanum triumphum et corruptionem unius, 
a’ refugiumból a’ Galamb ki buvék ’s egy Hortus88) nevű 
kertben meg szállá, holott is lát téliül tiz, húsz búza 
szemet, de a’ tőrt nem láttya kin fellyül a’ szemet, 
nyavallyás galamb nagy mohon a magra siet ’s egy két 
szemet alig szedhet, láttya hogy hát nyaka tőrben, lába 
nyűgben esett.

Ördög hánt tőre e’ világ,
Meg fogó mag a’ kívánság.

Csak az előtt nem sokkal más Galamb is azon tőrben 
akadván, hogy már maga vigasztalására, ezt kezdi szegént 
fálángatni ’s mond: Engem ide nem a’ vendégség úgy 
mint a’ Genus hozott, tolled pedig mind a Gazdai mores ’s 
mind a’ nationalis relatio azt kívánta vólna, hogy engemet 
e veszedelemhez közelítőt prius quam admonealtal vólna, 
mellyel hogy posthabeáltal, kettőt botlottál. Natiod ’s 
Ratiod ellen, Mert, maga kerítését lövöldözi a’ ki 
felekezetit üldözi

Amamur si amamus.

[17a] Socius mali felel ’s mond: Valaki tartózkodása az 
Isteni Ta'náts ellen mit használ ? az ártatlanságban terem
tetett, nemes elmével felékesitetett, az ujjal mutatott 
fától nyilván való tilalommal elrekesztetett első Ember, 
Istene ellen első privilégiumában megálhataé? Továb, 
a’ teremtésben az embereknél is nemesseb gráditsal birt ’s 
le hányattatott Angyalok, avagy Urok ellen állapottyokkal 
élheténeké ? hát mi azoknál mind hellyel ’s mind qualitással 
bóldogtalanbak,nyughatatlansággal azt praecaveálhatjuké?

Cedite fatis.

A posterior patiens felel ’s mond: Eféle casusban 
a’ hoszszu oratio bolondság, hanem summa summarum
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nekem azt súgd meg, ha szabadulásomra van é út ? 
Mert, a rabságnak izit a ki nem kostolta sem kivannya.

Heu quantus dolor est, invita vivere v ita:
Velle mori semper, sed neque posse mori.

A prior plorans felel s mond: a’ szabaduló utat 
tőllem mitsoda eszszel tudakozod, avagy azt magam aránt 
Jégen el nem kővettem vólnaé? Ebben nem kűlőmben 
tractalsz mint a’ Tevét a’ borja, az is az annyát okozza, 
miért nem szoptattya, de az annya igy bőg viszsza ’s mond :

A zabla állam agyarán, de fékemlőm van más ujján,
Ha járhatnék magam kényén, terh nem volna hátam hegyén.

Nullum jus Camelus.

Látván a’ vendég galamb hogy a’ magának elégtelen 
Gazda semmit az ő szabadulásában nem segíthet, jó 
reménség alatt verdődni kezde, és mivel a tőrt a’ sok 
csőtőrtők igen el rothasztotta vala, sok hány kodás után 
elszakadozának, hitváu Galamb szabadsággal nyert örömé
ben ehtelenségével sem gondolván, fészke felé indula, 
kit az üres gyomor és hoszszu út meg bágyasztván, egy 
falu mellett egy hitván sövényre szállá, de' ott sem 
nyughaték, mert a’ kertész hozzá hajjita ’s szárnya vagy 
szive szegve egy ó kútba esék, ki akarván huzni [17b] 
a pásztor, kőtele le nem éré, ezzel respirium adaték 
nyavalyás Galambnak, ez alatt 6 is magát tél túl reparálá ’s 
qualitercunque kimásza a’ kutból ’s elég az, hogy 
utcunque elvitt ’s oda hagyott követség nélkül is haza 
juta, kinek elszakatságán siránkozó szemmel tsudálkozó 
társa, vagy örömében, vagy keservében mit tsinálna 
alig tudja vala

Qualem te multis e’ millibus esse fatebor 
Unum, pars animae magna, Columba, meae.
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E praemissából láthattya a’ Király azt hogy az 
utazás kesergő szívnél, kőnyvező szemnél egyebet ritkán 
ajándékoz. Mert, a’ hadakozás mindenkor kőzeleb balra 
mint jobra.

A Király mond : Az utazást untató boldogtalanságokat 
igen el nyujtád, talam azt kellető hasznokat sem kellene 
elfelejteni; ugyanis ha tsak amaz szák játékban29) kullogó 
gyalogokis eléb, eléb lépésekkel királyságra emergálnak. 
A Hóid újságának félszegű karikája egynéhány étszakai 
strásálással perfectiot acquiral, hát az emberek hanem 
ha járással, keléssel, látással, hallással, lmlőmben hogy 
excolálodnak ? sőt a’ nélkül tsak mi kitsiny dolog körűi 
is inhabilisek maradnak. Mert, a’ mi tsak kevéssé sem 
főtt, sokáig sem rághatni meg.

Nam sooius labor est Casus virtutis in omnes;
Illa bonae Famae mater, at hic Pater est.

A’ sólymok avagy nem nyughatatlankodó virtussal 
űlneké a’ Királyok karjain, a’ Baglyok nem lomhaságokkal 
he vernéké a’ puszta putzkokban, a ’ Tenger avagy nem 
subsistentiájávalé dögös ? vallyon ’s ha anía kánya 
fészkében lábra kapott őlyv, azon simplex kunyobán 
megfeneklik vala, azon helynek Királyával kezet fog 
valaé? Itt a Vezér kérésére-------

A Király mond: Historia. A’ többi között egy pár 
Olyv nehezen szerzett fészkekben nem többet tsak 
egyetskét költének, midőn annak praebendáért divágál- 
nának, késedelmek miá éhezéssel hánykodó fiók fészkéből 
ki esék, egy egerésző kánya midőn szintén akkor [18a] 
azon menne el, az Olyv fiát egyéb féregnek imaginálván 
elkapja eléb mint sem a’ főidre esnék, melly kányának is 
azzal egy idejű költési lévén, azoknak hogy már ele
delül haza viszi, mellyet midőn a’ magáéi között le tétt
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volna, kevés distinctioval a’ magájéihoz conformisnak 
látván, magában száll ’s mond, ha ennek veszedelme 
praedestinatum vólna, ennek meg tartására eszközül 
nem rendeltettem vólna, sana ratio szerént nem illik hát 
rajta feladnom, inkáb a’ magaméival méltó táplálnom. 
Mert, az alamisna nyújtok adóssá tészik azt, aki azt 
kérőt annak vételére küldötte.

Frumentum fidei constantia: panis, aluntur
Quo sancti, aeterna est gloria, vita, salus.

A kánya a’ meg irt árvát fiaival edgyűtt táplállya ’s 
felneveli, és midőn az idő azon árvának ratioját arra 
segítette vólna, maga és az haeres iffjak között diőormitást 
láta, mellyről magának igy szollá:

Ha én ezektől alieni generis vagyok, kőztők mit 
kutzorgok? ha félékjek vagyok, természettel ’s proportioval 
miért kűlőmbőzők? titkos tribulatioját mostohájának 
a’ kánya Phisiognomiajábol subolfaciállya ’s mond:

A K ánya: ha igazat tart [így] Phantasiád vagyon: 
A’ mostoha, bum világos, oka titkos ; im e’ szerent:

Vagyon olly virág kertemben kit szűrnél tarthatok lesben, 
De szagos természetiben ’s nem tartathatik rejtekben.

Ha azt akarod hogy a’ bútól meg szabadullyak, két ’s 
három nap engedd meg hadd divertállyak. Mert, az 
utolsó Aernek addig nints helye bennünk, mig az elsőt 
ki nem okádgyuk.

Segnitiem fugiat, studii qui flagrat amore.
Ignavas odit sorsque Deusque preces.

A Kánya , A vándorló levet tsak az hőrpőgeti, kinek 
jobb levelire nintsen szája izi, vagy ki nem igazán 
mások nyelvét érti, ’s a-[18b] karattya ellen házából ki
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űzi, te mind a’ kettőn kivűl vagy, sőt fiaim szolgaid ’s 
te azoknak urok vagy, illyen szerentsédnek contemná- 
lásával szolgaságra szegődött bujdosásra mitsoda észszel 
áspirálsz? Mert, nem ott tették le a’ véget a hol ki 
gondoltuk.

Non honor, ast onus est: poenam pro munere poscit 
Nescius, affectat qui sibi regna dari.

A mostoha, praemissáid helyesek, ugyan is Paterna 
relatiod szerént egyebet mit allegálhatz, én is ha a ter
mészet engedné, fiúi obsequentiam ellen contendálhatnéké ? 
de vagyon olly titkom mellyet ki sem adhatok ’s meg 
sem tarthatok. Mert, a titkok a’ honnét idő előtt ki 
jöttek, oda reportállyák a’ gonoszt a’ mellyet főztek.

Qui nescit motus animi cohibere feroces:
Accelerat mortem, perniciemque sibi.

A Kánya vészi eszében hogy omne ens suum appetit 
principium, im ez verseket kézdé dúdolni.

Rakd a’ varjú tojást bár a Páva alá,
Mennyei mannát rakj bár éh nyelve alá,
Elő vizet tőlts bár szomju torkán alá,
Azon bakot nyúzza hogy ő korlá koriá.
Circuit horrentis dum pelle leonis asellus :
Turpiter exutus fusteque caesus abit.

A Kánya, láttya hogy perifrasissal mostoháját nem 
arestálhattya, verte foliummal más sensust inchoál ’s 
mond : En az én praemissáimban arra néznék hogy ki ki 
sorte sua contentus patientálná magát, Mert, a’ persvasio 
sokakat a magos poltzról nyakra főre le hány, ’s má
sok után kunjorálo asagra ültet: Ugyan is incurabilis 
morbus lévén az apprehensio, gyogyulha-[19 a]-tatlan nya
valyában Gazdáit ejteni; Félek te is úgy ne járj mint
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amaz abban esett Matska. Mostohája kérésére a’ kánya 
e’ dolgot delineállya ’s mond:

Historia. Azt hazudgyák hogy egy Szülének volt 
Fukarok markánál szorossabb octondiak elméjénél sor- 
didusab egy kis kalibája, abban együtt lakos magával 
egy udős (így !) gyermekdéd Matskája, koplalással hizott, 
kényért ’s húst nem látott erejével gyűjtött izmosságá- 
val egyszer a’ szomszéd falára felmász, ’s láttya hogy 
a’ szomszéd Matskája tsak ingadozva is pnífatt czomjait 
(így!) alig bírja, mellyet admirál ’s mond: Ha matska 
vagy nálamnál szebb hogy vagy, dombos tomporádot 
vallyon ’s ki futta fel. Nyusztos gyapjaidat ki pallérozta 
meg? Amaz felel 's mond, én hol Uram asztala alatt 
tűrök, ’s hol arról el rágott frustumokkal bömbölök, a’ 
száraz Matska azon kéri, hogy ha tsak egyszer is invi- 
tállya ötét is, amaz rá Ígéri magát, de a’ szüle igy inti 
Matskáját: Adnám tanátsul hogy szűk praebendád mellett 
szenvednél hitvánon, mint véres végedet siettetnéd 
kövéren, hallottad é hogy a’ telhetetlen sák tsak a’ 
padmalyban telik meg, a’ praesumtionak szemét tsak a’ 
halál varja bé.

A szüle eleget praedikálla híjában, mert a’ kövér 
apprehensio az ősztővér Matskát annyira meg igizte 
vala, hogy a’ szüle szenes vize semmit nem használa. 
Mert a’ praesumtio nem vágy Papra, az Ambitio sem 
agnoscal Káplánt.

Ambitiosis caret Patika.

Itt a’ két Matska a’ rendelt időn ’s a’ hagyott 
helyen comparealának ’s hízni indulának, a’ más éjjel 
a’ Király más Catusok kűrtűlése miá nem alhatván, meg 
hagyta vala hogy sequenti occasione nyilasok állyanak 
a’ lesben, kik is azt mivelvén, láták [I9bj hogy az haeres
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Matskával egy Macer nevű Matska láb hegyen a’ mosat- 
lanra tart, hitvánság, tsak meg sem izelitheté mi volt 
a’ tálban, hogy ott roppana á’ nyil a derekában, taliter 
qualiter haza vivé a’ nyilat a’ szülének, ’s azt izené a’ 
kővér szomszédnak hogy

Ha meg nem halok ez nyíllal, holtig tűrök száraz kostal, 
Lakjál te a’ szomszéd Úrral, meg érem én szülanyámmal.

E Példa szerént jovallanám, hogy a jelen valóval 
elégednél meg, ad majora intendalva mint a’ Hangya 
ne lennél minden rósz embernek lába sára. Mert, a ki 
sok ráku lyukban akar bényulni, sok felől való tsipke- 
dést kell annak el tűrni.

A Kánya Mostohája mond: Intésedben nem sok a’ 
kivető, de mégyek, mert születésemmel (így!) nyert 
magnanimiam entzen bentz dolgokra ingyen sem figyel- 
mez, Aquila non capit muscas; továb pedig tsak étellel 
és itallal megelégedni barmok propriuma. A ki méltósá- 
gos Coronát akar viselni, bizony sok alatlansággal szok
ták azt mind megnyerni, ’s mind meg tartani. Mert, a’ 
mit mindenkor ostromolnak, szükség azt mindenkor 
strásálni.

A Kánya. Ez a’ Csupor hanem ha praemissis 
praemittendis tsak száraz fuvással fel nem for, tsak 
fundálással az Ispotály sem válik ám Királyi Palotává.

Az Ollyv. Praeconcipialt szerentsémnek arripiálására 
oromban ’s körmömben nintsen semmi h ba, azt tartom, 
amaz szablya sinorral ővedző ifjúnak dolgát nem fogtad 
hallani. A kánya mond hadd értsem.

Historia. Az Ollyv mond: Egy urfiat Attya scho- 
lában ada, mint atya, minél jobban educálására vigyáz 
vala, de az ifjju természeti szerént másra lóvén hajlandó, 
gyakrabban Letzkéjét a’ [20a] pais picturáiból recitállya
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vala; Valamikor a' Mestere eleiben Literast ír vala, azok 
között a H-betűből paist, az M. betűből pedig sisakat
praesagial vala.

Itt az Olvasó perpendálliattya azt hogy a’ Törőkben 
az H. betű kerekdéd mint a’ Pais, az M. pedig gömbölyű 
mint a’ sisak, azért él az Author ez hasonlatossággal.31)

Közelítvén az Iffju a’ nősző időt, az Apja meg 
akarja házasítani, mellyet a’ Fia eszében vévén mond 
az Attyának: Tudtodra légyen Atyám hogy én az én 
házasságomban sem Feleségnek investigálásával, sem 
annak elnyerésére tartozó requisitumokkal benneteket 
nem fárasztlak. Ezen az Attya tsudálkozik ’s mond: 
Avagy minden habilítasodnak circumstantiait nem tudom 
é ? beszéddel hová tzélosz hadd tudgyam; Az iffju futa- 
modik ’s a’ tárházból hoz egy pallost s egy handzárt, 
mellyekkel Attya előtt megáll ’s mond: A Feleség a’ 
kire czélozok a’ Királyi Szék, annak adandó Gyűrűm 
a’ Handzár, Dosom a’ Pallos.

Ugyan s a’ Regimen Menyaszszonya nem másnak 
áll meg, hanem annak tsak a’ ki néki perseveranter adhat 
illyen jegyeket; Elhirhedvén azért ez Iffjunak habilitássa, 
a’ Király defectussán tsak hamar Királyságra emergál.

Nékem is azéit Czélomra kívánatos requisitumim 
úgy tettzik meg vadnak, hogy propositumomnak renuallyak 
nem illik. Mert, az Elmének a’ Holdgya lévén a’ virtus, 
az obscuritasoknak étzakájában is tündökléssel nmtattya 
a ’ kívánt dolgot.

Sol oculus Coeli, radiis illuminat orbem;
Et Phoebe noctem disjicit alba nigram.

Sol animi Virtus.

■Hitván Kánya, látván hogy az a nobile genus czel 
hányás-[20b]-sal az ő sorditiesse mellett nem marad,
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nolle vellé el botsátá, ’s amaz is kedves kesergéssel 
elbutsuzván, kányái jóakarattyát megkőszőné ’s butsuzni 
méné vagy vadászni.

Midőn egy erdő alatt praedát leső sírását állana, 
érkezik annak az helynek Királlyá is vadászva feles 
madarakkal; A Király egy Fogolynak ereszti kezén tar
tott Öllyvét, a’ lesben álló Öllyv a’ Király madara elől 
elkapja a’ Foglyot, mellyen a Király vagy conturbálodék, 
vagy arra a virtuosa madárra éhezék, mellyet is vala
mint ’s valahogy eő'ectuálhattyák, hogy kézre kerítsenek 
megparontsolá, kit is sok munkával több tanult madarak 
alkalmatosságával hálóban kerítvén a Királynak adák, 
kiis természeti sufficientiaja szerént kevés instruálással 
tulajdon Király kezére kele, Ugyanis virtuositas nélkül 
a’ mit űzünk el nem érjük, de sokan a’ kik nem űzik 
a’ nélkülis el érik. Mert, az idő az habiliseknek kerge- 
tésé'ben indefessus, ha nem éri azokban botlik a’ kiket 
nem keresett.

Firmus in infirmis Deus.

Mindezekből azért ki tettzik hogy per angusta ad 
augusta im ez szerént:

A jó táborozás ’a szívnek tavaszsza,
Ott nyílik a’ népnek ki, kívánt rosája.

Itt a’ Király és az első Vezér beszédét végezvén, a’ 
második Vezér a Felséghez illendő köszönéssel elő áll 
s mond: Bőltsen allégált ratioit a’ Kirallynak nem oppug- 
nálom, mindazaltal mivel a birodalom úgy bekeséges, ha 
a’ Király egésséges, ezt inficiálható szokatlan utazásokra, 
hogy a’ Király erumpállyon azt sem jóvallom. Mert a’ 
Király betegsége tsak testének fájdalmas, de ágyban 
fekvése a’ kősségnek káros.



Dum vaeat Sceptrum, aegrotat regnum.

A Király, Leonica virtute, tsak az az adanimatus 
Király sub-[21a]-eallya studio az úti inconvenientiakat 
aki maga martyrizálásával akarja inkáb subhaerensit 
nyugotni, mint sem puha dobsaságával subjectussit fo
gyatni. Mert, az elsővel él a’ jó Király holta után is, az 
utolso mellett élvén meghólt a’ rósz.

Vivit post funera fama.

Azonban reconcipialhattya Tekintetes Vezér azt is, 
hogy az Isten népe két karban á l l : Edgyik a Magistra- 
tura, másik a plebeismus, Divina destinatione egyiknek 
az Imperium, másiknak az Inferium adatott, mind a’ 
kettő egy személyben soha sem lakik, vagy puha élet
tel a’ Méltóságból ki mosdik, vagy a’ primatus mellett 
alatlansággal vitézkedik. Mert, minél inkáb meg sikál- 
lották a’ torony gombját, annál nehezebben iparkodunk 
a tetejére.

Piger superne, cadet inferné.

A Rosa, nem obstálván gyengesége, tövisből tsinalt 
nyughatatlan ágyával nyerte magának a’ virágos Király
ságot, amaz Pardutzis ha a’ meleg házat s’ a’ nyőstén 
sodálitást nem tagittya vala, soha bizony Titulussának 
őstől maradt Vitulussát nem recuperallya vala. Mert 
Atyáinknak vérrel keresett javokat, nem a’ gőz feredő- 
ben, hanem az ér vágó bástyán tartyuk meg.

Bona patrum custodiuntur sangvine filiorum.

E similét a’ Vezér kívánván hallani:
A Király peroral ’s mond: Historia: Volt Aegyp

tum ellenében a’ Tengernek egy Applausus nevű szi- 
gettye ’s annak egy vén Párdutz Fejedelme, kinek mint-

6
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hogy a Seculum Tűkőre, soha ínye ellen valót sem re- 
praesentalt vala, fel fuvalkodással exorbitált vala, tsak 
egy fia vala ’s azt vagy dissensu multorum, vagy con
sensu paucorum, maga helyére ültetni kivánnya vala, ’s 
azzal idejének restantiáját henye élettel supplealni akarja 
vala, de e’ conceptusnak, a’ principalis destinatio renual- 
ván, a Király [21b] siető halála interrumpállya. A meg 
unt Fejedelemnek kívánt halálával a ’ Regnicolák között 
oly tseté paté lön, hogy a birodalomból az Expectansok 
között tsak nem kotya vetye lön.

Végre egy barom erejű Oroszlán mindeneket de- 
bellálá ’s az országot subjugálá, a’ Fejedelmi maradék 
gondolván néki ott commoralni nem egésséges, a’ Com- 
metaneusok között magát leszivá, kiktől a’ rajta esett 
gyalázatnak deploralásával segítséget kér vala, de meg 
értvén annak azotromba Oroszlánnakpraevalentiáját,assis- 
tentiajokat denegálák, sőt hogy ő is azzal ujjat ne vonna 
suggeralák. Itt a’ mindenünnen kiszakadott ifjú, inkább 
kételenséggel mint sua sponte, az intésnek cedalván, 
Békés Gáspárral3®) extremumot intentál, ’s Attya idegen 
successorának udvarlására mégyen, kit hogy a Fejedelem 
severé tractállyon a’ Regnicolák inculcallyák vala, mind 
az által a’ vén Fejedelem a’ magajéiban similetől tarl- 
ván, azoknak tanátsokkal ellenkezve, az exturbatust 
mindenek felett betsűlli vala ’s a’ Divánban is magánál 
aláb ugyan de másoknál fellyeb ülteti vala, magának 
pedig egyetlen egy ’s az is korságos Fia tsak hamar 
excedalván, ’s tőbhőz is a’ sok péntek mia’ nem biz
hatván, az interveniált ifjat fiává fogadá ’s amitől az 
idő az ifjat Attya halálával megfosztotta vala, itt kegyel
mes de discretus ellensége által azt restitualá. Mert, 
continua persecutioval soha senki a’ szerentsét el nem 
éri ugyan, de megtérítheti.
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E példa szerént a’ nyomorúságnak álhalatos vise
lése gyakrabban a’ kívánt dolognak következése lévén, 
annál inkább mivel nékem ez utazásban czélom amaz 
ipsissima Virtus, azért nem bizonytalan, hanem bizonyo
san kővetkező bokros nehézségeknek studio subjacealni 
a’ nevezett Virtusnak első Nemes jele, en is e prae- 
missák szerént már subscribált intentiomat meg nem 
maculálom.
[22a] Látván a Vezérek a’ Királynak concipiált uttya 
aránt változhatatlan elméjét im ez versel, nolle vellé 
őkis készülőt fuvatának.

Privatum űzéstől elméd ha immunis,
Jo czélod jó vége, légyen a’ Superis.

Itt a’ Király a' Directiot egy meghitt Hívének con- 
credálá, ’s uttyának cursusit a’ nyughatatlan újsággal 
pleni-luniummal végezé, midőn tizen harmad napra a Czé  ̂
szerént való Havasok meg láttzottak volna, tizen negyedi
ken mind az Hóid ’s mind a’ Király kívánsága meg 
telék, mert a’ Király az Havason noha sokat bolyga, de 
ezen nap ahoz a’ segestyehez juta, az hol a’ praedeclaralt 
homályos titkoknak megfejtő Lumen nevű Kalugyere 
lakik vala, hová is a’ Király vagy látogatni, vagy audientia 
kérni elől el ment Hopmestere a’ Királynak, a’ Királyt 
obviálá, és Lumenhez33) bé vezeté, holott a’ vendég s a’ 
gazda egymást köszönték ’s discursushoz űlének. Itt a’ 
Kalugyer a’ Királynak illyen nagy faradságu industriá- 
jának okát kérdi: Mellyre a’ Király a’ kints között talált 
sjgnaturának Testamentaria continentiaját jelentvén, azok
nak magyarázattyát Lumen is igy rakogattya a’ Király 
eleiben : Minek utáuna a’ Király igy számlálta vólna elő.

6 *



84 HOSNYAI DÁVID.

ELSŐ RÉSZ.

A Királly mond; az Első Rész e’ vélt, hogy Vala
kiket a Királlyok fel emelnek, annak bizony az irigyek 
Lúgot hevitnek, és mint hogy az irigységgel főtt étek 
mindenkor sotalan, meg [22b] kell minden bizonnyal vagy 
a’ főzőnek, vagy az évének tőlle tsőmőrleni; így ezek 
is a mit a’ Királyok előtt hazudnak, elsőben igaz szinü 
posztóban öltöztetik, mellynek nézésében ha a’ Király 
kantsal, tsak annyit hoz Budáról mint Antal.3i)

Kívánom azért nagy reménséggel a’ méltó tiszteletű 
Doctortól, hogy egy elsőben ezt a’ Testamentale mys- 
teriumot illendő példákkal fejtse meg.

A Doctor mond: a’ Regimen tsak ollyan dolog 
hogy ha itt a’ Királynak kettő a’ Fűi vájoja, okulárja 
pedig egy sints, bizony úgy jár mint a’ melly vak hallja 
a’ veszedelmet, de nem láttya honnan jő. Elég példa 
ide ama Borznak pokedelmes (így!) példája, ki is az 
Oroszlán és Bial közzé addig hinté a’ konkolyt, mig 
ezt az háláadatlan halál ölé meg, amazt pedig a’ maga 
gondolatlanságán busuló Gutta űté agyon.

Historia; Volt a’ többi között Babilóniában egy 
igen gazdag Áros ember, de vén, kihez az Halál bé 
botlik ’s a ’ készülőt fújja, nyavalyás öreg ember eléggé 
repellál, de a’ Deáktalan Halál nem értvén a’ Nont, 
tsak dobol, alig nyerhete tsak annyi időt is hogy három36) 
Fiainak igy testállyon. Jó Fiam te nagyobbik, tudom 
hogy a’ mint a’ Sárgáknak 36) őszve rakásában sem sokat 
fáztatok, úgy, bizony meg tartásokban sem sokat fogtok 
izzadni. Mert azok hívják az édest Méznek, a’ kik az 
Egrest sokáig rákták. Es mivel Ignoti nulla cupido; 
mint a dologban tudatlanoknak lehet valami mentségtek,
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de tsak meg hidjétek azt, hogy némű némú képen a’ 
Vagyon is causállya ám néha a’ két Boldogságot, melly 
nélkül ki éri el ama három Czélt? Edgyik a’ Bona rés 
quies; Ennek Sordidus puha Fiai inkáb váltyák meg a’ 
Puczkot ortzátlan áldozással, mint sem [23a] a’ Nemes
ségnek óldal vasával nyakokon eret vágassanak. Másik. 
Ad majora sum natus, ennek nemes ifjai készebbek vagy 
nagy poltzra hágni, vagy azért Nemes vért ontani, akár 
mellyik is utcunque gyűlt pénz nélkül nem succedal. 
Harmadik, Nemo potest duobus servire Dominis; ennek 
is sorte sua contentus Togatussi igaz pénz nélkül nem 
proficialhatnak, és igy a’ mint mind ezeket a’ pénz, úgy a 
pénzt is az industria causallya. Itt a’ nyagyobbik (így!) fiú 
felel ’s mond: Jó Atyánk te minékűnk nyughatatlan életet 
javalljsz, mellyel úgy tettzik az Isteni praevidentianak 
praejudicálsz, ugyan is kinek kinek Isten ante secula 
praebendát szabván, az emberi Curiositas, in augmento 
vei diminutione mit tehet? amaz Király két fiainak végek 
avagy nem ezent asserallyáe ? im e szerént:

Meg előzött ha kerültem,
Ha űztem, holtig sem értem.

Historia, a ’ többi között Dámáscusnak868) egy neveze
tes Királlyá sok élettel sok Nap-világot látott vala ugyan, 
debizony sok sötét etszakákon is ment vala által: Ennek 
valának két Fiai, kik a’ successorium jussal meg részeged- 
vén, hol a Musikások mellett kintálnak [így] vala in secretis, 
hol a’ Rosa fák alatt a’ Filemilékkel dúdolnak vala 
in hortis. Továbra néző Atlyok látván Fiainak santikálói 
indulattyokat, imigy amúgy gyűjtött kintsének, Fia 
plusquam liberalitássok miá, látván hogy in universum 
mundum dispereálni kelletik, velejet kintsének egy hiteles 
Plebanus barátjánál a Clastromban el ásá, de hogy holta
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után az 6 kintse aránt lehető nagy fontu mások véle
kedéseket megelőzhesse, a’ maga házánális egy kevés 
kintset de hogy már sokat, némellyek tudtára elása. [23b] 
Átok alatt azon kérvén a’ Plebánust, hogy valamig a 
Fiai két pénzre nem szorulnak, a’ nálla letett kinlset 
soha szájára se vegye. Az honn el ásott kintset pedig 
meghagyá a Testamentariusoknak hogy az ő holta után 
a’ két Fiára oszszák fel. De oh Istennel nem tanáts- 
kozó vén Király, ki mind a Plebánussal egy nap hala 
meg ’s a’ Clastromban letőtt jók arántis minden dispositio 
hóit számban marada, annál inkáb mert a’ Király meg
halván, az Ellenség mind a’ Clastrommal együtt el rablá 
Országát.

A megmaradt kevés Regnicolák tél túl gyűlést tár
tának, kik előtt a Király fiaik osztozni akarának, 4e nem 
alkhatának, mert a nagyobbik az egyenlőséget nem botsátá 
oszlóra, hanem pohár ’s tál nyaló complicensivel leg
elsőben is azt rápiála és qualitercunque Királlyá lön. Lát
ván szegény Őttse hogy mind a’ Jus Regiumbol játékkal 
’s mind a’ mobile bonumból árnyékkal íogja hejje hujja 
báttya excontentálni, távolról gondolkodva, elég résznek 
tartá élete maradását, hogy azért magát ad tutiora reci- 
piálhassa, minden Ceremoniás requisitumoknak renun- 
ciála, és tsak egy Inassával útnak erede ’s gyorsan is 
lépe, egy patak mellett de megrekede, el is fáradván 
le fekszik ’s aluszik, álmában Attyának néhai Plebánus 
baráltya hát álmot magyaráz előtte, melly visiora nézve 
mihelyt serken mindgyárt mégyen hogy már kérdőre a’ 
Clastromba, nem tudván hogy Plebánus Uramot el vitte 
az ellenség, üressen találván a’ segestyét, az ujjab szo
morúsággal a ig tudgya mit tégyen, • végre a’ puszta 
Clastromban is ugyan tsak subsistála illyen Imaginatio- 
val, hogy ha tsak az ott nyugovó szentek tetemire
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nezve is, talám az Egek 6 rá is tekintenek, vagy jó 
reménséggel, vagy desperatioval Monachi élethez foga 
s éjjel nappal suspirizála.

Többi között egyszer mosdani akar ’s a’ kútra mégyen 
hogy vizet merítsen, de üresen jár a’ veder, meg ijed 
hogy ha a’ kút üres, bizony [24a] a’ segestye is üresen 
fog maradni, le botsátkozik a’ kőtélén akarván látni 
mi nyavalyája a’ kútnak, holott addig kandikála, a’ 
mig egy szakadást láta, e dugta vala el az Apja Aranyit 
is, ő nyelte vala el a’ kútnak vizét is ; Midőn azért ez a’ 
második Josef87) a’ melly kútba szomjuhoznék, szive állása 
szerént szája vizet, erszénye aranyat lele, de továbra 
nézve Inassátol is eltitkolá, és kívülről hordata vizet.

Ez itt a’ lelt jók mellett devote suspirizál, de Regens 
báttya is az otthon imaginált, de hijánosan talált ara- 
nyatskák mellett sincere bibizál, ki is kocsagos élettel 
’s nagy hijános észszel a’ Oommetaneus Királyt addig 
irritállya, hogy bajra hívja, egy ütközeten mind két 
Király el esik, holott a’ két Fő nélkül maratt Tábor 
perpetuum foedussal őszve esküszik, és kezet tsapnak, 
hogy valamig mind ketten minden qvalitással egyenlő 
Királyokat magoknak nem keresnek, addig egyik fél 
sem nyugszik ’s el sem oszlik.

Nézd meg az Istenben vetett reménség mire emer- 
gal, a nagyobbik Király fi mind az aranyas Koronából 
’s mind a’ koronás aranyból igaz jussu Őttsét ki ludá, 
melly hamisságáért őtet is az Halál ki turá, és azt 
tselekedé az idő hogy a’ pure patiensnek mind Attya 
nagy kintsét a’ kuttal ki okádtatá, ’s mind az el esett 
két Királyoknak Országait, simul et semel unó eodemque 
die restitualá.

Itt a’ Vén Kalmár Fiának felel ’s mond : Propositiod 
erősgetésére importautiaid meg lehetnek ugyan, de meg
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kell tudni azt is, hogy ez a’ rósz Világis, úgy mint eszköz, 
causáloja ám az ő subjectuminak, hanyott heverésre 
senkinek sült galambot nem ád, sőt azt tartya ám az 
Isten az ő praedestinatioja szerént, sibi bene confidensinek, 
a kik az ő Felségétől le tett praebendára menő utakon 
bene sperando, és indefessus agendo deprecallyák annak 
el érését. Ora et labora. Talán nem hallottad amaz őllyv és 
kánya dolgára bávaszkodó ’s azzal maga necessariuminak 
renuncialo hitván Barátnak Consequentiaját.
[24b] Historia. Egy vándor Barát88*), utazásiban egy Cserén 
mégyen vala, s elméjét Istennek bőlts munkáin törve, 
láttya hogy egy őllyv egy fészek felett kereng, és körme 
kőzzűl darabonként húst hány alá, a’ dolgot nézvén 
nem álhattya, a’ fára fel hág ’s lát a ’ fészekben vénség 
miatt szárnya szegett, körme hullott, kopott orra (így!), 
egy el esett kányát, kinek táplálására rendeltetett őllyv- 
nek szorgalmatoskodásán nem annyira, mint az Isteni 
gondviselésen bávaszkodva ’s el ájulva az Életnek minden 
requisitumit el hagyá ’s egy kunnyoban magát meg 
vonván, éjjel nappal devotizála, nyavalyás Barát addig 
berbitéle sine labore, hogy tsak fohászkodásra is alig 
marada para (így!) in o re; látván Isten hogy az hitván 
Barát éhei hal meg az imátkozás mellett, az akkori 
Prófétát hozzá küldi ’s mond : Noha mindeneknek minden 
eszköz nélkül mindenre minden lehetnék; mind az által 
az én Tanátsomnak úgy tettzett, hogy a’ Világot terem
teném munkával munkára, melly szerént jobb én előttem 
a’ jól kőnyőrgőnek munkája, mint a’ roszul bőjtőlőnek 
Innep szentelése; Mert ámbár Isten valakinek mindent 
dolog nélkül solgáltatna (így !) is ki, de ha sem per genera
tionem, sem per operationem magánál tovább való haszon 
nem terjed tőlle, tsak ezzel temetik el hogy:

Indigne vixit per quem non vixit et alter.
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Az Istenben reménlő Industria pedig Gazdáját is 
tartya, másokat is táplál, Isten ügyét is segilli, kűlőmben 
is nem jobb é hogy koldusokat te segélly, mint sem 
mástól te kodully. Itt a’ Kalmárnak nagyobb Fia száját 
bé fogja, a’ középső nyittya meg ’s mond: ügy látom 
Apa, hogy tsak könyörgéssel nem eszünk Lúd húst, 
hanem vagy akarjuk, vagy nem Arate, kapate, azért 
azt kérdem, hogy mikor meg gazdagodunk, azzal mint 
éllyűnk ?
[25a] Az Attya mond ; hidd meg Fiam hogy bizony nagy 
Ecclypsisse az Acquirensnek, midőn acquisitumát nem 
tudgya serpenyőzni.

Non minor est virtus quam querere parta tueri.

A Keresőnek szükség im ez két Oculárt fel füg
geszteni ; Elsőben: Ha lehet, a’ mit kerestél igiző szem 
ne lássa; Mert, valamennyi baráttya pénzednek, annyi 
ellensége fejednek, az irigy szemek nem koldust fosztnak, 
pénzest fojtnak. Másodszor, Sumptus ne superet Censum, 
kűlőmben az hol a’ Capitalist vájják, elfogy az agy 
velő ’s üres a’ koponya; Itt ha piszmogsz ügy jársz, 
mint ama tékozló Egér.39)

História, ügy olvasom egy jó maga biro Rusticus, 
egy jókora kasba száz kőből buzátskát töltött vala, a’ bé 
töltésben szorgalmatos, a’ meg tartásban vigyázatlan 
vala, mert tsak akkor mene feléje mikor az Egerek miá 
a’ láda feneke rostává vált vala ’s egy kőből búzája 
tíznek árrára hágott vala, a ’ lyukas szekrény meg űrűle, 
kin a’ lyukas Egér igen megőrűle. Nyavalyás Gazda 
Egerét a’ Commetaneus Egerek addig udvariák a’ rakás 
búzáért ’s addig ditsérék a jó Folnagyságért, mig minden
ből ki evék.

Világ fattyai a’ sok pénzt úgy dongják mint legyek a’ mézt.
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A’ sok búzával meg tsőmőrlőtt Egér Gazda fogyatlan 
folyó Órának vélvén a’ lyukas ládát, haskenő vendegivel 
sak hamar fel őrlék, ezt czinttzogván a’ Malomban

Őröld, süsd, ne szitáld, tsak nyeld ’s edd tésztánkat,
Ki tudja érjüké holnapi napunkat?

Ezek itt a’ főid alatt, tekozolnak, az emberek a’ főid 
felett szü-[25b]-kőlkődnek, mert a drágaság abba a’ Másába 
ült vala, a’ hol a’ búzát ’s a lelket egyaránt serpenyőzik 
vala. A szekrénnek Ura gondolá, talám ideje vólna 
a’ fellyül lakatos, alól lyukas Ládát megtekinteni, fel 
nyitván ’s a’ sok kárt látván, vagy el ájjula, vagy meg 
bolondula, a mig eszre jőve, a’ többiis el folya, amott 
a’ hasa tőit Egerek alusznak, strásájok egy sánta Egér, 
és midőn a’ Rusticus tsete patéját hallotta vólna, vendég 
consentiensit fel költi ’s a mi kevés mag még in paratis 
maradt vala, tsak hamar fel hapsolák ’s magokkal együtt 
ad tutiora trans portálák, az üresen maradt gazdát pedig 
sibi soli Farkas kaszára hagyák.

Kapud udvarlói nem jód kívánói,
A magok hasznokért, károdnak lesői.

Hitván Gazda fel serken ’s láttya hogy sem udvarié, 
sem szolgáló, eléggé tsenget de senki sem hallya, végre 
nolle velle fel mász az Agyból ’s ki vakarodik ’s hallya 
hogy minden felé gyermeket árulnak ’s búzát keresnek, 
észre vévén hogy szűk a’ Pita, fut alá ’s fel ’s láttya 
hogy mind lyuk ’s mind láda kong, a’ Vicinusok is 
magokat el vonván, lábok küszöbjén nem igen tseng bong, 
nyavalyás Egér buvában meg bolondula ’s fejét a’ falba 
véré. Melly végből könnyű ki singelni azt, hogy kiki 
Itójét Venitejéhez szabja, kűlőmben arra kél a’ dolog, 
Jrogy a’ midőn sokaknak ád vala, mindenektől kérjen.
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A Sinor mértékkel egyenes a’ kőfal,
Plusquam perfectummal el kopik az asztal.

Itt a kiesebbik Ifjú, középső Báttyának szájából ki 
kapja a’ szót ’s mond: Mint kőltsűnk meg értők, mint 
Emberségeskedjűnk, mond meg jo Apa azt is. A Vén Em
ber mond: Ha igazán akarsz emberségeskedni, mind az 
Emberségből ’s mind a’ monetából egyszer smiiid [26a] fogysz 
ki, ha pedig simphorizalva emberségeskedel, több pénszed 
lészen mint emberséged, de én mégis az elsőt jovallom, 
mert ha pénzed el fogy is tsak a’ Fukaroknál lész rósz 
ember, az Emberségnek Cathalogussában pedig, ha 
emberséges ember lész, pénz nélkül is bé férsz. Különben 
úgy jársz a’ Fukarokkal mint a’ nagy szájú ’s szűk 
s . . . ű Tó, a hol nints meg emésztésre erő, el szakad 
a’ gát, mi tsak el hidd ám azt hogy gyakrabban Sármasági 
módón szokták ám az ebül gyültet lóra osztani im e’ szerént.

Quas hominis congessit opes industria avari,
Haeredis sparget prodiga dextra mali.

Itt a’ Kalmár meg hala, de Fiai sem vevék tréfára 
a dolgot, a nagyobbik Attyánál nem akara jobb lenni, 
Kalmárrá lön; Ennek két öreg Biallya vala, ollyanok, 
kiket ha a’ szántó vetők kaphattak volna, a’ második 
Jegybéli Bikával méltán őszve foghattak volna, egyiknek 
neve Senzebe, másiknak Menzebe,M) az Ura béfogá őket 
és Csesztakora41) akarván sokadalmazni, egy iszobban 
meg akadának, az egyik el lankada ’s ott marada, kinek 
Gazdája egy praebendást fogada, de az is meg uná 
a’ kostót, ’s az Urának holt hirét irá, noha a dolog 
másképen vala, mert a’ Bial meg velőzék, és egy makkos 
mellett magát meg ugrálván nagyot bődűle.

Vala annak a’ pusztaságnak egy Dészeg42) nevű 
Oroszlán királlyá, ki mivel semmi contrarietassát az



92 BOSNYAI DÁVID.

időnek nem szenvedte vala, minden lakossit a’ Világnak 
contemnálta vala, de mivel Hlyen nótát többet nem 
hallott vala, a’ Bial bőgésen fűle meg tsendűlt vala, de 
hogy adhaerensi ijedségét ne perpendállyák, temporizalni 
a’ genetium közé bnvék, valának két belsőbb fűibe súgói, 
egyik Dűmne, másik Tyélile,43) ez sua sorte contentus, 
amaz ad altiora avidus Machiavellus44) vala, ki midőn 
a’ Királynak phantasiaját perpendalta vólna Borz társával 
a’ Királynak tartalékjáról conferal vala, ’s attól azt kérdi 
vala hogy a’ Király con-[26b]-fusiojához ő mit szollana? 
amaz nagy morosé meg riasztya ’s mond: Mi a’ Király 
asztaláról hulló morsolekokat szedegettyük, asztal felett 
való dolgokban, nem illik hogy kandikállyunk, tanátsommal 
ebbe többet ki ne végy, mert valaki határán kivűl kaszál, 
úgy jár mint a’ Tők két szem nélkül maradt Majom az Attsal.

História. Tyelile mond: Egy Ats egy Remetének 
a’ Havasba kunyot tsinál vala, egy nagy fát hasogatván, 
midőn a’ szegeket eléb elób űtőgetné, egy bak Majom 
az ágak közül kandikállya vala, az Atsot a ’ Remete 
szolittya, ’s a ’ mig ők ott benn disputáinak a’ Majom 
le ugrik hogy az Atsnak vas szegét ki lopja a’ még 
meg nem hasatt fából, nyavalyás Majom addig feszegeié 
a’ szeget, hogy ki lopá, de az hasadékon ülve a’ két 
T . . it zálogba adá, ’s ezt kiáltá: a’ ki igy tselekszik, 
igy vészi hasznát! Az Ats ki fut ’s a’ Majmot igy köszönti, 
egésséggel Mester nélkül tanult, majmos eszszel szorito 
szíjba szorult, hitván Majmot addig rudalá a’ bárdolatlan 
Ats, hogy a’ hánykodásba oda szakada a’ Masculus, ’s 
úgy hala meg a’ fűrészszel heréit Majom.

Quam quisque novit artem in ea se exerceat.

Dűmne mond: Királyokat tsak abrakért szolgálni, 
szamárság, a’ kik a’ szolgálatban tsak ezt praesupponállyák,
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én bizony azokat tsak in numerum barmorum irom, mert 
az has qualitercunque vagy együtt, vagy másutt, vagy 
edgyel, vagy mással meg telik, de én úgy értettem vala 
Machiavellustol, hogy az Udvari élettel vagy sokaknak 
kellene ártani, vagy kevesebbeknek használni, lát!am én 
olly oroszlánt a’ ki nyulat hapsolván félbe hadta ’s a’ bőgő 
Borjura ugrott.

Viva est et victrix Si modo vera virtus.

De a’ sordidusok könnyen el adgyák az első poltzot 
Esauval egy da-[27a]-rab máién. Mert, a ki a pintzében 
a’ Békák regeléséhez szokott, könnyen ki vészi az a’ felső 
contignatioból részét.

Tyelile mond: az Aulicus gradust, vagy nemzetséges 
tekintettel, vagy acquirált érdemességgel kaphatni, mi 
mind a’ kettő nélkül hogy álmodozhattyuk ?

Dűmne mond: Nem mindenkor szemre főre néznek 
a’ póltzok, arra néha ravaszul is felhágunk, ugyan is 
mellyik Tetőre tett valaha a’ természet ollyat, mellyet 
a’ virtus le nem kapott vólna, mennél nehezebben annál 
kedvesebben.

A Királyok orrát nem szagoltathattya,
Vilamig (így!) Liliom vérét ki nem ontya.

Úgy veszem eszembe ama két Consciusnak példáját 
nem fogtad hallani.

Historia. Dűmne mond: Cupidus^) és Contentus nevű 
két Ifjú bujdosván, jutnak egy Forrásra, a’ folyamat 
felett látnak egy tsuda mesterséggel helyheztetett lapos 
Márvány kővet, syr'ai nyelven illyen Írás rajta. A kik 
itt meg száltok meg tudjátok, hogy, valamelly nagyra 
Született itt által usz, usztába egy impetussal engemet 
vállára vehet, és nyugodatlan azon impetussal egy
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húzómba im ez hegyre nyargalhat, az interveniáló hor- 
ribilitásoktól semmiképen meg nem ijed, annak én 
reméntelen szerentsével fizetek! Ez irás Cupidust fel for
raló, társának azt mondá; Nosza néki rokon, vagy usz- 
szunk, vagy bukjunk, véggűnk vagy Karó, vagy Korona. 
Contentus mond, én illyen bizonytalan Írással, bizonyos 
fejemtől nem butsuzom, mert az alommal meg tsalatattak- 
nak számát nem tudom, ezer esztendeig való uraságért 
ez Életnek egy óráig való kinnyát a’ jövendő halálnak 
fel nem válalom ; Mert, amazzal hébe hóba élűnk ínyünk 
szerént, ezt pedig őrökké szenvedjük vétkünk szerént :

A katona Credot két Inas késéri,
Rósz lélek, rósz pokol, noha ő nem hiszi.

[27b] Cupidus mond: a’ puhaság, sorditiesnek törpe 
czégére, az industria pedig a’ Virtusnak nemes Czimere, 
a szerentse tárházának virtuosa calamitas kóltsa. Crescit 
sub pondere Palma; vaj mi sok tribulatioban feresztik 
elsőben azt a’ gyermeket, a kire Királyi subát adnak.

Martzapántot sem sücz sem eszel füst nélkül,
Mustot sem ihatol seprő ’s zákány nélkül.

Contentus mond: igaz dolog néha, hogy per aspera 
ad prospera, de én nem hihetem, hogy a’ feneketlen 
Tengerben való uszkálás igen egésséges volna, tudd é 
hogy tűznél fő meg az étek ’s a’ legyező szellője alatt 
eszik meg, job vagy későn vagy soha sem kezdeni, 
hogy sem sírással végezni. Ne meny bé a’ Házba a’ mig 
elsőben ki nem jősz. Ne szorully kő fal közzé, a’ mig 
meg nem támogatod, ki tudgya talám ez az irás tsak 
illudalni a te szabású inclinabilis personakat, mit tudsz 
belé a’ víznek mélysége mi aránt van, de ámbár azon 
által mász is, a’ kőnek sullyát mint ponderalod, de posito
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hogy azt is elbird, mitsoda praesumtioval hiszed hogy 
egy huzonos impetussal a’ tetőt éred? ha pedig a 
proposiliokat posthabéalod, czélodat nem assequálod, de 
mindazoknak mogfelellyis, mit tudcz belé a’ szerentsének 
bizonytalanságában mi sugorog, árnyék é vagy való. 
Én ez obscuritásban belé sem állok, az eventusba sem 
részesülők, sőt jure sodalitatis, néked is ez insanumot 
disvadealom. Mert, az igaz barátságnak szája ott szoll 
a’ jóra, az hol ‘az hamisságnak szive hallgat a’ vesze
delemre.

