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ELŐSZÓ.

Irodalmunk régi jeles íróinak művei mind tartalmukra, mind 
nyelvökre nézve nevezetesek, azért a velők való foglalkozás sokféle 
haszonnal já r : mindazáltal, úgy tetszik, még nem követtünk el 
mindent, hogy hozzáférhetőkké váljanak.

Es pedig nemcsak a XVI. és XVII. századnak jeles íróival gon
dolunk keveset, hanem a XVIII. és a jelen századbeliek közül is 
akárhány van, a kinek műveihez hozzájutni, majdnem, teljességgel 
lehetetlen.

Kivált régi jeles prózaíróinknak munkáiról feledkezünk meg.
Váljon egybegyűjtöttük-e — hogy csak a legnagyobbakat 

említsük Telegdi, Pázmány, Káldi, Faludi, Bessenyei, Báróczi, 
Kazinczy, Széchenyi s Kossuth műveit ?

Már rég meg kellett volna tennünk. Azonban könyvárusaink 
vagy más magánosok nem vállalkozhatnak ily nagy terjedelmű mű
veknek fáradságos és költséges kiadására, mert az ily vállalatok — 
legalább egyelőre, addig ugyanis, míg régi íróinknak művei s álta
lában irodalmunk iránt a valódi s állandó érdeklődés eléggé fel 
nincs keltve — nemcsak hogy nem lennének jövedelmezők, hanem 
még tetemes kárral is járnának.

Tudományos és irodalmi intézeteink- meg egyesületeinknek 
feladatai s kötelességei közé tartozik az ily műveknek kiadása.

Erre rá kell érnünk, és erre nem szabad sajnálnunk a fárad
ságot és költséget.

Tartozunk ezzel nagy íróink emlékének, irodalmunknak 
és — így — magunknak.
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Ezúttal ama régi jeles íróknak egyikét, Káldit, a kiváló igehir- 
detó't és bibliafordítót, mutatjuk be, kiszemelvén a vasár- és ünnep
napokra írt egyházi beszédei közül néhányat, a melyekből, úgy 
véljük, megismerhetni őt mint írót és szólót.

A beszédeiben előforduló sz. írási idézetekből-pedig megis
merkedhetni vele mint bibliafordítóval is.

Talán mondanunk sem kell, hogy csak azokat a beszédeit 
vettük be a jelen gyűjteménybe, a melyek nem bántják senkinek 
vallásos meggyőződését.

Meg kell említenünk, hogy mindaz, a mi e gyűjteményünkben 
foglaltatik, az eredeti betűnek (textus) teljesen hű másolata.

Habár tagadhatatlan, hogy a régi írók helyesírásának régies- 
ségei, különködései, furcsaságai s következetlenségei igen érdekesek 
és tanulságosak lehetnek a nyelvészre s más tudós emberekre 
nézve, de minthogy az olvasóknak nagyobb része, melynek nem telik 
kedve a régi írók helyesírási sajátságainak vizsgálásában, az iro
dalmi műveknek főképpen tartalmát és stílusát óhajtja megis
merni : azért a nagy közönségnek szánt kiadásokban nem lehet 
betűről betűre, azaz teljesen változatlanul meghagyni a régi írók
nak helyesírását.

Hogy azokat, a kik nincsenek a régi írók munkáinak forga
tásához szokva, e gyűjteménynek olvasásától el ne riaszszuk, jónak 
véltünk egyet-mást megváltoztatni Káldinak helyesírásán, a mely 
nagyjában olyan, mint a vele egykorú íróké ; mert Küldi is majd a 
kiejtés-, majd a szófejtésnek törvényei szerint ír; olykor meg 
ugyanabban a szóban mind a két módot követi, s előfordul az 
is, hogy ugyanegy szót kétféleképpen is ír.

A rövid és hosszú «Ö» és «Ü» hangot Káldi is úgy jelöli, mint 
általában a régi írók : mi ezeket a hangokat a mai betűkkel 
írtuk le.