Cupidus mond: Te én velem soha eleitől fogva 
semmi durunmak intent dásában a’ mint consonus sem 
vóltál, úgy soha a’ mosolygó consequentiaknak velem 
együtt sem vigyorgottál, ha bort nem iszol, akar tsak 
jere s recreáld magad a kotsogosok extremumival. Mert, 
a kinek nints szive a’ mezőn, pennával vitézkedik palotán.

Contentus mond: Látom hogy berbitével sub- 
scriptiodat nem retracta-[28a]-lod, én a’ mint természet 
felett vakat intentalni nem akarok, úgy nézésekkelis 
mulatni nem kívánok. Mert, jobb az egésséget meg
tartani mint keresni.

Nem nyitok már érted töb patikás ládát,
Felőlem Kegyelmed tsak libere vadát.

Cupidus, innativa elatioval, mind magátol ’s mind 
társától elbutsuzék, ’s im ez versel feredni indula ’s 
el bukók.

Vagy tengerből hozott gyöngyei gazdagulok,
Vagy az hogy gyöngy nélkül ’s Fő nélkül maradok.

Itt Cupidus mind addig usza másza, hogy qualiter- 
cunque a’ kővet ragadván egy huzonban a tetőre juta, 
holott a’ kövön ki faragott Oroszlán meg bődűle ’s az
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ujj világ lakosi mind ott toppanának, Cupidus majd tart 
vala mit akarnának, de nagy tisztességgel igy resolvalá- 
n ak ; A mi eleink a’ Koronát annak Ígérték, a ’ ki ezt 
a kővet ez tetőre hozza, in tali Casu mind azáltal ha ’a Re
gens Király expirált. Mivel azért a szerentse mindezeket 
néked adta, indully ’s clly vélle:

Régi Canonnya Világnak, ha határa harmadnapnak, 
Expiral, javat másoknak, adgya sequens Fattyainak.

Itt az olvasó az harmad napot úgy perpendállya, 
hogy a’ Törökök a’ Világot harmadnapnak hivják, Egyik 
a’ születésé, másik az halálé, harmadik a nyugodalomé.

Ezt azért beszéllém, hogy hinnéd el ha hihetnéd 
hogy ha mérges is a' világ méze, de bizony édes, keserűje is 
a’ patienseknek, a’ Király Secretariáját már praesumál- 
tam, vagy el érem, vagy el esem, Mert, a’ természetnek 
nem mind vólnának lehetetlenek azok, ’a melyektől az 
elme meg ijed.

Tyelile mond : Ezt az Ajtót mitsoda Cautioval akarod 
megnyitni ?
[28b] Dűmne mond: Szándékom az hogy most midőn 
a’ Király a’ Bialbőgéssel confusus, magamat praesentállyam, 
és sima Terminusimmal obscuritassit conciliállyam, talám 
penetrabilis praemissaim el érik czéllyokat. Mert, a ’ beteg
ség néha az ágyulővéssel sem gondol, noha a’ suttogást is 
bánnya.

Tyelile mond: Héj szegény rokon, az Ipszilont sem 
esméred, ’s mégis petsétre vágysz, lajtorján sem jártál ’s 
mégis kőtélre hágsz ; Tudd é azt, hogy a’ ki jövendőt üz, 
jelen valót veszt, de bizony meg hidd azt, hogy nem 
ollyan nehéz lesz jelen valódnak el vesztése, mint 
a’ kővetkezendőnek reménlelensége. Mert, ha keserű is 
a kőles maléja, de jobb a’ semminél a’ kinek nints haja.
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Dűmne mond: Virtus ubique domi: Azt olvasom 
hogy egy Kerekes Királlyá lön, a’ szomszéd Király azt 
kérdi téllé, hogy a’ mihelyben mit tanult? ő azt feleli 
hogy kerék falazást, amaz azt kérdi, hát a Királysággal 
metzetzsz ?4®) A Kerekes Király azt feleli, hogy a’ ki nékem 
a Királyságot, ’s engem a’ Királyságnak adott, a ’ meg- 
tanitt engem mint kell mind kereket falazni, ’s mind 
embert táplálni. Mert, látlam én Hegedűst a’ ki ’a nótából 
kikopott, de láttam én Majmot is a’ ki czimbalmolni 
tudott.

Ne hidgy tsak egyedül magad felől böltsül 
Mert fenn áltat hivő, lehet néha dőltül.

Tyelile mond: Az Udvar sem minden virtuosusnak 
suffragál, kiváltképen az hová te suspirizálsz, félő Ebből 
Gubába hágsz,47) mert sem Aviticum, sem Acquisitum 
jussal igizán nem praetendálsz. Mert, nem mind jónkra 
subscribalta azt a Mennyei akarat, a ’ mit meg engedet 
veszedelmünkre.

Г ősz kezdet rósz vége sokszor Istenre vét,
De a’ Lélek mást mond, mit? azt hogy más a' hét.

[29a] Dűmne mond: Tudom én azt hogy a’ magos fára 
kőrmős kézzel hágnak, a ’ nélkül le is hulhatnak, de ha 
lehet im ez őt Mesét én sem tágítom. ,

1. Soha haragomot szelidségemnek nem praeferalom.
2. Az Ördöggel magam indulattyán nem járok.
3. Telhetetlenséggel kárt senkinek nem tészek.
4. In procurandis Contingentibus az Igasságot 

kővetem.
5. ízetlen occurentiakat a’ Királynak suggeralok.
Valaki ez őt Cathalogust magával Udvarhoz viszi,

a ’ miért ment haza viszi. Mert, a ’ mit házul viszünk,
7Rosnyai D Horologium Turcicum.
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Udvarnál hadjuk, a’ mit pedig Udvarnál kapunk, haza 
hordgyuk.

Kettőit tsak el hidgy bár valaki Udvart jár,
Pénzt költ, Tetüt talál, egyebet addig vár.

Tyelile mond: Dato hogy Király Szolgája légy, 
intimitásodat mint imaginálod?

Dűmne mond: Ez 6t dolgot recitálom.
1. Igazán szolgálom.
2. Magamot humorához alkalmaztatom.
8. Maga viselését Iron'ce jovallom.
4. Ha egy patkot talál, annak inveniálásában való 

dexteritassáért, tsipkés terminusimmal az égig 
extollálom.

5. Ha ártalmast akar intentalni, submissa praeadmo- 
nitione praevenialom.

Hlyen qualitásokat bolond lesz ha tágít. Mert

Ne ditsird a’ Virtust, ditsiri ő magát,
Rejtett pésma szaga ki fúrja ő magát.

Tyelile mond: Úgy látom czélodtól nem revocal- 
hatlak, de én a’ Tanáts47* eszeden járj, mert a’ Királyok 
szolgálattyát két Inas késéri [29b] Félelem ’s Veszedelem, 
melytől irtózva a’ regiek azt tartották, hogy három féle 
dolog azoké, akik ir-el ratiosusok.48)

1. A Királyok mellé aspirálók.
2. A Térjék hasznának reménségével mérget 

kostolók.
3. A kontyal titkot communicálók.
Ugyan ezen Bőltsek a’ Királyokat ahoz az Hircaniai 

Havashoz hasonlittyák, melly sok drága metallumokat 
evomeral ugyan, de bizony azt válykálok ellen sok mérges 
állatokat is táplál. Mert, a’ kints és a’ kin, olly közel
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járnak egymáshoz, hogy ha a’ szeretsenek és a’ Persák 
az R-ből L-et tsinálhatnának, a’ kigyó ’s a’ kint (így!) 
mindgyárt egy testvérek lennének.

Fenekén kereshed tengernek gyöngyödet,
De partyán lelhedd meg eleven fejedet.

Dűmne mond: Valamit asserálsz, sanum, mert 
ugyanis a Királyok körűi való meg perselődést a’ bé 
fűtött kementzéröl derivállyák, de megyek, mert a’ pericli- 
tantiától irtozók soha czéllyokat el nem érik, a’ mint 
szokták mondani, három dolgot (hanem ha Magnanimiával 
soha senki nem assequal).

1. A’ Regalis Directio.
2. A’ Tengeren való hadakozás.
3. Az Ellenségnek való praejudicalas.
Holott én is magam felől igy hiszek, továb való 

sok mesének nem hiszek, lóra nyerget tészek ’s Király 
szolgája lészek, mert a Qualitások nállam készek.

Mind el nyeli mentéin ujja,
Mit el ér Virtusom karja.

Tyelile Collegáját nem reformalhatá, uttyát im ez 
versel a szerentsének ajánló.

[30a] Szerentséd meg betsíild’ Sobrius légy ’s Cautus,
Mert Ő ha ma certus, holnap lnnél certus.49)

Dűmne a’ Király udvarlására siete, kit midőn 
a’ Király látott vólna, az udvarlóktól kérdi ki vólna? 
kit midőn breviter describáltak vólna, inigy (így!) amúgy 
reconcipialá. A Király közelebb inti ’s kérdi, mint ’s 
hogy vólna? Dűmne felel ’s mond: Uram Király, szolgaid 
szolgája vagyok; Eleimről maradt jó szokásom szerént, 
a’ Király udvaránál több sanctuariumot nem is tartok,

7 * -
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és noha nemzettel alsó vagyok, de néha egy simplex 
inventioval duplex maliimnak evitáloja vagyok; jöttem 
a’végre hogy ha van é Méltóságos Udvarban valami olly 
obscurum, mely az én sufficientiammal sopialodhatik, 
hadd értsem, ’s a’ mit az Egek én velem közlőitek, 
közlöm én is a’ Királlyal. Ugyanis néha egy Tőtske 
a’ Fuvallott kópiánál többet viszen végben, és noha 
a’ vér ontásba az éles kard praestal, de a’ kövek 
lyuggatásában a Gyémánt excellál. Nincs olly elvetett 
szolga, ki vagy in acquirendo, vagy in evitando haszon
talan vólna. Mert a’ láb alatt heverő szálkátska néha 
Urak fogait tisztittya.

Ha békeség szerző Rosák nem lehetünk,
Háború Tövissel tűzet gerjeszthetünk.

A Király Dümnének svavis innovatioit tsudálván, 
udvarlóira forJul s mond: Igazán coassimilalták ám az 
értelmes embereket a ’ tűznek lángjához, mert alatson 
helyrőlis mind a’ kettő sursum tendit, azért is monták 
ugyan azok, hogy soha senki még eddig a’ Pésmának 
nem tudott lakatot tsinálni.

Itt látván Dúmne hogy praemissái penetralták 
a’ Királyt, küllyeb ereszt az akolból ’s mond: A Király 
adhaerensiben megkivántatik, hogy [30b] mikor Uroknak 
incommodumit láttyák, annak orvoslásában értelmeket 
faraszszák, értekeket kioszszák. De a Királyok is ez 
illyeneknek elevatiojokban kurta karjuak, szűk markuak, 
puha sensussuak, változó indulatuak, hamar haraguak, 
sokára lágyulók ne légyenek. Vgyanis comparate szólván, 
a’ subjacens hívek, kertbéli földek, a ’ Királyok felhők, 
a’ mint ezek amazokat öntözik, amaz is ezeknek tsak úgy 
gyűmőltsozik. Mert, ha a’ kapa is rósz, a nyele is rest, 
nem hadgya meg érni a burján az Egrest.
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Ganéjozz, szánts méllyen 's iteráld ha lehet,
Sűrű Kalongyádból asztagod is lehet.

A Király Dűmnét kérdi ’s mond: A Bőltseket mint 
kell elevalni, ’s hogy kell üsualni? Dűmne mond: A ki 
Király ne azért végye bé a Tanátsot a’ ki adgya, hanem 
azért ha jó, azt adót pedig ne azért emellye fel hogy 
találta a’ jó Tanátsot, hanem azért hogy el nem hallgatta. 
Azonban nem is kell a fűiben súgást subscribalni tsak 
azért, hogy úri genus a’ súgó, de bizony azért sem kell 
nem petsételni hogy köz rend a’ Gyertya tartó, hanem 
servatis de jure servandis, a’ jó Tanátsot fogadja meg, 
a’ jó Tanátsadót betsüllye meg. A habilis Personák is 
pedig, ha periculum in mora, se az időt, se a dolgot, 
se a’ hellyet el ne mulassák. Mert, akárkiis kötetesebb 
a maga Qualitasival való Nemessedésre, mint sem Eleinek 
nemességekkel való kérkedéshez. Kűlőmben a kik Elejék
nek Czimerekkel akarnak büszkélkedni, azokhoz a 
Kuvaszokhoz hasonlók, akik a’ meg aszott kontzból 
akarnak velőt színi.

Légy mint a’ fényes Nap magadtól ragyogó,
De a’ vont posta ló tsak kullog ballagó.

Az Egerek az embereknek minden napi Coincolai, 
mindazáltal [81a] minthogy károsok, Sententia alatt vadnak. 
A sólymok az Emberek között idegen fiák, mindazáltal 
fructusok reménségével, Királlyok karjain laknak. E 
Pararabolák szerént a’ Királyokis ne Genealógiával tsak, 
sőt habilitással inkább ponderállyák a’ promotioban 
állottak válait; Az Insufficiens Genealógiát tsak egyaránt 
se ültessék a’ Recte mentákkal, nem hogy fellyeb, hogy 
ne láttassanak efféle moderamennel a’ Coronát a’ botskor, 
a botskort a’ Corona helyén koptatni. Mert, valahol
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külőmben van a’dolog, bizonnyal következik a’roszszaknak 
regeneratiojokkal a’ jóknak Corruptiojok.

Nem árnyék tartója Phoenix az Országnak,
Melly Pellikan kostyát rendeli Varjúnak.

Itt a Király tsak hamar Dűmnét fellyeb emelé, és 
nem sokára fűiben súgója is lön. Harmad nap audientiát 
kér ’s mond : Sok ideje hogy a Király Physiognomiójából 
belső tribulatioit a’ Királynak collimalom, mellyet ha 
a’ Király jelent, talám remedealom. A Király igen fedezi 
vala ijetségét, de a’ beszéd közbe a’ Bial nagyot bődúle 
’s ’a Király a’ fékemlőt ki ejté kezéből, az or hideget 
továb nem palástolhatván, monda: Az én bum ez a’ bőgés 
a’ mellyet hallasz, mellynek Urát noha nem ísmértem, 
de a’ nagy huru notárol Uratis bizony igen vastagnak 
gondolom, ’s félek is hogy ez minket kidudol helyűnkből. 
Dümne mond: Csak e’ vélt a’ kéreg a kit a’ Király 
rágott! A Király mond: ’s nem élig confusum caosé ez, 
mely az egész Incolák fűlit meg tsenditi.

Dümne mond : Csak Duda szóra a’ székből kiszökni, 
nem igen Herculeum quid, a’ Királyok ollyak légyenek 
mint az hegyek, kiket a’ Noé fergetegje sem mindgyárt 
forgat fel, nem mindenkor kell szemre főre nézni mi nem 
mindenkor Tolmátsa a’ száj a’ szívnek, nemis minden 
külső mutatója a’ belsőnek, nagy kővér Nádaknak vékony 
forgátsal inok szegik, valaki tsak addig néz a’ mig lát, 
úgy já r mint im ez Róka.

[31b] Bolondság rettegni mindentől ha nagy is,
Magos czégér alatt isznak büdös bort is.

História. Dümne mond: Nullibi Tartományába Putarám 
kertiben egy fára egy vázt60 függesztettek vala fel, 
nyavalyás egy ősztővér Róka a’ kerten bé kandikál
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’s láttya hogy egy kővér kappan a’ fák alatt szilvát 
koppogat, hitván Rókának esze teli a’ kappannal, hasa 
óh koppal, valóba hánnya a czélt a’ kappant hogy 
koppanthassa hé, de szél támad ’s egy ág oldalba 
üti a’ vázt ’s meg koudul, a’ Róka azt gondollya hogy 
a’ váznak a kővériis akkora mekkora a’ kongása, hadgya 
a’kappant ’s a’ fára mász, az árnyékkal maradt Róka kappan 
nélkül, a’ kappan Tők nélkül kiki ad tutiéra elvarrának. 
Kihez képest ne úgy hidje a’ Király, hogy mindenkor 
akkora vólna a’ dob, a’ mekkora a’ kongás. Mert, nem 
minden várba hágbé az Agyú, az hová poffanása hallik.

Az idején morgó kuvasz ugatása,
Nem merges, nem keres irt ’s Borbélyt marása.

Ha tettzik a Királynak a’ bőgésről ma d hirt hozok. 
A Király Dűnmét el botsáta, de meg báná, mert az 
után juta eszébe hogy: Festina lente. Ennek repetalá- 
sával recolligálhattya vala ama kilentz Reliquiat, mellyek 
szerént intézhetni a’ Fiduciat.

1. A kik ok nélkül bűntettetnek.
2. A kik Urok szolgálattya mellett meg szegé

nyednek.
8. A kik betsűletektől továb való reménység nél

kül priválodnak.
4- A kik esz vesztéssel60“ zűrzavarhoz szoktanak.
5. A ki azon bűnért bűnhődik, mely aránt Com- 

plicesse gratiát nyer.
6. A ki a’ Malefactorok kőzzűl legtöbbel aggra- 

váltatik.
7. A ki felette valóknál tőb szolgálattal is aláb hever.
8. A kik Urok kárával keresik hasznokat.

[32a] 9- A kik Uroknál heáha szolgálnak, prioritást ma
goknak idegeneknél kurkásznak.
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Bár én is ezeket ebben az Expeditioban eléb per- 
pendálom vala, mert Ablegatusonmak kell lenni ha igazat 
tart Nequam Filiusnak; De a’ ki nagyobb sok ideje lioav 
nem láttam, ki tudgya hol laedaltam, most ’a költs ke
lévén, vagy valamit moveal, vagy erősseb ellenségem 
áll ’s mindeneket aperial. Mert, a ’ váratlan toppant casus 
nem hadgya a’ kővetkezendőt ponderizálni.

Gonosz indulattal senki felöl ne légy.
De a’ gonosz ellen soha bátran se légy.

A Király illyen anxietassal tépelődik vala, midőn meg 
érkezett kővettye bé köszön ’s mond:

A Királyt meg széditő bőgésüek Ura egy otromba 
ökör, ki noha Circumspectus, de in meritalibus vacuus, 
minden Industriaja tsak bőndőjéig ér. A Király mond: 
Erejét ’s magnanimosa intentioját mint aranzod ? A Kővet 
mond: ollyan excellens qualitast benne nem aránzok, 
melyből erejének minéműségét deriválhatnám, vagy pro- 
portiojához képest érdemesen venerálhatnám, sőt úgy 
vettem eszembe, hogy betsűletinek subája termetinek 
longuriojánál rövidebb fog lenni. Mert nem mindennek 
úgy szabták a’ köntöst a’ mint kivanta, hanem a’ mint

A Király mond: Descriptiod szerént való Circum- 
stantiait annak az Állatnak, tehetetlenségére magyarázni 
nem illik, mert ha az erős fergeteg a’ fűvetskének nem 
árt is, de nagy gyökerű fákat ki-teker, sok marka pőkők 
mig jobra nem akadnak, magoknak mindent, másnak 
semmit tulajdoninak; Azonba néha az is meg esik, hogy 
Aquila non capit muscas, talám az az állat téged számba 
sem tartott, hat hogy tudtál felőle colligalni.

Meg görbült derékkal az Eg honorállyon, 
A Szerentse Napja rollad oriállyon.

tőit.
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[32b A Követ mond:
Néked roszt gondolo soha jót ne lásson,
Veszedelmes Feje nyakán ne durállyon.

' Szégyen a’ Királynak egy rósz ökrön haerealni, 
mert az a’ rósz Vacca, quae qualis quanta légyen, al
kalmasint nyomoztam, ha a’ Relationak nem hisz, Ocu- 
latara is elhozom.

Itt Dűmne másodszor is az ökörhöz mégyen, ’s 
mond:

Honnan jösz, hová mégy.
Mond meg hogy ki ’s mi légy?

Az ökör mi formában hagyatott ott Farkas kaszára, 
igazán megmondja. Kinek Dűmne felel ’s mond: Ennek 
a’ Főidnek Ura egy horribilis Oroszlán, kinek tekinteti 
előtt, az ötödik jegybéli Oroszlán a’ kútba nézve tsak 
ollyan mint a’ Matska, az engemet te udvarlásodra kül
dött a’ végre, hogyha tovább is e’ földnek sírjával élni 
s eddig való parejozásodnak gratiát nyerni kívánsz, meg 
udvarold, lábad patkóid, ha pedig remoraddal disgustá- 
lod, a’ hátadon bőrre bőrt told, farodonis fotra azt 
fold. Nyavalyás Biál tsak nevéreis az orosziának, h . . .  ózó 
ijetséggel az Oroszlánhoz holdoln indula; A Királlyal 
szembe lévén, jó assecuratiora, a’ Király hűségére álla, 
kit a Király is Tanátsi közé numerala, hitván ökör, a’ 
Király szolgálattyába a’ jármot igazán tollya vala, és 
noha a Király is gyakran czirkál vala, mind az által 
másba nem talállya vala, hű szolgálattal naponként au- 
gescal vala, és annális jobban iparkodván, nem sokára 
Fő Vezérségre juta. Mert, az igaz Virtus a hűségről 
gondolkodva iparkodik, nem a jutalommal álmodozva, 
restelkedik.
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Itt. Dűmne Orrollya ’s meg sokallya, hogy a ’ király 
az ökröt plusquam betsűli ’s tanátsát bé vészi, ötét ki 
felejti, mellyen a’ kovát addig köszörüli, mig a tűzet 
fel gerjeszti, nem praesupponalván hogy az irigységnek 
tüze vagy későre, vagy sokára a gerjesztőt s[z]okta in-[33a]- 
káb megperselni. Mert, a’ gyújtó mikor melegedésről 
gondolkodik, megfelel a’ tűz az égetésnek.

Elsőben mindazáltal régi pajtársához Tyeliléhez 
mégyen Dűmne panaszolni ’s mond: Én a’ királynak 
sokat szolgálék, mert mikor hozzá állék meg tsendűlt 
vala a’ füle, de én a’ strepitust is le tsillapítám, a’ bőgőt 
is hűségére hajtám, mellyel magam meg tsalám, mert 
őt felmagasztalám ’s magam degradálám, mellyben mitévő 
lennék, hogy illyen regi sincerusomot consulállyam, joval- 
lám. Mert, barátunk szitka Tanáts, korbátsa Popiom.

Tyelile mond: Volenti non fit injuria.

E’ bárdot lábodra magad kezeddel tőd,
Varja be sebedet tulajdon Czérnád ’s Töd.

Csuda ha úgy nem jártál, mint amaz Religiosus.
Historia. Murád Császárnak egy Vén Sidó51 ki huzá 

a’ fogát egy nusztal béllelt Kaftányért, de meg hagyá 
a’ Császár hogy mindenkor abba mennen eleiben, látván 
Sidot más nap Lakadalomba hívák ’s a’ kaftánt el 
lopák, a’ Sido Doctor haza méné, a’ kaftánnak ’s az 
Inasnak tsak hűlt helyét leié; Inassának ’s kaftánnyának 
utánna eredvén, mentében láttya hát két kos keményen 
vivik ’s mindenik vérrel habzik; egy megéhezett Róka 
oda mégyen, a vért hol egyikről, hol másokról nya- 
logattya, azomba egyenlő impetussal ’s egyszersmind 
őszve mennek ’s a nyalogató Rókát az ajtó közzé szo- 
rittyák s expirály melly irrepentinumot a Doctor fő 
tsoválassal nótái. Mert, néha az halálból orvosság, a
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busulásból vigasztalás jő ki. Eléb mégyen a Doctor ’s 
késő estve jut nagy város alá, a’ kapukat már fel vonták 
vala, ’s a’ hostátban bolyong vala, mellyet egy suspecta 
meg szána ’s bé hiva, szegény vén Fráternek háló helyt 
mutatának ’s imigy amúgy gazdálkodának, de inkáb 
alhatnék [33b] mint ehetnék vala, de nein alhatnek, mert 
tseté pate csék, melly continualodván többé nem alhaték, 
hanem nolens volens azt kelle nézni, a’mit hallani sem 
akar vala. Mert a praefata az oldal kamarába egy Frajt 
felczifrázott ’s egy sibi similis Ifjúval jó bérrel, rákászni 
bé rekesztett, peractis peragendis, midőn a Bordély 
Domina kedvetlen bérrel contentálodott volna, confun- 
dálodván a’ fősvény Ifjúnak mercuriumból tubákat készite, 
mellyet midőn az aluvonak orrában akarna fúni, addig 
igazgatta az ifjú orrába a pipát, hogy az aluvó elébb 
prűszszent mint a’ szüle sziszszent, mellyel a’ keritőt 
magát ugyan valóban el aluta ’s az ifjat suscitálá, 
nyavalyás Doctor taliter qualiter fel virrada ’s a városba 
juta, ott egy csizmadia baráttyára talála, az is házához 
hivá, addig beszélgetének, hogy el estvéledének, midőn 
ennének, a’ gazdára parantsolat jő, a’ postára kell menni, 
kiis Doctor baráttyának jól tartását Feleségére bízza ’s 
üget. A Gazda aszszony mint hogy famosa is vala, batrin [így] 
Doctornak aluttát vígan várja vala, kinek majd butsu 
adással ágyat vetvén, más házba igazitá. Mert, az hol 
mögunnyák a’ vatsorát, jó étzaka fejibe köszönik a’ 
pohárt.

A Csizmadiánénak, egy Borbélyné vala keritője, kiis 
az Articulus szerént amannak hirt ada, ’s az is tsak 
hamar in loco praefixo compareala, de láss szép dolgot, 
a’ postára ment Gazda is bizony váratlanul érkezék, és 
akkor toppana a kapunál, mikor a’ másik is annak 
nyílását várja vala, elébb egyik mint a’ másik elébb á’la,
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lévén a’ Gazdának az előtt is ez iránt egy kis signaturája, 
a’ sokszori hallást az egyszeri látás doceálá. Totus 
quantus confusus kapuján irruálá ’s ’a leskődő ifjúért 
aszszonyom jó kékeket kapa, és Ura 6 kegyelmét a’ 
Tornátzba egy oszlophoz kötözvén, maga dormiála. 
A Doctor is a’ Verekedésre fel serken, de ő két ajtó 
közzé nem akarván szorulni ismét el aluszik, a’ Borbélyné 
a’ deputatus ifjúval gondolván talám a’ fáratt gazda 
a’ Doctorral bene bibit [34a] ’s dormit, a’ kapuba ismét 
lesbe álnak, ’s lassú nyegéssel azon kéri a Borbélyné 
a’ Tsizmadiánét, hogy alatlan strásálassal ne fáraszsza 
patiensét, de a’ Csizmadiané is hasonló nyegéssel, a’ mint 
lehet ki nyegi mint járt az Urával. Azon mesterséggel 
a’ mint az előttis sokszor, a’ Bolybélyné (így) meg nyitá az 
Ajtót, és a’ rab aszszonnyal szembe lévén, a’ rövid 
időhez ’s felelmes helyhez képest el lamentá'á Casussát, 
és kéré azon a Borbélynét hogy ha mind néki ’s mind 
az ifjúnak jót kívánna, ő hellyébe egy kevéssé ne 
neheztellené az oszlophoz köttetni magát, hadd követné 
meg — gyertya nélkül azt a ki ő utánna az utzán sugorog. 
Mert, az érettünk viselt nyomorúságok felényi terhüek 
idejében lőtt hálával.

A Kerítő Borbélyné vagy hűséggel, vagy bolond
sággal az oszlophoz kötteti magát, a’ Csizmadiáné pedig 
ki méné, és felre menvén az ifjúval, noha senki nem 
látá de meg kőveték egymást. Ez actáit a’ két Aszszonynak, 
mivel hogy fel serkent vala a’ Doctor mind halgattya 
vala, várván mi lesz belőle. A Csizmadia fel serken ’s 
hogy már megköttetett feleségéhez szóll, de nem tudja 
hogy más a’ lántzon, nyavalyás rab Borbélyné valamelly 
szívesen várja vala amazoknak butsuzását, bizony ama
zok annális szívesebben késnek vala, azonba a ’gazda 
másodszor is, harmadszor is rivalkodik, de a’ Borbélyné
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nem szóll tsak fiilel ’s a’ Doctor is lesbe, a’ gazda 
meg haragszik, ki ugrik ’s Bitskiáját ragadván, hogy már 
a’ Feleségének, el vágja orrát a’ Borbélynénak ’s 
mond: ezt az Ugorkát küld Ipse Uramnak, ezzel a’ 
Borbélyné orra nélkül marada ’s siránkozik, de a’ 
Csizmadia le fekszik ’s jól aluszik, de a Doctor tsudál- 
kozik ’s irtózik, nyavalyás Borbélyné orra vérét ’s fáj
dalmát nyeli ’s nyegi ’s im ez verset piszegi:

Az Ugorkát ott kűn rágják 
’S Velem a’ savát nyalattyák.

[34b] Midőn a’ Csizmadiáné a’ külső Gazdával eléggé 
butsuzodtak volna, egyik elméne dolgára, másiknak pedig 
orotlan keritője dob helyre monda, nyavalyás Borbélyné 
a’ meg tisztult gazda Ászont helyre köti, ’s hogy többet 
nem szolgálhatott kőveti, orrát kezébe vészi ’s haza viszi. 
Mert, kevesebbeknek kinnyok, sokaknak gyógyulásokra 
valók. Itt már láss szép dolgot: A Csizmadiáné több 
szóval, kevesebb devotióval imádkozni kezd ’s mond:

Te ki mindent tudó, sötétben jolláto, igyem szánó Birám vagy,
Kétséggel küszködő, ebül dőrgőlődő, Uram jobbitója vagy,
Sebemet gyógyíts meg, orromat forraszd meg, e gyanú

[alatt ne hagy

A Férje halván felesége könyörgését mond: K .. .a  
könyörgés nem mégyen oda. Mert sültet nem enni ’s 
főtelent elnyelni, tsak éjjelre való böjt.

A Felesége mond : К . . .  a könyörgést én sem láttam, 
de meg tért bűnöshöz Isten kegyelmét számtalant olvas
tam, Ha nem hiszed lántzon a’ bizonyság. Mert, az égből 
nem akkor jő a’ segítség mikor kitsin az erő, hanem 
mikor spitzen a’ reménség.

Hitván Csizmadia gyertyát gyújt ’s felesége orrát 
hellyén talállya, ijedtebe térdre esik s alig tudja Istenét
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engesztellyeé, Feleségét kövesseé ? Elég az, hogy arra 
kötelezi magát, hogy tsak most légyen Gratia, holtig 
nem úgy mint Feleségét, hanem mint oraculumát 
venerállya. A’ Doctor pedig mind ezek alatt is idejét, hol 
nevetéssel ’s hol bávaszkodással tölti vala. Mert, az 
emberek, a’ gyermekekre való nézéssel legtöbbet ártanak.

Másfelől az haza ment Borbélyné ma az orrán busul, 
holnap hogy ortzája pirul, gondolkodik ha rávirrad urá
nak ’s szomszédinak mit hazudjon, az alatt hajnal előtt 
a’ Borbély fel kél ’s a’ Czéh mester kőppőlyőzésére akar
ván menni, a’ más házból a’ feleségétől ahoz való requi- 
situmokat a’ midőn sietséggel kérné, amaz a’ Setétben 
[35a] nyújt az Urának egy Beretvát, a Borbély nagy 
haraggal viszsza veti a’ Beretvát ’s a’ felesége nagyot 
rikolt ’s Tolvajt kiált, a tseté patera fel lázzad a’ szom
szédság ’s oda fut, gyertyát gyujtnak ’s hát nints orra 
az aszszonynak, hitván Borbélynak fotelen lúggal ször
nyen mossák a’ fejét, amannak pedig az orrát. Azonba 
meg virrada ’s a’ Birohoz kerekedének. Mert, a mi lovunk 
lába törik el a’ rósz hídon, de az adgya meg arrát a ki 
lyukasan hadta.

Hídban tört lovunkért ha meg fizetnek is,
Lovunk condolense de nem lesz senki is.

A Doctor gondolván, talám a’ Biró házánál nusztos 
Inassa íelől érthet valamit, compareala ő is, és mint 
Doctort a’ Biro meg betsűlli ’s leülteti, midőn Inassa 
felől tudakoznék, az alatt az orrotlan Borbélyné is attya- 
fiaival együtt perbe citált urával compareálának ’s őszve 
feleiének irn ez szerént: S . . .  et s . . .  ért, nasust orrért. 
A’ Biró a’ kész Törvényt tsak hamar pronuncialván, 
midőn hitván Borbélyt executiora rángatnák, a’ Doctor 
fel szóval kiált ’s mond: Haly szót Biró, szűnnyél Hóhér;
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mert az én Kaftánomat nem a’ Discipulus lopta el, a’ 
Rókát nem a’ kosok ölték meg, a’ vén kofát nem a’ méreg 
folyta meg, a’ Borbélynénak is nem a Csizmadia vágá el 
orrát, hanem mind ezeket magunkat magunk tselekedtűk. 
Mert ugyan is ha én Csirák creálással ditsekedni nem 
akarok vala, tarka mente nélkül mezítelen s . . .  el nem 
maradok vala; Ha a’ kivános Róka a’ tsepegös vérre 
nem atsorog vala, két ajtó közzé nem szorul vala; Ha 
a vén Bordély kofa az aluvó ifjú körül pipával nem 
forgodik vala, vég vatsorája nem tubák lesz vala; Ha 
Borbélyné Aszszonyomis keríteni nem mégyen vala, 
taknyos orra el nem szakad vala. Mert, nem Ítél a’ Biró 
azért bírságot a’ mit a’ Lineán kívül kaptunk.

Ez miraculumokat a Doctortol a’ Biro bávaszkodás- 
sal halgattya, és sok kérésére mind elrecitállya. Te is 
azért jó Dűmne ha rósz fűre hágtál, sibi imputet.

[35b] Ha kesztyütlen kézzel Rosakat szedegetz,
Hegyes szúrás ellen hamissan pityeregsz.

Dűmne mond:

Igaz minden bajba magam miá vagyok,
De az orvoslásra tanátsot kivánok.

Tyelile mond: sicut eram in principio, sum et in 
continuatione immunis, dolgát kiki maga tudja, taláh 
mányidba én eondivisus lenni nem akarok. Mert, az ebül 
kerestet nem restituáló maradékok, ott igazittyák ratiojo- 
kat az hol Attyok.

Dűmne mond: akar tsak halgasd meg conclusu- 
mimot; Hogy in Foro rationis magam ment lehessek 
valamit az ökör Tanátsnak degrádálásába,52 és az Hazá 
bolis exturbálására fel találok, el nem mulatom ; Mert a 
régi Böltsek is im ez őt dolgot subscribalták.
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1. Hamissan el vont Tisztünket méltán kereshetjük.
2. Az egyszer kostóit gonoszt el kell távoztatni.
3. A mit el kaptunk két szemmel kell strásalni.
4. A gonoszból szabad minden felé mászni.
5. De futuro in kell praesenti praesapialni.
Én is ezeknek egyiket observálom, ’s ha lehet Bial 

Uramnak bé hevítek. Mert az elkövetésre, s eltávoztatásra 
való példák egyaránt érdemesek a megfontolásra,

Tyelile mond. Már a’ Király a’ te Antagonistádat 
promovealta, nemis könnyen degradállya. Tudd é a’ For- 
gáts miért nem mégyen le a’ vizben, azért mert szé- 
gyenli azt láb alá tapodni, a’ mit egyszer elevált. Mert, 
hamissan haragszunk kortsomásinkra a’ bor árráért, ha 
ser czégért hadtunk ki dugni.

Dűmne mond: Nékem úgy tettzik, elég Bial Uram
nak le ütésére tsak az is, hogy miólta bé állottam, in 
collaterali addig secretizált hogy egy bődűlése az egész 
Ország dudájánál fellyeb kong. Ugyan is mi fordít fel 
hamaréb Országot, mint ezek: [86a]

1. A Föld indulás.
2. Az igaz ratio nélkül való hadakozás.
3. A Héjje hujják közt kantza vendégség.
4. A Vén Tanátsnak betstelensége.
5. A jóban deficientia, a’ roszban excellentia.
Tyelile mond: Látom hogy versutiád hitván Bial

vesztét régen subscribalta, de várd el mert bizony a’ 
tűz legelsőben is azt égeti meg, a’ mivel fel gerjesztet
ték. Ha igaz, hogy e’ világ kőltsőnőzö világ, bizony 
amaz cautus Királlyal bár zabolárol igyunk.

História, Tyélile mond: Vala Damascusnak egy 
tsél tsap Királya, kinek törvénytelen keze az Incolák 
gallérát őszve tépte vala, Cape, Rape csizmába járó lába 
vadászattal a’ vetést .elgázolta vala, illyen memorabilis
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qualitassi, Tyrannus, Timidusnak baptizálták vala. Többi 
között vadászatban lévén, véletlenül egy nagy irrepenti- 
numot láta, melytől meg ijede ’s mihelyt haza méné, 
mindeneknek Törvényt ’s kegyelmet hirdete, mellyben 
annyira is serénlcedék hogy a’ Tyrannismumból neve in 
Justinianum transformálodék. E dolognak illyen hirtelen 
mindenek meghűlt reménsége ellen trans-substantiálodá- 
sán álmélkodva a’ Királynak egy adhaerense beszéd 
közbe kérdi, reformatiojára mi adott vólna okot? Meri, 
a’ bőlts embereken nem sok uralkodása van a’ történet
ből esett dolognak.

A bebótlott Vallás ritkán fenekük meg,
Feneketlen donga a’ Bort nem tartya meg.

A Király mond: Minapi vadászatba a’ Sátorból 
kandikálok vala, ’s látom hát egy el rémült ßoka ha 
lehet szaladna, utánna egy Agár inait kapdossa, hol éri 
’s hol hadgya, qualitercunque egy Tölgy alá ám buvék 
’s szalada. Meg térvén az Agár haragjában egy embert 
ugat vala, az is ijedtében úgy üti az Ebet hogy meg 
sántul. Az ember egy lovassal hidon találkozván, meg 
ijed a’ ló ’s szegény gyalognak úgy rúgja a’ szárát, 
hogy deponállya [36b] magát. Azon lovas a’ vámos 
gáttyán mentébe hanyot homlok bukék ’s lova lába ketté 
tőrék. Midőn mind ezeket illyen continuatioval nézelget- 
ném, eleitől fogva miattam ’s tőllem másokra ki hatott 
insupportabilisimre recurrálván, magamat az Egeknek 
minden keserű revolutioira érdemesnek vallám és Istenem
nek reconciliatiojára, ’s laesusimnak reficialásokra sieték. 
Mert, az ó bűnök is, uj könyvekkel elmosattathatnak.

Hamaréb idvezűl a' későn meg térő,
Mint sem elkárkoznék a’ bűnbe heverő.

Rosnyai D . ; Horologium Turcicum. 8
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E praemissa szerént én is azt jovallom, hogy a’ 
mitől te is holnap félni fogsz, azont ma ne siettesd más
nak. Mert, ollyan a poszogás, a’ minémű a’ purgatio.

Dűmne mond: Eu e’ Causába nem potens, talám 
inkáb patiens vagyok, ha praecavealísába industrialko- 
dom, Isten ’s Embe[r] előtt mitsoda kőltsőntől félhetek ? 
Mert, értz paisunkról viszsza pattanó golyóbissal haló, 
maga magának gyilkossá.

Tyelile mond: posito hogy semmi incommodumod 
ebből ne következzék, a’ Bialon praevalentiadat mint 
imaginálod ?

Holott erejének nállad dézmája sints,
Néki baráttya száz, néked pedig egy sints.

Dűmne mond: In Foro Politico, az Észt az erőnek 
praeferallyák a’ Juristák, mert iterata belligeratioval sem 
mégyen végben a mi néha tsak egy inrentioval is sopiá- 
lodik. Ama hitván kánya izmos ellenségén tűddé mint 
állá boszuját ?

História; A többi közt egy kánya, valamenyit kőit 
vala, egy arra tanult kigyo mind el hordogattya vala, 
melyet a’ kánya tovább nem álhata, hanem egy Borz63 
baráttyát consulállya, ki is minek előtte voxolna, a kányát 
kérdi hol járna elméje? A kánya mond, én tsak az orromig 
látok, ügy akarok hogy mikor a’ kigyo aluszik, ki rúg
jam két szemét, hogy többé soha azokkal [37a] senki 
árváit meg ne igizze. Mert, edgy kevély szemnek bé- 
hunyása, sok alázatosnak fel nyilása.

Be hunt szemmel járnak noha nem alusznak,
Mikor a’ kevélyek felettébb fenn látnak.

A Borz mond: Az Ellenségnek delealásában a ki
nek esze van hármat nem felejt el.
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1. Hogy a kit le ültet soha fel ne álljon.
2. Hogy ő álván soha le ne üllyőn.
8. Hogy ezekben, consentiensi, dissentiensinél töb

ben légyenek.
En a’ te dispositiodat nem javallom, mert kigyó 

farka vágását halva felejti, dató, hogy mind két szemét 
ki rúgd is, nem erejében debilitálod, tsak meg smrod; 
Alkalmatosságot vár ’s Fiai kalauzkodásokkal ollykor 
karikáz bé mikor legjobban hortyogsz, és Nyulat bok
rostól. Mert, az Ellenség ’s a’ rpthatt ház, nem mond- 
gyák meg mikor ütnek agyon.

Tudd é mint jára a’ Gém a’ Rákkal?
História. A Borz mond: Egy Vén Gém ifjúságának 

puhasággal eltöltését kesergi ’s azon gondolkodik mig 
él mivel tartsa magát, ravaszsághoz fog s egy víz partra 
áll, kit egy Rák meg szán ’s kérdi mint (így!) busul ? a’ 
Gém mond: Hogy ne keseregjek, azt magad tudod hogy 
én halászattal élek, nem régen az Halászok itt járának 
’s úgy deliberalának, hogy mihelyt a túlsó Tot el vége
zik, mindgyárt a ’ ti szakadastokhoz fogjanak, mely ha 
úgy lészen, ti szomjuval ’s én ebei halok meg. Mert, a’ 
Malmot a’ Ros54 hajtya, nem a víz.

A viz ha apad is, de meg van a’ Fonsa,
De meg áll a’ Malom ha nem lészen Rossa.

[37b] E’ szomorú hirt a Rák a’ szomszéd halnak meg 
súgja, ’s az is az egész Generatiot bé nyargallya, és 
midőn agitur vala de pelle, ad Consulendum mind Ha
lak s’ Rákok a’ Gémhez uszának, mászának. Mert, az 
időből ki szorult esz nem disponal, tsak titubal.

A Gém mond: En dolgotokba egy orvosságnál töb
bet nem látok, hanem ha az Ardea Tóra költöztök, 
hová is egy kevés szárazon való fáratság nélkül nem

8*
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juthattok, hitván halak e’ Tanátson kapva kapnak ’s 
mondnak:

Ha mi élünk szaparodunk,
Néked is dézmát adhatunk.

Mi a’ nevezted Tóra, hanem ha subleválsz nem hor- 
dozoskodhatunk; a’ meg éhezett Gém hogy már nagy 
kedvetlen, Ironicé szekeret igir alájok ’s mond: En a’ 
mint lehet segitlek, de az időből ki rekedek félek, mert 
ha a’ Halászok el jőnek egy golyóbissal engem is el 
ejtnek ’s tiis itt rekedtek: Mellyet az Halak halván 
tsak igen brevis Oratioval a’ Gémnek praebendát igéré- 
nek ’s költözni kezdőnek. A’ Gém az Halakat a’ nem 
Hodos Tóba addig hordá, hogy tsak nem el uná, jut 
eszébe, hogy hát ha az Halak hazudnak. Mert idővel 
hol a’ fejér feketévé, ’s hol a fekete válik fejérré.

Lesz más Karátson is változik a’ Kes-is,
El vészi jutalmát a’ hamis Bóres-is.

A Gém gondolván, servata valebunt, mond: Jobb 
ezeket a’ szekrénbe raknom, ’s a mikor egyébből ki 
fogyok fel abárolgatnom, és igy retractatis retractandis 
mind addig sozá az halat, mig a’ sor a’ Rákra juta. 
Midőn a’ Rákot is hátára vévén vinné, interim mond a’ 
Gém magának, ha én a’ leg nagyobb ellenségemet sós 
halaimhoz viszem, az halottaktól el ijed ’s velem ujjat 
von, vel vinco vel vincor, ambiguum est, jobb énnékem 
ezt jó idején nyakamról le vetnem [38a], 's az 6 halálával 
magam securalnom. Mert a’ kik in Foro Conscientiae 
kardjokhoz nem bíznak, in Choro Versutiae orozva ma
rással gyilkolkodnak.

Nyavalyás Gént meg tsalá az Ebet, mert a’ Cancer 
Canchriába megtanulta vala a’ ki tudját ’s itt is repetálá,
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tartván azért attól ha a ’ Gém valamit intentál, melly 
a’ Compositiona[k] praejudicálna, hac imaginatione az 
Ollót a’ Gemnek nyakához mérve készen tartya vala, 
hogy mihelyt a’ Gém hac vei iliac reclinál, suffocállya ’s 
ügy is lön. Mert, Sic ars deluditur arte.

Ha triumphálsz a’ Czelra érsz,
Ha oecumbálsz, magad ment lész.

Qualitercunque mind Gém, ’s mind Rák a’ főidre 
hullának, a’ Gémnek mint hogy párája hejános is vala, 
hamar megfnlada, a’ Rák utcunque haza mászkála, és 
soha fekvő qvondaminak idvezlését jelen valóinak köszön
tésével őszve köti ’s mond:

A Postánk meg íula, mert avidus vala,
A Hal bé sózásba de Fraudus vala.

Hogy azért te is azzal ne tsőmőrőllyél, a mit főztél, 
meny el s a’ kőzelbik Város felett mind addig kerengj, 
a mig valahol valami olly raritást látz, mellyet fel bírsz, 
azt fel kapván lassú haladással a’ Kígyó felé tarts, de 
a’ téged kővető ’s káprád marhát kergető szemek elől 
ne divertály, mert azok téged mind addig űznek valamig 
látnak, mikor a kigyó aránt lész, a’ populét várd 
közelebb ’s a’ nyereséget ereszd le a’ kigyó fészkére, 
felhágnak ők, és mind a’ te ellenségidet felkontzollyák 
’s mind a’ magok bonumát reportállyák; így maradsz 
secure magad is magátol, Fiaid is fiaitól. Mert, a’ tüzet 
bétakarva, ’s a’ szikrát kün hagyva hamissan őrizzük 
a’ puska port.
[38b] Mind ezekből ki tettzik, hogy sokszor a’ mi araszni 
Cautiora suífragál, gyakorta őkőr erővel sem succedál. 
Mert, a’ Lántsába ereszkedett Medve nem él meg azért 
hogy nagy az ereje, meghal azért hogy nints esze.
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Legfelsőbb Hercules erővel az hartzon,
De héjános eszszel fonalt font gusalyon.

Tyelile mond: A Bial náladnál erősebb is qkosab is, 
soha te olly tsomót nem kötsz mellyet meg nem óid, 
azért mint álmadod hogy meg győződ ? Tűddé mintjára 
a Nyúl a’ Bokával ?

Historia. Egy Nyúl a’ túlsó árokba igen el alutt 
vala, egy éh Farkas ott toppana, nyavalyás Nyúl min
den felől Circumdatus, a’ szaladásból ki szorult, kótelen- 
séggel ravaszkodik ’s mond: Jó Lupe, nem meszsze hoz
zám lakik egy Dús Róka, ki kövérséggel a’ Farkát is 
alig birja, ha nem hiszed jere ’s praesentálom, ott siro- 
sabb kontzot szopogathatz tudom; a’ Farkas a’ kővér 
Rókát halván, az ősztővér nyulat könnyen felejti, és 
mivel a Nyúlnak a’ Rókánál az előtt is tőrt fazéka vala, 
vesztét sietteti vala.

Mert Praedam videt et sua vulnera nescit.

Kemény természetű hartzon forgó vitéz,
Mikor a’ praedára vidám ortzával néz,
Testén sebre sebet bátor szivei intéz.

Nolle velle hitván Nyúl a’ Farkast a’ Róka lyukára 
vezeti ’s künn hadgya, maga látogatni bé mégyen ’s 
mond: Udvarlásodra régen sietek, de abbéli szerentsém- 
től látom reketten rekedek jőtőmben hírrel híredet ad- 
aequalo egy világtalan Oraculum seculi hallotta ki légy 
’s mellém adá magát, szembe lenni veled magamnális 
inkább kivánnya : A Róka mond:

Kegyelmünk kapuja azért van ’s áll nyitva,
Mert Vádló ’s Mentőnek mind két fűlünk nyitva.

[39a] Minthogy pedig a’ Rókának tsak a’ farkábais tőb 
ész vala, mint a’ más két lepidum Caputba, Ironicé
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mosolyog ’s mond : Mi a’ mi ajtónkat mind nap fénynek, 
mind Hóid világnak zár nélkül azért tartyuk nyitva, hogy 
kérdetlen, hallatlan akárki bé jöjjön, ha okos jő tanulunk, 
ha szegény jő -segittyük, az esztelent tanityuk; kivált
képen relatiod szerént valókat kapva kapjuk, hogy arra 
való sufficientiánk szerént resolutiojokbol épülhessünk, 
tsak e’ van hátra hogy:

Ully [így] kűn míg házamat Farkammal ki seprem,
Majd meg vendégellek, van még egy tál eprem.

A’ Nyúl őrül, hogy ő már a’ Eokát amentálta, illyen 
conceptussal felel a’ Rókának ’s mond: az interveniált 
Hospes oily purus Confessarius, ki semmi efféle munda- 
numot nem praerogál; mind az által ha a’ Gazdai betsű- 
letre ítész, ám lássad, én addig ki mégyek ’s követem. 
Mert, az hivalkodáson kívül egy munka sints gyalázatos.

A Nyúl ki méné és szörnyen adanimállya a’ Far
kast, hogy el áltatta a’ Rókát, de a’ magának maradt 
Róka Gazda mint praevidus, az ebül hozott húst ellére 
főzé, mert pro extremitate az ajtón belől egy kutat ásott 
vala; midőn azért azt könnyen lebukó formában elké
szítette volna, maga az áll utón ki áll, ’s kelletlen ven
dégének hivogatót Dudál, kikis a’ kővér Rókának sza
gával eltelvén mihelyt bélépnek, mind Hopmesterestői 
a ’ kútba esnek, nyavalyás Nyúlnak tulajdonítván a’ Far
kas a’ dolgot, a ’ Nyúl lön a ’ kútba vég vatsorája. Mert, 
igazán tartya azt a’ kartsu kút fenn álva, aki nem fér 
vala a’ Világba nyújtózva.

Csak addig nyújtózzál meddig a’ Pokrocz ér,
Mert továb nyújtózva bizony meg süt a’ dér.

[39b] Ezekből ha akarod elhiheted hogy jó vigyázással 
a’ ki tudgyától tartók, hálóba nem kerülnek, vagy ké
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sőre. Mert, meghalni legrövidebb, de arról gondolkodni 
leg hoszszab dolog.

Dűmne mond: mind eszszel erővel a Bial magát 
elhitte, az illyeneket Continua Curiositással megkerülni 
nem mesterség. Mert, az űző néz és úgy űz, de a’ sza
ladó vakjába fut.

Tűddé mint jára az erős Oroszlán az okos Nyullal?
História. Indiának edgyik szigettye igen hires, vad

dal tellyes lévén, vala a Vadaknak Királlyok egy otromba 
oroszlán, ki úgy űl vala a’ Vadak nyakán, mint az 
olasz s . . .  in a csalán, vénsége miá soká kullog vala, 
a’ mig kostot kap vala. Securitásrol álmodozva az orosz
lánhoz mennek ’s mondnak. Mi e főidnek lakossi ’s 
néked Urnák szolgai, vagy a’ te nyughatatlanságodat, 
vagy a mi alatlanságunkat de valóba meguntuk, mellyre 
nézve igy gondolkodtunk, hogy juxta proportionem 
generationum, mi néked protontot szabunk, ’s azt az 6 
idejében bé is szolgáltattyuk, de úgy hogy e’ kötést ne 
violáid. E kész asztalt az Oroszlán kézzel lábbal sub- 
scribállya, ’s mind két fél continuállya, mert az izmos 
szerentsét kézzel kapjuk, a’ lankadtat lábbal rugjuk.

Póltzrol dőlt szerentse Ízre porrá törik.
Az alsó Vásárba még sem igen veszik.

Per continuationem a’ sors egy ősztővér Nyulra esék, 
mellyel a’ Nyúl gondba esek, [így] tandem quandem fel 
eszmélkedék ’s az Incoláknak, ne sietnének remónkedék 
’s monda: Engemet konyhára küldeni ne siessetek, mert 
ha lehet olly fába vágom a’ fejszét, hogy vagy ketté 
vágom, vagy oda szakad, álmát is ollyat feszegetek, 
hogy ha meg magyarázhatom, vagy Ur nélkül Urak lészték, 
vagy nagyobb igába estek. Mert, magunk Leikével tészűnk 
jól, mikor irgalmassággal mások szükségét segíttyűk.
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En noha mindnyájotokat Mesteremnek tartalak, mind 
az által tsak [40a] ez egyszer légyetek Tai.ítványim, mert 
kűlőmben a lesz hogy:

Discipulus dum vult nemo, quisque esse Magister, 
Omnes discipuli, nemo MAGISTER erit.

Hitván Vadak ez Őröm kalátsot, tsak nem minek 
előtte meg sülne, fel falák, ’s a’ Nyulat mint Királyt 
venerálák. Mert, a ’ jó Királyokat meg kell betsulnűnk, 
[így] a’ roszszakat el kell szenvednünk.

Itt a’ Nyúl a’ reá esett sors szeréut el indula ugyan, 
de majd kelletlen, és imitt amott addig temporizála, hogy 
az Oroszlán ebédgye a’ Vatsorát is ott éré, még sints 
a’ Profont, de ő mind ez alatt azt lesi vala, hogy az 
Oroszlán jobban jobban furiálna, midőn elég későn el 
erkezék, az Oroszlánt confuse talála, ki a Nyulat a’ 
Profontrol dűhűssen riasztá. Mert, a’ meg haragúit 
appetitusnak a’ tsontra sints foga, a’ szája izi vesztett 
pedig a’ levetis rágja.

A’ Nyúl nagy alázatoson felel ’s mond: Ne hara
gudjék meg az én Uram, ha javára szóllok, mellyet meg 
engedve igy deploralok. Midőn mi a’ szővettség szerént 
jól élnénk, és in observatis observandis semmi hibát 
nem tennénk, szeműnket szurkáló edgyik szálkát alig 
avellálhatok, más gerendába botiánk. Mert midőn a’ 
Király Profontyával egy kővér Nyullal a’ Coetus dispo- 
sitioja szerént nyargalnék, a’ Bikán egy otromba Leo 
meg állá utamot ’s meg foszta, eléggé mondám hogy 
Felségedé a’ Praebenda, de tsak meg sem hallá. Mert, 
minden viszketegnek ez a’ Czégére, kivel mit gondolok.

Mikor a’ viszketeg a’ büszkéket tsipi,
Az erőt sem féli, ’s a’ szót sem szégyenli.
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Elég az hogy praebendádat tőlem nem tsak el voná, 
hanem ki légy ’s mi légy mind szememre hánya. Itt a’ 
frigyes Oroszlán, az interveniens Leót valóságnak hiszi 
’s fel lobban, és tartván attól ha [40bJ a’ superveniált 
Inimicus dural, az ő profontya expirál, placidioribus 
terminis a’ Nyúl kővetet kérdi, ’s mond: annak a’ Tolvaj
nak fekvésére engem rá vihetnelé ? a’ Nyúl mond: az 
én Uram ellenségére nem lábbal, hanem fejemen höm
pölyögve is kalauzkodom, meg indulnak, és a’ nyúl 
kurkászdogalva, olly mélly kútra vivé az Oroszlánt, hová 
tsak bé tekinteniis irtózás vala, ante tamen a’ kuttol 
távolkán mond a’ nyúl: Ellenséged itt lakik, de az én 
szemem néki tsak nézésétől is irtózik ’s nem is sufferal- 
hatom terrorát, hanem ha az én Uram ad latus adjungál. 
Mert, a’ ki a’ horgas vastól fél, nem mutattya meg 
mellyik foga fáj.

A titkolt kőrmőlés méllyeb sebet tsinál.
Poklot ád az Ördög ’s Menyországgal kinál.

A haraggal bolondult Oroszlán a’ hamisan félő 
nyulat hátára vészi ’s a’ kút szélire áll, mellyet mihelyt 
a’ kút vize hasonló formába repraesental, egy impetus- 
sal az Oroszlán akkor serken fel, a’ kútba harag
gal, mikor a’ nyúl a’ lulsó partra ugrik ravaszsággal. 
Mert, a ’ ki közelről nem mér vagdalkozni, tavidról ravasz- 
kodik a’ győzedelemért.

Ira laedit mentem nec sinit cernere verum.

Itt a’ nyul a’ kivánt exitust a vadaknak reportállya, 
melly generale bonumért a’ bestiale genustól a’ Fő Sírása 
Mesterséget, cum sempiterna continuatione assequálya. 
Mert, a ’ czifra hintót is néha a’ fakó kerék hordozza.
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Meg vakul haraggal akar melly vitéz is,
Meg botlik közelről, mikor meszsze néz is.

Mind ezek arra mutatnak hogy az erőssek is néha 
Görög dinnyére hágnak. Mert nem ott a gödör, a hol 
a’ Perspectiva mutattya.

Tyelile mond: ha a’ Bial veszedelmét, a’ Király 
gonoszsza nélkül [4la] promoveálhatod, kétséges véged 
aránt, meg is marad valami remenséged restantiába, 
kűlőmben adnám tanátsul, deponálnád ezt a’ pert; 
Mert egy jó szolga is Ura bizonyos gonoszszávai, maga 
kétséges hasznára nem átsorog.

Árnyék tartó fadnak ne piszkáld a’ tővét.
Agyou üt teteje, ha ki téped tövét.

Itt e két Consociusnak dispar argumentuma meg 
szűnék, ’s egy darabig Dűmne sem udvaroskodék. Mert, 
aki az Udvart igen szereti, sokat szóll melly nem jó, 
többet hall a’ ki rósz.

A mint hogy búnknak is okának kell lenni, 
így titkunkat sem kell mindenütt fetsegni.

Minekutána successu temporis, a beste alkalmatosság 
Dűmnének fel fordult volna, nagy szomorán hogy már 
patiens, le tsüggett fővel a’ Király előtt talpra álla, 
kinek buvát a’ Király visgállya, de Dűmne mond: Non 
est praesentis fori. Itt a’ Király Dűmnét ad secretiora 
seducállya ’s tsak ketten suttognak. A Király igy szóll 
’s mond: Alig ha novellád nints, melly ha mentális, 
mondgyad. Mert, in potioribns procrastinare periculosum.

Dűmne mond : puszta Malomba hegedülni, sükethez 
gyónni, nóta nélkül tántzolni bolondság; de mégis 
bolondabb az halgató, ha c'rcnmspecte nem intendállya 
az expositiot, mellyet ha rósz végre néző rancortól
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purusnak talál, annál inkább ha abba maga Subticealó 
javát imaginállya, az illyen hívét a’ Király tellyes fiduciaval 
meg halgassa. Mert, a’ ki Bőltseket nem halgathattya, 
a’ Bolondok kezét is békével kell szenvedni.

Ha Julius a’ Szót meg halgattya vala,
Árulók fegyvere le nem vágja vala.

[41b] A Király mond: azt magad tudod, hogy én amaz 
Királyoknak Summum necessariumával, a’ Szent Discretio- 
val a’ Főidnek minden Királyit excelláltam, és ez aránt 
való defectusokkal, mindeneket hátam megé hadtam, 
azért ha mi notabiléd van, tsak mond: Mert, a’ szolgák 
késő informatioja, Uroknak idétlen dispositiojokat szüli.

Hideggel a’ vatzkor mind leves ’s mind édes,
De a’ sárga Dinnye melegen túl reves.

Dümne mond: Salus populi, suprema lex esto, én 
úgy tudom, hogy Duramen Regis, Solamen plebis, e’ 
testvér atyafiaknak akarmellyike hallyon is meg, a’ másik 
holtig gyászol. Valaki azért efféle aránt való hallomásit 
tsak dilátállya is, maga ássa háza alá a’ port. Mert, a’ 
tehettség nem orvosolva maga tselekszi a’ gonoszt.

A’ jokor usuált Pilula remenség,
Késő Purgatio, utolsó vendégség.

Ezek jutván eszembe, jelentem a’ Királynak, hogy 
az őkőr Tanáts némely conjunc'ussival gyakron concur- 
ralnak ’s titkon tanátskoznak, és már Conjurállak, melybe 
latitáló rebellioját a’ melly bizonyoson tudom, ennyi 
kegyelmessóge után a’ Királynak, arra vett elméjét inkáb 
tsudálom: De mit mondjak ? mer a’ kinek a fékemlöt 
úgy oda vetik, Király Uraim a’ nyerget sem sokáig ülik, 
mivel a Regimen a’ minoribus vészi ad majora intendálo
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izit. Mert másnak könnyű ott az Ország, a’ hol a’ Királynak 
nehéz a’ Korona.

Lovad fékemlőjét ha más kézre bíztad,
Biz a’ nyeregből is magad ki f . . .  ottad.

A Király mond: beszédeden irtozomé, tsudálkozomé, 
alig tudom, annál inkáb elhidgyemé, nem tudom, de ha 
hazudsz, mint fogsz [42aJ járni, jól tudom. Mert, a jelen 
való latorságnak nyeresége, a kővetkezendő szerencsét
lenségnek zálaga.

Dúmne mond: a’ Bial igen magos poltzon ül a’ 
Király jól tudgya, hová is maga ültette; rósz szándékának 
meg előzésében a’ Királlyal ki é r ; mind azáltal nékem 
úgy tettzik, valaki in Regno a’ Királlyal paritást kíván, 
minden bizonnyal nem sokára impár lenni kiván, kihez 
képest nékem úgy tettzik, jobb Gelesztát ölni mint 
kigyót. Mert az eleve integető Isten, mindenkor a’ 
kővetkezendő veszedelemnek elkerülésére izgat.

Félve is rá álhatz a’ Kigyo torkára,
De bizony gond hágni a’ Sárkány farkára.

A’ régi agyasok az embereket két felé osztyák: 
Felix és Infelix. Infelix bolondul nevelt árvái azok, 
a kik irrepentina occurrentiajokba el ájulással,55 re in
fecta maradnak. Mert, tsak szó vért sem ont ’s meg 
sem 61.

Felixnekis kettő gyermeke, az első szülöttnek 
Praevidus neve, e’ nem mégyen bé addig az házba, mig 
ki nem jő belőle, úgy is temperállya tempore a’ tempust, 
hogy mikor kezd, akkor végez.

Dimidium facti qui benő cepit habet.

Kissebb Fiának Providusnak is van annyi esze, hogy 
akármi incommodumban is nem confundálodik, hanem
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ha hányodássalis, mindaddig igazgattya a’ mérték sinórt 
hogy a’ partra kap. Mert a’ jó dispositio soha nem 
haszontalan, hanem az elme reméntelen. Ide való amaz 
három Halnak példája.

História. Egy folyó Totskába, olly szép három Halak 
laknak vala, kikre való irigységből, az Égi Jegynek Hala 
Szégyenletinek rostéllyán meg sült ’s meg pirult vala, 
valami Halászok a’ tó mellett járván, e’ három Halat 
meg láták, kiket hogy kifoghassanak, a’ köz Hálót 
kihozaták; ez ártalmas Tanátsot Praevidus hallya [42b] 
’s a kereket meg óldja. Mert, hogy kiki magát szeresse, 
nem kell arra parantsolat.

Jokor edzett elme meg vetett Tört el v á g ;
Szájatatott ember, nappal is belé hág.

A’ Háló elérkezék ’s a’ két Tolvaj levetkezék, a 
meg maradt két halat zaklatni kezdék, nyavalyás Providus, 
mint practikának részese, de az Experientiának nem 
közössé, extremumot intentál ’s magát hóltá tévé, a’ viz 
színén lábbog, kit az Halászok ki fognak ugyan de 
contemtussal tsak a’ partra vetik, holott szegény mind 
addig hánnya a’ ketske gyomrot, mig Praevidus Collegáját 
in Vicino leli. Mert, néha az ép Medve is le esik a’ 
fáról, néha a’ benna is fel hág.

Köz elme megbotlik ’s néha meg is esik,
De halálos sebbe nem mindenkor esik.

Inprovidust penig sok verdődése után is ki fogák, ’s 
tsak a’ lön haszna, hogy holnap őlék meg, nem m a: Mert, 
néha a’ szomszédba az halál ’s még is Pünkösdre valót 
őröl a’ Malom.

A’ Doctor nem biztát hogy holnapig éllyünk,
'S Mégis Szabót kérdjük, miben innepellyünk.
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Mindezek szerént, javallanám a’ Királynak, szem bé 
hnnyosdit ne sokáig jádzanék, hanem talám jobb volna 
meg nyúzni, kűlőmben félő meg őklel. Mert, a’ szabad
sággal nyert bátorság el felejti az Arestomi rebegést.

Ha poczra teheti a’ Gőg azzal élőt,
Alig jut eszébe ki volt tegnap előtt.

A’ Király mond : Censurádat az őkőr aránt értyűk, 
de relatiodba majd kételkedünk, mert az ökröt prae 
ceteris mi creáltuk, ’s hozzá ilyen dolgot nem hihetünk. 
Mert, az igazat inkáb tanátsoljuk másnak, mint tsele- 
kedjűk magunk.

Dűmne mond: Szinte azért f . . ik  az őkőr, mert 
a’ soka el tsapta [43a] az hasát, az a’ poltz kiáltotta 
őszve a’ Conjuratusokat, a’mellyre ültetted, mi afféle 
nequamok tsak addig hívek, a’ mig apprehensiojokat 
assequalhattyák, ’s mindgyárt nagyobb fazék húst vetnek 
a’ tűzhez, melly munkába mivel inter spem et metum 
vadnak, mihelyt a félelmen túl lésznek, a’ reménlett 
dologhoz fognak ’s vizet zavarnak. Mert, a’ Harangot 
mennél fellyeb kőtik, annál tovább hallik.

Ha magos Toronyba hághat fel az Harang,
Falus Csengettyűkbe tél túl hallik a’ hang.

A Király mond: Hát az ollyan sordidae nationis 
szolgák aránt, mitSoda moderamennel éllyen a ’ Király 
hogy ne santikállyanak ?

Dűmne mond: az illyenek aránt úgy serpenyőzzék 
a' Királlyok a’ Kegyelmességet, hogy se igyefogyottságok 
miá az Ellenséghez ne dexterizállyanak, se meg tsőmőr- 
léssel jó Urok szemébe port ne rúgjanak. Az illyeneknek 
koholt supplicatiojokra gyakrabban, koválygo remén- 
séggel is kell felelni, mivel a’ meg velőzcs fel fuvalkodást,



1 2 8 ROSNYAI DÁVID.

a fel fuvalkodás pedig kotzodást, végre a’ reméntelenségis 
változást subscribal. Mert, a’ birodalmok akkor fordulnak 
fel, mikor im ez három dolog in plusquam perfecto van. 
A Gyűlölség. A Jutalom. A Félelem.

Jó, Gyűlölség nélkül a’ rendes felelem,
Jutalom tőbbülve fogy a’ Fejedelem.

Az illyen álhatatlanokat magyarázza im e’ Példa.
História. Egy Tekenős Béka ’s egy Scorpio őszve 

esküsznek, alá ’s fel jártokba egy nagy vízre jutnak, 
holott által kelletvén evezniek, a’ scorpio nem tud vala 
úszni. Béka társának keservesen azt mondja, hogy: Nec 
tecum possum vivere, nec sine te; A Béka a ’ scorpiot 
meg szánnya ’s mond : tudom két ajtó közzé [43b] tészem 
ujjomot; mert alól Tenger, fellyűl nyárs, de mivel hűtős 
vagyok, megtartom ’s itt nem hadiak. Mert, nem kisseb 
veszedelem a’ kivánt jók nélkül szűkölködni, mint az 
elnyerteket bírni.

Ha találsz mindened hű Barátodért add,
De cserébe soha a’ Világért se add.

Nyavalyás Tekenős a’ scorpiot az hátára vészi ’s 
viszi, a’ viz kőzepin a’ lelki esméret a’ Békát, a ’ scorpio 
pedig a’ Tekenőt, furdalni kezdé, kinek a Béka mond: 
te az én hátamon nyugodva nyargalsz, hátam girintzin 
firkáló háládatlanságod mire való? A’ Scorpio mond: 
gyűlőlségből bizony semmit nem tselekedem, de tulajdon
ságomét sem tagadhatom, ebben én nékem barátom 
méllyé ’s ellenségem háta mind egy. Mert a ’ természet 
nem jó akarónk javára, nem is ellenségünk gonoszára 
néz, hanem tulajdonságának felel meg.

Hogy marva a’ Kigyo mást meg öl nem tudgya.
De természet mondja ’s biz el sem mulattya.
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Ha azért a’ Király az Oculárt fel tészi, ebben a’ 
Tükörbe hasonló repraesentiát lát, kúlőraben neglectis 
non negligendis, ha meg őklel, magadnak köszönd. Meri, 
a ’ Tűznek nem vétke az égés, hanem a pirult s . . .  nek 
a’ feje volt bolond.

A’ Kert alá ülve ha van szemed ’s eszed,
A’ Hajdú Rosmarin nem tsipi meg s . . .  ed.

A ’ Király mond: hoszszu orátiod talám plusquam 
is lön, mindazáltal mivel sub praetextu admonitionis nö
veled, szenvednem kell. Dato azért de nem concesso, 
hogy a’ Bial velem oppositiot imaginállyon, a’ mint a’ 
mezei fűvetske a’ barmoknak lábok alatt heverő eledel, 
úgy a’ Bial is irrepugnabilis körmeim között igen gyenge 
préda, úgy hogy ha a’ Nap ’s a’ Hóid succur-[44a]-rál- 
nánakis néki, nagy Ecclypsis esnék rajtok. Mert még 
a’ boldogtalanságokkal is emelkedik annak dolga, a’ ki
nek a’ szerentse nevekedést Ígért.

Tapodd bár a’ Retket, de ha ki nem tépik,
Vagy felhuzalkodik, vagy meg vastagodik.

Dümne mond : hogy a’ Király ellenségét Flőstőkőm- 
nek tartya bánom, mert ha erővel debilis, praktikával 
lehet incomparabilis, van is annyi ira a’ szelentzébe, 
hogy a’ Király mái hivei, liólnap ő baráti lehetnek, ne is 
bizzék mindenkor a’ Király maga erejéhez, mert láttam 
én, hogy a’ sok szúnyog az Elefántot le húzta a’ lábá
ról, a’ Hangyák is a subát le vonták a’ Leóról. Mert, 
sokszor, a’ győzedelem a’ contemnált félnek hajt fejet.

Jobb nagy készülettel kis nyereséget várj,
Mint kis készülettel nagy gyalázattal járj.

A Király mond: addig berbitélsz majd meg szé
dítesz, tsak ez obstál, hogy én már az ökröt mind in

Rosnyai D .:  Horologium Turcicum. 9
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publico, ’s mind in privatö, ditsirettel az Égig emeltem, 
ha aránta tett praemissaimat refractálom, más híveimnek 
scrupulusokat augealom. Mert, kitsiny dolog lévén előt
tem magam petsétenmek fel szakasztása, mások előtt 
sem lesz igen nagy dolog subscriptiomnak elszaggatása.

Longurio lévén, törpe házba dombolsz,
Ha koponyád kotzog, még az Atsra morogsz.

Dűmne mond: mi nálunk nem hívják ám azt purus 
praevisornak, a’ ki santikálo elméjűvel, talpas teneres 
conferentiát indit, hanem azt, a ki a’ Főrdős Kezével, és 
nem a maga s . . .  ével probállya a’ víznek forroságát. 
Fogunk, nem tsak szájunk diszi, hanem az egész Tag 
profontyát őrli, de nem obstante eo, ha meg vész, ki 
pőklyűk. Az Etel életűnk, de ha gyomrunkat bántya, 
[44b] evomerállyuk. Mert, bizony lassú tolyással többen, 
hirtelen döféssel kevesebben halnak meg.

A’ nyargaló patak nem bántya Rápótot,
De a’ lassú Maros majd el-nyallya Fótot.

Itt a’ Király a’ Dűmne berbitéire megszédül, ’s arra 
lépik, hogy a’ Bialnak Liber passust a jon; De Dűmne 
ezt nem javallya, mert fél hogy a’ Bial ki tisztül ’s 
belé keveredik, azért a’ Királynak szoll, ’s mond: A 
Persák azt írják hogy a’ melly titok nyelvre jött, az a’ 
dolog ebre kőt. Ha a’ Bial ebbe a’ kútba belé néz, 
olly vizet áraszt, hogy minden gátod el szakad. Ha igaz 
Praevisor vagy, tarts meg néha fonálkul is ezt hogy 
occulta manifestis puniantur. Mert, az erdőre tsinált 
akasztó fa néha a’ Hóhért is meg fojtya.

A bé állott lesbe a’ ki sokat tsihol,
Vatsorán Nyúl czimert sem eszik, sem borsok
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A Király mond: nuda suspicioval valakit bántani 
bolondság, kiváltképen creaturainkat ante lumen laedal- 
nunk, tsufság. Mert, mikor a ’ Király egy hazugnak hi
szen, akkor a’ Királynak ezer igaz nem hiszen.

Mint a dühös Kutya mindenhez harap ’s kap. 
ügy minden eb genus, ő hozzá is mar 's tsap.

Dűmne mond: nints job tanú, mint a’ Király szeme, 
mellyet ne tartson heába, hanem mikor valamelly sus- 
pectussával szembe lesz, annak mind maga viselését ’s 
mind Phisiognomiáját igen curiosa discretioval circum- 
spiciállya, és ha rántzos homlokkal, tétova filelő szem
mel láttya minden bizonnyal benne latitaló extremumot 
hidgyen. Mert a’ vásznat a Tő rántzollya meg, szem
öldökünket a belső bibi vonnya őszve.

A magához gyanos, árnyéktól is tartós,
Vízből ki kapókhoz mind pártos mind partos.

[45a] A Király mond: ezt igazán referálád, mert ha ez 
jeleknek akármellyikeis a’ Bialban continualodik, min
den homállyá e’ dolognak detegalodilc. Mert, nints iga- 
zabb Tanúja a’ praemissának, mint valósága a’ conse- 
quentiának.

Itt Dűmne látván hogy a ’ Király részéről ég a Tűz, 
rugaszkodik ’s a’ Bialhoz fut, hogy tökéletlen fúvójával 
ott is meggyujtsa a’ Kováts Szenet, de hogy a’ suspi- 
ciot elkerülhesse, oda is a’ Király annuentiájával ’s il- 
lyen praetextussal indul, mint ha az hallott titkoknak 
valóságát akarná investigalni ’s arról a’ Királyt tem
pestive tudósítani. Mert a’ Pap nem hiszi mi a’ sákba, 
a’ mig meg nem oldgyák a’ sáját.5*

Akar mint eskedgyék a’ Pap segillyével,
Eb hidgye ha nem egy Isten igéjével.

9 *
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Igen szomorán és lankadtul Dűmne bé’ köszön a’ 
Bialhoz, le ülteti és busnlását kérdi ? Kinek Dumne (így) 
felel ’s mond: búmnak szerző oka magam bolondságom, 
ki midőn magamé hehetnék (így!),57 fogyatlan bánattal ’s 
szünetlen timorral miért vagyok másé ? Ennek a’ Bial 
Dűmnétől lelki értelmét kérdvén, Dűmne felel ’s mond: 
Hat dolog, hat dolgot magával hordoz.

1. Az Érték az Elatiot,
2. Indulatunk követése a’ kudartzot.
3. Feminea Conversatio, duplicem dehilitatem.
4. A rósz Társaság a’ késő bánomot,
5. A sordida Natura a vastag ortzát.
6. Az Aula, az Adulát.
A Bial mond: praemissáidhoz képest, alig ha valami 

Ecclypsised nints. Mert az Udvariakat vagy Ironiájokból, 
vagy Physiognomiájokból szoktuk ki tanulni.

Az Udvari Levet két színnel festették,
A belé nyálét is annak keresztelték.

[45b] Dűmne mond: szomorúságom ha magam aránt 
vólna, nem is tettetném, de azt magad tudod hogy tulaj
don káromot úgy nem b'mom, mint conjuratusom sérel
mét condolealom: Azért jöttem hogy jelentsem: A Ki
rály azon panaszolkodik, hogy telten telel, a’ szolgálatba 
esten esel, profontyával úgy el híztál, hogy tegnap is 
fenn héaztál, kihez képest ez a’ Törvény hogy profontra 
ki osztassál. Mert az Udvari kontzról az Udvari kuvasz 
ragja le a’ húst.

A Bial mond: a’ Király hüti nállam rakással, okot 
nem adván rá, mitsoda méreggel cassaltathatnak ? De 
meg vallom Dűmne hogy hozzád is gyanítok, mind az 
által tudok olly Novitiusokat a’ Király körül, kik a’ ma
gok kenyerét mások húsa nélkül nem ehetik, kiknek
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némellyikét raj'ta érvén a’ Király, engemet is comparal- 
hatott, de nem kell condálni, mert a’ suttogó Tanáts 
gyanot szül, a’ gyanó tévelygést és haragot, ez igasság- 
talanságot, kivált képen a mi Királyunk tudod nem per 
annos perseveri bilis, hanem menyi a’ minuta, annyiszor 
huszonnégy óra alatt variabilis, az álhatatlan elme pedig 
valamit hall mindent hiszen, valamit lát mindent mivel, 
Mert, a jo tselekedetben való kárt . nem tartya az szé
gyennek, aki boldogságát, tsak az orráig érő dolgokban 
tartya.68

Sensus quemque suus, Ratio sua quemque gubernat.

Dűmne felel a’ Bialnak ’s mond: a’ Királynak e’ 
mérges conceptusa, sem gyanóból, sem egyéb tolled 
való idegenkedésből származott, hanem levetkezhetetlen 
gyermek természetek az ő nékik, hogy némellyeket Tátos 
lóra ültessenek sine virtute, másokat szamárral lovasit- 
sanak integra habilitate. Mert, a’ természet tselekedteti 
a’ Méhvel, hogy ugyan onnét az honnét ma mézet, hol
nap mérget szedjenek.

Elhidgyed hogy bizony fél Egér Matskától 
[46a] De mig oda nem vész, tsak lop a’ szuszékból.

A Bial mond: ha a’ Király haragja ok nélkül in
dult, orvoslása rementelen, de ha ratiobol van, a’ ratio 
ratiot admittál, több bűnőmet nem recolligálhatom, ha
nem ha azt szedte begyibe hogy a tanátskozásba néha 
olly dologba contrariuskodtam vélle, mellynek kívánt 
vége mutatta meg hasznos voxomot, mellyet sana mente 
senki balra nem tekerhet. Vagy pedig fel fuvalkodságá- 
nak mértékletlensége tselekedteti vélle, mert mert azon 
a’ poltzon ülők a’ jó Tanátshoz természet szerént moro- 
susok, a’ has kenőkhez familiariusok.
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Azért mondják ám hogy a’ Tenger fenekén Czeth 
hallal őlelgetőzni, a’ Kigyó ajakiról tseppeket nyalni, a’ 
Királlyok szolgálattyánál egésségesebb; Mert ha ma jó 
szolgájok kunnyoja jó akarattyok fáklyájával ragyog, hol
nap életek polyvája azon tűznél lángot vét, nékem is 
jobb lett volna távolról füttőznőm, mint közel meg ég
nem. Mert a’ nagy szolgálatokra vágyódás sints les hellyek 
nélkül, de bizony az Uralkodás sints rezzenés nélkül.

Quisquis in ambigua se non accomodat aula.
Omnibus ingeniis, non habet Ingenium.

Ide czéloz amaz Olyvnek és kakasnak beszélgetése.
História. A’ Bial mond: egy Olyv egy kakasra talál 

’s mond: hol járál háláadatlan? a’ Kakas mond: Nega
tur. Az Olyv mond: hazutz te, mert tsak egyszeri riasz- 
tassalis gazdáitoknak mindennapi kostyárol elfelejtkezve 
házról házra kóboroltok, mi pedig tsak egy ’s [46b] két 
hetek alatt is egy kis dög husért annyira subjacealunk, 
hogy tsak egy fittyentésre is mindgyárt repülünk. A kakas 
mond: igazán mondod, de egyik sem tsuda, mert soha 
ti a’ tiéiteket rostélyon pirulni nem láttátok, mi pedig a’ 
mieinknek nyársban forgásokat nézni mégis untuk, niely- 
lyet ti bár tsak egyszer kostolnátok, ’s bizony a’ mikor 
mi házról házra, ti akkor Ország ’s Világ nyargalnátok. 
Mert, bőltsebb dolognak tartyátok távoztatni a’ kárt, melly 
megeshetik, mint kerülni melly meg lészen.

Quae mea sit si forte rogas sententia? Malo
Esse relegatus, quam religatus ego.

Eu is azt mondom hogy a’ Király czipoját tsak az 
ásittya, a’ ki az Udvari Lévtöl meg nem tsőmőrlőtt. 
Mert, a ’ megbolondult Bárányok nem a’ mély gödröt
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nézik a’ melyben esnek, hanem a’ természetet követik 
a’ mellyel szöknek.

Dümne mond: a’ Királynak ebbéli tselekedetit Isak 
fel fuvalkodotságbcd következett contemptusnak nem 
mondhatom, mert sok dolgaiban hasznos sufficientiaidat 
jól tudja, a’ Királyok pedig ez illyen szolgák aránt soha 
peremptorie nem disgustálodnak. Mert, néha a’ Biró azért 
kedvez másnak, hogy maga inkáb vétkezhessék

Az Udvari póltzra sok graditson hágsz fel,
Egy botlással magad a’ földről szeded fel.

A Bial mond: szinte attól félek én hogy habilitasom 
folyt engem meg, nem láddé hogy a’ lónak a’ jova áll 
ponyván. A Fának a gyűmőltsősebb ága törik le. A Páva 
azért marad kurtán, mert szép [47a] a Farka. A Fűle- 
milét a maga nótája tartya tőmlőtzben. De aztis meg 
hidd, hogy inter virtuosos et vitiosos perpetuum a’ bel
lum ; ezek mint a szapara fű a’ hol nem vetik is kel
nek; Amazok sok irtogatással is alig nőnek, de amidőre 
fel serdülhetnek is, Udvarnál valamire ritkán mehetnek, 
mert a’ Contrariusok sokan lévén a’ Királyok in plurali 
szeretik szólni, nem in singulari a’ Virtuosusokkal. Mert, 
minekutánna meg tanultuk az heába valókat, nem tanul- 
lyuk a szükségeseket.

Utolsóbb ’s legroszszab tu Sardanapalé,
Dispar est ratio tua, és Szent Pálié [igy].

Dümne mond: hogy ezt a’ czibrét nem valamelly 
gonosz akarod főzhette, azt sem oppugnálom, de ha úgy 
van a’ dolog, mit tsinálsz ? A Bial mond: ha az elle
nem lett végezést subscribálták az Egek, a’ remediumon 
túl van a’ Dolog; Esz ’s erő itt haszontalan, könyörgés 
dolgom; Mert minden dispositiot az Isten gyújtotta tűz



136 HOSNYAI DÁVID.

meg emészt és mikor az Isten kéz ivét meg vonsza, a’ 
czélnak szeme szive megvakul. Mert az Isten nyila 
ellen nints több repulsio, tsak kettő, Néma Száj ’s tsen- 
des szív .

Quod tibi contigerit patienter ferre memento;
Nam certum, fieri numine cuncta Dei.

Amaz egy szál Rosa felett kötődő kertésznek ’s 
Filemilének dolga ide való.

Historia. Egy kertésznek nem több, minden reggel 
tsak egy egy Ro átskája nyildogalik vala, valamikor reg
gelenként le szaggatására mégyen vala, eléb nálánál 
mindenkor a’ Filemile tétova pozdorjáztattya vala, e con- 
tinuatiot a’ Kertész meg uná ’s ha fáradsággal is a’ Ma
darat el fogá, kosárba tévén, a’ rab madár a’ Kertészre 
panaszszal fordul ’s mond: Mi dolgom veled hogy meg 
fogál, ha nótámra vágytál, azt a’ kosáron kívül szebben 
halhattad, ha más oka van akarnám érteni: Mert az idő 
tsak a’ panaszra rövid, a’ szenvedésre felettéb hoszszu.

[47b] Nem sokáig kellett meg maradást hinni;
Hol sok a’ siró száj, ’s a’ Fül restell halni.

A Kertész mond: elhiszem hogy néked is szűk a’ 
kosár, de én is elég gömbölyű kortyokat nyelék virá
gomért miattad. Mert, az utolsó gyermeknek keserve
sebb halála.

A Filemile mond: ha én egy hitván Rosának elté- 
péséért Tőmlőczet erdemlettem, te szivek szaggatásáért 
mit remenlsz ? Mert, hamisság hogy azon színű dolog 
egyet el rontson ’s másnak ne ártson.

Herénél a’ Darás méznek többet mit árt ?
Szemre főre néztek ’s nem nézitek a’ kárt.
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A Kertész meg szánnya a’ Madarat ’s el botsáttya, 
egy Fára száll ’s igy replical: a’ jót magaddal tötted 
nem velem, e Fa alatt egy korso Arany van, vedd ki 
s’élly vélle. Mert, mi vadak, soha szükség kivűl nem 
ártunk, de az embernek tettzik, hogy ember veszessen.

Rarus amoris amor, Virtutis nullus amator.

A Kertész az Aranyat ki vészi ’s el bávoszkodik ’s 
mond: tsuda dolog, a’ Főid alatt mi van látod, Főid 
színén a’ Tőrt nem látod.

A Filemile a kertésztől két három szóval butsuzik 
’s mond: Sokszor hallottad tőlem ama siralmas Nótát, 
hogy valamikor az Egek feddődnek, mind szekér ’s 
mind ló el aluszik. Mert, a vonogató Istent nem látó, 
méltó hogy a’ taszigáló Isten ellen is vak légyen.

Dümne mond: én mégis Conceptusom mellett hae- 
reálok ’s azt mondom hogy a’ Király e’ dologban sem 
fascinatus, sem alatus, hanem versutiae subjectissimus. 
Hallottadé, hogy minden kényes álhatatlan, minden hara
gos erőszakos, minden kegyetlenkedő félelmeskedő. Az 
ő kenyerek a’ melly édes először, olyan keserű utolszor, 
Mert, mennél magosabbak az hegyek, annál veszedel
mesebbek a’ meredekek.

[48a] Nem bánom szánkázzál fel felé a’ hegyre,
De meg kösd kereked meredek lejtőre.

A Bial mond: hoc fit in Terris, quod scriptum est 
in Caelis, e’ hozott engemet galléromnál fogva ide, kű- 
lőmben mitsoda relatiom vólt nékem a’ Királyi Udvar
hoz ? ki annya tejénél marokni véremet szabadosabb
nak tartya meg innya. De mind ezekben prae ceteris 
téged okozlak, mert addig berbitéléd az Udvari levet,
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hogy a’ veszté el szám izit, mint amaz insatiabilis Filius, 
Gyémánt hegyre akadván, addig nézi ’s űzi a ragyogó 
hegyet, hogy a’ fellyebb fellyeb hagdosó lábait a’ mor- 
salékok mind el vagdallyák, eldől, Gyémántot sem kapa 
’s életét is veszté.69) Mert az áruba botsátott Elet, néha 
a’ Filléres Vásárban is el kél.

Mors quid sit, rogitas! si scirem, mortuus essem.
Ad me, cum fuero mortuus, ergo veni.

Dümne mond: Ratioid szépek is, igazak is, mert 
vallyon amaz Vadászt is nem a’ telhetetlenség ej'téé a’ 
Pardutz kezébe?

História. Egy Vadász egy Róka lyukra talál, közel 
hozzá egy gödröt és fellyűl bé szineli ’s egy kappant 
kőt reá, maga lesbe áll, a’ Róka ki jő ’s a’ kappant 
látván gustussa tájtékzik, de praevisiojának odoratussa 
a’ gaz alatt csellel álmodozik ’s mond: talán jobb kop
lalással a’ mező, mint teli hassal a’ gödör. A Róka el 
hagyá a’ kappant, ’s egy tsél tsap Párdutz belé botlék 
’s mind kappanostól a’ Verembe esék, de bolondabb lön 
a’ Vadász, mert a’ rezzenést a’ Rókára vélvén, a’ gödörbe 
ugrik, hogy már a’ Rókát megnyomja, a’ Pardutz is a’ 
kappant féltve, elsőben is a’ Vadászt nyúzza meg, és 
igy a’ ki Róka bélléssel kíván vala takarózni, a’ Pár
dutz hasába melegedék meg. Mert, azért lappang az 
utolsó nap, hogy minden napra vigyázás légyen.

[48 b] A ki veled pattog, attól ne félly, nem árt,
A hízelkedő Nap tsalá meg Boldisárt.60)

Ebből az a’ Conclusum, hogy a’ telhetetlenség a’ 
szabadosból Rabot, a’ Rabból holtat tsinál. Meri, igaz 
consequentia hogy másnak szolgállyon a’ ki magának 
nem tudott parantsolni.
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A Bial felel ’s mond: olly Királynak szolgálni, ki 
nem tudja betsűlni, olly bolondot inteni, ki nem tudgya 
bé venni, nem egyéb hanem termés kősziklában el ásott 
pénzt keresni, viz színére Rythmusokat irni, Fűz fáról 
citromot szedni: En a’ Király infelicitássát még akkor 
eszembe vettem, mikor conventioját vettem, de hogy a’ 
Bőltsek a’ Királyok propriumi közül a háláadatosságot 
ki hadták volt, szintén instelláltatásomkor eszembe nem 
vőttem. Mert a’ kerék néha szintén ott suvad ki, a’ hol 
leg inkább feltyük Csizmánkat a’ sártól.

Ha a’ kuvasz közt jársz, ne had el a’ Füstéit,
Sok orozva marás, tészen Székely fortélyt.

Dűmne mond: quod factum, infectum fieri nequit, 
késő sopánkodással mit nyersz? hanem en a’ Tanáts 
verte folium ’s ama szerént cura curanda, mert a’ Felhő 
’s az alkalmatosság senkinek nem udvarol. Mert, az 
Udvari securitas ’s a’ tekeretlen Puska egy aránt suf- 
fragálnak.

Nem szükség nagy erő ott a’ ledölésre
Hol fundamentom nints az emelkedésre.

A Bial mond: mit tudók tenni? mert én a’ Király
nak magános hidegségétől nem tartok, hanem mások 
susurantiajától félek, mert vadnak olly versutus Filiu- 
sok, kik Piutonica inventiojokkal egy simplexből, duplex 
nequamot transfiguralnak. [49a] Mert, az Udvari kolyé- 
szának falazatlan a’ hatulsó kereke dőtzőgtetés vége.

Doctus eras Graece felixque tibi fuit Alpha;
At fuit infelix Omega, Cuffe, tuum.

Ide néz ama consocietasban lévő Farkas, Borz,61) és 
kánya Urokkal való dolga.
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Historia. Egy Kalmárnak egy el állolt Tevéje a’ 
Letomba marada, annak a puszta districtusnak Oroszlán 
ura, alá ’s fel jártába rá akada, familiaris conferentiajok 
után, sok assecuratiokkal a’ Tevét bé szegődteté ; A Teve 
jó szolgálattal jo húsra kapa. Az Oroszlán vadászni méné 
’s ex improviso egy otromba Elefántra akada, kivel nagy 
hartzot tarta, sok sebet kapa, s’ ki sem járhata, tsak 
kódoz vala. Mert, a’ keresetlen butykó ártalmasabb néha 
a’ kardikonál.

Vala az oroszlánnak, Farkas, Borz és Kánya nevű 
három Tál nyaloja, kik az oroszlán fekvése miá ked
vekre kodozva, midőn egy nap beteg uroknak udvar- 
lanának, rájok teként ’s mond: sebem sem sajog, gyom
rom sem korrog úgy, mint a’ ti koplalástokat bánom, 
mennyetek el hárman három felé, és ha hol mi kony
hára valóra akadtok, hirt adgyatok. Ezek elmenének ’s 
re infecta megtérének, szégyenletibe a’ Kánya padtársai
nak62) mond: a’ Teve Társaságábanékűnk mi hasznunk? 
jer inducállyuk Urunkat, nyúzza meg. A Borz mond: 
ollyat ne feszegessetek, mert a’ Királynak a’ Tevénél 
hűti van, a’ Királyt hűti ellen tanátsolni hamisság, hal
lottadé hogyha szép emberis az Áruló, de rut dolog az 
áruitatás? Mert az Árulónak kettő a’ nyelve, egyikkel 
magát menti, másikkal mást vádol.

Virtutem parce laudat; vitiumque libenter.

A Kánya mond: Seposito Deo, ez alól a’ Királyt 
absolválhattyuk; Ti iit várakozzatok, én majd a’ Király
nál a’ dolgot admaturalom.
[49b] A Kánya nagy szomorúan a’ Király előtt megáll ’s 
halgat, a’ Király kérdi ha akadtak volnaó valamire? 
A Kánya mond : vagy vad nints, vagy mi vakok vagyunk
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hanem én egy dolgot mondok, ha a’ Király bé vészi, a’ 
Király is repáralodik ’s miis. Mert gyakrabban egy ko- 
hollya azt, a ’ mivel meg maradnak vagy el vesznek többen.

Egyedül dőfé meg Paris Lacedemont;
Sok Görög veszté el mind Tróját ’s mind Hectort.

Ama Dög Tevével meczesz ?63) ez őrvénbe maga evez
vén, volenti non fit injuria, kész praebenda lévén mit 
jársz más után? A Király mond: bezzeg jó kánya itt 
nem dögre akadtál, úgy látom nagyob a te appetitusod a’ 
dögre, mint vigyazásod az Urad betsűlletire, ezt nem 
találád, hanem vess mást. Mert nem mindenkor ott puf
fan a golyóbis, a’ hová az aránzo nézett.

Mi nem minden Tanats halad elé felé,
Vont lyuku is néha pőkik a’ Czél mellé.

Hiszem tudod azt hogy a’ Teve nékem hűtősöm, 
mellynek szegését még eddig sem a’ Regio, sem a’ 
Religio nem subscribálta, hätte mitsodaelmévelasseralod? 
A Kánya mond: A Király importantiai tiszták, de ez is 
igaz, hogy Necessitas caret Lege. Egy tagot egy testért; 
egy Gyülekezetét egy Provinciáért, egy Provinciát egy 
Királyért sanum kotzkáztatni. Mert, a’ Királynak az Ország 
élete, az Országnak a’ Király a lelke.

Irtózás a’ Caput dum est sine Cullo,
De szégyénb a’ s . . .  ha nints Caput in Collo.

Ez alól könnyű ki úszni, még talán ügy hogy Hűt 
szegők sem lészünk ’s jól is lakunk, itt a’ Kánya Sus- 
surrantiaira a’ Király fejét [50a] le süti s halgat, a’ Kánya 
álítván04) tacendo consentire videmur, jó Hősinek [így] szár
nyon viszi a’ hirt ’s mond: Urunkal én eleget kőtődém, igaz
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dolog a’ mig Férfiságába tarta, Hűti mellett perseverala, 
de tudgyátok hogy ami Királlyunk inkáb Nőstén mint 
Bak in secundo genere, a Heroicum proprium mellől 
könnyen el álla, vagyon tsak az hátra, hogy nagy lankat- 
sággal mennyünk a’ Tevéhez, és deplorállyuk hogy már 
szánakozással Urunk casussát, obtrudalván ki, ki magát 
közüliünk áldozatul Ura gyógyítására, mellyet halván 
tollúnk, kétség nélkül ő is hasonlót követ, kit mi eo mo
mento reportállyunk Udvarhoz. Mert, heába főzik azt 
Ebiére, a ki nem tud ugatni.

Nos hárman quid sumus hanem tsak hirharang,
Non querimus nos rém, tsak légyen meg az hang.

E Tanáts szerént végezvén beszédeket a’ Teve előtt, 
stupida commiseratione praebendára ígéri magát, mellyet 
mihelyt a’ bolond Teve szájából kileshetének, vélle együtt 
Udvarhoz eredének, és hogy már Principálissokat ironico 
honore a’ Tevét a’ Királyhoz kisérék, holott leg elsőben is 
a’ Farkas peroral ’s mond: A Király czipóját régen 
eszem, betegségében koplalását nem nézhetem, ha az én 
Felsárommal valamit segíthet magának, ne késsék a’ 
Király. Mert, ugyan azon egy óra mind kezdője ’s mind 
fogyasztója hitván életűnknek.

Tőkélletlen Collegái a’ Farkasnak elé ugranak ’s 
mondnak: hűséged jó, de húsod rósz, egyik az hogy 
okádozást szerez, másodszor, mert contrariuma a Terjék- 
nek, harmadszor, mert nullus Lupus gratus Caelis, de aki 
nagyobb, valamely Méhet a’ Farkas gégéjén által botsát- 
nak, tellyes életében praedával él, ha a ’ mi Urunk a’ 
te petsenyédet meg izeliti, mind a’ Tőrvént, ’s mind a’ 
szégyent el felejti, sőt natura male acquisita cogente, 
a’ mellyikűnket hamarább éri, kapton kapja ’s nyelten
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nyeli. Mert, ollyan a’ Farkas tanátsnak [50b] conse- 
quentiája is, a’ minémű maga ; azért sile.