A szónak elején és közepén többnyire hosszú «f»-sel él: mi ezt 
mindig «8»- el cseréltük fel.

A «zs» hangot vagy a hiányjel nélkül való «s»-sel, vágj 
a szláv «z»-vel jelöli: mi a «z»-nek helyébe mindig «zs»-t tettünk.
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Az «a» ás «e» névelő (articulus) s. az «ama»s «eme» mu
tató névmás után meg az «8» kötőszó előtt, valamint más régi 
írók is, hiányjellel é l : mi ezeket elhagytuk.

Az összetett szókat, az igét az igekötővel és a névszókat 
a névutókkal (postpositio) kötőjellel kapcsolja egybe: mi a kötő
jeleket oly szók közül elhagytuk, a melyek nem tartoznak egybe, 
vagy ha egybetartoznak is, de ma nem kötőjellel kapcsoltatnak 
össze, hanem egy szóba íratnak.

Nemcsak a pont után, a szóról szóra való idézetek és a tulaj
donnevek első betűjének írásakor él nagybetűvel, hanem néha 
egy-egy mondatban majd minden szót nagybetűvel ír : mi a nagy
betűket csak ott hagytuk meg, a hol, a mai szokás szerint, szükség 
van reájuk.

A szünetjelek (interpunctio) igen sűrűek irataiban: mi a 
szünetjelzésnek mai törvényeit követtük; de mondatokat sem 
nem választottunk szét, sem nem vontunk egybe; szóval, vala
mennyi mondatát, értelmével egyetemben, teljesen épen hagytuk, 
és minden szavát úgy írtuk le a mint azt ő kiejtetni kívánta.

Látnivaló, bogy csak az írást tarkázó s, úgyszólván, szem
kápráztató apróságokat változtattuk meg, a melyek az olvasást 
akadályozzák és nehezítik; és hogy, ámbár nem betűről betűre 
teszezük is közzé a jeles írónak szávait, mégis, a mennyire lehet, 
ragaszkodtunk helyesírásához, sőt, ha nem koczkáztatják az ért
hetőséget, még következetlenségeihez is.

A beszédeknek egyes nehezen érthető szavait és kifejezéseit a 
textus mellé tett észrevételek és a jelen gyűjteményhez kapcsolt 
szótár magyarázzák meg.

Miután számot adtunk róla, hogy miképpen rendeztük sajtó 
alá Kálóinak válogatott egyházi beszédeit, a melyek valamint tar
talmuknál, úgy formájuknál fogva is kiváló becsnek, még csak azt 
óhajtjuk, hogy vajha e gyűjtemény is hozzájárulna ahhoz a nagy 
munkához, a melynek nemes czélja nyelvünk épségének, gazdag
ságának, szépségének és tisztaságának megőrzése.

Csak azon a néhány lapon is, a melyet e kis gyűjteményünkbe
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hevettünk, mennyi tőrőlmetszett, jó a szép magyar szót meg kife
jezést lelhetünk, a melyek, nyelvünknek nagy kárára, kivesztek, és 
a melyekkel valóban gazdagíthatnék, régi nyelvünkhöz képest, sok 
tekintetben elerőtlenedett és elszegényedett mai nyelvünket.

Törekedjünk felhasználni azt, a mi régi íróinknak műveiben 
becses és maradandó.

Ha csak egy olvasónkban is sikerült felkeltenünk a kívánságot, 
hogy Kálóinak vagy valamely más régi jeles prózaírónknak mun
káival bővebben megismerkedjék: akkor elértük ozéluukat és 
elvettük fáradságunknak jutalmát.

I>. A.



KÁLDI ÉLETE S MŰVEL
I.