Mellyik kínra méltób, Kegyetlen Néróé ?
Vagy öt arra dobló Sok Hóhér Herosé ?

A Siros Borz bűszszőt [így] ’s mond: ha kőver falat kell 
nállam az, kérem a’ Királyt, az Áldozat füsti hadd men
nyen tőllem k i ; De ezt is a’ conjuratus nequam filiusok 
letátsollyák ’s azt mondják, oblatiod pésmás, de kővered 
vresmas, a’ te hát szű petsenyéd nem reparativa hanem 
recidiva, azért tace. Mert láttam én hogy az Aranyas 
Pilula sz . . . ta le az Agyat.

A kövér falatok le sz . . . ják a’ 6  . . .  át,
Fellyűl hullo kövek törnek sok koponyát.

A Héjjá is süvölt ’s magát offerállya, de eb húron 
pengő Társa meg tátsollya, egy varjut czubakod alig 
contentálna, hát mellyesztéseddel Urunk mit fáradna? 
azért ne süvölts. Mert aerrel supplealodik ott a’ kár, a’ 
hol a’ kaplálásbol ki nem jő a’ napszám.

Ezek hárman mind egy eb inon tántzokat eljárván; 
pittyett ajaku, horgas nyakú, gőrtsős hatu, turpis fogú, 
puha talpú, de külömben nagy erejű ’s jó hűségű, egye
nes szívű Teve is elé dőtzőg ’s mond : Vajha vőttem sok 
javaiért Uramnak áldozatom kedves volna, nem marty- 
romságnak, hanem regenerationak tartanám exhalatuso- 
mat. Mert, az ajándékba az adónak mint a’ vevőnek 
méltósága tekintetesebb.

Nem mi adgyuk, veszik, sokszor a’ mit nyújtunk,
Vajha tsak attunkal, meg forhatna dolgunk.

Itt amaz három udvar hazugi elő ugranak, ’s rá- 
készűlt oratiojokkal hitván Tevének Felsár petsenyéjét
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az Égig magasztalák, magát pedig halállal petsétlett 
hűségéért Chronicaba irák, azonba a’ bitangra conjuralt 
subás Tolvajok, meg annyi Hóhérok a’ Teve vastagabbik 
Mediáját nem Borbélyice gyakdosák. Mert, az indulat 
orránál fogva hordoztatik.

[51a] Praesens praeterito juvat emta dolore voluptas,
Venturo praesens emta dolore nocet.

E dolog azt juttattya eszünkbe, hogy nints soha 
oily Hector szivű, Hercules karju, Salamon fejű Perfec
tus szolga, kit vagy az orozva maró Achilesek meg ne 
sértsenek, vagy a’ hig agyú Királyok meg ne keserítse
nek. Mert az hol nem szeretettel lőtt a’ bé hívás, nem 
restül lesz ott a’ kiadás is.

Dúmne mond: igy lévén a dolog, mit tsinálsz ?
A Bial mond: ha az Egek az 6 subscriptumokat a ’ 

Király körmeivel akarják exequalni, nints egyéb hátra 
hanem vagy Mészárszékre való submissio, vagy tsatára 
való dispositio, az elsőt baromi erőm szégyenli, a’ másikat 
kötelességem tiltya, de mivel agitur de pelle, igaz mar- 
tyromsággal halhatatlan hirt hadni szabad. Mert, nints 
nagyobb bolond, mint a’ ki az halál felé ballag ’s még is 
attól fél hogy kezébe akad.65)

Kőtélén tombolni Tenger felett könnyű 
Kőre hultát ’s holtát tsak nézni is szörnyű.

Dűmne mond: azt tsak meg tudd hogy valamikor 
a’ Királlyal szembe lész, de ha látod hogy hol kél ’s 
hol űl, hol dunnog ’s hol bőmből, hol tsattogat ’s hol 
tsikorgat, minden bizonnyal eret akar vágni. Mert tsal- 
hatatlanul az üstökös csillag utánna vonsza a’ conse- 
quentiát.
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A’ Bial mond: okoson inveniált jeleid, a’ conse- 
quentiának igaz Czégéri, de lia ő körmeit köszörüli, én 
szarvamot hegyezem ’s nem is késem. Mert a’ késedelem 
vagy Rest, vagy fél.

Az alkalmatosság, álly meg, ha űz, néki,
De ha elöl nyargal, ne hidgy soha néki.

[51b] Dümne mint két ház Ebe, a’ tűzet itt is meg gyujtá, 
és régi pajtársához mene Tyeliléhez, kinek, hogy a’ dol
got el készítette, el historizálá,66) és mind ketten Udvarhoz 
ménének, kiket nem sokára a’ Bial is subsequal, és 
midőn, a’ Dűmne adta jeleket, mind a’ Király ’s mind 
a’ Bial manifestálták volna, nyavalyás Bial tsak egyszer 
kapála ’s még is az utolso főidet veté fejére, mert egy 
őkleléssel hátára hagyitá az oroszlánt, ki kevés tapotással 
a ’ Bialt le tsepűlé ’s meg ölé. Mert, nints a’ szerentsé- 
nek ollyan Donatariussa, hogy a’ világot valakinek bol
dogul adja ’s boldogul vegye.

Instruit occultas Satan, ut vulpecula fraudes:
Quos vi non potuit perdere, fraude ferit.

Tyelile e stratagemat végig nézi és Diimnének mond: 
Héj Bába bába, de versuta Bába, olly por fergeteget 
inditál, mellyet bizony száz esztendős pluvia sem sepellál, 
végednek formájáról scrupurizálsz-é ? annál inkáb jósá
gáról securizalsz-e ? Mert, mellyik ház bolondabb annál, 
a’ ki mind a’ két szomszédot egyszer s mind gyujtya meg!

Ennél a’ Tűznél illyen hét tál étket főzél.
1. Szükségtelen munkával Uradat fárasztád.
2. Uradat Fidefragiumba ejtéd.
3. Uradat Gyilkosnak nevezéd.
4. Ártatlan vért ivál.

Rosnyai D .: Horologium Turcicum. 10
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5. Mindeneknél a ’ Királyt suspectnssá tévéd.
6. Az Elöljáróknak jó rendeket meg zavarád.
7. Hogy in obscuris obscurus légy, magad magadat 

elárulád. Mert tegnap előtt a’ vala oblatiod, hogy e’ 
nagy tempestast, placide sopialod. Mert a ki kapával tőr 
Tyuk tojást, jól sem lakik ’s még is pőkik.

Jobb kullogj tsendesen Botskorba Budara,
Mint bokáig patkóit csizmába Prágára.

[52a] Dümne mond: nem láttádé Udvarnál, hogy a’ mit 
mi eszszel nem érünk bolondsággal kapjuk el ? Mert, az 
Udvar Észt sem betsűlli, a ’ Bolondot sem gyűlöli.

Tyelile mond: ebben a Matériában a’ jo Rationak 
mellyik Regulájában frustralodtál, hogy a’ Tőkélletlen- 
ségnek lőttél Prókátora! Tűddé hogy Esz jobb erőnél ? 
Mert gyakorta egy Esz azt viszi végben, a’ mit egy Tábor 
sem tehet. En jó Dűnme, régen nezem a te Ecclypsise- 
det, de jobbulasodat reménlve, tudva halgattam. Mert, 
az értelmesekbe az idő is végbe viszi azt, amit a ’ meg 
átalkodtakba; a’ Hóhér pőrőllye sem puhíthat meg.

Dümne mond: az igaz barátságnak nemes propri- 
uma, baráttyában a’ fogyatkozást meg feddeni, noha 
magamba ollyat nem hiszek. Mert a’ szerentsével meg
vakult szem, nem láttya a’ felfuvalkodásnak dagadása 
hol fakad ki.

Incurabilis Mors a’ bolond viszketeg.
Megvakult ’s azt mondgya, ő bizony nem beteg.

Tyelile mond: én mint hogy kívánod, felhányom a’ 
Borsót a' falra. Tudd meg azért, hogy legnagyobb fo
gyatkozásod, hogy magadat fogyatkozás nélkül hiszed, 
második hogy többet szólsz mint tselekszel. Olvastadé
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ama Cathálogust, mellyen négy féle botskorba jár az 
egész emberi nem.

1. Legelői a Világ a’ Bilingviseket mosdattya, akik 
mondgyák ’s nem tselekszik.

2. Ezek után betsűltetnek a’ Fukarok, a kik sem 
mondgyák, sem tselekeszik.

3. A középső gráditson azok álnak a’ kik mond
gyák ’s tselekeszik.

4. A Porba azok hevernek, a’ kik halgatnak ’s min
den jót tésznek.

En tégedet mindenkor az első Zászló alatt talál
talak, mert váporád s operád őrökké biformis volt ’s eb- 
benis, mert nékem tőtt oblatioid ellen a’ Király ’s az 
Incolák között olly motust tsinálál, [52b] a’ mellynek 
keserű vége biz úgy hiszem klaris gyanánt nyakadra 
kerekedik. Mert a’ tisztességtől megfosztatott Ember 
betsületinek elragadtatott halottyát vánszorgo hátán hor
dozza.

Quae dices aliis, tibi mox responsa remitti,
Expectes; capies, qualia dona dabis.

Dűmne mond: a’ Királynak Tanátsa vóltam, hogy 
jót mondjak azzal tartoztam; En úgy tudom Fructuariumba 
jó Fiatalokat oltottam, ha nem termett nem én botlottam. 
Mert nem a jól adó Gyökéré, hanem a’ bolondul vévő 
Ágé az éretlen gyűmőlts.

Nem vétke Pávának ’s meg sem ölik érte,
A rutul nőtt Tollat vetik a szemétre.

Ту elite mond: az ollyan száj aki igy int, F enével 
fogygyon, az illyen Fiatal a’ ki igy terem, fenékkel for- 
dullyon, hallottadé ama Quinque Nihilt?

1 0 *
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1. A’ ’Bolondok kintse.
2. A’ Latrok tudománya.
3. A’ hasznos conversatiótol üres Elet,
4. A’ Praxis nélkül való Fetse futsa.
Б. A’ roszszul nyújtott Alamisna.
Akár melly jók légyenek a’ Királyok, de ha a’ 

Ministerek hamissak, a Király jósága ’s a Supplicans 
nyavalyája, soha bizony egymást elől nem talállják. Mert 
akár mint szomjuzzék a’ Bárány, de ha a’ viz farkast 
repraesental, szomjan marad.

Eg ugyan a’ Gyertya ’s fogy is a’ kád alatt,
De a’ köz jő67) tsötlik s botlik a’ pad alatt.

Dűmne mond : a’ Királynak adós voltam, meg adtam, 
’s a’ mire vágytam el kaptam. Mert, nem fraudolentum 
concambium az, a’ hol mind két fél katzag a’ Cserének.

Tyelile mond : a’ Királyok Udvari, pluralitással éke
sek, te pedig in [53a] singulari akarod diszesiteni, tu
dódé hogy ebben, a’ Királyok szokása ’s az Aszszonyok 
szépsége mind egy. Mert ezeket is mennél többen sze
retik, annál gőgösebbek, amazok is mennél pompásab- 
bak, annál tőbre vágynak. Mert, az Uralkodásnak tsak 
az első reménsége nehéz, de ha rá juthatsz, a’ mod is 
meg van, ’s a’ szolgák is készek.

Deterior fio fieri dum ditior opto;
Major me fieri molior, haud melior.

Te pedig contrarie maszlagoskodol, de nem tsudá- 
lom, mert im ez őt bolond Czégér alatt jól koppentet- 
tél, [így] és elsóbenis ez verset el felejtve

Ne tua privatis crescant aeraria damnis.
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1. Mások kárával akarsz gazdagulni
2. G-yűmőltstelen hittel akarsz ítélet napján nevetni.
3. Morositással akarsz Diánánál kedves lenni.
4. Yacantiával kívánsz Philosophus lenni.
5. Töredezett Conditioiddal az Incolákba hűséget 

akarsz hinni.
Tudódé hogy minden Persvasionak Desperatio vége. 

Mert, minden Fraudulentus, serpens biceps, melly egyik
kel mást, másikkal magát veszti el.

Dümne mond: nem hittem hogy Discretiomat, ravasz
ságnak baptizáld. Dispositioniat, tökéletlenségnek cog- 
nomináld; de posito hogy valami színezés légyen is ben
nem, a’ Rosa azért primaria mert két szinű, a’ Penna 
azért universalis totius mundi Regestrator mert két nyelvű, 
a’ Fűsü azért minden csepűnek simitoja, mert két fogú, 
a’ Pallos azért hodoltat, mert két élű. Talám még a’ 
Király ’s a’ Bial meg alkusznak ’s én is békével mara
dok.68) Mert a’ jó Fejedelem inkáb a’ kegyelmességre 
keres okot mint- a’ büntetésre alkalmatosságot.

Tyelile mond: két dolog irreparabilis; A Marosba 
addig ihatol, a’ mig [58b] a’ Tengerbe nem hal, a’ há
zasok dolga addig jó, mig a’ kei’itők meg nem zavar
ják, képes vólna hogy a Király a’ Bialt revivificalhat- 
ná is; Országának feléig kegyelmességébe bémeriténé is, 
de bizony a’ szakadás után tsak meg láttzik a’ tsomo. 
Mert a’ selyemmel őszve sodrott Hársat az őszve fonás 
nem tészi selyemmé.

Nagyob ellenséged a’ szomszéd hostisnál,
A kit fel emeltél s meg földhöz sújtottál.

Dümne mond: en ha jovallod, az Udvarnak tsak 
renunciálok ’s veled maradok. Mert meg tantorodott volt 
az Hajó, a’ kinek nem volt bizonyos czéllya a’ ki kötésre
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Tyelile mond: addig szoktam óltalmazni magamot, 
mig mint ama Kalmár gazdájával nem járok. Mert, a ’ 
törött kormányu Hajó nem mégyen hanem vitetik.

Ha szárnya szegik is nints abba semmi kár,
A ki Pillangóval gyertya világnál jár.

Historia. Többi közt egy Kalmár, a’ Cretai soka- 
dalomra sok vasat vűn, el nem adhatván, Gazdájához 
bé raká ’s maga Persiába méné, mig oda jára, a’ Gazda 
a’ vasat el adogatá ’s árrát fel iddogalá. Mert a’ hoszszu 
rósz Vatsorát a’ menyin megunták, a’ hoszszu rósz életet 
szintén annyin kivánnyák.

A Kalmár Persiábol meg jőve ’s a’ Gazdától a’ va
sat kéri: a’ Gazda mond: meg ötté az Egér, a’ Kalmár 
mond: jól mondád, mert úgy írja Aesopus is, hogy a’ 
Cretai Egerek peretz gyanánt pertzegetik a’ vasat; bo
lond Gazda, a’ ravasz Kalmár [így] bolondnak véli ’s Vatso- 
rára marasztya, de a’ Kalmárnak dolga lévén el butsuzik 
’s más napra Ígérkezik, a’ Gazdának egyetlen egy Fiats- 
kája az utzán jádzik, a’ Kalmár estve is lévén, két felé 
néz ’s a’ gyermeket a’ hona alá é vagy a’ kőppenyeg 
alá kapá ’s szállásán el dugá. Mert nints olly el vetett 
játék, mellynek árra nem volna a’ gyermek vásárba.

[54a] Quod bene fit puero, perit obliviscitur ille :

Más nap a’ Kalmár a’ Gazdához jő Vatsorára, de a’ 
Gazda igen szomorú, edgyetlen egy fián busul, a’ Kalmár 
kérdi mi lelt? a’ Gazda mond: az estvétől fogva a’ Fia- 
mot nem láttam, a’ Kalmár mond, a’ mint describálod 
ollyan forma Gyermeket az estve egy Gólya viszen vala, 
a’ Gazda mond: vagy te vagy hazug, vagy én bolond, 
ki látta hogy Gólya három esztendős gyermeket hordoz
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zon ? a1 Kalmár mond: a’ hol az Egér száz mása vasat 
meg eszik, ott az Egér évő fertály mása gyermeket hogy 
ne bírna el ? Mert a’ Tudósok előtt bolondok azok, a kik 
a’ bolondok előtt tudósoknak akarnak láttatni.

A Gazda vészi eszébe hogy rá talált ’s mond. meg 
van a’ vas, a’ Kalmáris mond: a’ gyermekis él, hotza 
a’ vasat ne a’ gyermek. Mert akkor kellett nékem jo- 
zonnak lennem, mikor te el nem kerülhetted hogy részeg 
ne légy.

Sic Ars deluditur arte.

Nékem is illyen végű társalkodásodra semmi szük
ségem nints, nem is akarok tőbszőr a’ hol te ott toppan
tani. Mert sulymot lopni ’s botskort nem vinni bolondság.

Csak egy ember f  . . . ik a’ Táncz közbe néha,
De szomszédink érzik mi izíi a’ doha.

Dűmne mond: a Societásnak lineáján nem szintén 
úgy tántorgok a’ mint hiszed. Mert kinek kinek az ő 
szive lelki isméretiből nyújt reménséget.

Tyelile mond: igaz mert ha sark nélkül srofon járó 
elméd a jóra is mint gonoszra fordulna, akár mely con- 
ferentiaba bé férnél, de hogy a’ Királlyal egy ágyba 
fekhessél. ezen az utón minden büdöst Balsamumnak 
hisz, noha tsak meg hidd azt hogy bizony kőnnyeb 
on [54b] nan le esni a’ hova te hágsz, mint sem ott meg 
maradni, az hová te vágysz. Mert fel kapaszkodni tiz 
köröm sem sok, le tsiszamodni egy talp is elég.

Négy lábbal hág néha fel Medve vaczkorra.
Csak egyel firreg le néha főre nyakra.

Itt Dűmne láttya hogy a’ Király melancholizal ’s 
nagy gőggel azt kérdi mi lelte ?
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A Király mond: a’ Bialnak intervenientiaimba való 
sufficientiája valamikor eszembe jut, ha tsak szivemis 
sir. Mert azt möndgya a’ Kotsis, hogy nem ideje még 
az ostort csattogatni.

Dümne mond: ha meg tudnád betsülni, a’ Királyt 
az Egek örömre nem sírásra hitták vólna. Mert vigyo
roghat az, a ki bajnokja fejével laptázhatik.

Itt a’ Király képébe az Idő halgató stílussal Dum- 
nének igy Rythmizál.

Gonosz szövevénynek szövője fonoja,
Holott irigységgel sokak meg rontója,
Tőttidnek gonosz vég gonoszul lesz soldgya,
Tetézve térvén meg practikád vékája.

Ti azért mind nyájon valakik e’ Dümnével, taliter 
qualiter rapiált kontzotoknak vadászásába valaha valami 
vetitumot intentáltatok, felnyílt szemmel várjátok azt az 
ejtelt a ’ mellyel mértetek, mert ha igaz hogy a’ tsele- 
kedet nem azért kedvez aki tselekeszi, hanem azért ha 
j ó ; igy bizony a’ szerentse is tsak ollyan kényérrel ven
dégel benneteket, a’ minéművel ő él, kinek is nagyob 
hajlandósága van arra hogy a’ Felsőket hajigállya alá, 
mint sem az alsókat emelgesse. Mert bizonyosabb a’ kö
vetkezendő boldogtalanság, a’ jelen való szerentsének 
állandóságánál.

A szerentsét bírni terh, szeretni főrtö,
Hát a’ ki el veszti ? azt tsak vesztő ’s győtrö.
In mundo nil constat: in orbem vertitur orbis.
Quid mirum, recti quod sit in orbe nihil ?

Az első Résznek Vége.
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[55a] MÁSODIK RÉSZ.

A’ Machiavellica Politia, nem vénül meg.
A Király mond: meg értettük hogy a’ fülben súgok, 

gyakrabban Urokat hit szegéssel dőfőlik, melly pokrotz 
alatt a’ nyavalyás Király nem láttya hogy maga dől fel; 
kegyelmesen kérjük azért kegyelmedet, historizállyon ér
telmesen már arról is, hogy az Első Részben fenn forgo 
versutus Dűmnének nyughatatlansága mivel fizetett.

A Doctor mond:
Jó Király árva ügyödnek légyen az Isten Tutora, 
Obscuritasidnak légyen, Lumen Fáklyája Lámpása

Minden Regimennek bomolhatatlan hidgya a’ Dis
creta Praevisio, tanullyák meg azt a’ Királyok, hogy a’ 
beszéllőt beszédének svavicolora nem mindenkor tészi 
hitelessé, valamig azért a’ benn hallott súgást a’ külső 
realitás nem denudállya, soha ne subscribállyon. Mert 
a’ zavaros kutból nem származik tiszta folyás.

Csak akkor hidgy a’ Fondornak mikor alvó komondornak, 
Véget vét a’ Kolyikásnak Receptája rósz Doctornak.

Ha pedig történnék, a’ mint hogy többször mint 
nem, hogy a’ hangok szavát priusquam el hinnék, és 
Király Uraim incommodumot intentálnának, exorbitantiá- 
jokba soha addig sem conscientiájoknak, sem a patien- 
seknek nem satisfacialnak, valamig a’ gonoszt inveniáló 
súgóknak talioval nem fizetnek. Mert ugyan is e’ volna 
ám egyik condignum hogy kiki találta tanátsának vatz- 
korát elsőben is maga kostolná, mint Perillus a ’ Réz 
Bikánál való fűtőzést. Mert, jobb megoltani, mint sem a’ 
pattogó gyertya az Asztalra follyon.
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Hi mihi Doctores semper placuere, docenda 
Qui faciunt, plus quam qui facienda docent.

Ezt mutogattya amaz Oroszlán Királynak Dümnével 
való dolga, [55b] mert minek utánna annak susurranliáira, 
hebehurgyás tselekedetit késő pityergéssel siratná, meg 
bűnteté ugyan a’ Latrot, de a’ meg ott Bialt ki nem okádhatá, 
hanem magát jó szolga nélkül ’s az Országot igaz Tör
vény nélkül hagyá. Mert mikor egy jó embert temetünk, 
akkor száz roszszat támasztunk.

Akarván az Oroszlán tribulatioin tágítani, adhaerensi 
közül Párdutz Fő Vezérével conferal, kinek a’ Párdutz mond: 
Hidd meg69) Király hogy az Ambitió bizony nagy maszlag, 
ki ott hordozza az embert az hol akarja, nem az hol 
kellene, orvosolhatatlan dolgon tépelődni bolondság. Mert 
az hoszszas tanátskozás azt mulatya el a mit megnyerhetne 
a’ hebehurgyaság pedig azt vészi el a’ mit már birt. 
Mint im ez Róka.

História. Többi közt egy Róka kurhászni mégyen 
s egy darab bőrré talál, fel vészi ’s mentébe egy Borzra 
akad, a’ beszéd közbe a' Róka, egy sereg Tyúkot lát 
’s a’ bőrt el veti. Borz baráttyát consulállya ’s mond: 
Talám jobb vólna im ez kövér Gajinakat rágogatnunk, 
mint sem ez hitván bőrt ráktsikálnunk. Mert, inkáb lakom 
jól az engem kergető Tyúkkal, mint sem álmodjam a ’ 
szaladó Fátzánnal.

Milvus Murem solvit, ámbár fél holt beteg,
Ha keze ügyibe közel Pislen-pityeg.

A Borz mond: hoho rokon, vajki régen kandikálom 
én azt mellyiket kaphassam el, de nézhetze im ez sírá
sát, olly, custos corporis az hogy altól való féltébe azok
nak elragadását, a’ Memoria még apprehendalni sem
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meri. Itt a’ Róka azt gondollya, hogy a’ Borz tőlle tsak 
a’ kontzot félti, mivel pedig a’ vulpiana magnanimia 
száraz bőrrel nem contenta, baráttyától el butsuzik ’s a’ 
Tyúkokra szökik. Mert, a hova elménk nyargalt, lábaink 
oda vagy elérnek vagy elálnak.

Natura est paucis Contenta, mi Lupe, séd hoc
De natura dictum non reor esse tua.

[56a] De a’ Borz ismét replical s’ mond: hamis Pap 
vagy, mert a’ Telhetetlenség nem magnanimia, de bizony 
úgy jársz mint amaz őszvér,70) ki rövid farkával meg nem 
elégedvén, addig vágya tőbre hogy hoszszu fűiét is el
vesztő. Mert kőtelesebbek vagyunk a’ gonoszt kerülni, 
mint a’ nem engedtetett jókat űzni.

A ki magánál fellyeb nyúl, az a' termés; eten túl nyúl,
Vajmi artalmas a’ testnek, mikor hoszánál tovább nyúl.

Itt az Intőnél erősseb lön a’ Tyuk, mellyet az hit- 
ván Róka tsak meg sem izelithete, hogy egy keresetlen 
kővel a’ Sírása mester főbe üté, szegény Róka taliter 
qualiter szedelegve a’ bőr felé tarta, de azt sem találá, 
mert a’ mig ő Tyúkért jára, a bőrt egy kánya elvivé, 
két szék között maradt Róka az Egekre akarván pana
szolni, fel teként ’s hát az 6 praebendáját az Aerbe szag- 
gattyák ’s ezt dudollyák.

Praebendám ha nem kövér is, de enyim ha ősztővér is.
Tűddé meg mondá a’ Borz is hogy utrumque perdut eris.71)

Az Oroszlán mond: jam Factum infectum fieri ne
quit, de bár tsak a’ roszszul indult rendet melioralhatnám. 
Mert, nem a’ mégyen Pokolba, a’ ki az horgas útra in
dult, hanem aki az igazra nem tér.
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Quid jussit, Rex, atque pium, considerat aequis:
Quid jussit, memori ia mente tyrannus hábet.

A Pardutz mond: ha az Egér sik edénybe esik, 
ha nem ha eszszel, erővel ki nem mász, a’ meg hóit ur 
sem kél fel sopánkodással ’s a meg lőtt eb rend sem 
rectificalodik Potentiaval, hanem Prudentiával. Mert, Ari
stoteles nem tudta ha tanulván tselekedjéké, vagy tsele- 
kedvén tanullyon többet.

Nunquam tam pauci, quam nunc bene vivere discunt;
Nunquam tam multi qui docuere viam.

Nékem tettzenék, hogy e dolognak koholoját a’ Király 
igen caute nyo-[56b]-mozná, és ha tsak Yisken is lát- 
tatnok meg, ha meg érdemletteé a’ megholt ur az halált, 
ha meg, megfizetett, ha nem, nints a mezítelen Pallos
nak igazabb hivelye, mint az ok nélkül kivouónak nyaka. 
Mert, a’ képtelen dologgal egyszersmind kezdgyük a ’ 
pironságot.

Jajdul igaz néha kristellyel élő is
De nyeli a’ büzit a’ kristélyezö is.

Az Oroszlán mond: ebben a’ szőlőben te vagy a ’ 
Yinczelór, ott kapály az hol akarod, tsak a’ gazt keresd 
ki. Mert illendő dolog hogy a terhet visellye a’ kire a’ 
Tiszt szállott.

A Párdutz mond: a’ Pitvart Dűmnével ti ketten 
pozdorjáztatok el, ’s én seperjem ki, bizony nem tudom 
én kire haragudgyam, Dűmnéreé vagy a’ Királyra. 
Mert, kétség, a ’ hazug szájé bűnősebb, vagy abba 
gyönyörködő fülé vetkesebb.

Mi nem a’ s . . . vétke hogy kolyikás az has,
Mért vészi bé a’ száj, ha nem bírja a’ kas.
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Itt a’ Párdutz vagy akará vagy nem levála a’ Cau- 
sát, és a’ Királytól jó étzakat vévén házához indul, men
tébe, Dűmne és Tyelile házok alatt meg áll ’s hall nagy 
disceptatiot, az előtt is kétséges lévén Dűmnéhez, egy 
kevéssé ott halgatozik s hallya hogy kiváltképen Tyelile 
azzal korpázza Dümnét, hogy miért kellett a’ Bial halá
lával mind a’ Királyt hűt szegővé, ’s mind a’ Hazát a’ 
Királyhoz gyanossá tenn i; Nem hallottadé, hogy a’ ki 
hamissan von kardot, elsőben is az Egek néki veszik fejét 
vélle. Mert, sokakat meg környékez ugyan az erőszak, de 
a’ boszszuság is gyakrabban meg tér arra a’ kitől eredett.

Es bizony el hid hogy ha törött fazakad napfényre 
jő, sem a’ Király téged Udvarába nem szenved, sem az 
Ország e’ mételyt te benned élni [57a] nem engedik, ez 
okon nékem is tovább te veled társalkodnom, sem illik, 
sem egésséges. Mert, a’ kővetkező gonoszt inkáb akarom 
kerülni, mint belé esvén igazgatni.

Vaj ki egészséges a’ főidőn fáradni,
Vaj mi veszedelmes vizen hintokázni.

Dümne mond: Jó Tyelile, ha igaz barátom vagy, a ’ 
Bialt se emlegesd, ’s sebem se kőrmőlgesd, mert abba 
vétkemet magam is inkáb bánom mint vallom, de ha az 
Istenek el végezték volt, én fordíthattam é el? mi az 
én praesumtiom, tsak eszköz vólt benne, mely nem szen
vedte sem azt hogy valaki nálamnál bellyeb légyen, sem 
hogy tellyesebb légyen. Mert, a’ mely szép Qualitással 
én bírok, valakit Isten azzal meg áld, soha bizony a’ 
magáénak úgy nem őrülhet, mint a’ másét bánnya.

Nitimur in vetitum semper cupimusque negata.7*)

Itt a ’ Párdutz e’ szép altercatiot utolsó szükségre 
a’ hegyibe szedé, ’s a’ Király Annya látogatására méné,
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tőb beszéd után a’ Pardutzot a’ vén Királyné hüttel se
curalván, az egész Processust téllé kitanulá, és más 
napra kelve, Fiának a’ Királynak látogatására méné, kit 
igen szomorúan talál ’s mond: a’ Király min busul? a’ 
Király mond: jó szolgám meg élésében való hebehur- 
gyaságomon, mert valamikor nagy dolgaimban való dex- 
teritássát recognoscalom, mind annyiszor sebre sebet 
nyitok, de a’ ki nagyob azt bánom hogy mindenektől ez 
után álhatatlansággal fogok kárhoztatni. Mert a’ melly 
Királytól alatta valói félnek, inkább ellenségei mint hívei.

Térd hajtás kéz fogás ma, vétek cum dextris.
In nostro secuto utere sinistris.

Az Annya mond: a lelki isméretnek rabja az a’ ki 
béfedi azt a’ mit a’ [57b] repraesental, a’ kétségben forgo 
dolog ellen, nints hitelesebb Tanú, mint a’ Kis Biró; 
úgy veszem eszemben hogy a’ meg életeit Urnák ártat
lanságára a’ Királynak lelkes imaginatioi Égre kiáltó 
Tanuk, annál inkáb hogy vérének kiontásába nem hogy 
Törvényes Usus, de tsak mezei Abusus sem praemittál- 
tatott, hanem mind ezek nélkül Erdei vad Ebusus73) praeci- 
pitála. Mert, valamely Király a’ szabados dolgoktól magát 
meg nem tartoztattya, a’ tilalmasok ellen annál nehe
zebben áll.

Valamelly bolond Réx ős jószágát fosztya,
Mit obstal ott a’ Lex ha Regnumát nyúzza.

Ha pedig azt mondod, hogy nékem ezt az Ecclyp- 
sist jó tanátsnak színe alatt adták fel, én arra azt mon
dom, hogy nem igazgathat a’ mást, a’ kit elsőben az 
okosság nem igazgatott, annál inkább hogy mikor a’ 
Királynak ezt a’ véres Misét bésugták, maga is a’ Király, 
hogy igaz légyen, nem hitte, mind az által tsak egy mis-
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siót sem adott, hanem fél füllel, manca Táblával, mili
taris executiot tött, vagyon min pityeregj. Mert, nem 
lehet hogy a’ mi ma egynek ártott, holnap másnakis 
veszedelmére ne légyen.

Meg árt a’ vas súlyom ha laptáznak vélle,
Jaj kinek tenere ’s kinek talpa-béle.

Az Oroszlán mond: hogy mind magam tsendesed- 
hessem, ’s mind másokat sopiálhassak, én e’ dolgot vé
gére hajtom, azért jo Anya ha mi lument kaptál, Anyai 
relatiod szerént jelents, hogy ha már az hirtelenség a’ 
rósz dolgot meg tselekedte, bűntetetlenséggel ne tetézze 
el szenvedése. Mert, a’ bűn ott kettősődik meg, a’ hol 
feléni részéből ki feselés lehetne.

Me miserum meminisse dolet jam; quae male feci.
[58a] Plurima quae passus sum, meminisse juvat.

Az Annya mond: e’ dolog aránt hallottam ugyan 
valamit, de hogy ki nem mondom bűnős vagyok, kűlőmben 
is a’ Tudósok az álhatatos szívbe szokták temetni a ’ titkot. 
Mert a’ hűt szegést, semmi jótétemény meg nem győzi.

Az Oroszlán mond: nints annyi Bőlts, a’ mennyi a’ 
titkolodás aránt az értelem: Némellyek az Embert rút
nak mondgyák, a’ menyibe titok fetsegőnek nevezetit 
viseli, de némellyek annak duggatására adott hitet is meg 
oldgyák, akkor tudniillik mikor valamelly commune 
necessarium a’ lappangó igasságot haladék nélkül 
kivánnya, vagy mikor valaki ártatlan veszedelmét, annak 
kimondása meg előzheti, in tali casu, a’ Titok kiadónak 
hiti solválodik: sőt halgatással maga Gyilkos. Mert, 
sentientes et consentientes pari poena puniuntur.

Kováts nyilazza meg hőrtsökős lovunkat,
Oldalba de rúgják a’ mi Lovászunkat.
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Azonba az is meg lehet, hogy a ki néked e dolgot 
ki adta, vagy immediate nékűnk jelenteni irtózott, vagy 
az, hogy néked concredálván, két ajtó kőzzűl akarta 
ujját ki vonni, mind a’ két utón tégedet Anyamot inter- 
ponalt, hogy ő jövendőben maga ment lehessen. Mert, 
szokások az Uraknak hogy sokszor a’ mit tselekesznek, 
ugyan azont halgatással parontsollyák.

Sok bé kaptsolt könyvek, sok jót parantsolnak,
Sok el alutt Böltsek halgatva tanitnak.

Az Annya mond: Allegatioidat nem oppugnálom de 
a’ titkok kifetsegésének két gonoszszát tudom. Először, 
a’ kik titkokat nékűnk concredálták volt, ellenségünk 
lésznek. Másodszor, mert ma-[58b]-gunk is hitelűnket vesz- 
tyűk el. Mert jóakarója Titkának ki adója, álhatatlan
ságának ő maga czégére. Példa im ez kengyelfutó.

Jobb a’ Kolyikás s . . . a fetsegö szájnál,
Mert a’ ritkán poszog, e’ szaporán dajnál.

Historia. Babilóniának egy szája tátott Királlyá, 
mikor beszéli vala, sem elé sem hátra nem sokat néz 
vala, vadászat közben Fő kengyel futójával lovat futtata, 
az Udvar népétől távol esvén, a’ Király a’ kengyel futó
nak mond: Futtatásom tsak praetextus, mert veled való 
titkom vagyon, de hogy azt még az Aer se bűzőllye 
életedre hagyom ’s parantsolom. Mert boldogtalan de igen 
bizonyos, a’ gonoszokból származott tsendesség.

Itt a’ kengyelfuto meg esküszik, hogy a’ Király 
titkát megtartya. A Király mond: Ötsémnek mái moz
gásából ki tanulám hogy Feje Coronamot, s . . . i széke
met kivánnya, kihez képest, ha az Egek is úgy akarják 
mint én, úgy akarok hogy ez az egres az 6 fogát vás- 
lallya meg elsőben, mellyel késni sem akarok. Mert, az
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Irigyek ’s a’ rósz házak nem mondgyák meg mikor 
ütnek agyon.

Dum stultus desidero scire, superbus honores,
Ambio, vilis opes: inter ea inter-eo.

Te azért légy szemes, fűles, ’s minden Circumstan- 
tiaira cauta accomodatioval úgy inspiciálly, hogy ő azt 
ki ne tanullya, én pedig mindent tudgyak, ha concep- 
tusomat kivánva végezhetem, hidd meg hogy oda hág 
lábod, a’ hol elméd sem álmodott. Mert sokak szerete- 
tibe élnünk tsak bátorságos, de Urunk kedvességébe 
lennünk ugyan gyönyörűség is.

Melyik jobb az é hogy amari á multis,
Vagy egy miá lenni nec vitae nec Mortis.

[59a] A kengyel futó iterato obsequio et juramento levállya 
a’ Causát, ’s ki ki helyére mégyen, de a’ rósz szolgát, 
vagy a’ természeti levitas, avagy a sordida educatio, 
sem Urának adott hitibe, sem ő benne Ura titkát meg 
nem tarthatá, mert ugyanazon útban az egész dolgot a’ 
Király őtsének bé fuvá. Mert, minél serényebb a ' nyúj
tok ajándéka, annál hajlandóbb a’ vévők akarattya.

Sobrak szekeresnek nyikorog kereke,
A’ meg vágott kőnek jobban jár a’ lisztye.

Itt a’ király őtse nem vára hogy a füst lángot ves
sen, hanem pro meliori esse a’ Clastromba álla. Mert 
jobb a’ segestyébe mint Barát úgy élni, mint sem a’ 
kápolnába a’ Királlyokkal alunni.

Interim a’ Regens Király posteritas nélkül meghal, 
’s az őtsét kapják ’s creállyák, ő is az inauguratiot 
örömest patiálá, kinek legelső Törvénye a’ kengyel futót 
suspendaltatá, nyavalyás szolga hízelkedő suttogásának
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már reménségével álmadozva, émette három fát talála, 
mert az uj Király azt mondá: ha te a’ meghólt Király
nak vőtt sok javaiért is álhatatlansággal fizettél, nékem, 
kinek soha jomot nem láttad, álhatatosságod felől való 
hitelemet, hogy hiszed? Jobb azért néked in Foro Atheismo 
gyanyra[így] meghalnod, mint nékem több Ecclyplisidtől fél
nem. Mert, nem tsal meg ha ra vigyász, hogy a’ szines 
jókból bizonyos gonoszok következnek.

Jár a’ Medve néha tántzot ’s toborzikot,
Ad néha teneres talpas áfácékot.73“)

Ezeket jó Fiam azért citálám hogy a’ szó szátyárok 
tanullyák meg azt hogy a’ nyughatatlan nyelvek a Fejet 
is ki sutullyák helyéből, mint a ’ kengyel futónak, kiis meg 
nem fulad vala, ha szájába nyelve el fér vala. Mert, a 
jó tétemént akar elfelejtsük, ’s akar el mulassuk mindegy. 
[59b] Az Oroszlán Király mond: Én úgy hiszem Anya 
hogy valaki titkát bár baráttyának is, ki adgya, terjedé
sét kivánnya. Mert, valaki az ő terhét el vetvén, nem 
vagyunk adóssok véle hogy hordozzuk.

Te magad fúrtad meg fenekét sákodnak,
’S rám morgasz mért nyitva szája tarisnyádnak.

Kenszeritlek azért Anyai kötelességedre hogy e dol
got ne úgy mint titkot fetsegd ki, hanem mint igazat 
mond ki. Mert, az igasságnak elhalgatása a’ fenn forgo 
büunek magájává tétele.

Stulti dum vitant vitia, in Contraria currunt.

Az Anya mond: hajlok nem Anyai favorral, hanem 
Istenes timorral, de illy praesuppositioval hogy a’ inelly 
fergeteg ezt a’ portubákat szorá, tandem quandem ugyan
azon is igya meg. Mert, a’ Királyoknak nem tsak mér-
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tékletéseknek kell lenni az országlásba, hanem igazaknak 
is az executioba.

Meg mernéd mondani Tolvajé vagy Király,
A ki tsak nyúz, húz, foszt, ’s nem hadgya hogy Birály.

Tudtodra légyen azért Fiam Király hogy valahol a’ 
ravaszság megsokasodott, minden tilalomból az Ördög 
liber quaestust tsinált o t t ; En Dűmnét hazugnak, tsa- 
lárdnak, ravasznak, ambitiosusnak, praecepsnek, marka 
pőkőuek, Térd hajtónak, haskenőnek, flexibilisnek, sik 
szájúnak, fondornak, irigynek, egy szóval minden Udvari 
qualitassal született versutus Latornak hallom, melly 
propriumokkal akár kinél gyanoba lehet. Mert, a gonosz
ság vak lévén, mást is tévelyegni hiszen.

Die Album, fac Nigrum ut voceris Tarka,
Két Szinű Toll nállunk, nem Sas hanem Szarka.

[60a] Az Oroszlán mond : ezt a’ dolgot én is imaginál- 
tam, de studio halasztottam, már látom hogy Sensusomba 
másokis consentiensek, azért továb a’ dolognak nyomo
zását nem halasztóm, hanem inquiráltatok ’s admatu- 
rálorn. Mert, a’ késő kapálás, hamar elvégzi a’ szüretet.

Oltoványid között irtogass idején,
Nem vonhad lámára a’ horgas fát késén.

Itt már, mind Fő ’s mind Fark Udvarhoz gyűl ’s 
Divánt ülnek, hová Dűmnét is nyakon kötve hurtzolák, 
vagy ranczikálák, holott midőn jó Hős Uram látná, hogy 
a’ Birák a’ sententiazó székbe ülnek, belső inquiessel 
némellyektől ezt kérdi, a ’ Díván mire való ’s a’ Király 
mit akar? Itt a’ Király Annya a’ Rostéllyon által tüzes 
impetussal Dűmnét meg riasztya ’s mond: a’ Király 
tribulatioit a’ te hátul sugo Tanátsid szülték, a’ Gene-

11*
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ralis concursust pedig annak dirimálása kívánta. Mert, 
ideje hogy sokan húzzák sinorodat igazán, a ki sokakat 
fojtogattál hamisan.

Egy néha sokaknak tépi szeme szőrit,
Sok is néha egynek meg szedi tíz körmit.

Itt Dűmne láttya hogy több kettőnél, a’ nagy ren
dekre fordul ’s mond: A Birodalomnak igazgatására 
authorált Bőltmk abba a’ Tükörbe szoktak kontyolódni, 
a’ mellyet a’ régi szentek, jól meg rostáltak ’s a’ kővet
kezőknek Cathalogusba hadták, azon a’ seriesen olvas
tam vala én is azt, hogy valaki az Udvari Szolgálatba 
egyenesen industriuskodik, a’ discretus Királyok kedves
ségéhez kőzeleb lépik, valaki mindazáltal a’ Király 
jó akarattyával igen meghízik, végre ugyan az ő kuvaszi 
miá igen megtsaponik, Sőt mind jó ’s mind gonosz 
akarói azt lesik, ketske gyomros tántzal mikor botlik 
’s bukik. [60b] Mert, jóakarói helyet ahol űl sajnállyák, 
gonosz akarói, a’ directioba való dexteritassát órrollyák.

Stulta hac invidia est, cui cuncta recentia sordent: 
Invidia Stultitia est, cui nova sola placent.

Hej szegény Tyelile, sokszor jut eszembe ama Deák 
szód: Qui splendet in Aula Regis, tandem sordet in 
Caula Gregis. Bezzeg ide néztek ám amaz Isten sold- 
gyára állott katonák, kik inkáb akarván teremtőnek mint 
teremtettnek szolgálni, lelkek tenerével a’ Királyok Udva
rát pofon verték, ’s méltán is, mert látták hogy gyakrab
ban az Igassággal táborba vadnak, akasztofára valónak, 
sträng helyet subát adnak, ártatlanra suba helyett vasatt 
(így) vernek. Mert, a’ meg tselekedésbe nints ott semmi 
irtózásra való, a’ hol a’ Sátán megvesztegette a’ Vallást.
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A teli sz . . t házba f  . . ghatik akarki,
Bordélyba nem mondgyák senkinek vakarj ki.

Valaki azért a’ fellyebb említett katonákkal, azt 
halgattya a’ mit Isten parantsol, és nem azt miveli, a’ 
mit a’ Király mond, mint en s im ez kővetkezendő 
Barát járának, nem jár. Mert, tsak addig élénk félelem 
nélkül, a’ mig szép szónak engedve, kénszerités alá nem 
adok magunkat.

A’ melly fékemlőbe elsőben nints zabla,
Elhány ’s vét, légyen bár egy rósz kantza kabla.

História. Többi közt egy buzgó Monachus mind a’ 
Religioba, ’s mind a’ Tanátsba igen hires vala, sok féle 
Nemzetek mind Lelket sértegető, ’s mind jószágokat csor- 
bázó obscuritásoknak dirimalására hogy lument vehesse
nek, concurralnak vala, ki is midőn ez aránt való dexte- 
ritássával sokaknak succurrált volna, púra devotiojának 
mindenek subscribálának. Mert, a’ ki [61a] a Lelki esmé- 
retnek jutalmával gazdag, nem kurkász az, más ditsőséget.

Nem vágy a’ Máiéra, a’ ki Mannával él,
Azért Bachus részeg ha tiszta vízzel él.

Vala annak a’ tartománynak egy Király Circum- 
spectioju, Pap Complexioju jeles Fejedelme, ki vadászat 
közbe az Itilet napjáról ’s a’ Királyi directiorol in pri
vato conferal vala a’ Baráttal. Mert, tsak azok a’ Királ- 
lyok hallyák a’ jó Tanátsot, a’ kik vélle élnek.

Nemo cavenda timet, qui metuenda cavet.

A Barát mond: az Istennek két Háza van, egyik 
állandó, másik veszendő. Istennél kedves Fejedelem tsak 
az, a’ ki mind kettőit (így!) spiritualis glóbusokkal expug-
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nálhattya. Mert, a’ kedves dolgot a’ kapta el, a’ ki a 
legjobnak szomszédja lehetett.

A Fejedelem mond: a jobbik Palotára mitsoda gra- 
ditsokan hághatunk ? A Barát mond: annak az Urnák 
két gyors Postái vadnak, Furor et Fávor, az első a’ 
nyomorgatók tempestássa, a’ másik a’ meg nyomoritattak 
tranquilitássa, valamelly Királyba ez a’ kettő nem prae- 
dominál, soha bizony ebbe a Palotába nem succedal. 
Mert. a’ melly Magistratus alatt a’ kősség nyomorgott, 
nem igaz hogy ő is más Magistratu rája alatt nyugodjék.

Tűzzel persel Ötves sok választó vizest,
De az is füstivel, veszt ’s vakít sok Őtvest.

Itt a’ Conferentiával meg ujjult Király kéré a’ 
Reverendust, hogy mikor széket űl, 6 is hebe hóba 
tekintsen oda, hogy a’ peres dolgok ne tsak Verbőczit 
nyomják, hanem juxta saniora, a’ Király Conscientiáját 
is sálvállyák. Mert, a’ melly könnyű igaz Tőrvént [61b] 
mondani az Igazaknak, szintén ollyan nehéz egyenes
ségre hozni a’ refractariusokat.

Horgas borgas utat lineára venni,
Mind egy, ’s a’ süketnek két Misét mondani.

A’ Barát mond: mint hogy officialni ’s efficialni, 
Isten előtt néha sunt synonima, hac praesuppositione el 
megyek, hogy ha igaz lesz ítéletem, Biro legyen nevein, 
ha nem effectualodik az igasság, te ne légy Király. Mert, 
tevelyegvén az ítélet, sokszor nyalgal el az hamis per 
ez igaz ügy mellett.

De oh záspás világnak maszlagával hitván Barát 
melly hamar megbotlék, mert in dispositione nyert zabo
látlan szabadságát a’ gyűjteménnek kotzkás reménsége 
kezdvén dőfőlni, a’ kinek tednap egy darab gyékenis
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bőv vala, ma egy Ország is szűk kezde lenni. Mert az 
Ambitio oily zablátlan vétek, melly ha fel lobban, hanem 
ha megoltatik, még nem aluszik.

Világra ki, ki butt, ki, ki nem látott but? ,
Vagy Király, vagy koldus, plusért sok helyt fel butt.

Midőn régi Alumussi közűi egy a’ Barátot hallaná 
hogy a Politiaba elegyedett, látogatására mégyen ’s 
mond: Mi dolog Monache, mi lelte az Aert, vagy min 
haragudtak meg az Istenek, hogy a’ Rosariumról vér 
tseppek hullanak, Phoenix qualitással midőn Aquillákat 
tsapkodsz vala, Czinege nótával Muscák legyezésére ’s 
hogy adád magadat? Holott ezen az utón, mások aráut 
lesz terhesebb számadásod, mint magad aránt károd. 
Mert, nagyobb bűn valakinek maga roszáságánal máso
kat nem jóvá tenni.

Szappanyozni holnap habebis Tantalum.
Aki ma másoknak fuisti scandalum.

Itt a’ Transfiguratus Monachus, mint a’ circumdatus 
Róka A-[62a]-lumnussa előtt (igy!) valóba hányá a czélt, 
de métellyeit hogy már takargató szakadozott palastyá- 
nak óldal lyukain az okos Discipulus által lát ’s mond:

Te perpende prius, nec det tibi purpura fastum.
Vt tibi, sic aliis arbiter aequus eris.

Az előtt auditora, most pedig reformátora, sok cita- 
tiokkal akará a’ Barátot reparalni, es totus quantus azon 
vala, hogy még egyszer az Isteneknek restitualhassa. 
Mert, a ki ollyan utón jár a’ mellyen nem kellene, oda 
jut az hova nem akarja.

Processio járni jeles ut Romára.
Tanaison által kullogj Scythiára.
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A Barát még is magát mentegeti ’s mond: külső 
distractioim, belső intentiomnak még nem szintén annyira 
praejudicalnak, a’ mint te hiszed, ha artzal a’ világhoz 
fordultam is de szivei az Istenekkel járok. Mert, ugyan 
azon indulat uralkodik bennünk, a’ melly elsőben belénk 
szinlette magát.

Quo semel est imbuta recens servabit odorem Testa diu.74)

Az Alumnus mond: Tudod jobban nálamnál, hogy 
az Elmének nyavalyája legkésőben fokad ’s leg későben 
is gyógyul. Vajha úgy haragunnál a’ Világra a’ mint 
szidod, de meg hidd ám azt, hogy mikor a’ fejér gyapjú 
egy marok festékre kaphat, tiz marok viz sem mossa 
ki belőle. Mert, hogy élhetne a’ tsendesen, aki sokak 
nyughatatlanságára kötelezte magát.

Mi tsak el hidd ám azt, hogy bizony tőbszőr vad
nak a’ szalmás Házak tsendességgel, mint a’ Paloták szol
gálat nélkül. Mert, esztendős korunkra is alig engedte
tik a’ nevetés, a’ siralmat pedig életünkéi kezdgyük.

Ad Casus hominum lacrymarum rore rigandos,
Heraclite, oculi non satis ambo tui.

[62b] Conceptusoddal félek úgy jársz, mint ama vak a’ 
korbátsal.

Historia, három ifjú a’ sokadalcmba menve egy 
viz mellett megszálnak, ’s meg hálnak, reggel a kőltő- 
ződés közbe a’ vak korbátsát elejti, mellyre mivel rest 
lovának nagy szüksége vala, midőn a’ fűbe kotorászná, 
éjjeli dértől majd félbe fogyott76) egy jókora kigyó akad 
markába, ez alatt a’ társaság elé halad, ’s a’ lelt uj 
korbátsal ő is elé halad ’s nyereségét fitogattya. Comi- 
tivai mint igaz barati a’ kigyót látván, intik a’ korbátsot
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vesse el, mert ha nem, minekelótte a’ lovát korbátsolná, 
magát öli meg vélle. Mert a’ jövendölt gonoszok minél 
többet késnek, annál sullyosabban esnek.

Nem olly hamar puffan Agyú mint a’ Pistolly,
De a’ hová bé pők, sok falt helyből ki tolly.

A vak álitván hogy társai nyereségét irigylik, meg 
haragszik ’s mond: Jó barátim mi nem azért bízta e 
Világ az ő javait a’ szerentsére hogy érdemre oszsza, 
hanem hogy a’ szemesektől el foszsza ’s a’ vakokra 
bizza. Plátot nem azért tanítottam, hogy az ő Tanitvá- 
nyit halgassam, hanem sirjatok tiis, ’s néktek is adnak. 
Mert, a’ nagy emlékezetet vagy fáradsággal vagy vesze
delemmel adgyák.

Akarván az Isten, tsak sóhajts ’s meg riaszt.
Nolens, tace, non dat, sok szóval nem fáraszt.

Szemes consodálissi a’ vaknak eléggé recitalák a’ 
Letzkét, és hogy az imáginált korbáts kígyó vólna ele
get eskűvének, de a’ vak, temerarie tsak annyit hive 
szivével is, a’ mennyit láta szemével, ezt mondván: El- 
lyetek a’ magatokéval, meg elégedtem az enyimmel. 
Mert, tudom én azt hogy soha nints olly tollerabilis per
sona, melly orrolás nélkül nézhetné azt, hogy munka 
nélkül jut ahoz, a’ mit ő sok űzéssel sem ért el.

Ragadós kezedet, mosd meg sugorits meg,
Dat Deus quantum vult, tsak senkit ne sérts meg.

[63a] Itt a Társaság láttya hogy süketnek súgni, vaknak 
vermet mutatni mind egy, arról beszélgetnek, mitsoda 
Terjékkel beszéllyék ki a’ vak kezéből a kígyót, in
terim a’ vak ahoz szokott Lovát, hogy már korbátsal a’ 
kígyóval addig legyezé Lovát, hogy a’ korbáts inkáb
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mint a’ ló meg uná a’ sokát, és a! vakon cefalikát vága, 
’s a’ Társaságnak valet monda. Mert a’ jó Tanátsot, 
azt meg nem fogadónak szomorú vége tészi igazzá.

A Barát, Alunmussa praedicatiojára pityeregni kezde, 
és elébbi híréről gondolkodva, diversiojának velumát 
conscientiájárol tollálván, fogadás tételekkel suspirizalni 
kezde ugyan, de mihelyt virrad vala, a tsoportonként 
udvarló Causáusok miá, az éjjeli Religiot a’ nappali Regio 
elnyomja vala, és igy titubantiája miatt, tévelygése ma
gával együtt vénűle meg. Mert midőn a’ Directioban a’ 
Király Concessájánál magának többet praesumalna, tali
ter qualiter kit priválni, kit exulalni kezde. Mert, az 
hol vagyon hatalom az ártásra, vagyon akaratis a’ kár 
tételre, beteg a’ Tőrvény.

Hol a’ Tőrvény megholt, beteg a Király ott,
Az Ország vonagik, [igy] meny ki, pestis van ott.

Többi közt egy nap, sibi solus a’ Barát Tőrvént 
űle, és vagy praesumtioval, vagy praecipitantiával egy 
ártatlant felakasztata, kinek patiensi fejekre szenet gyújt
ván, a’ Királyra ménének lamentálni, kiket a’ Király 
brevissel, az Ország Biráira igazita, kikis vagy igazán 
sententiazák meg, vagy a predomination való boszszúból 
azt okádák ki a mit begyekbe szedegettek vala, elég az 
hogy az akasztó Ispánnak három fával fizetének. Mert 
minden Patibulum Mardochaicum, Hámánt illet.

[63b] Convenientius huic Epicedium esset amanti,
Amenti; effodit jam taphon ipse sibi.

Dümne már e’ példákat magára szabja ’s mond: 
megérdemlem a’ Talios Baráttal én is mind azokat, vala- 
mellyeket az elme ki gondolhat, mert az Istenekhez tar
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tozó hűségemet emberek szolgálattyán el tseréltem, prae- 
ponáltam a’ Templomnak a’ Palotát, a’ reggeli resolu- 
tioknak a’ hunyorgató sussurantiákat, Feleim méltó dicsé- 
retinek, azok felől való hazug relatiokat, az Isten harag
jának az emberek kedvetlenségét; Bolondnak Fa pénz 
jó, mert az Aranyon is játékra valót vészen. Mert, hiszem 
tudtam én azt, hogy Udvarba vak az igasság, tsonka a’ 
kegyesség, és tselekeszik mindent tsak a’ pénz.

Udvari sajtóba szorult rab igasság,
Nem tseppen pénz nélkül tolled semmi jóság.

Itt Dűmnének allegatioit halgató, ’s abban való dex- 
teritassán bávaszkodó Király és kősség, annyira elbámul
tak vala, hogy Dűmne, reménségeknél eléb végezné 
Oratioját, el tsábult füllel halgatnak vala inkább mint 
felelhetnének. Azonba a’ Királynak, a’ térd hajtásba soha 
nem tsőtlő, az igazmondásba mindenkor botló egy Fekete 
Fűi76) nevű secretariussa, természeti melancholiája ellen 
elé ugrik s’ mond:

A mi Udvarunkat ebül describálod,
Mert itt lábra nem kapsz, ha Istent szolgálod.

Te Udvarból vagy ki állott, vagy ki tsapott Falsus 
Filius, az én kedves kenyeremet az Udvart mit despec- 
talod? annál inkább a’ Királyt, ki nékem minden sinis- 
traimba emelőm mért diffá [64a] málod? Avagy nem 
tudódé hogy a’ Királyok Isten ámyéki ? de a’ ki nagyobb 
nem hallottadé hogy a’ jó Királynak egy óráig való élete, 
s hatvan esztendei áldozat mind egy, mi sok kalap úgy 
hiszi hogy fél uttyában van Menyországnak ha udva- 
roskodhat k. Mert noha az Udvari élet a’ Papba, Ambitio, 
mindazáltal a’ roszban is hever néha egy patkó.
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Két végre nő 's hízik az Erdei vad kan,
Hol öl s hol függ néha a’ ház héján horgon.

Ide való im ez.
Historia. Yala Persiába egy Splendidum Cor nevű 

Commentarius, ki ’a tóbb Professorok elől a’ Resolufio 
laptáját el kapta vala, nagy hirét hallván egy studens 
épen Aegyiptomból hozzá jő, midőn ajtaján zörgetne, 
egy Inas azt mondja hogy Udvarhoz az Ura, hitván 
studens halván hogy a’ Commentarius udvaroskodik, 
hoszszas szarándokságát sirattya ’s mond: Corporalis 
Aulába spiritualt lument rákászni bolondság. Mert, mi jót 
tselekedhetik az, kinek természeti a’ jókkal, élete pedig 
a’ gonoszokkal.

Quid mirum, qui sola diu mendacia dicis,
Si nunquam noctu Somnia vera vides.

Hlyen anxietással a’ studens, a’ kapu fájától vészen 
butsut ’s a’ piatz felé tart, hát azon éjjel, 6 hozzá hasonló 
egy halálos Rab szaladván el, annak álitva nyavalyás 
studenst nyakon ragadják ’s minden Exmissio nélkül, 
mint meg keseredett Tisztek eo momento kezét akarják 
tőből elvágni, azonba érkezik Udvartól a’ Commentarius 
és azon mentében, a’ sokaságot kérdi, mi dolog ? mikor 
szinte az Hóhér vágni akarná, a’ Commentarius int hogy 
cessallyon; Az Inas aki az előtt a’ studensnek ajtót 
nyitott vala, aperiálá a studensnek innocentiaját, mellyre 
nézve a’ Professor is a’ studenst eliberála ’s házához 
vivé, menő uttyokba nyavalyás [64bJ studens a’ Commen
tarius Urnák kezét, lábát mind egyre nyallya vala, és 
udvaroskodása aránt lőtt vétkes conceptussárol, alázato
son kőveti vala; kinek a’ Mester mond: Többé ne vét
kezzél, Mert az hatalmasok a’ Törvénytelen dolgokba
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mutogattyák gyakrabban erejeket, mint az igazgatásba 
gondviseléseket.

A magos fák néha árnyékkal ujitnak,
Néha ránk dőléssel mind halálig nyomnak.

Azonba tanuld meg azt is hogy az Emberi Nolonak 
’s Volonak, az Isteni dispositioban ingredientiája egy tsep 
sints, innen vagyon ha néha sok dolgok a Humanis- 
mumnak contrarie láltatnak is, mind az által a’ Minden
hatóság mindenkor lappangtat az alatt ollyat, a’ melly 
azt nem látónak a’ legszorossab ügybe auxilial. Hallot
tadé hogy a’ Főid sokkal több ártatlan vért innék bé, 
ha Illyés nem volna, a’ Tenger sokkal több Embert 
nyelne el, ha Szent György nem volna. Mert, nem jó 
Hadnagy az, aki in extremitate absentállya magát.

Nem Juh Őrző kuvasz, Farkassal béllett Eb,
Ki nem Farkas bőrrel, kos hússal bélletteb.

Ezék szerént szükség hogy Káplán Uraim is udva- 
roskodjanak, másokért mindenkor, magokért soha se. 
Mert, optima est vita, quae tota aliis inservit. Azonba 
én úgy tartom, hogy az a legjobb Ember, a’ ki a’ gono
szok között sem rósz.

Disznókkal kevertet kés nélkül úgy egyél,
Hogy szépén is egyél ’s bé se keveredgyél.

Dűmne Secretarius Uramat oppugnállya s mond: 
hogy némelly kalapos Uraim Királyokat udvarollyanak, 
sanum, de ezt az Agyasok tsak akkor subscribállyák, 
mikor Plebanus [65a] Uraim minden vanumot balra had
nak, és immediate tsak sanumot ágálnak; Illyenek pedig 
ma vagy nintsenek, vagy én nem láttam. Mert, kőnnyeb 
toll nélkül repülni, mint illyen Püspököt találni.
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Tam docens in Caula, quam bibens in Aula,
E’ bizony nem egyéb, Lupus in Fabula.

Hogy pedig a’ Királlyok Isten árnyéki, jo qualifica- 
tioval, concessa. De én úgy tudom, hogy minden árnyék, 
a’ maga valóságának árnyéka; az Isten minden jóság
nak, tisztaságnak is igasságnak valósága, illyen valóság
nak azt kérdem ma mellyik Király árnyéka? Ilyen Királyt 
te is akkor találsz mikor én is hihetem. Mert, hogy a’ 
mái Királyismust igazán kiadgyam, ő az, a ki minde
nektől hűséget kíván, 6 pedig senkihez nem igaz.

Van egy állat, Leo, disponente Deo,
Dicit nunquam reo, miserebor meo.

Itt mivel az Achajabeliek Tőrvénye szerént a pen- 
delyes seculumba a’ süveg halgat ’s a’ konty szóll, a’ 
Király szüle Annya elé ugrik ’s mond: Csonka Fűsűd- 
del simogatott allegatioidnak sem hellye, sem haszna, 
mert a’ Világ tudja hogy a’ Bial Ur a’ Királynak ditsi- 
retes propriumokkal hires jeles hive vala, kit hogy a te 
Törvénytelen Ebususod77) ölt meg, eléggé constál, mellyel 
a’ Király Juramentumán oily rest78) tsinálál, hogy balra, 
mind jobra nyargalhat aki akarja. Mert, közelebb jár 
a’ Király a’ hizelkedők miá szomorú végéhez, mint az 
hartzon utolsó órájához.

A hízelkedő Tántz, dolorral tőr fejet,
Harczon vitéz kardgya honorral széd fejet.

Dűmne mond: Soha a’ Bial Úrral antipathiam, sem 
néki hozzám jónál egyéb relatioja nem volt. A Király 
előtt is láb alatt annyira nem hevertem, honnét az ő 
poltzára suspi-[65b]-ráltam volna, hogy a’ Királynak 
holmit reportáltam, azt sem tselekedtem a’ inig szem
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mel nem láttam. Mert inkább hozzá vészi az, a’ gyógyító 
szerszámot, a’ kinél nyilván vadnak, mellyek ártalmasok.

Principiis obsta sero medicina paratur. (79)

Hogy a’ Király igaz hívének hitt, azt maga javáért 
’s nem az én Tekintetemért tselekedte, hogy az igazat 
elhitte ’s executioba is vette, azt is a’ maga securitasáért 
mivelte. Mert, miképen a hazugságtól legtávolab, úgy 
az igazsághoz legkőzeleb, a’ Királyoknak kellene járni.

Nunc tam difficilis facta est inventio veri,
Ut tibi sit vitulum sacrificare satis.

Ha akar melly országos Causaba tíz Testis a’ Király, 
egy rósz Bial bőriben vagy bériben a’ Királyi Conscientia 
mért nem mille Testis, ügy latom in hoc Casu az a’ 
vétkem hogy Tisztemet kővettem, mellyel nem gondol
nám, hogy a’ Királyt úgy confundálhattam volna, hogy 
szolgálatom contraria remuneratiojával a’ Király tóbb 
hívei disgustálodhatnának. Mert az a ’ Király állandóbb, 
a ki szerettetni akar inkább mint rettegtetni.

Riaszkodgyék bár egy a’ mint torkán ki fér,
De sok edgyel vini bizony bátrabban mér.

A Király mond: hogy e Causának nyomozásában 
mind Pap ’s mind katona egy aránt nyargallyon, sic 
volo, sic jubeo,80) mert nuda imaginatioval ’s annál inkáb 
injuriosa relatioval, capitalét subscribálni, magunkon 
esett botlás. Mert ott szoktuk lábunk ujját meg ütni 
utolszor, a’ hová nem nézett volt szeműnk először.

Sok el butt Kő Sziklák Gállyákat sűllyesztnek,
Mikor a’ Hajósok láb alá nem néznek.
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[66a] Dümne mond: a’ Királyt tsak azon kérem, 
hogy jó szolgaságomról emlékezzék meg, és jó discretio 
nélkül e dologhoz ne szollyon, mert ha innativa inno
centiam nem biztatna, sem a’ Királyt ebben való stric- 
tizálásra nem kérném, sem annál inkáb veszedelmes kéz
zel lábbal e’ fatalis casus körűi nem habukkolnék. Mert, 
látom én hogy mind magamra ’s mind a’ Királyra nézve

Plus malefacta nocent, quam benedicta docent.

A Király szüle annya mond: szó szaporítással 
ebből ki nem tisztulsz, de az igaz nyomozással úgy 
hiszem nem sokára meg pirulsz, ’s raktad tűzzel nem 
tsak melégedel hanem ugyan meg is gyűlsz. Mert, méltó 
hogy erőszakos ravaszsággal kezdett glóriádat motskos 
gyalázat végezze.

Dűmno mond : Ez Udvarba nékem mennyi mosolygo 
barátom, megannyi hát megé szollom, mert nem mind 
jók a kik jót beszélnek, alázatosan kérem a’ Királyt, 
ezt a’ Causát bízza olly Emberre ki soha Udvart nem 
látott. Mert, a’ Biro nem itil hanem Tőrvént ront, mikor 
mást hiszen ’s mást mond.

Justumban az Udvar keresztül álló gánts,
Raptumban részt venni kész, nem mondgya ne bánts.

Itt a’ Király Dűmne kívánságára a’ rendes proces- 
sust megígiri ugyan, de comperta fraudulentia, a’ gratiat 
denegállya, melynek Dűmne is annual ’s mond : az Isten 
a’ Királyokat adgya vagy áldásul a’ jókért, vagy ostorul 
a gonoszokért, az én Uram a’ Király jól tudgya azt, 
hogy az Isten Ítélő széki azért rettenetes mert igaz.

Itt egy Assessor belé szoll ’s mond : Dumne e Conde- 
coratioval a' Királyt nem nyalni, hanem meg marni akarja,
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mi nem a’ jo akarónk a ki Testünknek gyűjt, hanem 
a’ ki Lelkűnknek keres. Dűnme Testét akarván szaba
dítani, a Király Lelkét veti békoba. Mert a’ [66b] Biro 
büntetést vásárol magának, mikor a más bűnét pénzen 
adgya el.

Ülly bár a’ Törvénybe úgy mint igaz Biró,
De büntetve ne légy magaddal nem biró.

Dümne meg haragszik ’s mond: minden tsalárd 
cursusokat absolvált, hozzám hasonló jámborok kőzzűl 
symphorizálással kivált nugacissimus Filius, a’ Király 
(kinek elméjének mi árnyéki sem lehetünk, te ’s én, 
avagy annyi Laust, Fraust importálhatunké) hogy a’ lineán 
kivűl hágjon? Én a’ hizelkedést nem szoktam, a’ Király 
bizonyságom maga, hogy akármi színű volt is dolga, 
fejérnek mondottam, vélle való suttogásimat is nem a’ 
fenn forgó Causáknak qualitasokhoz, hanem uram humo
rához szabtam. Mert, ók természet szerént az ollyan 
szolgákat szeretik, a’ kik úgy beszélnek a mint ők akar
ják, nem úgy a’ mint kellene.

Temporibus qui rite sapis servire memento,
Omnibus; ut tempus serviat omne tibi.

Secretarius Uram a’ fekete füllel ismét elé dőtzőg 
’s mond: Elébbi fraudulenta inchoatioidon úgy nem tsu- 
dálkozom mint illyen meleg Fórumon, Synonimiaidban, 
kész citacioidon. Mert a’ veszedelmes dolgot, benne lévén, 
nem ollyan könnyű folytatni, mint kívülről kerülni.

Róka sem olly ravasz dum jacet in fossa,
Farkas sem hapsol ott, adsint quamvis ossa.

Dümne felel ’s mond: Hoho Secretarius Uram, mi 
nem botorkázásnak helye ez, bizony nem is ollyan Nap

Rosnyai D .: Horologium Turcicum. 12
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ez hogy szájunkat eltátsuk, mert agitur de pelle: Vajmi 
sokszor hajtottál te is térdet magad usussáért inkáb mint 
Urad betsűle [67a]-tiért. En az én praefatioimmal élek 
nem annyira mentegetésemre, mint Uram Conscientiájá- 
nak sálvalására, mert féltem attól hogy ha ő ma enge- 
met indebite aggrával, holnap ő is aggraváltatik. Mert 
a’ ki a ’ Törvénynek a’ s . . .  it meg nem törli, artzul is 
kész bé mázolni.

A Törvénnek orrát ka taknyos töröld meg,
De jobban mivelted ha nem nátháztad meg.

Azonban tudgya az én Uram a’ Király hogy Rebel
lio et confusio edgyűtt járó kettős gyermekek, ha valaha 
a’ Király én bennem valami hátra rúgást tapasztalt 
volna, ’s ha magam is magam aránt valaha insanumot 
praesumálliatnék, sem ő engem meg nem halgatott volna, 
sem én ő előtte mentalitást aperialni nem mertem volna. 
Mert vak bizakodás vólna az, amelly az ő életét bizo
nyos veszedelemre bízná.

Mens recti conscia utitur audacia.

En ebben a’ matériában nem magam félek, hanem 
a’ Királyt féltem attól, a’ mitől féle ama Kalmárné, 
de későn.

Historia; Tnébásba egy gazdag Kalmárnak igen 
szép Felesége vala, mellyhez hasonlót semmi seculum 
az Égi Tükörbe nem repraesentált vala, úgy annyira hogy 
a’ Királynak hires képírói ha tsak láltyak vala is elájul
ván, le nem rajzolliattyák vala. A szomszédba egy ifjú 
képíró lakik vala, mesterségébe incomparabilis, úgy 
hogy ha a’ falra madarat ir vala, a’ peniczilust azon 
madár nyílnak vélve féltébe elrepül vala. Ha a’ viz szinén 
Halat rajzol vala, gyűrűjétől, hogy már horogtól tartva,
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a rajzolt hal el bukik vala. Ha valamelly Csere mellé 
Oroszlánt ir vala, Semmi Vad [67b] meg nem marad 
vala. Ha a’ Chartára tűz szint test vala, a’ Penicillus 
meg gyul vala és lobog vala. Ezzel Kalmárné Aszszonyom 
szerelembe esék s egy mást szivek oldalára kinyomta- 
ták, gondolkodván arról, szemben lételeket miképen adma- 
turálhatnák, ezen való bánat miatt, szemek mint a’ 
Tavaszi Felleg estve, reggel tsorog ’s tsepeg vala, kik
nek dolgokat az Egek illy Rythmussal illudállyák

Vig szív, a’ melly szerelemnek szállása,
Minden dolga azzal boldog azt tartya.
Csőribe sóhajtó szelei szórnak,
Könyvei árjával Tál! éri fogynak.
Ennek  néha nagy begy is tsak szalma szál.
Néha tsak szalma szál is mint hegy иду áll,
Kegyesséről mind addig gondolkodik.
Mig esze terhétől meg menekedik.

Qualitercunque ezek egymással szembe lőnek ’s 
orrokat kifuvák, és továbrol gondolkodva a’ Kalmárné 
a’ Képilónak mond: Tudod jól hogy efféle conjunctu- 
sokra legtöbben néznek, úgy hogy ha elől szemek nints 
tsak s . . .  eken költ mirigy is egy egy Oculár, ha ajtó
mon kiáltasz, a’ szomszéd hallya, ha kővel hajigálsz, 
az eb ugattya, a ’ kép írásba illyen nagy dexteritásoddal 
nem concipiálhatnálé valamit, mellynek színe alatt secure 
festhetnénk. Mert, késő osztán Paisba öltöznünk ha meg 
sebesedűnk.

Eltört lábért más láb, nem nő mi nem Rák.
Hogy kígyóval bőrből ki bújj, mi nem sák.

[68a] Egy üres statuat rajzolok két szinnel, mikor 
abba buván fejérbe látz, nappal várj, ha fekete szint

12*
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mutatok, éjjel vigyázz, e secura meditationak Asz- 
szonyom őrül ’s kézről kezet adnak, hogy pure obser- 
vállyák, de ezt az Egek meg nevetik, mert a midőn a’ 
képiro Inassa e titkos dispositiora nem vala süket, ők 
akkor vakok valának. Mert, az Egek olly stratagemával 
élnek effélében, hogy a’ bűnnek rabjai akkor se hid- 
gyék a’ szégyent, mikor mindenütt harangozzák a’ gya
lázatot.

Demormem (így !) [80a] nigra formosam nocte videri.
Non nox atra fa c it: caeca libido facit.

Midőn azért a’ statua meg készűle, mind a’ statu- 
aba ’s mind a’ szomszéd Aszszonba elsőben is a’ hal- 
gatodzó Inas buvék, mert a’ praemissa resolutio szerént, 
az Inas a’ Statuállak feketéjével mustrálván, etzaka lön 
a’ Kalmárnénak sokadalma, a’ ravasz Inas sötétbe akar
ván a’ vásárt végezni, ő sem késék, a mig a’ kalmárnó 
hogy már a’ kép Írónak minden arrut oltson ada, dol
gára menvén az Inas, hajnalra a’ képiro is comparóala, 
bolondul azt kérdvén az Aszszony, miért tért volna ollyan 
hamar viszsza? vevén eszébe a’ képiró a’ dolgot, a’ 
statuát elégeté, az Inast el űzé, az Aszszonyt más Sipért 
Bétsbe küldő, mert hirtelen oltott Fának bu a’ gyűmöltse.

Nem minden fal mellett hasznos súgni búgni,
Két ajkon túl titok szárnyon szokott járni.

Dűmne mond: Ezeket azért liozám elő hogy a’ Biro 
se hebehurgyálkodjék a’ sententiával ’s a’ Király se az 
Executioval, tudván azt, hogy szintén ollyan méllyeu űl 
Pokolba a’ Praecipitantia, melly magossan Menyországba 
a Praevisio. Mert az Uralkodást tsak addig subscribál- 
ták az Egek, a’ mig a’ [68b] kevélység miatt, a ’ kegyet
lenség nem mértékletlenkedik.
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Csuprodat úgy forrald, hogy ki futni ne hadd,
Velős kontzod sírját, mert úgy szophadd nyalhadd.

A mi halálomat illeti, a’ mindnyájunknak héfaló 
falattya lévén, ha irtózom is azzal nem sokat gondolok, 
de hogy a’ Király Fidelis nélkül, az Ország Facilis nél
kül marad, bánom, mert ha az Országok kardal tartat
nak, a’ nagy dolgok eszszel igazodnak, ollyan sufficiens 
personákat pedig, kiknek eszekkel élhessenek, hűségek
hez hízhassanak, Király Uraim sokáig keresnek ’s későre 
találnak. Mert többen vadnak a’ kik az Istent urallyák 
’s Ördögnek szolgálnak, mint sem a ’ Királyt szeretethől 
udvarlanák.

In vultu Sol, in pectore Luna tuo.

Itt a’ Király Annya tartván attól hogy a’ Dűmne 
pallérozott Oratioi meg szédítik a’ Királyt, belé kottyant 
’s mond: qui tacet consentire videtur, alig ha halgatva 
Dűmnét justificalni ’s minket indebitalni nem akarsz, 
tsuda melly attente halgatod Dűmne sik beszédit; Igazán 
mondják ám hogy nem kell annak Filemile, a ’ ki a’ 
Veréb csiripeléshez szokott; Ha az igaztól meg nem 
akarsz győzettetni, akar tsak az hamisságnak se hidgy. 
Mert a’ jó Tanátsal való gondviselésre, akkor indulnak 
fel mindenek, mikor az igazítás közre botsáttatik.

Egy Falu nem lesz ott, Gereben sem Ffisű,
Ki tilolva sem lőtt, szösz, hanem tsak tsőpü.

Másnap kelve ismét Tanáts gyűle, ’s a’ Dűmne 
dolga ismét elé kele, hova ötét is hozák is taszigálák 
is, ki midőn a’ Bírák eleiben botorkádzott volna, a’ Király 
inte hogy ante omnia a’ Dűmne Causaja agitáltassék. 
Itt a’ mater a’ Király mellé űl ’s mond: [69a] En nem
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tudom ha a’ seculumnak illyen mirabilis Filiussán Dűm- 
nén tsudálkozzam é; vagy a’ Király haesitantiaján álmél- 
kodjam é, holott ha uem szolnak is, Tacensek az ő 
halálára consentiensek, hanem én a’ Tanáts, m'nden 
pésmát ne szagolly. Mert, Edictum hogy a’ Rosa szedő
nek, Tövistől kell félni.

Ha rákászni indulsz ’s minden lyukba bényulsz ;
Talán olly kígyót húsz, hogy koporsóba busz.

A Király mond : a’ ki vért iszik, ott jő ki a ’ hol bé 
m ent; Tudom én azt, hogy valakik a’ Királynál kedve
sek, másoknál gyülőlségesek, ki kiváltképen valakik vir
tute praediti, multi sunt néki inimici, valamint hogy a’ 
roszszaknak mind a’ Világ baráttya, úgy a’ jóknak min
denek ellenségi. Mert a’ vasat a’ rosda, az irigyek szivét 
a’ jók virtussá eszi meg.

Van mivel a’ rosdát Vasból ki étessük,
De az irigységet halállal végezzük.

Az Annya mond: Mi őrdög irigység vólna az, a’ 
melly az ártatlan vérrel Pok hasat kívánna. Mert ezzel 
részegedé soha meg nem jozonul.

A’ Király mond: az Irigység olly tűz, melly mind 
nyerset, szárazt egyaránt persel, olly árviz melly a’ 
Patientiat tőből mossa ki, de a ’ ki gyogyulhatatlanabb, 
hogy végre titkos Athéussá tsinállya Gazdáját. Mert, az 
Irigység ’s az Ambitio nem tudnak szemérmet.

Első Szülöttei Őidőgnek, kik tűddé V
Kevélység ’s Irigység, nevek, kurké ’s Purdé.

Ez Argumentumot erősitik im ez három Fattyak.
[69b] História. Három sordidusok útnak eredvén, 

midőn mind hárman egymástól utazásoknak okát kér
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deznek, vándorlásoknak81) mind hárman egy okát adák, 
lévén mindeniknek olly matériája Hazájába, mellyek miá 
nem alhatnak vala. Mert a’ Természet hajlandóbb a’ 
kedvetlen dolgot távolról halgatni, mint közelről nézni.

t

A Kedvetlen dolgot nézni is szem fájás,
Hallanunk pediglen kedvetlen fül vájás.

Ezek mentekbe edgy puszta Falu helyre jutának ’s 
ott meghálának, egyiknek lába egy lyukba suvad, a’ 
többi oda mennek, hogy ki emellyék ’s azok is belé esnek, 
holott egy üst Aranyat lelnek, és mivel Divisorok nem 
vala, vesztegségbe lőnek ignorantiájok miá fel sem tudák 
osztani, diffidentiájok miá ott sem merék hadni. Mert, 
a’ telhetetlenség a’ magáénak nem őrül úgy, mint a’ 
másét bánnya.

Eb nem őrülhet úgy hét kölykének,85) mint ha 
Más egy báránykáját fel falhattya néha.

Midőn ők az Arany felett kotzodnának, az ott való 
Király vadászva oda tér ’s min kotzodnak azt kérdi, azok 
is a’ lelt aranyból folyt inconventiajokat declaralák, és 
kivánák a’ Királytól hogy lenne igaz Arbiter kőztők, 
mert ők az Aranyat annak ítélték, a’ ki kőzűllők a ’ 
többit irigységgel excellállya. Mert a’ mint hogy az Ordóg 
s a’ nagyobb rakasra jár, úgy a’ kinek többet adott, 
ahoz jár közelebb.

Lüdértz mennél többet hordott Pitvarodba,
Annál több árud lész Tüzes Sátorodba.

[70a] Itt a’ Király kiváná hogy ki ki kőzűllők Qualitás- 
sának Quantitássát declárállya ’s ő is az Aranyat juxta 
meritum felosztya, mellyet halván hogy már a’ kissebb 
elé ugrik ’s mond: Felséges Király én vagyok a’ jobbik,
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mert én e’ szép propriummal annyira vagyok, hogy soha 
senkihez jóval lenni nem akarok. Mert senkibe sints az 
a’ jó akarat, hogy tsak egy óráig is a’ sirbe valakivel 
concubina légyen.

Haszontalan kéznél kár lenni vagyonnak,
Nintsent kiált s’ számát nem tudgya vagyonnak.

A kőzepső ezt meg tátsollya ’s mond: Felséges Király 
én sem látni, sem hallani nem akarom, hogy valaki va
lakivel jól tégyen. Mert, nem kell ott Truciscusra köl
teni, hol mind egyre kész poscripta (így) füstölni.

Jobb vakon születni s’ holtig nem hallani,
Mint jót nézni ’s halni, soha sem kivánni.

A’ harmadik Béka nagyobbat nőtt volt, mert ő rekege, 
hogy: Hoho, mi jó emberek vadtok ti, e volna az Irigy
ség a’ kit én mondok, mert én nem hogy mással tennék 
jól, de azt sem szenvedhetem, hogy valaki velem jól 
tégyen. Mert, mikor az ördög jól meg liegyzi az Irigy
séget, maga űl a’ Tetejében, hogy mások eszre ne ve
gyék halálos hegyét.

Ki vólna ki vesztét ne lesné 's ne várná,
Aki maga javát bánnya, nem hogy várná.

Halván a’ Király e’ szép distinciiokat, fejét lesüti 
’s végre mond: Értem kik légyetek, majd meg osztoztat
o k  ; Nosza szolgák fogjátok az Elsőt és mindenéből le 
vetkeztetvén [70b] mezítelen mind addig tsapjátok a mig 
éritek. Mert, mezítelenség annak Kata Portioja, kinek 
keze soha nem nyúl az Alamisnára.

Alamisna nélkül bé szigorodott kéz,
Meg gyógyulásodra Isten aligha néz.
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A’ másiknak a’ szemét tollyátok ki, a’ Fülét dug
játok bé. Mert kár annak a’ Napot látni, a’ ki nem 
szenved Ablakot a’ Házon.

Aesopussal lehet alfelünk Tűkőrőd,
Ha arczul nem nézhet szemed szemöldököd.

A’ Harmadiknak vegyétek fejét. Mert, méltó ott a’ 
veszedelem, a’ hol a’ boldogság nem kedves.

Fordul orvossággal majd minden nyavalya,
De az Irigységnek tsak Halál orvossá.

Ezekből Doniina Mater, úgy hiszem kitettzik hogy 
van annak mirigye, kinek van Irigye, mert az Irigység 
maga kárával is kedvét keresi magának, mások romlá
sával el mulasztyaé ítild meg. Dümne ellen is e mostani 
motust igy imaginálom. Mert, a’ jók sem mindenbe igazak, 
a’ gonoszok sem mindenben hamissak.

Mi nem minden Agár bontya fel a’ Nyulat,
Meg marja Róka is néha az Agarat.

A Mater mond: En az Udvarba senkit olly Irigy
nek nem tudok, hogy vért szomjuhoznék, de azt látom, 
hogy pro salute Populi ez egész Congregatio e’ dologba 
Pást mondott. Mert itt minden ember, azt őrli, a’ mit in 
Foro Conscientiae meg rostált.

[71a] Nam natura parit res, ratioque regit.

A Király mond: én Dűnmének nem meg olettetésébe 
vagyok tardus, hanem a’ jo, hanem a’ jó rendet ha nem 
observalom, Istentől vagyok tiniidus, hasonló hebehur- 
gyasággal most is kocsogos vagyok ’s mégis több vért 
igyam. Tűddé Anya hogy in Mari sapientiae, egy Unió
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terem nem több. Temperata Ratio ; Vajmi sokszor búnak 
Király Uraim ezért a’ Búvárok burkába mig belé botla- 
nak, igy kaptam én Dűmnét, ’s hogy állyak el simpliciter 
mellőle, holott most is a’ Világ, fűlem hallattára kiált 
kelletlen puhának. Mert, a’ jelen valók intetnek, mikor 
a’ távul valók pirongattatnak.

Ut moveas alios, tu moveare prius.

Itt a’ Nap helyére, ’s a Regalisták is szállásokra 
ménének Dűmne pedig in locum praefixum taszigáltaték, 
hová régi baráttya Tyelile látni méné, és Dűnmének 
siralmas sorsán pityereg ’s igy szóll; Vajha az Istenek 
engemet, tenéked illyen Casusodnak nézésétől privaltak 
volna, vajha hozzád nyújtott szép praeadmonitioim néked 
is inhaerealhatnak vala, sem én most nem pityeregnék, 
sem te majd nem kotzkáztatnál. Mert, soha nem vallott 
a’ kárt, a’ ki hiv baráttyát el nem vesztette.

Hol találsz ma társat igaz barátsággal?
Csak kettő volt illyen, David Jonáthással.

Dűmne mond: nékem sem a’ Tőmlőcz vasa nehéz, 
hanem rajtad való tribulationi sullyos, nem is a’ kővet
kező veszedelemmel forrok úgy, mint a’ rajtad is eshető 
non putaranmak tüze pirittya vért tseppentő szivemet. 
Mert, hamissan praetendál az, a’ barátsághoz, valaki 
hű baráttya javát, a’ magáénak nem praeponállya

[71b] Cum sis dimidium dominae, quam diligis unam,
Dimidiumque tuus, parte quota meus es ?

Tyelile mond: jo rokon Dűmne, én is arra nézve, 
elég borsót hányék a’ falra, kúlőmben ha ártalmas fúrás 
faragásid mellől halgató annuentiával mu'tam vólna el,
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attól félhetnék én is, a’ mivel téged versutiád fenyeget, 
Mert magát seutentiázza az a’ Biró, a’ ki az alperes 
bűnével osztozik.

Meg fizet bitangért mind Pater ’s mind Mater,
Mint egy keszkenőért Samariai Péter.

Tűddé sokszor meg mondottam hogy minden ver
sutus órájánál eléb hal meg: Melly titok nem tsak min
denkor a’ léleknek testől meg válásával, sőt gyakrabban 
valóságos halálnál éktelenebb casusoknak viselésével 
hiteti el magát azt szenvedővel. Mert, a’ kik az elől járó 
intések alatt örömest alusznak, az el érkezett ellenség 
alatt veszedelemmel serkennek.

Egy néhány gaz pénzért ma országot adnak,
Ha fösvény lész holnap agyba főbe vágnak.

Dümne mond: szent és igaz a’ mit mondasz, mert 
nem tsak a’ mivel a’ barátság ados volt fizetted meg, 
de a’ mit a’ vérség kívánhatott is, mind el kővetted, sőt 
a’ mi nagyob e’ czigány Vásárnak illyen szinű végét 
magam is jól tudtam, de az Ambitio sem téged nem 
halgata, sem a’ kis Birónak nem engede. Mert az ural
kodásnak kívánságát, vagy a’ megnyert dolog, vagy a ’ 
gördült veszedelem oltya meg.

Nem minden viszketeg boldog Júliussal,
Fél útba szakad meg néha Pompejussal.

[72a] Es igy mindeneket méltábban viselek utcunqués 
tselekedettel, mint sem valakit okozhatnék vétkes con- 
ceptussal. Mert, másoknak esetekre tekintve, a’ magun
két szelidebben visellyűk.

Tyelile mond: a’ főtelen éteknek kettő gonoszsza: 
Edgyikkel maga tsőmőrlik meg az Evő, másikkal a’ con
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dolensek sírnak. Mitsoda békesége lehet annak, a’ ki 
meg zavar sokakat, hogy nyugodgyék egyedül. Nem 
vénül meg az illyen boldogság. Mert igen igaz, hogy 
a’ mit ma látva sem hittünk, holnap tapasztalva bizonyítsuk.

Dümne mégis praesumál ’s mond: Rósz ember az, 
a’ kinek iridgye nints, puha ember az a’ kinek életében 
semmi haszon nints, Mi tsak heába sápit az altum, a ki 
a’ kotzkás graditsnak az alsó léptsőjére is irtózik lépni, 
én is e Credoba valék, mikor aláb nem nyughitám, 
hanem Udvari lévre vágyék. Mert a’ ki testét a’ szeren- 
tsére bízta, lelke is utánna tsusz.

Quo fata trahunt Virtus secura sequatur.

Tyelile mond: juté eszedbe? megmondottam vala, 
hogy az Úri gratiának Inassa a’ disgratia, ennek egy 
óráig való Ízetlenségével elég borsos amannak esztendei, 
gyönyórúségeis, illyen Instabilitásnak Istenünk szolgá- 
lattyát postponálnunk, vakság. Ha te is Virtus Czipelüsébe 
járó vitiumiddal másoknak feredőt nem melegítesz vala, 
forraltad kádba te sem fe'rednél most. Mert, a’ Szerentse 
azt kívánóknak előttők fut, tőle futóknak utánnok nyargal.

Uzé Polycratest szerentse sokáig,
Végre ki kiséré az Akasztó fáig.

[72b] Dümne mond: utcunque ez meg van, úgy látom 
a’ mit vetettem azt aratom, Vaj mi sokszor álmunkba 
Urak, ’s émettűnk rabok vagyunk. Mert a’ mint fellyeb 
is meg mondatott igazán tartya azt az Etzaka árnyékkal, 
a’ kinek szájába soha nem lát a’ Nap igazat.

Aki magát adta Udvari Cséltsaphoz,
Szerentséje ritka az igaz mondáshoz.

Tyelile mond: hát már ez anxietásba mi remén- 
séggel vagy ? Dümne mond: mit tudok jó  alyámfia mon-
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dani; Úgy látom, Hajóin ahoz közelebb hogy elmerűllyön, 
mint a’ partra érjen: Mind azáltal mind ezekben is meg 
sem lankadok ’s nem is halgatok, hanem ha mezőm 
lészen, more Practico sok Leczkét mondok. Mert, a’ jó 
Politicus, sem prosperitással nem elatus, sem adversitassal 
nem confusus.

Prudentis cavisse Viri est mala, ferreque fortis;
Ut mala non metuat iste, nec ille ferat.

De mind ennyi incommodumimban is gyötör leg 
inkáb a’ magam, Birám ’s a te személlyed, gyötör birám, 
mert tudom ki vagyok, győtői személlyed, mert tudom, 
hogy nem hazutz, és így te attól félhetsz hogy mutua 
conferentiánkért rámára húznak, én attól félek hogy 
hazug informatioval nem segítesz, mellyből azt hozom ki, 
hogy vatry Pokolba, vagy Purgatoriumba fogunk kezet. 
Mert, a ’ Persák azt tartyák, hogy a’ kiket az hazug 
relatio e’ világon copulált, az ördögök sem divortiállyák 
Pokolba.

Ha harmintzba Drákuly meg tokmálhat veled,
Akazd fel bár magad, nem áll el mellőled.

[78a] Tyelile mond: jo rokon Dűmne, sem gyengeségem 
a Hóhér kezét, sem resolution! a’ kénszeritést nem várja, 
kűlőmben láttatnám osztozni bűnöddel, sőt intlek téged 
is, hogy küszöb előtt álló orádon avagy tsak, tiszta pro- 
fessioval a’ második haláltól válts meg lelkedet. Mert, a’ 
poenitentiának Isten nem hoszsz'u idejét, hanem miné- 
műségét nézi.

Szivetlen száj zengést a’ ló sóhajtása,
Meg nyom Isten előtt úgy hiszem a’ fontba.

Dűmne mond: illyen fatalis Casusba nem hebehur- 
gyálkodhatom, hanem gondolkodom, és a’ min meg nyug
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szom, értésedre adom. Mert nemes elméhez illik, magát 
a’ Léleknek tartózkodva viselni.

Cum mihi sit Casus prudentia nulla futuri,
Quid sperem boni, quid metuemve mali.

Itt a’ két Consodalisok (noha nem tudva) egymástól 
vég étzakát vőnek, mert azon éjjel Tyelile, vagy barát - 
tyán búval, vagy kivánt véggel meg hala. Mert ha igaz, 
tsak ott kedves az Halál, a’ hol készebben mint szömo- 
rábban várják.

Felicem vitam vis vivere? Spernito vitam.

Itt a ’ két vigyázatlan keseredett szivnek egymással 
való altercatioját a’ Tőmlőtz szugollyába egy rab halgatá, 
’s szórói szóra a’ hegyibe raká. Mert a ’ más nyomorú
ságába örömest vadászok, többet halinak mint illenék, 
többet látnak mint kellenék.

A melly kis Bírónak tört fazaka vagyon,
Nyár levéltől is fél hogy ne üsse-agyon.

[78b] Reggelre kelve a’ Király ismét székbe űle, holott 
ante omnia a’ Dűmne dolgához a’ Mater nyula, ’s a’ 
Királynak monda: Anyádnak Lelke jó Fiam Király ha 
ártatlan vért ontasz úgy nem vétkezel, mintha a’ vér- 
szopónak fegyvert adsz kezében. Mert az ártatlannak 
vére, halálával végeződik, de a vérengező torka soha meg 
nem telik.

Eleven lelkekkel pokol sem telik meg,
Hóit Bárány nyuzással Farkas sem fárad meg.

A’ Király Annya sarkantyuzását meg uná, ’s az Asses- 
Soroknak meg hagyá, hogy a’ Dümne dolgát végezzék el; 
Mellyre nézve az Ország Bírája fel áll, a ’ Regnicolákra
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fordul ’s mond: A Király mit parantsol hallyátok; Azért 
ki, ki ha mit tud, mondgya meg ’s im ez hármat el
nyeri : Istennél kedvet le l; Embereknél hitele lesz ; A per
ben forgo dolog is a’ gyanotól meg menekedik. Mert, 
nem lábunknak, a’ kalauznak kőszőnnyűk az egyenes 
ősvént.

Világba hitellel gyano nélkül élni,
Jó, de mind kettővel jobb az Istent félni.

Itt mindnyájan le tsűggedett fővel halgatnak vala, 
mert Dűmne versutiajaba nem forgottak vala, és igy mai 
errorral holnap ratiojokat maculalni neheztellik vala. 
Mert vajmi nehezen dorgálhatnak azok másokat, a’ kik
nek otthon lévő Istenektől nintsen szabadságok a’ szollásra.

Mit vagdal az a száj másokat mind egyre ?
Ki száját honn, lelke pofozza mind egyre.

Dűmne a’ Congregatiot halgatni látván, szeme kőny- 
vezve [74a] szive repdesve az egész gyülekezet előtt igy 
allegál: Vallástokba ’s Politiátokba vastag Praelatok, 
kik mind a’ két Fórumot pallérozzátok, ha én halgatnék 
is, mindnyájotok némasága ártatlanságomra ezer bizony
ság; mind az Alperes a’ mentségtől elrekesztessék, vak 
Pogányság ’s Viski fogás. Minek okáért kénszeritlek 
arra a’ kit vallótok ’s nem hisztek, hogy azt mondgyá- 
tok a’ mit tudtok. Mert, a’ Poklot az hamis Tanuknak 
fűttik bé hétszer.

Kűlőmben is non observatis observandis, hazugságá
val ki ki járhat úgy, mint im ez Doctor rűdegségével.

História. Egy nevetlen Városba, Solidus és Sordidus 
nevű két Doctorok laknak vala, szokása szerént a’ rósz 
világ gyakrabban a’ jokon tsiripelvén, Solidus (így!) 
szeme fényétől meg fosztotta vala, ’s azzal Sordidus pro-
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fontyát fellyeb tsapta vala. Mert az Udvar a’ szeren- 
tsésekre, és nem a’ jókra helyhezteti a’ jótétemént.

Succedunt summis optima saepe malis.