Nemzetünk viszontagságos életének történetében nevezetesek 
si XYI. és XVII. századnak szellemi fegyverekkel vívott vallási 
küzdelmei, a melyeknek bátor harczosai között számos oly emberre 
akadunk, a kik tehetség, tudomány ée ékesszólás dolgában igen 
kiválnak egykorúik közül, sőt — noha ékesszólásukat olykor a pár
toknak hevessége zavarja .— még ma is felkeltik figyelmünket, 
és megérdemlik, hogy foglalkozzunk velők.

Ezeknek egyike Káldi György, a jeles igehirdető s biblia
fordító, a kinek munkássága maradandó nyomokat hagyott irodal
munkban.

Nem sok az, a mit életéről biztosan tudunk.
Úgy tetszik, hogy abból a még ma is élő régi magyar nemes 

családból származik, a mely vasmegyei eredetű, s nevét Vasmegyé- 
uek Káld nevű helységétől vette ; a mely családnak tagjai közül 
némelyek azonban laknak Sopron-, Veszprém-, Zala-, Pest- és 
Nógrádmegyében is.*)

A nemzetségnek történetére s egyes tagjainak életére nézve ke
vés biztos adatunk van, de azt tudjuk, hogy a Káldiak közül számo
sán mint megyei tisztviselők és országgyűlési követek tűntek ki.**)

A reformátio idejében a Káldiak a protestáns vallásra tértek, 
és a család ma is protestáns vallású; azonban a XVI. századnak 
vége felé néhányan közülök visszatértek a katholikus egyházba.

Ezek közül való Káldi Györgynek atyja is, a ki II. Perdinánd 
királytól — nem tudjuk, hogy m iért— 100, utóbb 150 magyar 
'forintnyi évpénzt kapott.

*) Nagy Iván, Magyarorsz. családai, VI. k. 21—26. lap.
**) U. a., u. o.
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A jeles szóló s író, a kiről mi szólunk, a pozsonymegyei Nagy
szombatban született, azért Nagyszombati Káldi Györgynek hívja 
magát.

Születésének évéről nincsen biztos tudomásunk; azonban 
élete történetének írói közül legtöbben úgy vélik, hogy 1572-ben 
született. Hogy mely hónapban és mely napon, azt ismét nem 
tudjuk.

Ifjú korában Kutasi János esztergomi nagyprépost, a ki utóbb 
győri, majd meg pécsi püspök, azután esztergomi érsek volt, 
fogadta házába, s ott nevekedett.

E főpap, a kinek nemcsak egyházi, hanem politikai munkás
sága is nevezetes volt, döntő hatással lehetett az ifjúnak lelkére, 
mert még egyházi beszédeiben is megemlékezik róla.

Egyik beszédében*) «örök emlékezetre méltó» -nak hívja, s 
ezt mondja róla: «Α mint hogy istenes életéért és jó magavise
léséért mindeneknél böcsűlletes volt: úgy a fejedelmeknél is ked
vet talált, és végtére esztergami érsekké lőtt. Ez egyébha is min
denkor, de főképpen egykor valóságos szép példáját mutatta az 
egyházi emberektől kívántatott józanságnak, melyet talám többen 
fognak csodálni hogysem követni: de én, minthogy szememmel 
láttam és nagyra böesfíllöm, örök emlékezetre meg is írom. Ezer- 
ötszáz-kilenczvfnkét **) esztendőben 1 íudolfus császár gyűlést hir
detett az impériomi herczegeknek, uraknak és várasoknak ; mely
ben legelső lakodalmat a saxóniai herczeg, avagy administrator, 
tartott fejedelmi készülettel; abban jelen voltak a három választó 
érsekek, a moguntiai, a kolóniái és trevirisi, és azokon kívül a 
saltzburgi érsek is, annakfölötte egynéhány fejedelmek követi és a 
császár udvarából négyen : Eumpf, Trautzón, Fürstenberger és a 
megnevezett Kútasi János, ki akkor győri püspök és magyarországi 
cancellarius volt. A lakodalom közben a saxóniai herczeg, úgy 
mint gazda, egy alkalmas pohár bort köszönt el a császár egészsé
géért egy húzómban és fennállva, alítván, hogy mindnyájan eleget 
tennének kívánságának. És noha sokan könyvezve, mindazáltal 
mindnyájan megcselekedlék, mind a gazdának kedvéért, s mind a,!