Nem lehetvén Solidusrol visussal, tsak sensussal ’s 
tactussal, doctorizál vala, melly miá a’ tudatlan kősség 
Sordidusra szorult vala, kinek praescriptiojával sok 
Genealógiának nyaka szakadt vala. De mind ezek felett 
nagyobb e’ vala, hogy a’ királynak egyetlen egy gyer
meke s el adó Leánya ágyba esvén, mind a’ két Doc- 
tort sistálák, Solidus mint expertus Mihrán nevű orvos
ságért Sordidust a’ Király Patikájába igazitá, kiis hogy 
ne láttassák tsak amannak dispositi ójával Inaskodni, azt 
mondá hogy ó azt az orvosságot tsak iskatulyárolis is
méri, lévén azért hasonló edényeibe orvosság is ’s 
méregis, ezt ivá meg a’ Solidus vaksága, s a’ Sordidus 
tudatlansága miá a’ Király Leánya ’s meg hala. Noha 
jó praevisioval a’ [74b] készítővel kell vala elsőbe meg 
kóstoltatni. Mert heába szántották meg azt a’ főidet, 
mellyet a’ boronálás után vetettek bé.

Van olly áros a ki, nem tudgya mit vészen,
Mint a’ ki kantzába bak paripát hiszen.

Igaz azért ezekből hogy sem hazugsággal justus 
Testisek nem lészünk, sem horgas nyíllal a’ Czélt nem 
talállyuk. Egyéb aránt én e Causába tsak azokat agnos- 
calom Tanuknak, kiknek szavokhoz sem adathatik, sem 
vétethetik. Mert, nem finum az Ezüst a’ mig sz . . ik.

Mi nem soknak van ma Finumos ligája,
Sok fa ég addig el mig el fogy salakja.

Itt egy Assessor Dűmne ellen fel áll ’s mond : jo 
rokon Dűmne noha mindnyájon felőled vagy egy hiszembe,
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vagy rósz hiszembe, de igy vagyunk a’ mint mondom ’s 
tudd é miért ? mert belső rothatságidnak, tsak külső fél- 
szegségid is nagy jelei: im e’ szerént.

Cave quem natura notavit.

A Praesidens a’ Király parantsolattyábol kiváná 
hogy az Assessor e mysteriumot fejtse meg citatio nél
kül, ne légyen allegatuma, mint egy gyujtatlan gyertya. 
Mert, ha te ditsősségednek tartod annak beszéllését a’ 
mit tanultál, mi is hasonló szerentsének tartyuk annak 
halgatását a’ mit meg akarunk tanulni.

Bocskor is ropja úgy noha ö csak csuszog,
Mint karmasin kaptza, maga ő csikorog.

Az Assessor mond: úgy olvassuk hogy valaki felet- 
téb kutag, jobb szeme balnál kisseb, szeme szaparán 
pillog, [75a] orra félre hajlott ’s gyakron szuszog, hom
loka ki dűllyett, szeme bé sűllyett, tétova üreg forog ’s 
sokat pislog, az illyen proportio minden versutiának mos- 
lékos Désája ; Jól meg nézve mind ezek Dűmnében meg 
vadnak. Mert, gyakorta inkáb tartoznak a büntetések a’ 
példákra, mint a’ vétkekre.

Dűmne mond: az Isteni dispositio sem botlik, sem 
favorizál; ha praemittált Notabeneid az igazat a hamis
tól distingválhatnák, sem a’ Peresek Tanuk után nem 
járnának, sem a’ Bírák a’ székházhoz sententiazni nem 
járnának. Tovább, következhetnék az is hogy sem a’ 
jók nem ditsértetnének, sem a’ gonoszok nem gyaláz- 
tatnának, mert lehetetlen lévén hogy valaki, proportioját 
alkoto Istenének praejudicalhasson, sok jók, kik a’ Terem
tésben Istentől valamivel nótáit attak, a’ te censurád sze
rént posthabitis omnibus de jure servandis, született fel

mos»)'«' D .: Horologium Turcicum. 13
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szegségek szerént immediate kárhoztatandok, ellenben 
sok gonoszok sine nota naturae lévén, igazitandok volnának. 
Tovább még is a’ te voxodból ki jő ez is, hogy a mely 
Urfiak nem az Urak Tüköréi artzul, azoknak Attyok, 
vagy kocsis, vagy darabont, ellenben ha a’ Darabontné 
Fia Úri szint mutat, azoknak is Apjok sem Csatlós, sem 
Fellajtár; Mivel azért a’ te synonimád engem solvál 
inkább mint grávál, tsuda, tanulatlan Letzkédet hogy is 
kezded el. Mert, jobb volna gyengeséggel nem kezdeni, 
mint gorombául a’ véget másra bízni.

Non tam difficile est credere quam facere.

Itt a’ Nappallal a’ Tanáts meg szűnék, és az egész 
Tracta- [75b] tust a’ Királynak be adván, ki ki, haza méné 
s Dűmne-is a’ Tőmlőtzre, honnan is meg irt más fél 
szemével kitekintvén egy ismerőjét meg láttya ’s oda 
szollittya, kitől midőn Tyelile felől tudakoznék, amaz 
nagyot sóhajt ’s mond: Vajha úgy volnál mint ő, a’ 
máin sem búsulnál, s’ a holnapitól sem félnél, mellynek 
szomorú nótájánál Dűmne is igy dúdol:

Sirathattya méltán szemét, aki elvesztette fényét,
De inkáb tépheti szivét, ki halva hallya reményét.

Ismerőssé Dűmnét hogy már vigasztallya ’s m ond: 
Jó Atyámfija Dűmne tudod hogy valakire ez a’ rósz 
világ borát kőszőni, tandem quandem seprejét is meg 
itattya véle, senki Rosáját úgy nem szedi hogy tővissével 
meg ne szúrná, senkit úgy nem vigyorogtat, hogy ne 
pityeregtetné; Egy szóval a’ Mindenható Isten, egynek 
engedetlenségéért, mindeneknek halált izent. Mert, nem 
arra kell ragadni a ’ bűnnek, a’ ki intet, hanem azon kell 
sülni a’ ki nem engedett.
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Mi nem pásztort vernek ló dészegségéért,
Tulkot és nem bérest a’ járom törésért.

Dűmne valamennyire recolligállya magát, és Tyelile 
virtussin tsudálkozik ’s mond: jo barátom Ruzbe, eléb 
el fogy időm, mint Tyeliléért való bum, mert több gene- 
rositassi közt olly zárja volt szívének, hogy ha ki mit 
conservandi gratia belé tőtt, hanem ha feneke esett ki, soha 
koltsal meg nem nyílt, holtig való sirásom tsak ez egy 
qualitássát sem gyászölhattya eléggé, halállal hálálnám jó 
tétét, ha a’ Bilints engedné. Mert, meg halván hű Tarsom, 
szinte úgy [76a] őrülök meg halni, mint ő nem kivan 
meg térni.

Igazán mondani lássam meg tudnádé,
A Félbe maratt szív, életé-halál e?

Rüzbe mond: ha Tyelile meg hűlt, több barátid 
melegek, tsak egynek emlegetésével nem mindenkor jó 
sokat elfelejtenünk. Mert, az illyen dolog az emlegető- 
nek gyűlőlséget, másokban idegenséget szerez.

Még Turpis is bánnya ha mást mondnak szépnek,
Sötét a’ Nap soknak, ha fénlik tsak egynek.

Dűmne mond: mert én is ollyan hiszembe vagyok, 
hogy valamig te élsz, sana ineditatioddal minden incom
modum sopiálodik, kihez képest intlek, hogy szép prae- 
missáid szerént, hozzám való relatioddal űlly Tyelile 
hellyére, és valamint á modo imposterum a’ király körűi 
arántam érezsz, adgy hirt. Mert, a’ ki a’ fejűnk felett 
való pallosnak vét ellene, tsak erejével szabadit, de a’ ki 
a’ habok közzé jő utánnunk, halálával kíván eleveníteni.

Cur similis similem sibi quaerit, amicus amicos ?
Uno nemo potest in pede stare diu.

13*
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Itt Ruzbé a’ kívánt relatiora kezet ada ’s nagy fize
tést nyere, mert ama korsó Aranyat, mellyet Dűmne ’s 
Tyelile el ástak vala, Ruzbével ki véteté ’s a’ Tyelile 
részit néki adá, és igy Ruszbe is magát mindenüvé bó 
fúrván, hol fél, (83) ’s hol két füllel kémeskedik vala, és 
mindeneket Dűmnének reportál vala. Mert a’ ki a’ jutal
mat neveli, híveit erősití.

A csontotskát néha csak egy Ebnek vetik,
Interim házunkat százan is kerülik.

Más napra kelve, a Mater a’ Király látni méné, és 
a’ be- [76b] szédben Dűmnére recurrál, ’s mind a’ Király 
haesitantiáján mind a Dűmne resolutioján excandescal ’s 
mond: ha szóllok, mondj igazat ’s bé törik a’ fejed, 
mert a ’ Királyoknak nints keserűb Tubák az igaz mon
dásnál. Ha halgatok Anyai kötelességemnek renunciálok, 
de talám jobb szivem terhét igaz mondással le tennem, 
mint halgatással lelkem sebét nevelnem. Híreddel légyen 
azért jó Fiam hogy ha mind Dűmnének, s’ mind az ő 
Versutiajával be tsuszott zűrzavarnak egy vágással nya
kát nem szakasztod, bizony holnap mind magad exiliumba 
mégy, ’s mind Országod periculumba ég. Mert ennek 
tsak el kerülése kezedbe, de belé esvén fel kelésed 
nints hatalmadban.

A monyatlan harang sem gyűjt Ecclesiát,
Köszvényes talp sem jár, sem ugrik hophajdát.

A Király mond: Jó Anya ma légy itt, talám praesen- 
tiadba Dűmne Causája el igazodik: Itt a’ Mater meg 
marada, és a’ Király congregatis congregandis, midőn 
az impositio szerént minden módon strictizalva a’ végre 
sietnének, sem pro, sem contra senki semmit nem szólla. 
Mert, hazug attestatioval a’ meg szabadulható Dűmnétől
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is félnek vala, ’s a’ hazugságnak szokott consequen- 
tiájátólis tártnak vala.

Aspiciat lucem qui vult damnare tenebras.

A Dolognak haladását látván a’ Praesidens, Dűm- 
nére fordul ’s mond: jó Atyámfia Dűmne, noha kűlsó 
circumspectioval mindenek halgatása téged solvál, de 
bizony belső meditatioval mindenek Oredoja grával, kik 
előtt illyen postpraedicamentummal mi haszna élned ? En 
javallanám hogy lappangó [77a] Commissaidat ultro pro- 
fitealnád, ’s azzal vagy magadat e’ világból, vagy tőm- 
lőtzből eliberálnád, vagy a’ világot versutiád ellen secu- 
rálnád. Mellyel magad után e két jót hadnád. Az utolsó 
napi félelmet a’ mai kinnak praeponálnád, secundario 
pedig holott mindenek láttyák, hogy prompta eloquentiá- 
val minden objectumoknak refutalásában incomparabilis 
dexterizans vagy, tamen generosa resolutioval és heroica 
magnanimiával mutatnád magad ki, mellyik kőbe bot
lottál meg, ’s halnál jó hírrel meg. Mert, a’ boldogság
nak gradítsa kettő, az elsőn nem vétkeznek, ott az ártat
lanság tart meg, a’ másikon a’ bűnt esmérik meg, itt az 
Orvosság gyógyit meg,

Eperj fa levélből az idő Bársont sző,
Savanyu Egresből idővel must ’s méz nő.

Dűmne mond: A nem mostani Törvényszéknek 
Assessori, hanem a’ meg hóit igazság Tábla Fiai soha 
talámmal Embert sem sententiáztak, ’s sententia nélkül 
baromnál egyebet nem is exequaltak, ha ti ranchoros 
szivei az igaznak nézésében szeme fájok vadtok, vétkem 
’s ártatlanságom közt ki tudgyával haereáltok, hát én, 
hamis professioval magam vére ellen Isten eleibe hogy 
álhatok? kinek kinek magahoz lévén közelebb való ’s
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több jurisdictioja, azt a’ gonoszt, mellyet mások aránt 
sem szabad intentalnunk, magunk vérűnknek kiontására, 
lelkűnk periclitanda nélkül hogy attingálhattyuk? Mert 
a’ koporsó előtt hazudók a’ poenitentiában ritkán vége- 
ződnek, soha nem nőnek.

Ritka a’ gratia az utolsó órán,
Ha vólt a’ Keresztfán, nints az Akasztófán.

Azért jó Praesidens Uram, ez aránt való censuradat 
add annak [77b] a’ ki fogadgya, mert ha úgy szólsz mint 
intő, Tanátsot egésségesebbet várok, ha ngy mint 
oppugnans, Bíróhoz nem illik. Ez ideig a’ köz jónak tán- 
torgás nélkül vóltál ki szolgáltatója, ha vénségedre tsak 
az én beteg ügyemmel kőszvényesedtél meg, légy sánta, 
Mert az hamis pénzre nem ütnek igaz bélyeget.

Judicibus plusquam juri studuisse juvabit;
Hos tibi, quam leges, conciliato prius.

Egyéb aránt symphorizálással járhatz teis úgy mint 
im ez Karulyos Tnas.

Historia. Egy Ille nevű Dominusnak, egy Illa nevű 
Dominája vala, oily szép, kinek mássát tsak maga a’ 
Tükörbe és a’ kettőst látó kantsal látták vala, ez egy 
tekintettel száz hajtó kopónál többet vadász vala, jám
borsággal sok fekete Apátzánál fejéreb vala, honn ülő, 
halgató, jó szővő, jó fono, le néző, meszsze látó, nyájas 
nem dőrgőlődő, egy szóval Aszszonyomék sokan is szűkön 
bírnak vala azzal, a’ mivel 6 egyedül vala gazdag. Mert, 
a’ Czifra Czégérek nem a’ Testet ékesgetik, hanem a’ 
Léleknek tulaj donságit árullyák.

Az Isten rajzoltát corrigáló Dámák
Mit tudgyák mit tésznek a’ régi szent fámák.
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Vala Iliének egy Famulus nevű szolgája, eredeti 
szerént suspecta Natio, Urának Karoly liordozo Inassa 
vala, természeti a ’ Continentia aránt nullum jussal Dona- 
taria szíve Tűkőre minden motskokkal poros, szeme fénye 
hunyorgással homályos, ki minek előtte Urának foglyászna^ 
Ura foglyának botsáta, holott midőn mind Tőreiből s 
mind Hálóiból ki szakadott volna, extremuinhoz foga. Mert 
a’ Lelki esmérettől el butsuzott ember, nem azt tselekszi 
ami kellene hanem [78a] a mire tilalmas czéllya izgattya.

Az erős szájú ló nem nyargal zabolán,
Vakjába addig fut, hökk huppan homlokán.

Ez a’ gonosz szolga két Publikánt szerze, és min- 
deniket maga idegen nyelvén egy egy sententiára tanitá, 
az egyik azt recitállya vala, hogy én Illát a’ Portariussal 
láttam, a’ másik azt mondgya: én nem tudom mit láttam, 
de tudom hogy szégyenletemben tsak meg nem holtam, 
de a’ Gazda ezt a’ nyelvet nem érti vala; Többi közt 
egy nap az Inas nemzetségi is elérkezének, kiket a’ 
Gazda meg vendógle, ’s a’ vendégség közbe az Inas is 
a’ madarakat a’ Gazdának ajándékozó; Inter pocula a’ 
Madarak zengedezvén, valamint annak a’ Deálctalan Gazda 
őrül vala, a’ Madarak nyelvén értő vendégek, a’ prae- 
memoratus Rythmusokat meg úgy szégyenük vala, a’ 
Gazda a’ vendégeket confusiojokért mind addig sarkan- 
tyuzá, hogy a’ Madarak mysteriumát ki tanulá, kin a’ 
Gazda vagy elájula, vagy felindula. Mert sokszor vagyon 
hogy házunk fogyatkozásit nem tudjuk, ’s mások aka- 
dályit halgattyuk.

Scis nihil, et nescis te quoque scire nihil.

Hitván Gazda, a’ midőre recolligálhatá magát, a’ 
Madarak ortzátlan énekén irul pirul ’s vendégit kőveti,
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mivel ő semmit a’ sonitsnál többet a’ recitantiába nem 
értett, ezt a’ vendégek is elhivék. Mert ugyanis bolond 
Butsu ’s nem egyéb a’ maga kárával és más haszna 
nélkül járó gratuitus.

Ez alatt a’ Madarak hazug Praeceptora is elé ugrik 
’s mond: a kiáltok éneke a’ látott valósággal sunt syno- 
nima, ha kívántatik jó [78bl szolgád is azont asserállya. 
Itt a’ Gazda annál inkáb totus quantus infectus, eo 
momento Felesége exequálására szökik. Mert praesumtio 
et Praecipitantia carent ordinantia.

Csípik vállu légy bár ’s akar hebehurgya,
Béred nem Moses lesz, lesz a’ Chore soldgya.84)

Itt a’ szegény Illa, firfánk Iliétől nagy nehezen meg 
nyeii, hogy egyet kettőt szollyon ’s mond: Jus Gentium 
ellen van, hogy inaudita altera parte Tőrvént tegyenek, 
kiváltképen a’ Gége a ránt Mediát vágni, irreparabile 
lévén, annak jutalmát még Pokolban is Notabénébe tar- 
tyák. Mert az ártatlan vérnek gehena sepreje.

Azért ezeket perpendálva a’ vér ontással ne siess, 
mert szelességeddel azt veszted el a’ mit birsz, el sem 
éred a’ mit űzsz. Ha az arra való érdem elucescal, quod 
differtur non aufertur, ha pedig kűlőmben leszen a’ dolog, 
egy órai tűrkőzóssel azt nyered meg a’ mit holtig való 
pityergéssel sem reparalhatsz. Mert a’ törvénytelen Urnák, 
bánat az Inassa.

Tőbre többet kezdünk ’s kevessebbet nyerünk.
Vakot vetett kotzkánk, nagy ködők csömörünk.

A Gazda felel ’s mond: hitván Aszszony, ez oktalan 
Madarakat ravaszsággal nem Causálhatod, mert az genea- 
logico jure tsak az embereké, ezek pedig infallibiliter 
repraesentállyák tsak azt a' mit látnak, a’ Madarász is pedig
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e relatioban ezekkel conformis, tudod jól hogy efféle 
casus nem ollyan, hogy abból nyelvelkedéssel valaki 
purgálodgyék. Mert a’ fajtalanságban esni könnyebb, 
mint ki gázolni.

[79a] Venust vak Vitézi későre tágittyák,
Némelly elhagyók is néha meg sohajtyák.

Illa felel ’s mond: tsak ne hirtelenkedgyél, az igaz
ság consequentiajának örömest subjacealok, de kérlek 
observatis de jure servandis, e dolognak nyomozásában 
légy igen cautus, Mert discreti et indefessi agendo adunk 
Lelket a’ meg nyerendő dolognak.

Exitus est Testis qui sine labe fuit.

Ille Illát kérdi ’s mond: E dolognak tovább való 
nyomozásában mit praesumálsz ? Illa mond: E furiosa 
maieriat leghamaréb vendégid sopiálhattyák, kik Famu- 
lusoddal mind conterraneusok ’s mind collingvisták, 
azokkal a’ Madarakat kérdezd meg ha praemittalt repe- 
titiojoknál, azon nyelvből többet tudnaké, ha tudnak, 
Fiát voluntas Domini; ha nem tudnak, azé ez a’ ravasz
ság, a’ ki tilalmas Foglyodat, görbe szívének horgas kör
mével el nem kapathatta. Kihez képest azért kell a’ jók
nak mindenkor vigyazniok, mert a’ gonoszok soha nem 
alusznak

Pap tűzet azért fu hogy oltat gyújthasson,
Ördög is azont fu hogy gyultat olthasson.

Itt mind a’ Gazda ’s mind a’ vendég az Aszszony 
kívánságát ratificálák, ’s mind Madarat Madarászt sistá- 
lák, holott elsőben is patiens Illa allegal ’s mond: Te 
Tatár ijnál horgasabb, néma Papnál hazugabb a’ fejed 
felett állónak feleimére kénszeritlek, mondj igazat mint 
a’ nyíl, ha a’ aanctuariuinra való egyenes győkőntésben
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valaha jártamé félen, hitván testem fékemlőjét la-[79b] 
bilis ductusomra biztamé, a ki nagyobb, szemem szüzes
sége, katzér tekintettel hol romlott meg? Mert, igaz az, 
hogy a’ nyargalodzó szem nem tsak bé botsátó ajtai, 
hanem bé rángató karjai minden latorságnak.

Mikor láttad hogy lineán kül hágtam ?
Reversalisomat horgason Írtam ?

A’ szolga retractalni, secundum rítus seculorum in
kább szégyenlé mint akará. Mert olly meg veszett világ 
ez, hogy készeb tagadással hólnap örökké égni, mint 
sem confessioval ma egy kissé pirulni. Ez ebusussal ez 
hamis szolga is hazug praemissait repetalni kezdé, de 
nem végezhető, mert inter jurando a’ kezén lévő Őllyv 
egy sujtással mindkét szemét ki tsapá. Mert, méltó hogy 
valóságot se lásson, a’ ki a’ semmit esküszik hogy látta.

Snnt etiam quorum lumina luce carent.

Dűmne mond: Ezek azt mutatnák ha kellene, hogy 
senki a’ mellyekben vak, szemes ne légyen, hogy a’ 
mellyekben szemes kívánna lenni, vaknak ne talaltassék, 
mikor a’ bolondok hályogoskodnak, az eszesek jól vigyáz
zanak szemekre. Mert a’ veszteglő idő, a’ hasznos szót 
is lakat alatt tartya.

Audi, suffer, tace si vis vivere cum Pace.

Itt Dűmne dolga ismét suspendálodék, noha hallo
mással ’s monda mondával a’ vén Regina valóba dőíőlé 
a’ Királyt, melyről akarván a’ Király Annyátol érteni, 
adott hűtire relegála. Mert, a’ ki embernek adott hűtiben 
hamis, Istenhez sem igaz az.

A Király Annya szállására mégyen ’s a’ Párdutz 
Urat hivattya, ki előtt expositis exponendis kéri hogy
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ne késsék az attestatioval [80a] küllőmben bizonyosabb 
sokak veszedelme Dümne halálánál. Mert az irritálodott 
Medve, az Oroszlán bőgését sem mindenkor fütyőti, az 
Oroszlán pedig néha tsak a’ kakas Szótól is meg ijed.

Fel támadhat ’s árthat a’ meg hóit is néha,
Kivel mit gondolok, Büszkék mondgyák noha.

A Párdutz Ur mond: mit hallottam ’s mivel tarto
zom mind tudom, relatiomot halasztottam eddig is azért, 
mert a ’ Király Dűnme fiduciajában Fidus, mások rela- 
tiojában diffidus lévén, puszta Malomba hegedülni res
tellettem, már pedig taliter qualiter hozzá gyanos lévén, 
a’ fundamentumra könnyű építeni: Ugyan is Uram hasz
nát, Hazám securitássát látván hogy mulatnám el, a’ 
szerentse nékem tsak marhámot veheti el, hűségemet 
meg nem változtathattya. Mert a’ jótéteményt akar el 
halgassuk ’s akar el felejtsük mind egy.

Jóért jót nem fizet, Feledség, ’s a’ Restség,
Istennél mind kettő egy arányú vétség.

Ez Ultima Congregatioban a’ Párdutz Ur fel áll ’s 
mond: Vala olly Nap, mellyen in Foro inanimadverten- 
tiae, a’ Tyelile és Dűmne disceptatioja, mind azokat, a’ 
mellyek eddig kőd alatt vóltanak, az én hallattomra in 
púra realitate revellalá; vagyon Társom erre, mert hasonló 
adtestatioval halgat a’ Tőmlőczben egy Rab, sistaltassék 
’s az is azt vallya a’ mit Dűmne, vigyázatlan faragással 
sub honesta custodia ki kottyantott. E két Fassio azért 
Juridice salvificalodván, Dűmne halálra damnificaltaték. 
Mert nints [80b] ott mentség, a’ hol jó bizonysággal 
világos a’ vérség.

Nam quid opus verbis est, ubi facta vides.
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Más napra kelve minden rend fel gyűle és in 
praesentia omnium, per secula tartó Nótáját Dűnmének 
bé Írván, hét napi hét féle kinok után, a’ Nyelvénél 
fogva akaszták fel. Mert a’ ki Urát ’s Hazáját zavarja 
meg, kedvező büntetésben esik, ha tsak életét veszti el.

Qui mala multa facit, patietur multa vicissim.

Est tibi nam Crux in pectore, Corde Satan.

Dum stultus desidero scire, superbus honores
Ambio, vilis opes: inter-ea inter eo.

Ambitiosus avi par, avidusque Cani.

így járnak azok a’ Versuta Politiájuak, kik mint
hogy azt vélik, hogy ők már a’ szerentsének minden 
ostromlasin túl vadnak, középben akkor merülnek el. 
Mert mivel az illyenek a dolgokat, nem a’ rövid napok 
szerént, hanem a’ meszsze kandikáló nyughatatlan elme 
szerént folytattyák, tsalhatatlanul ezek körűi az Elet 
Halállal, a’ Halál veszedelemmel forgodik. Mert áz Istenek 
azt keresik meg valamidére, a’ mit az Emberek el nem 
akarnak hadni sem hamar, sem későre.

Van egy kis hatalmad a’ bűn kerülésre,
Üstökön fogva kél bűn, a’ büntetésre.

így végződnek az ollyan dolgok, amellyeknek el sem 
kell vala kezdődniek.

[81a] A versutus ne hidd mert nem boldogul,
Nyaka szakad vagy akasztófán meg fúl.

Jól vetett ágy mind végig nyugodnod hágy,
Az Agy nem lágy mikor töbröl töbre vágy.

Urad 's Országodhoz légy hü ’s légy igaz,
De Hitből félly attól, a’ ki szent ’s Igaz.
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HARMADIK RÉSZ.

Az edgyet értőknek, előmeneteles 
barátságokról.

A Király mond: Tapasztalva hiszszűk Szentséges 
Fater, 85) hogy a’ syncerusok közzé quoquo modo ingredialt 
Intercáfárok (így!), azoknak egymáshoz való candida 
relatiojokat nem tsak meg zavarták, de azt végben vivén, 
ugyan azoknak kaponyájokat sok ártatlan vérrel, mégis 
kotzogositották. Végre pedig latrul főzött korpa czibré- 
jeknek seprejét, mint hamis Kukták ők is meg itták. Mert 
vétkes életűnknek veszedelmes kimenetelit akkor sub- 
scribaltuk, mikor mások ártatlanságának nem kedveztünk.

Kegyelmesen kérjük Kegyelmedet, svavis allegatioval 
jelentse már azt is, a ’ fidus familiariusok Unanimitássok- 
nak mi hasznát vészik? ’s gonoszakarojok tollálásában 
hátokat egy- [81b] másnak vetve, minekutánna azt is meg 
nyerték hát annak mi izit érzik, midőn magok privatu- 
minak, jo akarójok commodumit elejekben tészik.

A Doctor mond: Felséges Király a’ mennyei Koro
nát méltán az az igaz Király viseli, kinek animadver- 
siojábol fogyatkozásával nyert bellyegét a’ Hóid ma is 
viseli. A perfectionak lerajzoló régi Vásárbirái azt mond
ják, hogy e’ rósz Világ Kováts ház' sokadalmában, 
bőtsősebb Capitalis summa nintsen (ha van) mint az igaz 
jo akaró. Valamely Consodalitás, illyen synceritassal bély- 
lyegzett Tallérral gazdag, vásárolhat az mindent. A mi 
nagyobb, in prosperis egymás javát nevelik, in adversis, 
a’ mint lehet segítik. Mert ugyan is egy szem sem lát 
oda, az hová kettő, a’ Nyíl sem talállya Ijv nélkül a’
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Czelet, A Conformis sodalitast commendállya, im ez meg 
edgyezett Holló, Egér, Galamb és Őz példájok. 86)

Historia: ügy olvassuk, hogy Samaria tájékán kies 
folyamatokkal hires egy Cseréje vala, mely a’ mint 
kűlőmb kűlőmb féle madarakkal, vadakkal bővőlkődik 
vala, úgy a’ vadászok sem igen tagittyák vala. Egy Holló 
egy fa ágán fészket vervén, a’ fa leveleiről im ez letz- 
két, ubi bene ibi Patria, recitállya vala. Többi között 
egy Nap fészke fájának tetejére szólván, tétova néz ’s 
láttya, hogy egy Vadász, Tőre karján, Tarisnyája hátán, 
Leguminai markán, köntös allya fel aggatva, postán 
mégyen ’s feléje tart, praevisioval az Halló (így!) egy 
lyukba buvék, ’s onnét né- [82a] zi mit akar a’ Vadász, 
ki érkezvén Tőrét, a’ Hollo fája alatt meg hányá s a ’ 
szemetskéket is el hinté ’s maga meg buvék, azonban 
egy néhány Galamb ott el menve megszállanak, kiknek 
Vezérek Matuka 87) nevű Bőlts vala, a’Galambok az el hin
tett szemetskéket látván, eretlen appetitussal néki rohanó 
félben valának, midőn Vezérjek adhortállya ’s mond: 
minden szemhez ne kapjatok, ha idétlen kívánsággal 
veszni nem akartok. Mert, a’ szemmel látott gyönyörű
ségek, készebbek a’ lábat meg akasztani, mint magokat 
a’ szájjal meg kóstoltatni.

Az éh Galambok mondnak: Sz emetskéktől üres begyei 
sok semmivel tellyes hassal, a’ látott protontól, nuda 
parabolára, nem recedálhatunk, nem hallottadé, hogy az 
éh ember, a’ veszedelemmel is ujjat von. Mert, az utolsó 
spitzre jutottak : nem a’ lassú Tanátsnak, hanem a’ jelen 
való kénszeritésnek engednek.

Itt a’ köz legények, Principalissok binaria repul- 
siojának sem engednek, de inconsiderate, nagy mohon 
a’ szemnek esnek, holott Matuka praefatioja szerént, 
rabok elébb, mint vendégek lőnek. Mert, a’ melly igaz-
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Ságot ma hazug szájjal hazudtoltunk, holnap kezűnket 
arra téve igazittyuk.

Nyavalyás Matuka Vezér, adhaerensinek rabságokon 
szányakozva, azokat objurgállya ’s mond: avagy nem 
meg mondám é, hogy a’ tételen kivánságnak ősvénye 
darabos is, veszedelmes is ? és valaki azon siet elesik. 
Itt a’ Galambok, vagy Hadnagyok feddését szégyenlve, 
vagy a’ lesből nyargaló Vadásznak kegyetlenségét ret
tegve, verdődni kezdének, és ki ki magát solválni igye
kezik vala, kik-[82b]-nek haszontalan különös tépelődese- 
ket Matuka Vezér admirállya, s ujjaban mond: Ember
telenek vadtok, mert ki ki tsak magának és nem fele- 
baráttyának segít, bezzeg ti sem ama Csónakból ki me
rült syncerusok vagytok ám, kinek midőn egyikét a’ 
Hajos ki akarná rántani, nem adá kezét, mig Társát ki 
nem fogata. Ha mutua amicitiával egymásnak nem suc- 
curráltok, avagy tsak közönséges jótokat szeressétek, és 
simul et semel rőzgőlődgyetek ’s talám több hasznát 
vészitek. Mert, hihetőb, hogy mindnyájotok ereje a’ Tőrt 
felemelje, mind edgyitek szabadulása azt el szakaszthassa.

Unita Virtus az, melly nagy erőt meg győz.
Fél őlfás Főrdőből, nem jön igen nagy gőz.

Itt a ’ Köz legények, Hadnagyok insinualásának ob- 
temperálva, egyszersmind kezdének legyezni, kiknek 
edgyes erejek a’ Tőrt fel emelvén magokkal viszik, melly 
dolgot a’ vadász vagy nevet, vagy tsudál. Mert, nem olly 
nehéz vala néki a’ más madarának el szaladása, mint 
tulajdon Tőrének el vesztése.

Gondolván mind az által, hogy talám valahol meg 
akadnak ’s Tőrőstől le esnek, sokáig kiséré.

A Hollo ez actat a’ lyukból kandikállya ’s mond: 
e raritást, a’ Csudák közzé irom; mert sok madár toll
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nélkül, sok vadász, Madár ’s Tör nélkül marad addig, 
mig ezen formával valaki illudaltassék. Mivel pedig az 
ilyen Casus velem is köz, méltó hogy dolgokat kimene
teléig tanullyam. Mert a’ fenn állok akkor intetnek, mikor 
az el estek hevernek.

[83 a] Nocumenta documenta.

Itt a’ Galambok Hadnagya Matuka, látván, hogy a’ 
Vadász Tőre persva siójával legenyit nyomozza, hadát a’ 
havasok felé teríti, kik midőn a’ Vadász szeme elől el 
múltak volna, meg tér a’ Vadász és vagy desperatus, 
vagy damnificatus, haza kullog. Mert, a’ vallott kárnál, 
a’ reméntelenség nehezebb vala.

Mi nem azért sírok, hogy lovam el húzzák 
Hanem hogy az árrát soha meg nem hozzák.

A Hollo pedig mind a’ dolognak ki menetelit, ’s 
mind abból experientiát praesumálva, a ’ Galambokat in- 
deffessus kiséri vala. Mert a’ Hajó tőréstől a’ fél, a ’ ki 
szenvedte, de a’ kerüli, a ’ ki irtózva nézte. A Galambok, 
a’ Vadász aránt való scrupulustól tágulván, Vezérjeket 
Matukát, szabadulásoknak remediumáról requirállyák vala. 
Matukának egy Zirek88) nevű régi és fidus Egér baráttya 
vala, kit quoquomodo Matuka proclamal, ’s az is com- 
pareal, és Galamb baráttyát conjunctussival békoban lát
ván, félig vagy meg hala, vagy elájula. Mert az hirtelen 
Casusok, eszünket hamaréb, mint a’ Tolvajok subánkat, 
vészik el.

Hitván Egér, m id őre magát recolligálhatá, Galamb 
baráttyát alloqvállya ’s mond: nem tanulatlan alattad 
valóidnak megakadásokon, hanem nagy dexteritásoddal, 
a’ te megbotlásodon bávaszkodom. Mert nem méltán vár-
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hatna az a’ Ház változást, a’ hol a’ Gazdában egyedül 
vadnak meg, mellyek az egész Ház népben kivántatnak 
lenni.

A Galamb felel: tűddé hogy a’ kinek Isten vesze
delmet készít, annak az idő mérget nyújt, mézet gyűjt, 
szemet hint ’s léppel kint, tsak el hidd ám azt rokon, 
hogy valamit arántunk [83b] tova fel meg Írtak, ide alá 
abba, tsak remora sem lehet, könnyebb a’ Halaknak az 
Aerben repülni, a’ Madaraknak a’ Tengerbe költeni, mint 
az Isten végezésének meg bomlani, dexteritásomon se 
tsudálkozzál, mert a’ ki azt nékem adta, hatalmasabb volt 
azon rést ejteni, mint én intacté meg tartani. Mert, az 
esetek, senkivel örökös frigyet nem tésznek.

Isten subscriptumát 
’S annak czeduláját 
Könyvünk sem mossa el,
’S Tűzünk sem gyujtya fel.

A’ Mus Gazda mond: igazán mondod, mert ugyan is 
valamelly köntöst abban a’ mihelyben, akar Coronával 
galléroztak akar tövissel prémeztek légyen, de, valaki
hez azt szabták, bizony fel is kell venni ’s el is kell 
viselni. Mert, tsak azok lehetnek meg is, ’s múlhatnak 
el is, a’ mellyek hatalmunkban vadnak, azon kivűl valók
nak pedig, a’ szükséghez képest kell lenniek el-mul- 
hatlanul.

Sok dolgok, nékűnk nem tetző utón érik el a’ kívánt 
véget, nintsen soha olly nagy, vagy kitsin intervenientia, 
melyben azt folytató Isten, valami sanumot nem timpo- 
ralt volna, ha mi nem láttyuk is, mert az ideig eltitkol- 
tatott dolgot, a’ reméntelen jó vég teszi gyönyörűségessé. 
E szók után az Egér ante alios omnes, régi baráttyán 
kezdé a’ tőrt rágtsálui, melynek a’ Vezér Galamb renuál
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2 1 0 EOSNY AI DAVID.

s’ mond: elsőben adhaerenseim kötéseket solváld, ’s az 
után a’ magam tsomóit vájkáld. De itt az Egér praecipuo 
affectu ductus, baráttya kérésére keveset fityőt, dolgához 
lát, kit a’ Galamb újabban megriaszt ’s mond: Jó rokon 
Zirék, ha nékem kedveskedni akarsz, azt tselekedd, a’ 
[84a] mit én akarok, ’s nem a’ mi néked tettzik. Mert, 
ott a’ szeretet nyilván való, a’ hol jó akarónk ked
vünkre hajló.

Az Egér ujab tsudával felel ’s mond: ezt a’ Letz- 
két iterálo I ’s recitálod magad életének renualva máso
kéval metzesz, vagy magadhoz való kötelességedet felejtve; 
másokhoz való addictioval mit nyersz, ki parantsolta a’ 
szeretetet in comparativo?

Vagdalkozunk úgy van néha Országunkért,
De hartzon le vágunk mást magunk fejünkért.

A Galamb felel: jó barátom Zirek, dorgálásodnak 
fundamentoma rósz lévén, ha építesz is rá, le törik, 
mert subjectusinmak Protectionalejokat az én nevemre 
Írták, az Inspectoratustis kőrűlőttek rám bizták, továb a’ 
Vadásztól is, earum virtute unita szabadulván én is, edgyes 
Jussomnak jussok méltán praejudical; a’ te Conceptusod 
szerént én, ezek nélkül mi haszonra élek ? hiszem ha 
úgy kellene is lenni, igasságosabb hogy egynek halálával 
sokaknak élete tartassák meg, mint sem egynek haszon
talan életéért, sok jók hallyanak meg. Mert az Atheu- 
usok szoktak mások nyughatatlankodtatásával magoknak 
tsendességet vadászni, a’ jó királyok pedig, nem is pau- 
sálnak, mig az Incolaknak békeséget nem vásárolnak.

Az Egér mond: a’ király a’ kősségnek Lelke, de 
vagy jobra, vagy balra, a’ s z í v  is a’ testet ébreszti, vagy 
jóra, vagy roszra, készebis az egésséges szív a ’ lankait
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tagoknak segíteni, mint sem az egésséges Test, az infi- 
cialodatt szivet reparalni. Mert sok ezer (testei) igy bete
gek gyógyulnak m e g  addig, mig egy badgyatt s z í v  

helyre áll.

S z í v  orvoslására ne keress bár Doctort,
Heába iszol itt, Balsamumos Canfort.

[84b] A Galamb mond: igazán allegálsz de nem ide való, 
mert én azon is haereálok, hogy ha elsőben az én fona- 
laimot kezded metélgetni vagy meg fáradsz, vagy meg 
vásol, akármellyikkel is vitézim szabadulások kétséges, 
de ha elsőben azokat solválod, bár meg fáradt légy is, 
engem itt nem hagysz. Nékem pedig a betsűlet is obstál, 
hogy nyomorúságomnak rab társai, szabadságomnak részes 
vendégi ne légyenek. Mert tudd é azt, hogy a Tükörbe 
sütött Napfény másokat világosit inkább, mint magának 
használna.

Salus populi suprema lex esto.

Az Egér mond: emberséges conceptussal bírsz, mi- 
néművel ditsekedhetőket te sem sokat hisz, ezzel a’ qvali- 
tással barátidat szaporítod, a’ kősség bizodalmát neveled. 
Mert, akármelly corpusnakis Principálissá, tsak annyival 
alatta valóinál nagyob a’ menyivel jobb. Már áz [így] Egér 
a’ jó rationak enged, ’s solutis solvendis, az után a’ 
Hadnagyot is meg oldgya, kik szabadságra kapván, szá- 
ratt szájjal, rekett torkai, ragatt nyelvel, nedves szemmel, 
az officiumot az Egérnek meg kőszőnek ’s ott hagyák, 
az Egér lyukára, Madarak a’ fákra, mint ad Tutiora, ki 
ki redeála. Mert, tsak azok felejtik könnyen a’ Szerentsé- 
től vett Ecclypsisseket, kik sebek helyét kőrmőlni nem 
akarják.

14
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Szaparits barátod, ha van modod benne,
Mellyikre hol szorulsz, vallyon ’s mit tudsz benne ?

E /t a’ Holló mind elnézé, és ki tu ágyával, maga 
Usussára is akarván nézni, az Egér udvarlására devol- 
vála, kinek ajtaján sokáig kárroga, mig szót halla. 
Az Egér, mint cautus és praevidus Mus, ki tudgyás 
Fúróival, hac et iliac, [85a] sok szép passust nyitto- 
gatott vala, kinek késedelmét a ’ Varjú meg unnya ’s a’ 
nagy húron kezdi, az Egér meg hallya ’s vagy,89) kérdi ?

A Holló nagy submissioval felel ’s mond: Nagyságod 
szolgai alatt kiesebbik, felekezetim közölt nagyobbik 
Holló vagyok, ki jókora meritaléval Uram lábaihoz bé
kéim akarok. Mert inkább akarok Uram oltalmával con- 
serváltatni, mint Doctorok kristéllyivel repáraltatni.

Az Egér mond: naturalis difformitással, lingvista 
imparitással, ide ’s miért jöttél?

A Holló mond: a’ Galambokkal ritka barátságu 
actáid ’s abban incomparabilis constantiáid, a’ köteles 
relatiora engem nyakon kötve búzának. Mert néha sok 
hallás sem conciliallya azt, a ’ mit egy tekintet sopiál.

Az Egér mond: felekezetűnknek féléktekkel való con- 
ferentiajokat a’ Vallás is ellenzi, de a’ Ratio fórumán 
is, hogy illyen Grobiána molessel mint te, magamni fér- 
getske, bolondul colludál, constál. Az Eg új körme ’s a’ 
ti sarkantyútok között nagy a’ distantia, abban a’ Vá
sárban edgyik semmit vág, másik pellist rág. Ubi non 
est ott ne keress, kúlőmben a’ kosárban lévő húst tsak 
szaglod nem kostolod. Mert a’ ki mezőn hajokázik, bo
londságot sáfárol, ha Tengeren nyargalodzik, veszedel
met vásárol.

A’ természet ellen heába vonsz kardot,
Valahol hozzá férsz, nem bánom, bár mard ott.
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A Holló mond: a’ hanyott homlok rohanókat is taszi- 
gálni embertelenség, a’ consulalokat repellalni értetlen
ség, én e’ Portát szintén ollyan candide afíectálom, mint 
a’ Tárház a’ jó zárt, conceptusomat nemis ollyan levi- 
tással in-[85b]clioáltam, hogy mint a’ pihetske hinc 
hanc reclinállyak, hanem hogy nyilammal czélomba ra- 
gadgyak. Mert, jo reménséggel néha, meg is haladgyuk 
azt, a’ mit tsak el érni is elég vala.

Az Egér mond: rothatt magodat e’ Tájékon el se 
vesd, ki nem kél, szádnak barátságával kinálsz, ’s szived 
álnoksággal horgász, a’ ti barátságtok mi nálunk spiri
tualis Tribulatio, lelki fűrész, Testi gyalu. Mert, a’ szün
telen rettegő s z í v  a’ testből űzi ki hamaréb a’ lelkét, 
mint magából a’ félelmet.

Sok nyúl futna továb, ha meg nem ijedne,
Sok hartzoló élne, ha esze nem veszne.

A nem maga nemével Társalkodókat, im ez Ger- 
litze rettenti.

História: Edgy Tnrtur edgy ágon hintokázik ’s dudol, 
egy Őllyv azon menve hirjokázik lángol, hitván Gerlitze 
holt elevenen egy hasadékba szalad, hol a’ violentiából 
ki szakatt Őllyv verte folium, ’s ravaszsághoz fog. Mert, 
gyakorta lélek vesztő practikávalis megprobállyuk azt, 
az hová erőnk nem ért.

Az Őllyv mond: jo barátom Turtur, én a’ hol eddig 
a’ praestantiáid aránt tudatlan voltam, érdemes obser- 
vantiaidban eshetett fogyatkozásim aránt ugyanott magam 
ment lehetek, mellyet tőled confidenter, deprecalokis. 
Mert, héjánosságodban előtted valóknak kedvezését akkor 
nyerheted mikor te is hátad megett lévőknek darabos
ságokat fűsűlőd.
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Te bánsz előbb lépet, nem vétkes Madárnak,
Még is dunnogsz, Tövis mért árt czondorádnak.

Már én is Virtusidat látom úgy mint ki lépésedben 
Sinoros, nótádban hangos, artzulatodban sem haragos 
vagy, Totus, Qvantus, veled való Societásomat aspirálom, 
mellynek [86a] a begyemből kérlek te se renuálly. Mert 
a ’ kívánt gyűmőltsőt a’ szeretet érleli, ha bővebben ér
dekli, nagyobban neveli.

A’ Gerlitze mond: kérlek jó rabló Bég, ’s orrod 
megegyenesedésére kénszeritlekis meg ijett madárni szi
vemet, gratiád hírével ellezd meg gyapott Fogóval, Ertz- 
ből drotot nem vonsz; kan sértőből selymet sem fonsz, 
veled czimborámot akkor hidd, mikor a’ tüzet ’s vizet 
őszve házasítod, a’ Napot ’s árnyékot unialod. Mert a’ 
lehetetlen dolog, tsak idő vesztés. Az Őllyv mond: jó 
atyámfia Turtur, a’ dologról jobban gondolkodjál, mert 
azt magad látod, hogy sem görbe orrom sem horgas 
körmöm a’ praedára nem beteg, melyre nézve affectiomat 
balra tekerhetnéd, czélom tsak az egy candida con- 
societas, melyből születendő örömöm, néked is sok jót 
élhetik. Elsőben is azt, hogy én téged, felekezetid felett 
való póltzra ültetlek. Továb azt, mert reménséged felett 
való helyre nősztetlek. De mind ezek felett való az, hogy 
a’ securitásrol ollyan donatiot adok, mellyet látván az eddig 
indomabilis furorral koponyádra éheztek, lábaidhoz borult 
könyörgéssel, nyakok szabadságát tolled deprecállyák. 
Mert gyakorta láttyuk azt, hogy aki tegnap máson könyö
rülhet vala, ma annak lábainál kéri feje kegyelmét.

Non ignara mali, miseris succurrere disco.

A Gerlitze mond: te a’ szárnyasok között vastag 
Fejedelem vagy, én az adózok között is vékony Civilis
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vagyok, illyen praemissával, kőztetek ’s köztűnk mitsoda 
consociatis relatio lehet, ha én ebben néked engedek, 
magam készítettem kőrpitzéért, a’ kuklákra nem vethe
tek; Mert a’ ti dőlyfős ritustokhoz nem szokott magam 
szabásnak, a’ hol dolgotokban leg lineásabban kíván
nánk lépni, ott neveztek bennünket tseberbe hágónak. 
In tali casu pedig oily impetussal vagytok, hogy Há- 
máni [86b] haraggal horgasuk orrotok, semmi egyenes 
ratioval nem rectificalodhatik. Illyen hiszemmel, jobb 
nékem benn szabadon, mint künn kötve.

Fal megett alvássál, nap ellen árnyékkal, ember feje saniorb, 
Gratiaitoknál, Securálástoknál, Retractátok certiorb.

Az Ollyv mond : no ne vonasd magad, hanem tanúid 
meg azt, hogy minden vétkek, virtussok azoknak, a’ 
kiket szeretünk, de tsak kitsin botlások is halálos azoknak, 
a’kiket gyűlölünk, minden botorkázást bé takar, a’ te melly 
petsenyéd. Mert a’ nagy vétkeket nem mi tselekeszszük, 
hanem azoktól tekertetnek nagyra, a’ kiktől gyűlőltetűnk.

Utcunque itt a’ Gerlitze enged az őllyvnek, és 
hűtre ki búvik a’ lyukból, felemás tsókkal kőszőntvén 
egymást, peractis peragendis, az Ollyv a’ Gerlitzét szál
lására viszi, holott az ujj szitát a’ szegre függesztő. 
A Gerlitze az Őllyvnek vagy sok hűtiliez, vagy minden 
napi adanimatioihoz bizva, a’ morum Civilitást le hagyá. 
Mert a’ feddetlenségnek reménsége, a’ szemtelenséget 
neveli.

Az Őllyv mind az által, vagy adott hűtit observálva, 
vagy tőbről tőbre várakozva, Gerlitzéje exorbitantiáit 
nyeli ’s nyeldegeli vala, de nem alább tsak begyibe 
rakogattya vala. Mert az hoszszas várakozás, a’ késő 
büntetést sullyosittya.
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Ez morosus Kánya interim megbetegedik, ’s prae- 
bendáért nem mehet, melyből következett étlenség, éh 
koppot, kenyeret együtt nyelő Paj Társának adott Hűtit 
piszkálni kezdé, és noha a’ sana ratio a’ Homagiumot 
is, a’ Diplomát is fitogattya vala, mind az által a’ Gerlitze 
Felsár petsenyéje az Assecurationalét turbállya vala, ’s 
meg is győzé az Ollyvet, mert tsak a belé kapó prae
textus restál vala.

Midőn azért nyavalyás Galamb, hoher Ura Physio- 
gnomiajából az insanumot perpendalta volna, kinnal fövő, 
búval forró hév szívé-[87a]ből illyen fagyos párákat 
evaporala.

Vakult kívánsággal, bolond buvársággal Gyöngy kurkászni
[eredék,

Eleven halálról, 's hab tsapkodasirol, gondolkodni nem tudók.

Desperalt Hajóssal, elhasatt Hajóval, ketté törött kormánnyal
Nem mehetz sohová, visznek valahová, ki tudgya, ha amoda.

A penzetlen holdoló, honnan contribuállyon, midőn 
igy teprenkednék, Őllyv ura, a’ kést köszörüli, ebédhez 
készül, orrát körmét hegyzi, edzi, várván még is hol kap
jon ki. De nem várakozhatik, mert a’ más fél nem ád 
okot, per fás nefas, belé kap ’s mond : per qvam regulam 
heversz az árnyékban akkor, mikor én a’ Napfényen 
majd megfövök? hol láttad Erdélyben hogy az Igaz 
henyéllyen, ’s a’ hatalmas izzadjon?90)

Nyavalyás Gerlitze felel ’s mond: kényes concep- 
tustokban, minden igaz ratiotól üres Fejedelmek! hol 
Isteniek, hol hűtőtök, holott senki szavainak, mint a’ 
Királyokénak állandóbbnak lenni nem illenék, ki hazud 
többet mint ti? beszédetek tsak azért igaz, mert nem 
hánnya senki szemetekre, hol most a’ napfény, mitől 
izzadsz? miolta szolgállak mi ördöghöz nyúltál, mibé fá
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radsz? igazán mondgyák ám hogy megholt ott az hűt, 
a’ hol fényes a’ nyereség. Vajmi jól látom, hogy az 
Ördögök az én poronyo petsenyémet tojták az agyadba, 
engemet el nyelhetsz ugyan, mert a’ végső borozdára 
jutott élet leg könnyében akkor debellálodik, mikor an
nak elébbi jó akaróit a’ szerentse nem tsak ainoveálta, 
hanem hohérit is sistálta. De tudtodra légyen hogy az 
Ördögök szalonnáját az ártatlan vér hizlallya, itt noha 
a’ Conscientia a’ kányát megszédité, mind az által a’ 
már meg feneklett Ördög elsőben gyilkosságban, azután 
pokolba ejté hamis hütivel szerzett szolgáját, hami-[87b] 
sabban inchoalt perivel igy rontá ’s veszté, mert az el
fajult elméjüek hamis ügyeket nem akkor viszik végben, 
mikor tsak az Isten tiltya, hanem mikor az emberektől 
való kevesebb szégyen engedi.

Oderunt peccare mali formidine poenae.

Itt már, az Actióban forgó Egér, lyuka előtt Udvarló 
Hollójához allegált rationabilis contentioit bé fejezi ’s 
mond: ha fogad van, értéd, hogy a’ melly Coetus dis- 
paritást patiál, legbamaráb napját estvével, estvéjét utolsó 
éczakával végezi. En is te tolled nem tsak kűlőmbőző 
genus, de néked minden nap abrakis vagyok, veled én, 
Mészárszékre hamarébb, mint Fészekre jutok. Mert a’ 
kővetkező dolgok inkáb iszonyitók, mint isméretlenek.

Nem ismérem Poklot, de hiszem a’ kint ott,
Ha ki bé hágott ott, süti a’ makkot ott.

A Holló mond: kérlek jó Zirek, Szolly a’ szived 
mellől, mert holott nékem életedben, mint halálodban 
több hasznom, sana ratioval akárhol concessa az, hogy 
jobb nékem a’ te virtusiddal, minden nap újabbal fala
toznom, mint hitván begyemet, falatni húsoddal semel
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pro semper fel funom. Mert, a’ nemes Természetet a’ 
mai Tővissek, a’ holnapi rosától nem ijesztik el.

Továb pedig, generosa magnanimiával már virágos 
jó híredhez sem fér az, supplicansidat repelláld, annál 
inkább hogy a’ meszszéről miserabilis personat respuáld, 
a’ jövevények körűi való inspectio, notabile quid lévén, 
annak observálására akár engem is te taníts. Mert bará
tinknak fogyatkozott állapottya mutattya meg a’ tsele- 
kedőknek álhatatosságát.

Hogy ha szád is hazud ’s kezed is szorult bé,
Kün éhező koldust, nem töltesz ám igy bé.

[88a] Az Eger mond: jo barátom Holló, a’ hostilitást 
meg kell rázogatnunk hogy igazat itillyűnk; En úgy 
tanultam vólt, hogy az hostilitas, vagy essentialis, vagy 
accidentalis, az elsőnek szűnését, aztinchoaloknak halálok 
szüli, a’ másikat, néha az idő, ’s néha az hely is fűsűl- 
geti, Mert, Természetet tsak halállal tserélhetűnk, de 
külőmbőző szokást, majd minden charactericus eszten
dőktől nyerhetünk.

A természeti ellenkezés is pedig két féle, egyik az, 
melyben a’ győzedelem közős, e’ tűrhetőbb, azért, mert 
a’ meg győzetett fél, nyert sebeit, a ’ kővetkezendő győ- 
zedelemnek reménségével gyogyittya, illyen az oroszlán 
’s az Elefánt között való haj húzás; másik az, melyben 
a’ Yictoriát, tsak az edgyik fél jure perennali birja, a’ 
másik peremptorie amittalta, ebben soha semmi fő haj
tás nem használ: illyen a’ Farkasokkal a’ Bárányoké, 
a Matskákkal az Egereké, ’s több illyeneké, az illyen 
qualitasnak tselédi között, quae, qvalis, qvanta relatio 
lehet ?

Pislenke Héjával jáczodni mit tégyen,
Tudgya Farkas fogra kőit Bárán a’ hegyen.



HOROLOGIUM TURCICUM. HARMADIK RÉSZ. 219

Tsuda melly mores nélkül való állat vagy, holott 
látod hogy Contrariusodnak semmi reflexio hozzád nints, 
ennyi obtrusioval illyen importnnus hogy vagy? posito 
hogy én néked cedállyak, soha te contra jus naturae, 
Tarisnyával adott hűtődnek sem cedálsz. Mert, a’ vizet, 
ha Balsamummal ereszted is fel, a’ tűznek oltásában, 
tsak meg tartya ő vizi erejét. A szikra ha eléri láng nél
kül is megégeti a’ tsőpűt. Mert valamit Isten teremtett, 
mindent a Természet orránál fogva hordoz. Valaki a’ 
Természet ellen tusakodik, úgy jár, mint amaz Tevén 
ülő Viator.

Historia: Egy Anadoliai homo, Tevójere felülvén, 
a’ Szomszéd város felé kullog vala, mentében láttya, 
hogy valami utazóktól egy mezei szálláson, fél alvásban 
egy kevés tűz maradt, a’ szél a’ szikrát tétova raga
dozván a’ harap is lángot vetett, menő uttyához közel 
láttya, hogy egy jókora kígyót a’ Tűz jó formában bé 
kertelt, egy felé sem mehet, a’ Viz Öntőnek addig 
instál, hogy a’ Tevés magában száll ’s megvakult 
ratioja, kópia hegyen bé nyújtott Tarisnyával a’ kígyót 
kirántya.
[88b] Távul a’ tűztől el botsátván a’ kigyót, a’ magya
rázatot a’ Tevés félre teszi, ’s az intő haszonhoz fog ’s 
mond: ha tudnád honnét szabadultál, ebususu érvágás
sal többé nem borbélyoskodnál, hanem ezért a’ resur- 
rectioért, holtig suspirizalnál. Mert, nints bűdőseb az 
áldásért átkozodó szájnál.

Gratias agoval, ha minden száj zengne,
Lucifer láb láncza bokánkon nem pengne.

A Kigyó mond: ne orálly, csak készűly, mert 
nékem te rajtad azt kell végben vinnem, a’ mit én 
rajtam a’ tűz el mulatott.



2 2 0 KOSNYAl DÁVID.

A Tevés mond: be izetlen beszédid vadnak, jóért 
roszszat hol láttál? tsokért marást, hol kaptál? aligha 
kígyótól nem fajzottái, hogy a ’ jótol ennyire elfajultál; 
En néked életet adtam ’s te engem halállal kínálsz. 
Ezt ebül imbibáltad, valahol kaptad.

A Kigyo mond: miserabilis actusodat nem nyelvel
lem, gondolatlanságodat gyalázom, hiszem tudod azt, 
hogy a’ Mercurium Bányája mi vagyunk, kiktől minden 
állat irtózik, az ember pedig iszonyodva vért vizellik. 
Jól tőttél, de nem hellyén, alamisnálkodtál, de érdemet- 
lenuek. Nalamnál eléb olvastad, hogy a’ Teremtő Anyád 
magva91) ’s kőlykünk között, átkos ellenkezést szollott, 
vétkeztél hát mind Isten, ’s mind ratio ellen, melly bok
ros botlás, halállal gyógyul. Mert, Őrdög szolgáivá lőt
tünk, mikor Isten Urunkat meg tagadtuk.

Istenhez fel felé hágni restellettük,
Edgy ugrással poklot bég könnyen el értük.

A Tevés mond: kárt haszonért, melyik genus sub- 
scribal ? Шуей formát tsak Ördög ’s nem más firkál, 
hallatlan dolog nékem azért halnom meg, hogy te fel 
támadtál, hiszem Lélek szerént is illendőbb annak 
halni meg, a’ ki másnak halálra czéloz.

A Kígyó mond : hallódé jó homo, az igazság ellen 
mit cavillálsz, hi-[89a]szem mindnyájan tudgyuk azt, 
hogy a’ jó ’s a’ gonosz, tsak nállatok ül egy fontban, 
a’ garast ’s a’ polturát, tsak ti tartyátok egy erszény
ben. Ha kurkászni kezdgyük, boszszuságtok szenvedő
ket tsak az ajtó előtt is sereggel találunk, hálálással 
kőszőnőket pedig, Napot, Holdat meggyujtunk is, imitt 
amott látunk, ha nem hiszed e’ dologban im remorát 
tészek, ’s majd a’ magad vékájával mérek. Mert senki
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Törvényével addig magunknak nem használhatunk, mig 
azon Tőrvént elsőben, azt ironak használni nem láttuk.

Szűk botskorod bokád fel törte ’s már piszegsz, 
Minéműt nékem is árulni, nem szégyenlsz.

Itt ez disceptatioval úgy adának kezet, hogy ha a’ 
Kigyo az emberi genus ellen allegatioit docealhattya, 
Yiator Uram attól végyen bért a’ kinek szolgált. Mert 
méreggel lakik jól, a’ ki kígyóval vendégeskedik.

Már tétova néznek ’s láttyák, hogy nem meszsze 
egy Bial paréjoz, kihez a’ Kigyó a’ Viatort consulálni 
viszi 's mond: egésséggel Bubale! mi peresemmel holmi 
dolgon koszodunk, szolly hozzá, melly ez hogy a’ jónak 
a’ Világnál mássa mi?

A’ Bial mond: ha az emberek között kérded, a’ 
tsak rósz; azt im magam bizonyítom, mert én azok 
közül egynek ifjúságomtól fogva, Pajtáit borjukkal, 
szekrényit vajjal töltöm ’s rakom, vénségemmel min- 
denikből ki agván, im fél holtul a’ partra ki tsapa egy 
kevéssé velőzvén, hoherimmal kezde gégém aránt beszélni, 
azon eb vásárban, úgy hiszem nékem, ha ma nem, holnap, 
méhszárszék [így] hellyem. Mert a’ kik Pyrussal Farkas 
Tejet szopnak a’ Bárány szin alatt, tsak vér kell hasoknak.

Bárson dolinán nem lop sém fillért sem batkát,
De bizony nem biz rád, rakás sárga dutkát.

A Kígyó alperessének mond: im látod ’s hallod is, 
hogy ti tsak nem adhattok jót a’ jóért, melly qvalitassal 
te is egyebet mit várhatz, engem e’ dolognak executio- 
jara incital, vagy Természetem, vagy a’ tőlletek [89b] 
opprimáltattak. Mert tisztességesebb a’ mások szenvedé
sén meg indulni mint a’ magunkén nem nyugodni.
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Az Alperes excipial ’s mond: a’ mi Törvényünkben 
egy bizonyságra nints executio. Mert, egy bizonyságot 
barátságos hazugságra könnyében vehetünk, mint kettőt 
kárhozatos hütre.

A cedala92) kígyó itt ismét circumspicial ’s lát egy 
igen nagy Fát azon mezőben egyedül nőttet, mellyet is 
midőn peressével litigantiájokról consuláltak volna, itt 
is a’ responsum a’ Kígyónak inkább mint az embernek 
suffragál, mert ez is az emberre panaszol ’s mond: min
den jővö járónak e’ nagy pusztában egyedül fél lábon 
állok, udvariok, a’ megizzadtaknak árnyékot tartok, lan- 
kadtakat ujjitok, kik minekutánna szárnyaim alatt recrea- 
lodnak confiteallyák ugyan hogy bona res quies, de in- 
térim, nem hogy nékem, de magoknak sem kedveznek, 
nékem nem, mert ki Balta ’s ki kasza nyelnek vagdallya 
sugárimat, s úgy áll elébb, nem magoknak is, mert tulaj
don árnyékokat fogyattyák. En indefessus nyughatatlan- 
kodom, hogy ők nyugodjanak, ők abban mesterkednek, 
hogy én ki száradgyak. Mert az ok nélkül való szorgal
matoskodás, minden rósz dolgot jo tselekedetnek keresztel.

Meg fedted a’ Házat ’s kiástad a’ tővét,
Ebül rakott falnak kihánták a kövét.

A Kigyo a’ Yiatornak fordul ’s mond: a’ bizonysá
gok aránt is cavillumidat sopialám, Tertium non datur; 
van tsak az hátra ha magadé vagy Tevéd vészi bé első
ben az Alkeimest; Mert, az eltölt szolgálat, tsak pénz 
olvasást vár.

Inter duo mala, a ’ nyavalyás Viator mond: Törvé
nyes számok ellen a’ Testiseknek nem contendálok, de 
a vallók Fide dignusoké nemé, haerealok, azt pedig 
tudod, hogy minden állatok az halállal irtózva játszod-
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nak, egyéb aránt elmulatván megtarthatását életűnknek 
gyilkosok vagyunk. Hanem im pro saniori esse egyet 
mondok, [90a] ’s ha meg fogadod, a’ Tőrvéntelen patkot 
te is, ’s a’ szerentse várta93) Inget en is fel vészem. Egy 
Arbitert keressünk, ki ne Causánkat, hanem testisinket 
rectificállya, mellyet minekutánna decernalt, Fiat Iustitia. 
Itt mind ketten Arbiter után indulnak, mentekbe egy 
Rókát találnak, kit is arbitralván mindent declaralnak, 
a’ Róka mint praevidus cautus a’ Yiatornak prius qvam 
végezné, szájából beszédét ki kapja ’s mond :

Te én előttem értelmes homouak látzol, illyen szem 
látomást hazudni hogy nem irtózol ? illyen ostromba [így] 
proportioval ez horgas Kigyo marokni Tarisnyádba hogy 
fért, mit hazudsz? Igazán mondgyák ám, hogy minden 
teremtett állatok sem hazudnak annyit, mint az igazbik 
tsupa ember.

Munkával is ritkán mond ember egy igazt,
De könnyű hazudni ’s horgast bánni mint gazt.

Itt a’ Róka czélhányásával, [így] a’ maga hitt kígyó 
gondolván, hogy a’ Róka ad partem szoll, nagy büszkén 
elé ugrik ’s mond: a’ dolgot ne gátold, ’s e jámbort se 
tátsold, mert ihon a’ kigyó ’s ihon a’ Tarisnya, expe
rientia docebit.

A’ Róka mond: nisi videro, nem hiszem ’s meg 
sem ítélem. Mert a’ mi Táblánkan, egy oculatus, pon- 
derosiorb, tiz auriculatosnál.

Itt a ’ maga veszedelmére megharagutt Kigyo, ra- 
gadgya a’ Tarisnyát s’ utolszor búvik belé, a’ Róka 
hunyorít a’ Viatornak ’s súgja: bé fogd a’ száját, mert 
bé fogja ő szádat, periculum in mora, ugyan tsak meg 
szoríts, h o g y  keserűb ne légyen az utolsó viríts. A szó
fogadó Viator a’ bé szorított Tarisnyát mind abrakos-
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tói addig véré az Arbor nevő második Testishez, mig leve 
ereszkedék, és igy hitván kígyó a’ mely Tarisnyában 
könyörgéssel életet nyert vala, hála adatlansággal ugyan 
ott veszté el. Mert az utolsó és legnagyobb szerentse 
között, ritkán van kűlőmbség.

[90b] Legnagyob tetőre szerentse ha ültet,
Készülly, mert post festum, nyakra főre vettet.

E Fabula, akárki légy arra tanít, hogy tsak idő 
tsinalta ellenségednekis későre, természetinek pedig soha 
se hidgy, mert az első későre sem lészen barátod, az 
utolsó pedig akkor mikor a’ Nap éjjel jő fel. Mert kőny- 
nyeben tanulja meg a lopó kitől kellyen félni, mint sem 
a’ vigyázó ki légyen a’ Tolvaj.

Itt már a’ Holló, az Egér meséit refutállya ’s mond: 
a régi jámborok a’ sordidusokkal való familiaritást tsak 
tiltyák, de a’ Generosusokkal való conferentiát ugyan 
parantsollyák is, tellyes életed nem kűlőmben bóldog, 
hanem ha mind kettőt observálod. Ha nemes erkőltsűekkel 
társalkodói, azok között megtalálod barátod, kik tartók 
mint az Arany korsok, mely későre törik, hamar meg 
forr, mert ezeknek symbolumjok ez: Cuicunque semel 
semper amicus. Ha pedig simplex naturákhoz adod 
magad, itt barátot keressz ’s ellenségre akadsz. Mert, 
mert (így) ezek mint az Almási Csupor eltörnek, meg 
nem fórnak.

Mobile mutatur semper cum seculo simplex.

Engem is jó Zirék méltán azok közé számlálhatz, 
kik a púra relatiora adott hűtőket, a’ koporsóban 
retractallyák, én is illyenre eheztem ’s ez az oka, hogy 
meszéről hozzád eveztem. Mert azt akarom, gondviseléssel 
oltalmazni, a’ mit okossággal meg akarok nyerni.
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Sok vágással jutók a’ Fa ledőltéhez,
Imez amaz okkal, nem kell nyúlni ehez.

Az Egér mond: én a’ veled való conjunctiot, 
leg első szódban apprehendáltam, mellyet hogy hoszszas 
contentioval admittálok, hogy ha idővel, ki tudgya quali 
insano ductus valami incommodumot iutentalnál is, in eo 
casu légyen tudva másoknál is, hogy nem én kötöttem 
rád magamot, hanem te detrecaltad az én conjunctiomat. 
Azonba vedd eszedben azt is, hogy riem ollyan puha 
hitű leuis Társra akadtál, ki minden fittyentésre fél lábra 
ugordgyék [91a] ’s nem is ollyanra, kit vagy az idő 
vagy hely szokott valakihez tsatolni, kiket a’ mint ma 
nállok lappangó mysteriumjok tsinált hívekké, úgy holnap 
hasonló praesuppositum könnyen tehet ellenségekké. 
A vadász elhinti a’ magot, de nem azért hogy verebet 
hizlallyon, hanem hogy madarat fogjon. Egyéb aránt 
minek utánna resolváltam magamai, in superlativo gradu 
halállal végezem inkáb mint in comparativo arany szint 
mutatván, in positivo se találtassam résnek. [így] Mert a’ 
jutalmat leső Szeretet, kereskedésre fel kendőzött к . . ..

Es noha tudom hogy te is nékem a’ mint szived 
állását beszéded mutattya, hamisság nélkül, igazat kívánsz, 
mind az által tud meg, hogy hasonlónak kívánásában 
affectusomnak, szived, tsak dézmája. En ugyan adtad hűtő- 
sidnek, kevés kételkedés nélkül is hiszek, de adhaerensid 
közül néntellyekben mostohaságot is szaglok, kik ha 
in publico nem is, in privato ollykor vágnak nyakamon 
eret, mikor sem a te assecuratiod, sem a’ Doctorok 
nem resistalhatnak. Mert, egy ujjal könnyebben vonunk 
tíz embert jóra, mint egy gonosztól tíznek segítségével 
menekedhetnénk.

A jókkal örülni jó időben könnyű,
De roszszak miá is, gyakron veszni szörnyű.

Rosnyai D .: Horologium Turcicum, 15
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A Holló mond: felekezetimmel közöttünk conditionalis 
conjunctionk, az, hogy barátink gonosz akaróit ellen
ségünknek jó akaróit,83* barátunknak tartsuk. Mert, barátin
kat igazán akkor szerettyűk, mikor azoknak ellenségeit 
valóban gyülöllyűk.

Az Egér mond: jo observatioval éltek ’s én is 
úgy tanultam, hogy akárkiis baráttya ellenségétől ’s 
ellensége baráttyátol féllyen inkáb, mint maga tulajdon 
gonosz akarójától. Mert ez, manifesta resolutiojával, 
alig sért tsak meg is akkor, mikor amaz alattomban 
halálos sebben ejt.

A Holló mond: jó rokon Zirek, részemről tsak úgy 
gondolkodgyál ám, hogy valaki te néked gonosz akarod, 
mán túl nékem is ellenségem, ha őrökké barátom volt is 
az, de ha örökké ellenségem volt is, ha néked barátod, 
nékem-[91b] is az. Summa summarum, olly addictioval 
vagyok, hogy ha szemem ’s nyelvemben (kik noha két 
nagy custodes corporis) arántad reclinatiot subolfaciálnék, 
mind kettőn simul et semel fel adnék. Mert a’ szeretetnek 
kőtele, a’ maga tetzése után nem nyúl, a’ szükségeseket 
pedig el éri.

Itt már a’ sok adanimatiora lyukából ki búvik, ’s 
Holló szinű barátjával az Eger ölelkezik ’s tsokolodik ’s 
praemissis praemittendis mond: ha kedves vagyok nállad, 
földemet is szeresd inkáb Hazádnál. Mert ubi bene 
ibi patria.

Nem minden jó helly jó mindnyájunk fejének.
Vlysses füstit is sohajtya Földének.

A Holló mond: lakó földednek Aeret nem szollom, 
de a’ helynek bátortalanságát sem jovallom, mert az 
Ország uttya közel lévén, annyi kedvességet nem ád 
az Aer, a’ menyi kedvetlenséget az utazok hoznak ’s
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hadnak. Nékem tettzenék, hogy a’ jó securitásért 
czedelőznél fel ’s rám vigyázva mászkálnál ad tutiora, 
hol tíz esztendeig sem zőrditik annyiszor meg a’ retezt, 
mint itt egy ’s két óra alatt; ott nékem egy Tekenős Béka 
nevű, törpe termetű, ulatson házu bóltos ur barátom 
vagyon, azzal meg edgyezve, a’ bokros familiaritas az 
időnek minden iugredientiait előmenetelesebben temperal- 
hattya. Mert viselt adversitasinknak gyönyörűsége az, 
mikor azokat bátorságoson emlegethettyűk.

Az Egér mond: kívánságodat kedvellem ’s effec- 
tualom is, és a’ mint már szót04) adtam, valahová mint fényes 
nap mégy, én úgy mint árnyék mellesleg járok, és 
valamelyre te, mint köntös ujja hintokázol, én is 
mint az allya fejemen is utánnad hömpölygők. Mert 
magunk haszna nélkül, másnak kárára lennünk, sententi- 
ázoft élet.

Kűlőmben is nékem ez hely, sem ősöm, sem keresetem, 
hanem ez az álhatatlan széllel hánkodo rósz világ, tsak 
ex abrupto vetett vala ide, [92a] melynek fejemet 
verdeső ’s azon által menő sebes habjaitól menyit 
szenvedtem légyen, mostani időnknél az hoszszabb, hanem 
ha in tempore et loco subintellecto, az Istenek nyugodni 
hadnak, svavis editioval annak historizálását tudom én 
unom meg hamaréb, mint te halgatását. Mert az elmúlt 
időnek keserűsége a’ kővetkező őrömnek ed essége.

Az el múlt ’s folyt árvíz, hátul nem tör gátot,
Ki vetett kárral is, sok helyt rakott Rákot.

Itt az Egérrel meg egyezett Holló, annak akarattyábol 
baráttya farkát ragadván tsendes repüléssel, ki viszen ’s 
ki vitetik vala, midőn Hazájokba jutottak volna szokott 
tisztességgel, a’ honn commorálo Béka Gazda obviállya 
őket, ’s Békához alig illő szeretettel ’s aífectioval accep-

15*
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tállya. Mert virtusunknak, azzal élés ékessége, vitiumink- 
nak a’ palástolás késő czégóre.

A Béka azért az Egeret praeveniallya ’s mond: 
az én szerentsémnek legnagyobb ereje ez, hogy illyen 
nemes vendéggel, Kunnyonkat, Palotává tőtte, az időtől 
fogva nagyobb boldogságul vészem, hogy nékűnk atta 
hívének, Vendégi nevét, Collegái kívánt Titulusra trans- 
figuralta. Mert, akkor boldogult a’ Társaság, mikor 
a’ praemittált szeretetnek azt subseqvalo tselekedet 
meg felelt.

Az Egér mond: én a’ szerentsének nagyobb erejével 
kérkedhetem, mert az honnét Feleimre but szokott vala 
hozni, nékem ott mutata örömet, a’ hol másokat lyukról 
lyukra hajtott, ott engemet nyugodalmas palotára hozott, 
mellyet vagy néki, vagy néktek így köszönök.

Múlt buvát felejtse, vőtt jovát jelentse, kit fel vett a’ szerentse, 
Meg ne keserítse, a’ futó szerentse, mert senkinek nem Öttse.

A Holló mond: jo rokon Zirek, ha nem neheztelled 
ígireted szerént, ez hitván világnak veled való Actait, a 
Trinaria concursioban szóld, vagy panaszold, hogy mind 
néked annak számlálása újjá születést, ’s mind nekŰDk 
hallása praevisiot notállyon. Mert ha mindenkor ditsére- 
[92b] tes dolgot nem tselekedhetűnk is, mindazáltal néha 
tsak a’ rosznak elkerülése is hasznos.

Az Egér mond : én Béka barátom, nemzettel Indus, 
hellye is ugyan ott Marót nevű Városból expulsus vagyok, 
ott én egy kan barátnak kalyibájában sokáig lakván 
fészket vertem vala, kinek egy Tanítványa hol eléb, hol 
késébben profontot hord vala, mellyel hitván Barát estvé
ről gondolkodva, ftőstőkőmni appetitussát is alig contentál- 
hattya vala, mind azáltal abban is reservál vala. Mert
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a’ ki minden Vasárnap jól akar lakni, hét köz nap bőjtől- 
liet ntánna. Én pedig a’ Barátnak nem annyira ebédgyére 
mint reservativájára valék intentus, és mikor utcunque 
lakott gazdám Professiora Tanitványi közzé járdogalva, 
ő azokat salutallya vala, akkor a’ reservatum az én éh 
gyomromat proclamállya vala ’s én sem késem vala. 
Mert a’ bőltsek szenvedik a’ hirtelen történt dolgokat 
békével, de a’ bolondok tészik szánt szándékkal a’ sze- 
rentsét mostohává.

Itt pedig a’ recita alatt a’ mit kaphatok vala, benne 
fel is tsapok vala, ’s el is rakok vala. Mert a’ melly vár 
tsak az holnapi praebendárol sem gondolkodik, a’ hol- 
naputánni obsidioban kőlts-puskával lövöldöz az.

Tsinálta volt Isten Kameniczt erőssé,
De rósz Gazdák miá, könnyen lön96) Töröké.

Profontyának héjánosságán teprenkedő damnificatus 
Gazdám, noha minden napi delictaimért gyakron kerget 
vala, de az ő elméjénél serényebb füleim ’s szemeim 
azokat távúiról kerülve, meg hányt keleptzéit ritkán 
reparállya vala. Mert a’ malomban részegedett Lánynak 
nem kell rengetés, álmában is meg őrli a’ fel öntött magot.

Többi közt egy estve Gazdámnak vendége érkezék, 
ki mivel látott, hallott ember vala, jeles dolgokat beszéli 
vala, mellyen Gazdám tsudálkozik vala inkább mint hiszi 
vala. Mert gyakorta a’ távol való dolgoknak beszállásét, 
annak meszszesége inkáb, mint valósága tészi hitelessé. 
[98a] Beszéd közbe Gazdám, néha néha tenerét egybe 
tsattogatván, a’ vendég azt nehezteld vala (melly vétkes 
opinio ellen magát) is illusionak apprehendalván, Gaz- 
dámot severe tractallya vala, melly vétkes opinio ellen 
magát mentő Gazdám nagyot sóhajt ’s mond: oh ’s valyha
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ez őrömtől üres tapsolástol, én is üres lehetnék ’s kegyel
med ratiosa inventiojával e’ tombölásnak véget vethetnék, 
hosszú életedért vajmi meg devotizálnék. Mert méltán 
áldgyuk azokat, a’ kik magok kínyén adták azt a ’ mit 
kívánnánk kell vala.

Itt scrupulussát kérdő Vendégének Gazdám, az Egerek 
ellen instituált panaszszát talám fusius qvam kell vala 
pityeregve deplorála, majd meg is unván a’ Vendég az 
Oratiot. Mert mindenkor hoszszabbak a’ szenvedésnek, 
mint a’ meghalgattatásnak idejei.

Kéretlen adunk mi időt szenvedésre.
Sok sugorgás sem nyér időt könyörgésre.

A Vendég sopánkodó Gazdámot kérdi, ha az Egerek 
impetusokban conformisoké, vagy némellyek némellyeknél 
vehemensebbeké? Gazdám telel ’s mond: többi között egy 
mus nevű, nem tsak úgy mint köz legén viseli magát, de 
invasioval majd majd ugyan Bajnak gyanánt tészen tsatát. 
Mert az éhség fellyűl nyargalodzik a’ Tábori Törvényen.

Itt a’ Cautus vendég Gazdámnak mond, annak a 
többi felett hirjokázásának titkos oka van, a’ mint oka 
vala, hogy ama sűtőné is szitált lisztit a’ szitálatlannal 
edgy árron méri ’s adgya vala.

História. Ez utazásomban fáradtul edgy ismerőmnél 
meg szállék ’s meg hálék, ki midőn tanult embersége 
szerént jól tartott vólna, jeles beszélgetésink után le 
fekvénk. Feleségével kőztők ’s köztem, gyékénnel bé vont 
deszka vala a’ köz fal, kihez képést Társával való beszél
getésit, ad verbum hallom ’s értem vala. Többi közt 
esmérőm Feleségének mond: én holnap a’ Falu eleit 
őszve gyűjtőm ’s ez nemes Vendégem praesentiajában 
hozzám ’s hozzájok illendőképen, ha lesz mivel, |93b] 
jól is tartom. Szomorú Felesége viszszá kotyog ’s mond:
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eszeden beszélleszé, álmot hűvelyeszé, mindennapi fala- 
tyokra árváidnak tehetséged nints, ’s lakodalomra készülsz, 
a’ Credot sem tudod ’s praedikálni akarsz.

Ismerőm Feleségét refutállya ’s mond: a’ te hűtőd 
gyenge, mit sántálsz ? hiszem Istent jo szándékom suff- 
ragál, mit ortzász, nem tudod é hogy a’ mái Gazdagság
nak vastagsága, a’ holnapi örömöt vékonyittya, ennek 
igazságát amaz telhetetlen Farkas bizonyittya.

Historia: Többi között egy vadász Tőrét meg hány
ván, maga meg buvék, tsak a’ Tőrbe egy Őz bornyu 
akada, nagy őrömmel a’ vadász a’ lyukból ki ugrik, 
ijedtében az őz a’ meg ávult lópet meg ránditá, el sza- 
kasztá ’s magát el szalasztá, a’ bus vadász kéz ivét ragadá, 
az őzet meg lővé ’s lábáról le rántá, vállára vetvén, 
mentében egy Erdeire talál ’s hamar trasfigál. A’ bokros 
praedának, bolond sietéssel őrülő Vadász a’ még verdődő 
Disznó körűi vigyázatlanul mészároskodva, az agonizáló- 
nak agyara Vadász uramot egyszer tsapá ’s meg hala. 
Mert el érkezett ott a’ veszedelem, a’ hol meg utáltatott.

Qui non delectatur de Cura agendorum, 
ne Canibus quidem imperare scit.

Ez alatt egy Akolbán jól lakott, ’s kevés űtőgetés- 
sel szalatt Farkas ez hármas dögre bökken, és a’ Faluban 
nyert kékeket ezeknek őrömével kenegeti, ’s minthogy 
nem igen éh, magában igy scrupulizál. E keresetlen jókat 
meg kell betsűlni, mint hogy nem is igen éh vagyok, ma 
talán tsak a’ kéz ívnek idegével tsemegélek, a’ több jók 
pedig, nagyobb appetitusra conservalandók. Mert az egy 
gyomornak roszszul vagyon dolga, mikor soknak emész
tésével vagyon bajoskodása.

E’ sensussal a’ magához is sobrák Farkas, az Ideg 
rágással minekutánna maga alatt a ’ fát eléggé vágta
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volna, a két felé pattant Ijvnak edgyik niankos vége, 
hitván Farkas szivét, tsak egyszer dőfé ’s le ejté. Mert 
a’ magával nem biró szerentséjű ember, mások gonosz- 
[94a]szából, illyen játékot tsinál magának.

Aliena pericula sunt Cautio nostra.

Itt ismerőmmel lcotzodó Felesége, e’ similétől meg
ijed ’s vendegeskedni akaró Urával edgyűtt toppant ’s 
mond: vészem eszemben, hogy az Isteni gondviselésnek 
Credójában betegek, a’ telhetetlenek, kik mivel sna sorte 
nem cöntentusok, úgy a’ meg elégedtek falattyai is, 
soha azok miá, nem securusok. E canis qualitasnak ma 
renuncialtam, azért Vendéged tsak hidd el, van még egy 
kevés Fejér liszt és Eis kása a’ Granariumban, úgy hiszem 
tiz embert meg érünk vélle. Hitván Aszszony, vagy 
fukarságától, vagy gondviseletlenségétől viseltetve, sok 
idők alatt a’ gabonát meg sem tekintette vala, melly 
miá a’ liszt megnyirkasodott vala, mellyet a’ Gazda asz
szony a’ melegre kiterite ’s az Urát melléje űlteté, maga 
más dolog után lön.

Nyavalyás gunnyasztó Gazda a’ szárazto mellett 
addig győkente, hogy a’ Tatskok a’ Lisztet hoszszába 
nyargalák ’s keresztül hudgyozák, mellyből a’ Domina 
lepént sütni, vagy utálá, vagy nem mére, ki tevén a’ 
piatzra, addogattya vala, ’s a’ dolognak én is végét lesem 
’s várom vala, azonban egy liszt kűpetz teli torokkal 
kiáltya ’s mond: szitált ’s szitálatlant egy árron adni, 
nem a’ mi Czéhunkból96) valók, vagy kémségben járok, 
vagy Ország árulok.

Necessitas naturam instituit, quae temporibus parens,
Se ad id, quod usui esse videtur, accommodat.
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Itt az Aszszonyt a’ lisztes Czéh Mester meg ragadá, 
és suspiciora arestálá, a’ meg ijedt Aszszony minden 
firtatás kivűl, a lisztéi, Urával és Tatskokkal mint járt, 
meg mondá, mellyet a’ kandikáló, ’s a dolgot végig 
halgató vendég is asserala. Mert az igaz barátság vagy 
elvészi a veszedelmet, vagy enyhíti a’ szerentsétlenséget.

Finitimi prosunt amici, nocent infensi.

Már a’ Vendég a’ Baráthoz való beszédét bé rekeszti 
’s mond: a’ te ja-[94b]vaidat praedálo Egerek közül 
a’ deciarait Egérnek virilis invasioja sints ok nélkül, 
sőt ha lyukát felásod, vehementiájának okát meg látod, 
Mert noha mondgyák, hogy nints nemesseb dolog 
a’ szabadságnál, de ne hidd hogy hatalmasabb volna az 
Aranynál.

Ha nem hiszed meny a’ piatzra, ’s a küfárok is 
meg vallyák, hogy a’ nemesi szabadság bocskor sem 
lehet ott, az hol az Arany, Corona.

Ne hánd nemességed ha nints bővőn pénzed,
Ki süvegl [így] e’ nélkül, vagy nékem, vagy néked ?

Lapos erszénnyel gazdagodott Gárgyán Gazdám 
káromra született vendégének nógatására ásót, kapát 
hoza, én pedig interim a szomszéd lyukban halgatok 
vala, és titkos sóhajtásokkal, ártalmas intentiojoknak 
repellálok vala, de non obstante eo, hogy nem ők tőtték 
oda, kevés ásással, rá érének, hová conservandi ergo, 
sárgaságban fekvő monetaimat97) rakogattam vala, mellyet 
hogy kaphatának, azzal őkis szinte úgy tapsolának, mint 
adhaerensim jajgatának. Mert, hamis barátság az, mikor 
az egyik a’ gyönyörűségben torkig akar ülni, a ’ másikban 
bokáig sem engedik érni.
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Recte factis non annis metienda voluptas.

Itt én kaptámból ki kopám, vaczkomból ki vásám, 
barátimban meghejánosodám, Hazámtól megfosztatám, 
mert mikor a’ Barát, tsűrki lyukamból mondá, jól hallám. 
Szomorú utamon kullogva, egy ismerőmre bőkkenék ’s 
mondók. Kérlek hány barátod vagyon, mond meg? ki 
felele ’s monda, barátom vagyoné, nintse, nem tudom, 
mert elegem lévén, egyaránt mindenek observálnak, 
hanem várd meg ’s mikor mindenem el vész, hány barátom 
lesz, akkor meg mondom. Mert a’ nagy szerentsének 
mindenkor úti társa a’ hizelkedós, melly a’ nagy szerentsé
nek nagyságát, ’s nem Urát betsűlli.

Ki tednap pénzemért vét vala süveget,
Absque ma nem mozdít, sem sapkát, sem s . . . et.

[95a] Innét elébb men vén, egy udvarló féle mellettem 
el méné ’s tsak felém sem néze, kinek keserű párával 
utánna kiálték ’s mondék: hallád é te álhatatlan homály, 
honnan fútt szél zavart meg ? a’ térdhajtásban mi gátolt 
meg? számból ki menő parantsolatnál eléb nyargaló 
lábad, hol botlott meg ? az az occasionista felel ’s mond: 
mikor gazdag valál, soldosid meg valának, két pénzre 
szorultál, ’s miis félre áliánk. Térd ok nélkül nem hajol, 
ha Inát meg kened jól, úgy tiz óra is dobol, ’s mi 
térdűnkis meg hajol. Interim tanuld meg azt is, hogy 
a’ szegényekkel barátkozni nem is mindenkor egésséges, 
mert a’ szegénység, néha a’ nem magáéhoz is hozzá nyúl, 
et per censequens, sentientes et consentientes egy pohár
ból isznak.

Marha lopó meg hal a’ gége vágásért,
Nyuzásba segítő, nyársba láb tartásért.
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En ez háláadatlan Must refutálám ’s mondók: ha 
a’ barátságos relatiot sem érted sem betsűllőd, a’ lelki 
szegénységnek bóldogságát mit tsepűllőd, hiszem ezeket 
biztattya az írás Meny országgal, a’mazokat fenyegeti 
Pokollal.

Stultus amor nostri.

A koczodó Mus mond: a’ melly szegényeket te 
emlegetz ’s a’ Próféták ditsirnek, azok között ’s ti köz
ietek nec genus nec forma, mert azok e’ világot hagyván 
el, lesznek Királyokká, de titeket világ hagyott el, ’s 
lőttetek koldusokká, amazoknak szegénységek világ ros- 
dájátol lelkeket pallérozza, a ’ ti czudarságtok pedig kiván- 
ságtok czondoráját illyen qualitással gallérozza; Elsőben, 
ez a’ másét kivánnya, per fás ne fás elis vonnya, a’ 
szemérem superláttyát ketté szakasztya, pofához illendő 
dolgokra fakasztya, a’ betsületet hátra hadgya, szavait 
nem recognoscállya, a ki nagyob hűtit megtagadgya, 
Istent el árullya, lelkét kotzkáztattya.

Extrema fames, horribilia foeda mortalibus svadét.

[95b] A ti szegénységiekből néha illyen dolog is jő ki, 
hogy ha nem in facto deprehendaltatik a’ lator, kűlőmben, 
a’ praemittált qvalitásokra nézve, néktek tulajdonittyák 
a’ roszszat, sőt a’ mi terheseb, ha casu quo, efféle sordi- 
dusokban valami találtatnékis meritale, Vertitur in Vitium, 
példának okáért, ha bátor bolondnak, ha vitéz, vakmerő
nek, ha adakozó, Tékozlónak; ha szelíd simplexnek; ha 
resolutus, gravisnak, ha experientiáját ki adgya, tsátsogó- 
nak, ha halgató váznak; ha maga elvont ’s olvasó, phan- 
tasticusnak; ha vig kedvű féleszűnek; ha kőntősős ’s 
asztala jó, hasa Istenűnek; ha mértékletes életű, fukar
nak; ha hon nőtt, putzkosnak; ha látott, hallott, elatus-
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nak; ha edgyes életű, szentség tőrének, ha házas, bujának; 
egy szóval, mind azok, mellyek az Aranyas emberekben 
Virtusoknak, a’ czondorásokban Vitiumoknak tartatnak. 
Mert a’ vox, hajó is a’ Coronának, rósz azért ha botskoros.

In maximis tempestatibus, ipsi etiam Vectores sunt
[consulendi.

En itt a Mus argumentumit, concessával oppugnálám 
’s mondók: igazán beszélsz, mert tsak nem minden 
importantiáidnak, tulajdon casusim tanúi, de van még 
több keserűje is a ’ szegénységnek, melly aránt jól írta 
volt egy jámbor, hogy négy dolognak, nem ér keserű
ségével, gyönyörűsége; ennek edgyike vagyon az Életben, 
másik az Halálban. A Tisztbeli kedvesség nem ér a 
privationak kadvetlenségével. A bűnnek izinél, keserűbb 
azt kővető gyalázat. Az Alamisna nem édes azt kérő 
gyalázat miá. Mert keserves mellyű gyönyörűség az, 
mellynek inotsok az háta.

Méltóság fejünket emeli fel felé,
Irigység v a s  horga rángat s . . . ünk felé.

Itt én a’ szegénységnek praeallegált consequentiaival, 
commovealodám s lyukaimra szinte akkor érkezém, mikor 
Gárgyán Gazdám vendég társával sárgáimat olvassák ’s 
osztyák vala, és hogy divisores Inferni sunt [96a] Assessores 
eléggé recitalám, de non obstante eo, hogy Pokolis 
van ’s ördög is, a ’ mit hová nem tőttek volt, tsak el 
vivék. Interim gondolám, talám a’ lelt jóknak őrülve 
jól isznak ’s jól alusznak, in eo casu én is valamit 
rerapiálhatok, sugorgok ’s vigyázok vala, de a’ cautus, 
versutus és versatus vendég, aránzott két ütéssel úgy 
meg szédite, hogy majd ott éré, oda hagyván aranyamat 
könnyen, el hozám fejemet nehezen. Mert ott kissebb 
a veszedelem a’ hol kevessebb a’ félelem.
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Tutus qui non conscius.

Ez vicissitudok engem a’ telhetetlenségtől nem tsak 
elijesztének, de abból ugyan ki is mosdatának, és látván 
hogy minden insatiabilitasnak veszedelem határa, régi 
helyemre recurralék, holott mind addig commorálok, míg 
Matuka nevű Galamb siucerusom periculosus casussa, 
irn Hollo rokonnal meg barátkoztata, ez is pedig Ngd 
qualitassinak declaratiojával, azokat látni kívánó szememet 
voná vondogalá. Mert a’ kivánt dolgok annál őrvendete- 
sebbek, mennél nehezebben nyerethettek.

Post amissionem bona dignoscuntur.

Ezek nékem a’ meg állani nem tudó szerentsével 
lőtt actairn, kik ex improviso engemet Ngod Udvarlására 
hozának, a’ van hátra, hogy a’ nemes erkőltsűeknek 
generosus rítusok, az én excipialtatásomban observáltassék, 
és a Hollótól hallottam Ngd jeles reliquiai tőllem se 
denegáltassanak. Mert oda jöttem szeretettel, a’ hová 
kullogtam volt gondolattal.

Vera nitens Virtute amicitia, nulla locorum intercapedine 
Obliteratur, nulla temporis diuturnitate senescit,
Nulla taciturnitate minuitur, nulla suspicione 

aut benevolentia dirimitur.

Itt Zirék nevű Egérnek historica diversitassit a’ 
Gazda Béka, nem [96b] tsak el halgatá, hanem officiosé 
resalutalá 's revivificálá, mondván: Mitsoda boldogság 
az, melly a’ teveled való conferentiat adaequalhatná ? 
mitsoda szerentse, melly a’ te veled jöttét közelíthetné? 
ugyanis ha te az én héjános habilitásommal gyönyörködni 
kívánsz, én annál inkáb perfecta dexteritasodtól egyebet 
mit deprecalhatok, ennek mutua continuatiojához a’ mint 
hogy mindenikűnknek kedve van, úgy egy más aránt,
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egy aránt hihetünk. Jo rokon Zirék praemittalt stylusidból 
úgy concipiálok, hogy kinek kinek nem tőbről tőbre 
aspirálni, hanem a’ donum continentiaet megbetsűlni egés- 
ségesebb, és az imaginált dolognak űzésénél a’ késznek 
megtartása tisztességeseb. Mert a’ szerentsének semmi 
ajándékával bé nem telnek, kiknek kívánságokat az 
okosság meg nem határozta.

Nihil unquam, quod satis sit, avarus accipere potest.

Példa im ez Matska. Historia. Egy Homonak egy 
Matskája vala, nem éhezik vala, de a’ naturalis aviditas, 
soha a’ Matskát nem contentálhattya vala, hanem kapdosni 
divágal vala, a szomszéd Galambjaira is rá méné, de 
ott is a pásztor szemes vala, úgy hogy az, a’ Matskát, 
a’ Matska a’ Galambot lesi vala, nyavalyás Matska a’ 
Galamb Búgba bé sem buhata, hogy az hátán bot 
suppana, tíz körméről le huzák ’s megnyuzák, ’s exempli 
gratia suspendálák, Gazdája tyuk keresni menvén a’ 
Matskára talál ’s igy lamentál: ha éheztél vólna engem 
citálhatnál, de el hiszed már, hogy a’ melly hasnak nem 
elég a zabja bőre megtöltésére, elég a’ szalmája. Mert 
a’ Juh attól dőglik meg, a’ mit leginkáb kíván.

Achillesnek Troja elég lehet vala,
De tőbre ásítva, mérges nyíllal hala.

Méltó azért hogy teis, a’ telhetetlenségnek illyen 
szomorú consequentiait observalva, világ javaiból falattal 
vedd ki étedet, kunyho-[97a]val örökségedet, a’ tőbbiért 
ne perely, hadd ördögbe, ne siettesd veszedelmedet. 
Mert pénz nélkül is a’ spiritualis habilitast bé Írják a 
Mennyei Zászló alá, de bőltseség nélkül tsak a’ kufárok 
közt fitogathatod a’ mankót. Azon se busuly, hogy
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Hazádtól távoztál, mert a’ virtus mindenütt ott hon van. 
Kintsedet se sirasd, mert a’ sem űl senkivel vas ászkon.

Jámbor eleink azt hadták, hogy hat dolognak 
állandóságához ne bízzunk. Első az árnyék, mely egy 
szempillantásban oda lesz. Másik, a’ szükség szülte 
szeretet, mert marczona okkal el kopik. Harmadik. 
Aszszonyom barátsága, mert haraggal fel bomlik. Negyedik, 
a’ szép Ortza, mellynek holnap azt mondgyák, hogy 
tunc fűit. Ötödik, a’ Has kenés mert nem edgyez a’ vég
gel. Hatodik az ebverte, mert ez is, minden éjjel mással 
háló Menyaszszony.

Maié sperandum de ea, qvae foris pulchritudinis
[laudem qverit.