*) Vizk. nt. II. vasárnapi harm. besz. III. részében.
**) T. i. 1592-dik.
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császárnak . . .  böcsűllefciért, mígnem Kútasi Jánosra került, ki, azon, 
okokért, felállott ugyan és fennállva is, ivott, de egy húzómban meg 
nem itta, ítélvén, hogy a duskás ital semmi okon nem illik egy
házi emberhez. Eszébevévén a herczeg, inté a püspököt, hogy ő is 
úgy inná meg, a mint a több urak és fejedelmek megitták. De a 
püspök hallatlanná tévé a herczeg intését és semminek alítá. 
Másodszor is inté, és látván, hogy a szó nem fogna rajta, felkelvén 
az asztaltól, hozzája méné és ki akará a pohárt kezéből vennie 
hogy teli töltetné és rvjollag megitatná véle. Látván azt a püspök,, 
jó módjával a pohárt a balkezébe vévén, jobbkezével böcsülletessen 
a herczeg kezét megfogó, kérvén, hogy ne erőltetné akaratja ellen, 
az italra, mivelhogy arra nem bírhatná magát. A herczeg, méltat
lannak vélvén, hogy azt egy magyarországi püspökkel végbe nem 
vihetné, a mit négy érsekkel, ki mindenik impériomi fejedelem 
volt, és sok fő emberekkel végbevitt, megindulván, azt mondotta · 
a püspöknek : Ez-e császár urúnkhoz való hívséged és szereteted, 
hogy egy pohár bort meg nem akarsz egészségéért innya ? Kinek, 
szép mosolyogva monda a püspök: A mit én az italban ő felségéért, 
elmúlatok, kész vagyok imádságommal helyére v inn i: mert hiva
talom is inkább kívánja, hogy imádkozzam érette, hogysem 
igyam. Mely felelettel meggyőzettetvén a herczeg, békét hagyván 
néki, helyére méné, és a jámbor püspököt többé itallal nem eről- 
teté.»

Azután még fejtegeti a józanságnak e példáját, és, egyebek 
közt, így szól: «Inkább nézett az Isten akaratjára, hogysem az 
emberek kívánságára: .inkább félt az Istentől, hogysem a világi 
fejedelmektől: nagyobbra böcsűllötte püspöki hívatalját, hogysem 
a herczeg barátságéit: kinek méltatlan indúlatját és haragját 
csendes és okos felelettel lecsendesítette, alattomban példájával az 
egyházi fejedelmeket józanságra intette, és nemcsak kedvét nem 
szegte a császárnak, hanem inkább dícsóretit érdemiette.»

Egy másik egyházi beszédében *) meg ezt mondja felőle: «Jól 
emlekezem reá, bogy a bóldogemlekezetű Kútasi János, eszter
gami érsek, egy magyarországi fő úrnak, ki egy papot katonasá
gáért igen dicsért, azt mondotta: En, uram, nem kedvellem a

*) Sz. János napjára szóló első besz. II. részében.
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katonás papot, a mint tudom, hogy te sem szereted a papos katonát; 
jelentvén azzal, hogy nincs jobb, mint ha kiki hivatalában marad
ván, más tisztit fel nem vállalja.»

Megemlíti akkor is, a mikor a buzgó igehirdetőkről szól; 
«Hazánk gyümölcséből is hozhatok — úgymond *) — egy vagy 
két jeles példát, melyeket magam láttam : egyik a bóldogemle- 
kezetü Telegdi Miklósé, pécsi püspöké, kit noha fölötte igen 
elgyötrött volt a köszvény, úgy hogy csak székben hordozhatnák, 
mindazáltal a prédikállást el nem hagyta, hanem felvonatta és 
tolyatta magát, nagy fájdalommal, a nagyszombati prédikálló- 
székre, és úgy prédikállott, mintha semmi dolga nem lőtt volna. 
Másik az istenes Kútasi Jánosé, ki, huszonnégy esztendeig val·' 
prédikállása után, győri püspökké és magyarországi cancelláriussá 
lévén, se Prágában, se egyébütt el nem múlatta a prédikállást 
és, minthogy egyéb hallgatói nem vóltak, csak a maga udvara népé 
nek is prédikállott, tudván, hogy az a püspöknek tulajdon’ tiszti.

Az ifjú Káldi a papi pályára készült; és csakhamar az eszter
gomi nagyprépostságra szemelték ki a jeles lelki tulajdonságokkal 
bíró ifjú embert, de ő — a mint némely életrajzírói állítják **) — 
ezt az előkelő egyházi állást nem fogadta el, mert, lelke sugallatát 
követve, az a szándék érlelődött meg benne, hogy a világ zajától 
elvonul és szerzetbe áll.

Talán a maga személyére is gondolt, a mikor egyházi beszé
deinek egyikében***) így szólt: «Mert, a mint Epictétus filoso 
fus, a Plútó tanítványa mondotta, az ember élete hasonló a komé 1 
diához, melyben nem az érdemli a dicséretet, a ki főbb személy* 
viselt, hanem a ki állapatjához képest módosban forgolódott. E b·, 
gyakorta, a ki királyi személyt viselt, szidalmaztatik; mert nem 
úgy viselte magát, a mint a királyi méltóság kívánta volna, és 
semmiben hasonló nem volt a királyhoz, hanem csak a kük- 
■öltözetben és fris ruhában : a ki pedig kóldús vagy paraszt ember

*) Sexagesimavasárnapi első besz. II. részében.
**) «Bepudiata praepositura principe post archiepiscopatum strige 

niensem», mondja Szörényi Sándor, «Pannonia docta» czímű kézire I 
ban maradt és a budap. egyetemnek könyvtárában levő munkájában.

***) Sz. Miklós napjára szóló első besz. I. részében.
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személyét viselte, dícsértetik; mert állapatjához illendő erkölcsöt 
és magaviselést mutatott. így, nem a sok talentomú ember dicsé
retes, hanem a ki, vagy kevés, vagy sok talentomával, hívatalja 
szerént jól és hasznoson kereskedik.#

Alkalmasint áldozópap volt már, a mikor, 15!)8-ban, Eómáha 
ment, hogy ott a Jézustársaságba álljon.

Két esztendő múlva, 1 600-ban, elöljárói Magyarországba küld
ték, ugyanabban az időben, a melyben Pázmány is visszatért 
hazájába.

Elsőben Erdélyben, utóbb, Bocskai felkelésének idejében, a 
mikor szerzetét onnan számkivetették, az osztrák örökös tarto- 

, nányokban munkálkodott. A külföldön a tanuló ifjúságnak lati
nul, a népnek meg olaszul és németül prédikált. *) Azonban a 
külföldön sem feledkezett meg hazájáról. Akkor sem szűnt meg ma
gyar egyházi beszédeket írni, mikor Bécsben és Gráczban lakott,, 
is ez időben kezdte sajtó alá rendezni egybegyűjtött egyházi beszé
deit, a mint ő maga mondja : «Harmincznégy esztendőtől fogva 
külömb-külömb helyeken tött prédikáczióimat írásba kezdettem 
foglalni, akkor tudniillik, midőn hazánkban támadott fergeteg 
miatt a szomszéd tartományokban kellett múlatnom: a végre, 
hogy, ha többé szerelmes hazámnak eleven nyelvvel nem szolgál
hatnék, írásommal szolgálnék . . .  A míg azokat írtam és rendbe 
vöttem, főképpen a bécsi és gréczi collegiumokban történt laká
som.» **) Egy beszédéről biztosan tudjuk hogy hol írta, mert 
abban a beszédben maga említi, ugyanis Bécsben: «A hol ezt 
írtam Sz. István tisztességére.»***) Azután Olmüczben a jezsuita- 
akademiában az erkölcstudományt (theologia moralis) tanította, 
s itt fejezte be a sz. írásnak Gyulafebérvárott megkezdett fordítá
sát ; majd meg szerzetének brünni házában az apródesztendősök- 
nek mestere (magister novitiorum) volt, innen rendjének leobeni 
klastromába került.