Ellenben a’ Sacra Sapientia oily jószág, melly meg 
sem hal, meg sem vénül, a’ rosda sem észi meg, ’s a’ 
penész sem emészti, a ’ lopo sem lopja el, a’ Tolvaj 
sem fosztva el, egy szóval olly kíntsűnk, melly holtunk 
után is beszélli nevűnket. Mert minden egyéb virtusink 
tsak egy Ember életéig tartók, de köz haszonra le tőtt 
bőlts irásink, világgal végeződnek.

Ezekre pedig noha mást is te taníthatnál, mindazáltal, 
mint jódnak őrülő Társod ’s nem Tanátsod, akarám 
praesentiádban ezeket repetalnom, mert az igaz bőltseség- 
nek, restség nélkül való baráttya a’ serény gyönyörűség, 
halálos ellensége az unalmas fáradság.

Mán túl, vagy hívednek, vagy barátodnak tartasz, 
szabad légy vélle, de hogy ’a Serena Fiduciat akár 
mellyik mellőlis separáld, ellenzem. Mert a’ Nap 
világosittya meg a’ Főidet, az én Tudományom pedig hű 
barátom fényesgetésével tündőklik.

Valahová a’ Nap fényével béláthat,
Böltsesség világa oda mind elhathat.
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Itt már az Holló is közikbe szoll, ’s régi Társának 
a’ Tekenős Békának [97bJ mond: sincere cselekedéd, 
hogy engemet hazugságban nem hagyál, hanem ujj 
Collegánk előtt, a’ 161 a’ kinek mondottalak, kérlek 
tovább is alkalmaztasd úgy magadat, hogy ha elsőben 
igazat mondottam, ezután se hazudgyak, szerentse adta 
barátunkat tractáld úgy, hogy generositásodban lásson 
többet, mint sem hallott. Edgyűtt azt olvastam, hogy 
egy valaki, más hiteles baráttyának Ajtaját késő estve 
megzőrdítvén, a’ már lefekütt Gazda, igaz dolog szaváról 
a’ zőrgetőt meg esméri, de idő után jöveteknek okát 
nem érti, hármat mindazáltal gondol ’s mind a’ három 
aránt kezén viszi a’ requisitumökat ’s ajtót nyit, a ’ 
köszönet után baráttyát a’ Gazda praeveniállya ’s mond : 
minek előtte szolnál, három okát gondolván jövetelednek, 
hogy sokat ne temporizállyunk, im hol vadnak a’ 
remediumok, ha pénzed nints, ihon egy satskó Tallér; 
ha bajnokod van, ihon a’ Dőmőtzki, ha belső Tűz éget, 
ihon a Fraj.

Itt a ’ váratlan ’s bokroson gördült szerentsét látván 
a’ zörgető amicus, mint mind három nélkül vacuus, 
a’ fegyvert kezébe, a’ pénzt a’ sebbe, a’ Frajt ölébe 
vévé ’s dolgára méné, első nap a’ pénzel Creditorit 
contentálá, másnap a’ Dákossal bajnokját le vágá, 
harmadnap a’ harmadikkal a’ Tűzet is meg oltá; post haec, 
hogy a’ világ nints egy igaz barát nélkül profitealá, 
tsak hogy nehéz rá találni, azt mondá. Mert mi haszna 
beszéddel jól tenni, ha a’ valóságra megholt a’ segítség.

Amicus, qui non tua diligit, sed te.98)
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A „Horologium Turcicum“ két kéziratban maradt fent. Az 
egyik egy levélnyi töredék, melyet Koncz József fedezett fel s 
közölt (Tört. Tár 1884. évf. 201. 1.). Avval a megjegyzéssel adta 
ki, hogy egy munka bevezetésének első tisztázott lapja s minden 
arra mutat, hogy e munka nem más, mint az, melyet Rosnyai 
börtönében fordított. Úgy látszik, nem ismerte a m. nemzeti múzeumi 
másolatot, mely oda öt évvel korábban került, mert az avval 
egybevetés után könnyen megállapítható, hogy a Horologium első, 
előszónak szánt lapja (melynek mi adtuk e címet, az eredetiben 
nincs semmi felirata) s egy pár érdekes variánst nyújt s talán 
ez az a már akkor is megrongált kézirat, amelyről a m. n. múzeumi 
másolat készült. Ez előszót akkor irta Rosnyai, mikor a fordítás
hoz fogott, minden valószínűség szerint szamosújvári fogságában, 
hogy megmutassa hazájának s Apafi fejedelemnek, hogy nem 
hiába taníttatták török tolmácsnak. A másik nevezetes adatbenne> 
hogy kiadásra szánta művét.

A másik kéziratot a Rosnyai-rokonság egyik tagja, Irányi 
István eperjesi törvényszéki bíró (valószínűen ugyanaz, akit Tompa 
baráti köréből ismerünk), 1879-ben érdekes levél kíséretében 
küldte el Pulszky Ferenchez s az ő útján azután a M. Nem
zeti Múzeum kézirattárának ajándékozta. A levél így hangzik: 
„Eperjes 1879-ki Sept. 9-ke. „Illustrissime, nec non Magnifice 
Francisce! Tisztelettel s baráti üdvözlettel járulok magas múzeumi 
főnöki színed elé, egy szerény ajándékkal: „dat pira, dat poma, 
qui non habet alia dona!“ E könyv (— nem tudhatom ha eredeti 
kézirat e, avagy csak másolat? — nagyatyám után 50 év óta 
jött birtokomba s csak a múlt évben találtam rá újra a régi lom 
között. Horologium Turcicum idősb Apafi Mihály fejedelemnek 
kétszáz évvel ezelőtt Marosvásárhelyi Ro’snyai Dávid által mulat- 
tatására szerkesztve, ha nem is egyéb, de tán nyelvészeti tekin
tetben érdekes lehet tán s annak elhatározására hová való legyen? 
Múzeum? Magyar t. academia? vagy újra csak a lomtárba? Te 

Rosnyai D . : Horologium Turcicum 16



242 JEGYZETEK.

tisztelt tudós jó Uram, emberem, barátom Feri! arra T e vagy 
hivatva; miért is bátorságot vettem magamnak azt neked, — akár 
in usum Delphini — alkalmilag Hazslinszky Frigyes barátommal 
átküldeni. Tisztelet s barátsággal üdvözöl régi híved és volt oskola
társad Irányi István m. p. (Külső cím: Pulszky Ferenc úrnak t. 
ez. tisztelettel Budapest a Muzeum épületiben, (egy könyv[v]el 
alkalmilag.)“ A fedél belső oldalán még ez a bejegyzés van: „Irányi 
István eperjesi törvényszéki bíró ajándéka, 1879 augusztus 5.“ 
Ugyanez a korábbi birtokos a címlap felső részére (4a) ezt.irta: 
„Vegye hasznát a ki megbecsüli annak ajánlja azt ezen könyvnek 
egy félszázad óta tulajdonosa. Eperjes 1879 Sept. 9k. Irányi István 
mp. kir. törvényszéki bíró.“ Az előbbi tulajdonosokról az első 
levél e XVIII. századi bejegyzés tudósit: „Spectabilis ac G(ene)- 
rosus D(omi)nus Michael Szilágyi de Akosfalva Incl(itae) Sedis 
Sicul(orum) Marus alter ordinar(ius) V.(ice) Iudex Regius dono 
dedit. Stephjanus] Halmágyi mp.

A jókarban tartott fekete félbőrbe kötött folio-alakú kézirat 
m. n. múzeumi kézirattári jelzete: „Föl. Hung. 937“. Kétféle lap
számozása van, számozógéppel, mely elől az üres lapokat nem 
veszi számításba (94 levél), a másik íróónnal számozva : 1—3 levél 
üres, 4a levélen van a cím, 4b: üres, 5ab: üres, 6a; [Előszó] 6b, 
üres; 7a-97b levélig tart a szöveg, mégpedig 7a-22a: Ez könyv 
eredetinek módgya ; 22a-54b: Első rész; 55a-80b: Második rész; 
81a—97b: Harmadik rész. Végül kb. 37 levél (beírott vagy tiszta 
levelek voltak-e, nem lehet megállapítani) ki van vágva. XVIII. 
századi másolat. A Naptárfeljegyzések között 1715 január 9-böl 
Rosnyai D. Sámuel nevű fiának ezen jegyzetét találjuk: „9. prae
sentis kezdettem az Turcicum Horologiumnak Írásához, kérvén az 
Istent segillyen boldogul kezdenem és végeznem az ő dicsössé- 
gére“ ; ugyanezen hónap 31. napjáról; „31. Fogtam az Turcicum 
Horologiumnak Írásához Istenem ö szent Felsége segítségéből 
kérvén ő Felségét, adgyon nékem szegény szolgájának boldog 
előmenetelt benne az ő Felsége nevének ditsősségére és háláadás- 
sal való emlegetesire“. (Simonfi:R. D. naptári följegyz. Kol. 1914. 
14. 1.). Ezt csak a másolásra érthetjük s nem lehetetlen, hogy 
éppen a Rosnyai S. másolata a múzeumi kézirat. A M. Könyv
szemle (1879. 350—1. 1.) rövid ismertetése azt mondja, hogy 
„Szilágyi Sándor jeles történészünk véleménye szerint Rozsnyai- 
nak ugyan nem autograph kézirata, hanem valószínűleg közel egy-
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korú másolat“. Maga Szilágyi S. a „TurulJ-ban (1884. 170. 1.) már 
azt írja: , egy későbbi, Tordai által készült másolata megkerült s 
a Múzeumban őriztetik“. Jtt tehát határozottan Tordainak tulajdo
nítja a másolatot.

Kiadásunkról megjegyezzük, hogy az betűhív s az eredetinek 
következetlen helyesírási sajátságait is (nagy- és kisbetűk követ
kezetten használata, ékezet hiánya, az ö és ö hangnak néhány 
kivétellel egyformán való jelölése stb.) híven igyekszik feltüntetni, 
de nyomdatechnikai okokból mellőznünk kellett az olvasást egyéb
ként is megnehezítő f különjelölését.

*) A Koncz-féle töredékben: embereknek.
2) Koncznál: erőszak alatt nyegö nevemnek megvetéséért. 

Az erőszak alatt azt hisszük, hogy letartóztatása, azaz fogsága 
értendő s ez is bizonyíték lehet arról, hogy fogságában fogott 
hozzá a fordításhoz.

3) A Múzeumi példányban: szenvedő tanulásom. Itt a Koncz- 
féle töredék szövegét fogadtuk el, megjegyezve, hogy. a nehezen 
olvasható szöveget Koncz így közli: szcr\zett tanulásom, amiből 
arra következtethetünk, hogy ugyanez a szöveg lehetett a múzeumi 
példány másolója előtt, csakhogy ő ezt a szórészletet másként 
olvasta vagy egészítette ki.

4) A Koncz töredéke így közli: haszontalan sárba [doba\tattá- 
soknak.

ö) Koncznál: conditio.
6) Koncznál: stinat.
7) A Hümájun-náme perzsa szó: (hümájun) =  felséges,

királyi, császári, <u\j (náme v. námeh) =  könyv. (1. a Bevezetést).
8) Raji Dábeslim, Gallandnál: Dabchelim; Dábeslin rája v. 

rádzsa (király); Bratuti mindig Dapeselino-t ir.
9) I. Bajazid v. Bajazed szultán 1389—1403, I. Mohammed 

v. Mehemmet 1403—1421, II. Murad 1421—1451-ig uralkodott.
10) Ebből az látszik, hogy a fordító nevéről Rosnyainak nem 

volt tudomása s így azt sem tudta, hogy azt 'Ali Cselebi ben- 
Száleh, vagy ami mindegy (az arab ben =  a perzsa szádé v. 
záde): Szalihszáde 'Ali Efendi drinápolyi mukderisz és akadémiai 
elöljáró 1520—1566 között, valószínűen 1523-ban fordította és I. 
Szulejman v. Szolimán szultánnak ajánlotta. L. Ed. v. Adelburg 
Auswahl türkischer Erzählungen aus dem „Humajun-namé oder 
Kaiserbuch“ I. Hert. Wien 1855. XI. lap és Bevez.

16
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!1) Mind a tizennégy rész tartalmát röviden felsorolja (habár 
nem a török szerkezet után) Binder Jenő az Egy. Phil. Közi. 
1891. évfolyamában megjelent „Kalilah va Dimnah“ c. tanulmá
nyában. L. itt 62—66. 1.

la) E cím nincs a R. kéziratában, de megjegyezzük, hogy az 

egyes meséket az eredeti (elbeszélés) eimmel megjelöli,

ezt fordítja Bratuti és Rosnyai Históriá vá.], Galland coníe-tal; az 

eredeti a verseket is megjelöli ( (bejt) stb.) Bratuti ezt is követi 

„verso“ jelölésében, Galland és Rosnyai elhagyja

13) Jlíi_yLjb Hümájunfál,Gallandnál:Ilumaiounfal,c’est-á-dire, 
Heureux augure, mivel ez arab szó : JVi =  előjel, ompn, tehát csá
szári előjel, tehát R. az arab nyelvet nevezi szerecsen nyelvnek, 
Bratutinál: Rey Afortunado.

•s •

14) Gallandnál: Khogesteh-raT, ou Heureux conseil, 

Bratutinál: Consejero sabio.
16) A. m. másén.
16) Itt kezdődnek Rosnyai verses axiómái s szükségesnek 

tartjuk megjegyezni, hogy Rosnyainak a Horologiumban foglalt 
versein kivül más versei is régóta ismeretesek és nyomtatásban 
is megjelentek. Gróf Mikó Imre az Erdélyi Történelmi Adatok 
II. kötetében (Kol. 1856. 309—349. 1.) három kézirat (1. Pekri- 
nek, 2. gr. Bethlen Miklósnak ajánlott Benkő-féle másolat, 3. a 
kolozsvári ev. ref. kollégium másolati példánya) alapján kiadott 
egy török Athnáme-gyüjteményt, melynek címe: „Diplomata Por
tae Ottomannicae juxta Principatum Transsylvaniae collata“ s 
összeszedöjük és fordítójuk kétségtelenül Rosnyai Dávid volt. 
Egy részüket Szilágyi S. újra kiadta „Rozsnyai D. tört. marad
ványaidban. Ezekben vannak az egyes Athnámék után azok a 
versek, melyeknek a szerzőségét is többen Rosnyainak tulajdonítják. 
Itt a Mikó kiadásában Báthori Zsigmondról, Bocskairól, Báthori 
Gáborról, Bethlen Gáborról és I. Rákóczi Györgyről irt versek 
vannak, ehhez járulnak a Szilágyi S. most említett kiadásában a 
Brandenburgi Katalinról és II. Rákóczi Györgyről irt versek. Itt 
azonkívül a Bocskairól, Bethlenről és I. Rákóczi Györgyről irt 
versek újra le vannak nyomatva. Megjegyezzük, hogy a Bocskairól 
szóló verset Thaly Kálmán is újra kiadta (Mikó kiadását nem
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vevén észre) evvel a címmel: „Rákóczi éneke Bocskairól. A XVII. 
század végső éveiből. Második Rákóczi Ferencznek Bocskay 
Istvánról íratott versei“. Jegyzetéből megtudjuk, hogy Sinay 
Miklós kéziratgyüjteményéböl Révész Imre közölte vele, aki sze
rint valószínűen a Batthyányi prímás levéltárából másoltatta azt 
Sinay. (Adal. I. 285—6. 1.). A Századok 1872. évi. 56. lapján —г 
aláírással megjelent cikk figyelmeztette a kiadót arra, hogy ez 
már megjelent s erre ugyanott a 197. lapján Révész Imrének van 
egy rövid válasza, melyben azt írja, hogy Sinay gyűjteménye 
12-ik vagyis quarto 2-ik kötetében a 408. lapon nyilván és hatá
rozottan ezen cím alatt áll ez ének: „Második Rákóczi Ferencz
nek Bocskay István fejedelemről íratott versei“. De ugyancsak 
az ő közleménye értesít arról is, hogy ugyanazon Sinay-kötetben 
nehány lappal odább ott áll ez a cím : „Rosnyai Dávidnak Erdély 
országának némely fejedelmeiről való versei“ s kezdődnek e 
versek Báthori Zsigmondon s végződnek II. Rákóczi Györgyön. 
Itt van — úgymond — némi csekély variánssal (tehát másod
szor) a Bocskayról szóló versezet is. Ferenczi Zoltán az írod. 
Közi. 1891. évf.-ában 437 — 55. lapon közölte „Cserei Mihály nehány 
ismeretlen versét 1690—98-ból“ s ezek közt is megtaláljuk a 
Bocskayról és Bethlenről írt verset (454—5. 1.). Ezek a kolozs
vári naptár 1690—5. és 1697—8. évfolyamaiba vannak beírva. 
Érdekes véletlen, hogy a Rosnyai örököseinél is fennmaradt a 
Rosnyai Dávid életére eső időből 17 kolozsvári kalendárium s 
az előbb említett évfolyamok onnan mind hiányoznak az 1692. 
évin kivül, de Simonfi szerint ez az egy nem is a Rosnyaié volt, 
hanem Jenei Mihályé, a R. unokaöccséé. A két Rosnyai-féle verset 
Ballagi Aladár az ír. Közi. 1892. évf. 70—1. lapján („Cserei vagy 
Rozsnyai?“) reklamálta vissza Csereytől s szerinte a Rosnyai 
versei közül kettő Csereynek megtetszvén, azokat kétheti idő
közzel (1697. aug. 12. és szept. 1.) beiktatta a maga gyönyörű
ségére tartott kalendáriumi verseskönyvébe. Ballagi öt költeményt 
(Báthori Zs., Bocskai, Báthori G., Bethlen, I. Rákóczi Gy.) említ 
fel s megjegyzi róluk, hogy mivel egyaránt historizálók, egy
ugyanazon formában tartvák, s még terjedelmük is jóformán 
egyenlő, ebből következtethető, hogy az athnámék fordítója maga 
írta az említett öt verset. Mint láttuk, nem öt, hanem hét versről 
van szó t. i. Ballagi csak a Mikótól kiadott öt verset említi, holott 
a Szilágyi Rosnyai-kiadásában is van kettő Brandenburgi Katalin
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ról és II. Rákóczi Györgyről s ezekre is illik az előbbi követ
keztetés, amelyhez magunk részéről a Rosnyait annyira jellemző 
gúnyos hangot adnók, mint közös sajátságot, amelyek szintén egy  
szerző művének mutatják e verseket. Az is figyelemreméltó, hogy 
R. Erdély történetéről szóló nagy munkája az Apafinak ajánlott 
eredeti példányába (M. Nemz. Múz.) a verseket beragasztott kék, 
sárga, veres (Erdély színei) papírra firta le (Szilágyi: Rozsnyay 
maradv. 19. 1.), valamint az is, hogy e dedikációs mű címe csak
nem ugyanazokat a fejedelmeket emeli ki, akikről e versek 
szólnak.

Mivel e költemények szétszórva jelentek meg nyomtatásban, 
azért közöljük itt azokat, megjegyezve, hogy az eredetieknek, az 
athnáme-fordítások után állván, nincs címük s itt mi láttuk el 
avval.

Báthori Zsigmond.

Másik Polycrates valál szerencsével,
De nem tudál élni vélle s az idővel;
Addig főzéd étked: hopp itt, hopp ott levél — r)
Két helt halál belé, hol testtel, hol szívvel.

Lesz vala határunk, ha tudsz vélle élni,
Mons Haemus, Dunán túl tudna erről szollni,
De már vélled együtt — azt merjük mondani,
Amit elmulattál, nem fogjuk elérni.

De nagyobbat mondok s azzal rekesztem bó :
Még feles ármáda sem hathata úgy bé,
Mint te egy szál karddal vágtál vala jól b é ;
De addig löl ki s bé — más füte neked bé.

Bocskai.

Vajha Szent Istvánnak Bocskai Istvánja,
Corvinus Mátyásnak Iktári Gáborja,
Hevenyén nyomokba béhághatnak vala,
Megvolna szalonnán mind sódar s mind órja!

') A rím lével-1 kívánna.
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Beh szépen kezdődők e seculum veled,
Be rútul végződik maholnap kívüled,1)
Mint vagyunk s mint leszünk, nincsen benne híred,
Már mi csak sóhajtunk s úgy említünk téged.

Kátainak mérge megevé fejedet,
Nem száná nemzetét, sem a te ügyedet:
Örömest meghalna, úgy sirat tégedet,
De tarde fabulái, megiván véredet.

Báthori Gábor.
Báthori Gábornak bátor vala szive,

Ő rend n kinek volt hasonló ereje
Erdélyben ? Nem szollok — higyjed — hizelkedve :
Igazán volt néki Báthori a neve!

Vala Báthorinak esze is elhigyjed,
De supplicans dámák csalák meg igy higyjed;
Nem ö kezdte elöli, ha mondják, se higyjed:
Urak kötötték rá feleségek, higyjed.

Lőtt volna ő jókkal incomparabilis :
Mind mezőn s mind otthon volt ő probabilis ; 
Kardlekötve holt meg, mert volt horribilis —
Két gyilkos kéz miá lön lamentabilis.

Bethlen Gábor.
Bethlenből királlyá érdömmel lőtt Gábor!8)

Vajha látnád mint nyeg sajtóban sok jámbor.3)
Magyar nemzet vala veled bátor tábor!
Már nem vagyunk bátor, mert te se vagy Gábor.

A pénzt nem szeretted soha, csak úgy mint pénzt, 
Igaz, hogy lehordtái Lompostól sok erszényt4)
De nem voltál te György, sem Lupuj e szerént5) 
Világszerte tötted a sok jótéteményt.

*) így a Cserey Mihály-féle szövegben is. Más vált. Ki tudja, 
hogy fogy el. 2) Más vált. B. királlyá emelkedett G. 3) Van é 
híred benne: törvényt kér s. j. 4) Más vált. Noha lehordtái te fel- 
jülről s. e. 5) E sor mutatja, hogy nem egykorú a szerző.
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Nincsen vétek nélkül róllad sokat szollni,
Sokkal nagyobb vétek nem is emlegetni;
Egyebet nem tudunk felőlied mondani,
Csak használnánk vélle s nem szánnánk kivájni.

Brandenburgi Katalin.')
Sütve tévé alád sánta szolgád Balling,

Azt mondák portán, hogy Csáki a farmatring;
Elfogya miatta mind féning, mind selling:
Gazda is végre lön csak egy bitang cvincig.

Fárad a melletted király bátyád svecus,
Amaz híres vitéz Gustavus Adolphus,
Szólla portán érted, lenne tiéd a ju s :
De nem nyerhető meg a svecus legatus.

Sógorod vén Bethlen sokszor inte téged,
Jó lesz vala dolgod, ha szavát bévégyed,
De az oldaltanács addig szóra téged,
Mig mindent elcsala s koldulás lön véged.

I. Rákóczi György.
Hol vagy pénzgyüjtéssel hires gazdag gazda ?

Ma is sir miattad sok szomszéd barázda.
Kihordád pénzünket Patakra s Munkácsra,
Marada rollad ránk csak rongyunk galléra.

*) Brandenburgi Katalinról, Bethlen G. özvegyéről a Laskainak 
tulajdonított Pasquillus is megemlékezik négy sorban. Ez a négy 
sor a pasquillusból kiírva külön is forgalomba került, legalább úgy 
olvassuk az Érd. Múzeumi könyvtár egy XVII. századi feljegyzé
sében, mely ama pasquillushoz variánsul is szolgálhat: „Catharina 
Asszony szépen üly az lovon, | mikor vadászni mégy Tsákival egy 
utón, I Czafragot szoknyadbul had(d) hogy csináltassan, | miatta 
lehet még pendelyed is vászon." Más írással más változat: „Alias. 
Megytréfállad magod Catharina Asszony, | Penzed eltekkozlád mely 
neked nem hosszon | az ki te latrad volt, most árulód azon | Cháki 
mijatt leszen pendelyed is vászon.“ V. ö. az ír. Közi. 1897. 49 1. 
közölt pasquillus-részlettel Ezt azért közöljük itt, mert ez az egész 
költemény is olyan, mintha egy pasquillus-töredék volna.
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Igaz jó öreg György, valál jó őrálló,
Haza s nemzet körül szemes talpon á lló ;
De potens szomszédod nem vala duráló,
Successio kül is valál praetendáló.

Nem- volt haszontalan gyűlt pénzed fiadnak,
Mert ha kiolvassa azt fia fiadnak,
Azt sugák: megéled holt lelke apjának, 
így szegék meg inok töltött bialidnak.1)

Istennél szerencséd oly nagy mértékben volt, 
Minémü előtted egy Princepsben sem volt;
Ki vont két császárral ujjat, hogy meg nem holt,
De rajtad mind igy is nem lön sem rés, sem folt.

Harcolál s jól kötél elsőbben szultánnal,
Hasonlót követéi a más nagy császárral: 
így bánál te kétszer mind konttyaí, kalappal!
S mégis jól halál meg szép s csendes regnummal.

II. Rákóczi György.

Hired vala nagyobb világon, mint erőd,
De mást monda Sebes s Boros, két jó hősöd.
Fél napkelet s nyúgot tőled tőlök bévöd,
De contrát fúva ki Váradon agy velőd.

Ha Hector voltál is, sok volt két Hercules,
Fél csapás két császárt nem vág le mert fe les;
Annyit keresett volt néked csak a köles,
Ha ne[m] szánd, lész vala másodszor Achilles.

Jenő alatt vezér tenéked Váradra 
Megizente vala, menj hozzá táborba,
Ismerd megalázva, hogy ki urad ura,
Meglészen bizonnyal uraságod adva.

De potiorb lön itt a konty a kalapnál 
S a pataki tanács Barkóczi Lászlónál.

') Bivalbörbe varrt aranyaknak (Szilágyi S. magy.); Mikónál 
Bili adnak.
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Kész vala elmenni, életével kínál,
De nem kelle a jó, ám veszénk Gyalunál.

Megkinála Isten tégedet háromszor,
Szelepes- s Hornon között első indulatkor,
Másszor tatár által hazaszaladáskor,
Végre vezér által Váradon létedkor,
De vak Isten nélkül akárki mindenkor.1)

Rozsnyai egyik 1660—1670. évi Naplótöredékében szintén 
van két vers (Szilágyi—Rozsnyai maradv. 266—7. old.), az egyik: 
„Igaz Isten kinek nagy hatalma felnőtt“ kezdettel. Ez a versszak 
Rimay „ Legyen jó idő csak, fecske száll házamra “ c. szép 
énekének 6. versszaka, csakhogy itt kegyes Isten stb. szavakkal 
kezdődik, egyébként jelentéktelen módosítást nem számítva (Rimay 
Irgalma oszlopa, it t : Irgalmas oszlopa; Rimay: Vigasztald lelkemet. 
it t : V. fejem et; Rimay : Hadd lássak jó időt, i t t : jobb időt) a kettő 
egyező ; a 2., 3., 4. versszak egy másik énekből van véve, t. i. 
a Balassa—Rimay „Istenes énekei“ függeléke gyanánt közölt 
„Ifjúságom vétke gyakran ju t eszemben“ kezdetű ének 9., 10. és 
7. versszaka. A másik ének:

Sokan akarnának uraságban élni 
Alacsony rendektül nagy fen tiszteltetni,
De virtusnak útját nem akarják nyomni,
Aki az alsókat szokta feljül rakni.

Ennek mi az oka, útja mórt darabos,
Nyegédes ifjaknak nem szintén humoros.
De ha meggondolnák bizony volna hasznos,
Mert tűrések után az jóknak sok jót hoz

Ez ellen valók már Vitium szolgái.

Itt félbemaradt a vers, valószinüen ezt is valahonnan másolta 
ide, mint ez elsőt. Ugyanitt 2b levelen : „ Vox Plutonis. Et me tam

‘) E sor helyett a Kornisnak ajánlott latin példányban ez 
á ll: Igazán mondja azt a török, hogy mikor arcul csap az Isten, 
szemet beköt akkor. (Rozsnyay mar. 253. 1.) A mii csakugyan 
török deáktól eredhet.
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angusto in Regno et pone esse locatum | Quo innumeri veniunt 
mortales qualibet hora | Omnes Iudei, Tureae omnes, non tamen 
omnes I Christicolae (fateor), sed certe portio maior | Huc huc des
cendunt, haec ad vivaria currunt. 3» lev .: Privatum Commodum 
occultum secretum, longum consilium perdidit Regnum Hungáriáé 
etc. — Omne regnum in se divisum desolabitur etc. Sunt etenim 
Docti re pauci, nomine multi, | Quippe solent multi praesentem 
extollere dictis | Semper adulantes, ut veri habeantur amici | Quippe 
honor est soli virtuti debita merces. | Illa diu durant, animisque 
tenaci haerent | Quaecumque a primis Nascentes hausimus Amicis | 
Degener informis, mentito nomine Cygnum | Graculus appelat sese, 
Cornicula pennas | Pavonis furata, cupit Pavo ipsa videri | Sed 
natura vetat, quae nobilitatis origo est.“ A „Vox Plutonis“-ról meg
jegyezzük, hogy az a Felvinczi-féle Comico-tragédia tartalmát 
fejezi ki. A Privatum Commodum a Commune Bonummal együtt 
megszemélyesítve szerepel a „Pasquillus de miserrima Patria nostra 
Transilvania“ c. komédiában, melynek kiadója (Gyárfás) „Comoedia 
Erdély siralmas állapotjárói“ címet adott s jezsuita drámának 
tartott. Sokkal valószínűbb a Szigetvári feltevése, aki prot. iskola
drámának tartja (ír. Közi. 1910), s az „Ex Societate Jesu Johannes 
Vilhelmus Doctor Poeseos“ (1668) csak álnév lehet. A törökre 
való gyakori hivatkozás, a régi fejedelmek emlegetése, verselési 
módja, pasquillus-jellege, a 28. lapon a tökkétszem emlegetése 
(v. ö. Hóról. Tűre. 92. 1.) stb. miatt nem tartjuk valószínűtlennek 
a Rosnyai szerzőségét sem. A Naplóban van még egy vers, mely 
valamely énekeskönyvből vett idézet lehet.

Ne késsél, Úr Isten, hogyha neked tetszik,
Mentsd meg az Izraelt, mert rabságban fekszik; 
Tiszteleted nélkül szüntelen gyötrődik,
Melyben ha soká lesz, gyarló s elaluszik.

17) A régiek gyógyszerei közt sokszor előforduló szer itt 
folttisztítószer értelemben használtatik.

18) Ilyen makámeszerű rímes próza a fordítás más helyein is 
többször előfordul és tudatosnak tekinthetjük.

19) Berehmen =  bráhman v. brahmin. Az eredetiben rendesen
|/V,5CS- (_$b _L> (Bidpáj hekim) néven szerepel (1. 1835. kiad. 30, 
31. 1.) A hekim-ről 1. a 33. jegyzetet. A Galland szövege is meg
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nevezi a bráhman nevét: Bidpai-1 („Dabchelim, ее puissant Roy 
des Indes, gouverna outrefois par les sages Conseils du farneux 
Bidpai“), innen a Galland fordításának címe is. Bratutinál: Key 
Dapeselino és Doctor Bidpai (medico piadoso) Rosnyai átírásában

20) Ez a cim nincs a kéziratban.
**) így ! E szót sem a Nyelvtört., sem a Tájszótár nem is

meri, a török (ill. arab) kölcsön szóra j ( s z e r m e d )  lehetne

gondolni, melynek jelentése : örökkévaló, tartós, Fraschery Samy- 
bey szótárában: (éternél, durable).

S2) E címfelirat nincs a kéziratban.

sí) Az eredetiben (dAliyr> Huseng) és Galland szövegében 
nem Világbíró Nagy Sándor, hanem HouschenJc király („maítre du 
monde“) Bratutinál: Monarca Husench Dabselim van. Ez a Huseng a 
Sahnáméban is szerepel, mint a Feridún előtt élt öt király másodika, 
Sziamek fia, aki a vas használatára tanította meg az embereket. 
A Világbíró jelző Rosnyai tört. művében a török császár címe
ként szerepel a Géczi András-féle okmányban (R. D. maradv. 52. 1. 
L. erről bővebben Király Gy. Világbíró Nagy Sándor mondája a 
m. irodalomban. írod. Közi. 1918 (a bevezetésben).

21) Eddig tart a Világbiró Sándor (illetőleg Huseng) testa
mentuma, de a R. szövege ezt nem jelzi új sor kezdésével.

S5) Bratuti szövegében Ciudad de Serendib, Gallandnál „L’Isle 
de Sarandib“ azaz Ceylon-sziget van.

26) G. szövegében: Bazendeh és Nevazendeh, a Hiimájun-

náme szövegében: j  (Bázende és Nüvázendeh: a

Játékos és Hizelkedő. Bratutinál: „el jugator" és el Cantor.
27) Álljon itt e kis részlet összehasonlításul az Adelburg 

fordítása szerint: „Azon a helyen, hol a sólyom körme a szegéuy 
galambot a romlás hálójába akarta rántani (feltűnt) egy olyan 
éhsóvár sas, hogy a felkelő és lemenő Sas csillag (Neszr) se volt 
biztonságban égi fészkében csőre és karma vascsavarának vesze
delmétől ; sas, melynek indulatosságától s könyörtelen lecsapásától 
való félelmében sem Juh, sem Kos nem legelne az ég madár
ligetében, ha nem a vérivó Mars bolygó lenne ott a pásztor; sas, 
melynek dühéről ha a Kos tudomással bírna, sohase választaná

megfelel az eredetinek: később Berhemenio.
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legelőül az égnek lapályát“. Érdekes, hogy itt Rosnyai hivebb az 
eredetihez, mint Bratuti, vagy Galland, feltéve, hogy azonos szöveg 
volt előttük. Y. ö. Bittenbinder mutatványával (A Humájunname 
Bp. 1908. 43 kk. 11.), aki ugyanennek a mesének elejét választotta 
ki szövegösszehasonlitásra.

58) Byen tréfás név alább is többször fordul elő a fordítás
ban : Macer (Ösztövér) nevű macska, Nullibi tartomány; egy lile 
nevű Dominusnak egy Bla nevű Dominája.

as) Azaz sakkjáták.
30) Emlékeztet a „kicsi csupor hamar felforr“ példabeszédre, 

amelyet Beniczki is feldolgozott Példabeszédei között. Beniczki 
műve megvolt ugyan R. könyvtárában (A leltár szerint: „Balassa 
és Beniczki egy compactioban“), de természetesen máshunnan 
is ismerhette.

**) E megjegyzés természetesen Rosnyaitól ered s a két 

betű szókezdő alakja д  (h) л  (m) lebeghetett előtte.
3S) Bornemisza Péter is ezt írja Békés Gáspárról: „Békés 

Gáspár kedig, kazdag lévén előszer, csaknem koldossá lön. 
Azután hitit félbe hagyá a Németeknél és végre Bátori István 
lengyel királynak szolgája lön, kinek előszer ura akar vala lenni“. 
(Negyedik része az ev. tanúságoknak. Sempte 1578. 599b 1.)

33) Lumen: Világosság, Világ; kalugyer görög eredetű szó: szer
zetes, a bráhman v. brahmin helyett. Gallandnál: „ Bid pa'f, c'est-á- 
dire, Philosophe charitable“. Az elöszóban’külön is megmagyarázza 
e szó jelentését, megróva azokat, akik Pilpai-nak vagy Pilpay-nak 
írják és ejtik ki e nevet s perzsa szónak tartva, „Elefánt lábá“-nak 
fordítják. Szerinte: „Bid-paf, composé de deux mots Indiens, 
Bid & Paí, qui signifient, Philosophe Charitable. Car en Arabe le 
mot de Hekim, par lequel celui de Bid est expliqué dans cet 
ouvrage, signifie un Philosophe aussi-bien qu’un Medicin, sóit 
qu’il n’y ait pas de Medecins qui ne soient Philosophes, ou que 
les Philosophes, s'ils ne sont pás Medecins, ayent de grands 
avantages pour le devenir“ (Id. m. Préface VI. 1.).

34) Szólásmód, mely más írónál is előfordul.
35) Gallandnál két fiúról van szó, Bratuti fiúkat mond ugyan, 

de szintén csak két fiút szerepeltet.
36) Sárgák, t. i. aranyak.
36“) Gallandnál: Dans la ville d’Halep, Bratutinál: en la Corte 

de Alepo.
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s7) Célzás a testvéreitől kútba dobott Józsefre, Jákob fiára.
,s) Pára.

S8*) Az eredetiben: (dervis) van 1835. kiad. 76. 1.

39) Galland szövege szerint az atya e mesét Lokmanra hivat
kozva mondja el: „. . .  perir sans ressource, de merne que Lokman 
raeonte qu’il arriva á un souri, qui se tua elle-méme de déplaisir“. 
Mivel tehát e műben Lokman-mese is van, ezért vehette be a mü 
címébe: „Les contes et fables índiennes de Bidpa'i et de Lokman“. 
Bratuti itt nem említi Lokman nevét.

4 ) Gallandnál az egyik, az életben maradt ökör (boeuf) neve 
Chouturbe (tevéhez hasonló), a másiké Mehterbeh (nagy v. hatalmas), 
Bratutinál: Suterbo és Muterbo. A Pancsatantrában bika szerepel. 
A Pancsatantrában (Schmidt J.) Szondsiráka (éltető) és Nandaha 
(szivvidító).

41) Természetesen R. ötlete a vásárairól híres lengyelországi 
búcsújáróhelyre, Csensztohovára küldeni a kalmár fiát. G.-nál: „dans 
les pays éloigner“. Ilyen anachronistikus ötlet Bratutinál is fordul 
elő pl. a chinai uralkodóról szóló verset így fordítja: „Éra pode- 
roso сото Cesar, terrible сото Hercules, grande como Alexandro, 
у magestuoso como Dario“, mig Galland az eredetihez ragaszko
dik : „ II avoit la magnificence de Peridoun, la majesté de Gem- 
schict, [Dsemsid] les forces d'Alexandre le Grand, & la gravité de 
Darius“. E hasonlatok magyarázatára szolgál, hogy török szer
zőnk perzsából dolgozta át müvét.

4a) Bratutinál, Gallandnál az oroszlánnak nincs neve, R. is 
csak itt említi nevét (V. ö. Délceg); a Pancsatantrában : Pingalaka 
(vörösbarna) Schmidt J. ford.

4S) Az eredetiben sakál ( JlÜ ) van (1876-iki kiad. 115.

1.), itt borz, Gallandnál róka (renard), Bratutinál farkas, a Tan- 
trákhyáyikában s a Pancsatantrában (textus simplicior és ornatior) 
sakál a két fülbesugó s itt Karataka és Damanaka felel meg

a Kalilah (v. Kalílah) és Dimnah, ill. Tyelile és Dümne
névnek (Gallandnál: Kelileh és Demne, Bratutinál: Chelio és 
Demenio, Rosnyai a szövegben néhányszor Tyélilé-1 ir). Ennek 
a két névnek itt is van latin fordítása, mi körülbelül a Szerény 
és Csörtető névnek felel meg. Beöthy Zs. (A szépprózai elb. 
I. 113. 1.) Buta  (Tyelile) és Ravasz (Dümne) névvel fordítja
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de ezt nem tartjuk szerencsésnek, mert Tyelile mindig okos, 
óvatos és becsületes, csak nincs ambíciója; így a Jámbor is 
megfelelő név lenne neki, mivel e fogalommal a nyelvhasználat sok
szor bizonyos élhetetlenséget is köt össze. A Gyulai „Igazság és 
Hamisság“ c. költeményének hasonló jellemű két alakja van. 
Itt a Horologiumban egyik novella Contentus („les deux moinneaux 
et l’eprevier“) és Cupidus (Szálem és Gánem) alakjai felelnek meg 
neki a rossz jellemvonások nélkül (1. 45. jegyz.). Galland szerint 
Demneh neve egy arab szótól jő, mely bosszúvágyat, gyülölést 
(hair avec desir de se venger), a Kelilehé egy másiktól, mely 
koronázást, megkoszorúzást (couronner) jelent. E két névnek a 
Pancsatantra görög átdolgozásában: ’IxVTl^“TTlS és Stecpavívrig, 
a Stark-féle latin fordításban Vestigator és Coronarius felel meg. 
Sokkal helytállóbb magyarázat van ennél a dr. Büchler Pál 
idézett Tantrákhyáyika-fordítása bevezetésében. „E két névnek : 
Karataka és Damanaka — úgymond — nincsen határozott jelen
tése, noha egyébként a szereplő állatok nevei rendesen átlátszó 
értelműek, mert az illető állatoknak valamely testi vagy szellemi 
tulajdonságával állanak összefüggésben. Valószínű, hogy e két 
névnek jelentése is valamikor tiszta és közérthető volt. . .  Időköz
ben azonban átváltozott az alakjuk s lassanként felismerhetetlenné 
lett az eredeti jelentés, mi által azután mindkét név egyénivé vált, 
míg azelőtt esetleg általános faji tulajdonságot jelentett. Az ilyen 
egyéni neveket természetesen nem lehet lefordítani s azért a legelső 
fordító Burzoe jv. Barzoö] meg is hagyta őket, de természetesen a 
pehlevi (közép-perzsa) nyelv hangtani törvényeinek megfelelően 
átalakítva. Hogy hogyan hangzott e két név, azt nem tudhatjuk, 
de még nagyon hasonló lehetett az eredetihez. A pehlevi alakokból 
keletkezett azután a szír fordításban: Kalilag és Dimnag, az 
arabban pedig Kalila(h) és Dimna(h)... A görög fordító, akár 
szándékosan, akár pedig tudatlanságból, tévedésből — s ez utóbbi 
a valószínű — a Kalila név arab írásjegyü alakjának három 
mássalhangzóját (к l l) nem úgy olvasta, ahogyan kellett volna, 
Ka-lT-la-nak, hanem iklll-nek, ami nagyon könnyen megeshetik, 
mert hiszen az arab írás nem jelzi a magánhangzókat s így csak 
az tud helyesen olvasni, aki tökéletesen érti a szöveget. Ez az 
iklil pedig koszorú-1 jelent az arabban s így hamar készen volt 
a görög fordító az ö főszereplőjének elnevezésével. Minthogy 
ugyanis a koszorú görög neve atécpavo;, elnevezte az egyik rókát 
2Tecpavívr)s-nek. Hasonlóképen járt el a másik névvel: Dimna
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három mássalhangzója (d m n) dimn-nek olvasható, ez pedig 
lábnyomot jelen, görögül íxviov, hogy pedig értelme legyen, csinál 
belőle lábnyomkutatót, Ixvr]/.cm]5-t“. E feltevés — szerintünk 
sokat nyerne valószínűségben, ha ezek írása is teljesen megegyezne

pl. koszoró írása : Kalilahé : A Tyelile (v. Tyélile) ala
kot Kelilehből Büchler Pál „ájgörög befolyás következtében átvál
tozott kiejtésének tartja. A törökök Rieder sz. Gelileh- és Demi- 
«eá-nek ejtik e két nevet.

44) Macchiavelliről 1. a Bevezetést.
45) Contentus és Cupidus Gallandnál: Salem (Szálem) és 

Ganem, Bratutinál: Salustio és Ricardo, Souby—Beynél: Selim és 
Ganem. (17. 1.)

46) Mit teszesz; meggyek és mit tegyek stb.
47) Inkább használt változat: Eben gubát cserélni.
47a) A 139., 182. lapon is. Balassánál is előfordul: ,íme a  

tanács' értelemben.
48) Azaz irratiosusok (oktalanok).
49) Azaz incertus.
50) A Panesatantrában dob, Gallandnál is : tambour, Bratuti

nál : Atambor, Souby-Beynél (95. 1.): Trommel.
s°>) Lásd Szilády: RMKT. VII. 346. 1.
51) Gallandnál: derviche, Bratutinál: parrocho; ugyanitt alább 

kosok helyett szarvasok vannak.
5S) Bratutinál és Gallandnál itt Dümne mesét mond két 

verébről és az ölyvről; ez Rosnyainál kimaradt.
S3) Gallandnál itt is róka (renard), Bratutinál farkas (lobo) van.
64) Rozs.
35) Javítva ebből: elárulással.
66) Száját.
50 így  • a. m' lehetnék.
58) Itt elmaradt a Bial meséje a récéről és a holdról.
69) Gallandnál sem szerepel külön mese gyanánt, Bratuti se 

jelöli meg „Historia“ címmel.
60) A bibliai híres Baltazár vagy Boldisár.
61) Gallandnál: róka (Renard), Bratutinál: farkas.
65) Javítva: előbb „pajtásainak“ volt.
63) L. a 46. sz. jegyzetet.
e4) így, habár valószínű, hogy az eredeti kéziratban alitván  

( =  vélvén) állott.
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66) Az itt elmaradt mesékről 1. a Bevezetést.
fi6j A királyhoz menetel előtt Tyelile mondotta mesékről

1. a Bevezetést.
67) így ! jó  helyett. A Commune Bonum, amit a „Comoedia“ 

(1668) is emleget.
68) Itt úgy látszik, mintha a szöveg nem volna egészen 

világos, t. i. fentebb Tyelile és Dümne jelenlétében végzett az 
oroszlán a Biallal s igy Dümne nem mondhatja, hogy „talán még 
a Király és a Bial megalkusznak“, de azt már Tyelile megálla
pította, midőn irreparabilis dologról s a bial revivificálásáról beszél

°9) Lehúzva utána a (Király).
7°) Ez Gallandnál külön meseként szerepel: „L’asne et le 

jardinier“. Les contes . . .  II. partié. Paris 1724. 202 kk. 11.
71) így, valószínűen utcunque perdideris helyett.
7ä) Ismeretes szállóige Ovidius, Amores III. 4. 17.
73) Ezt az „eb-usus“-t alább többször használja.
7Я*) Nincs a MNyTörtSz.-ban.
"*) Ismeretes Horatiusi szállóige
76) A. m. félig megfagyott.

7e) Gallandnál (II. 223. 1.) Siah gousch »L- (szijah
güs =  fekete fül). Gallandnál: Fekete fül mindjárt fellépése után 
nem a Splendidum Cor, hanem a kikapós kalmárné és festő 
históriáját mondja el.

77) Lásd a 73) jegyzetet
78 A. m. rést.
79) Ovidius ismeretes axiómája (Amoris remedia 91. v. s.)
8') Sic volo, sic jubeo, vagy Hoc volo, sic jubeo Juvenalis 

szatírájából vett idézet.
80a) Deformem helyett.
81) Tollhibából: Vándorlásoknak- \ nak van a kéziratbau.
*•) Ismeretes példabeszéd: „úgy örül, mint amelyik kutya 

hetet fiadzott“.
85) Javítva, előbb két-et irt.
8t) A Mózes ellen támadt Kóréról, Dáthánról és Abirámról 

IV. Móz. XVI. rész szól.
86) Itt is Dábselim v. Dabeslim király és a bráhman (BidpaT) 

(Rosnyainál: Doctor) beszélgetése szolgál bevezetésül.
86) Gallandnál mint Lokman meséje szerepel.

Rosnyai D : Horologium Turcicum. 17
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87) Matuka galambkirály neve Galland szövegében Montavala, 
a Pancsatantrában (Textus simpl Schmidt ford.) Csitra-gríva, 
Schmidt ford, (tarkanyakú, Fióknál: Örvös).

88) Zirek V. Zirék (R. mind a két alakot használja) Gallandnál 
Zirak, a Pancsatantra id szövegében: Hiranjaka (aranyos) v. ö.

a török-perzsa eredetű kölcsönszóval: j j  (zer =  arany); egyéb

ként ó i y j  zeirek =  okos, értelmes).

89) így, valószínűen a. m. ’s ki vagy ? kérdi.
9I) Célzás a korabeli erdélyi állapotokra.
91) Célzás a bibliai jóslatra: az asszonynak magva(t.i Krisztus) 

megtöri a kígyó (az ördög) fejét.
“*) így ! Valószínűen cedáló, azaz ismét engedő.
raj így! Valószínűen szerencsevarrta ing.
93a) így ! A punctuatio is hibás.
94) Javítással, előbb másszor t irt.
95) Néhányszor, miként itt is, a rövid ö hangot megkülönbözteti 

a hosszú о hangtól
96) így, czéhünkböl helyett.
97) Sárgaságban fekvő moneta arany, melyet ebben a 

korban egyszerűen sdrgá-пак is neveztek.
98) Itt véget ér a Rosnyai kézirata, hiányzik belőle a keretes 

elbeszélés befejezése, melyben a négy jóbarát boldogan egyesül 
s holtig tartó barátságban él egymással. Megemlítjük, hogy Rosnyai 
nyelve külön tanulmányt érdemel; ritka, elavult és tájszavaiból 
eddig dr. Perónyi József állított össze egy kis szótárt, . Rosnyai 
Dávid, (Sáíoralja-Ujhely 1896)“ c. műve függelékében, melyben 
főként a Rosnyai történeti műveinek anyagát dolgozta fel.
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