*) «Latine ad academicos, nec raro etiam italice dixit, quandoque, 
cum res postularet, etiam germanice;» Írja Szörényi, id. m.

**) «A vasárnapokra való prédikáczióknak első része stb.» czímű 
besr.édgyűjteményének Pázmányhoz intézett ajánlólevelében.

***) Sz. István első vértanú napjára szóló barm. besz. III. részében.
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Miután pedig, lß] 5-ben, újra felállították szerzetének nagy- 
szombati kolostorát, annak igazgatásával őt bízták meg.

Hihetni, hogy örömmel fogadta elöljáróinak azt a rendelését, 
melynél fogva, sok vándorlás után, újra láthatta szülőföldjét, a hol 
bölcsője ringott; és azon a helyen tölthette életét, a mely akko
riban az országnak egyik legnevezetesebb városa volt.

Ez időben találkozott újra Bethlen Gáborral, a nagy erdélyi 
fejedelemmel, a kivel, úgy tetszik, még Erdélyben ismerkedett 
meg. Noha különböző vallási s politikai meggyőződéseik elválasz
tották őket egymástól, mindazáltal, a mint nagy emberekhez illik, 
megbecsülték egymást..

Bethlen Gábor, 1623 november 513-án, győzedelmes hadaival 
Nagyszombatba jött, és ott mulatásának ideje alatt nemcsak á 
városnak polgárai, hanem a jezsuiták iránt is jó indulattal volt, sőt 
mikor a jezsuiták deczember 3-án Xavéri Sz. Ferencznek ünnepét 
ülték, a fejedelem a maga énekeseit küldte templomukba, hogy , 
annál fényesebbé tegye istenitiszteletöket.*) Azonban midőn a 
fejedelem Nagyszombatból, deczember 17-én, Beszterczebányára 
indult, másnap, nem tudni miért, de alkalmasint valami rossz ■ 
indulatú embernek rágalmazásaitól fölingerelve, azt üzente a nagyj 
szombati bíráknak, hogy a jezsuitákat katonák kíséretében, hároni 
esztergomi kanonokkal és ugyanannyi városi tanácsossal, azonnal 
utána küldjék. A kemény parancsolatnak engedelmeskedni kellett,j. 
■és, három jezsuita kivételével, a kik betegek voltak, télvíz idején 
valamennyien útnak indultak, köztük ICáldi, a n.-szombati kolostor·! 
nak feje is, A ki, mihelyt elérte a fejedelmet, két óra hosszat tartól, 
beszédben nemcsak ama cselekedetét lobbantotta szemére, hanem · 
egész politikáját is kárhoztatta. Talán ekkor láthatta, a miket egyik 
egyházi beszédében**) em lít: «Magam láttam — úgymond — 
ez elmúlt esztendőkben egv calvinista fejedelem táborában a 
kápás és patyolatos törököket, azokat vendéglette, azokkal tanács
kozott, azok barátságáért szeme előtt lenyakaztatta a keresztyén 
vitézeket, és sok ezer keresztyén rabokat engedett nékik, kiket 
örök rabságra és veszedelemre vittek.» Sokan attól tartottak, hogy

*) Kazy, Hist, regni Hung. I. köt. III. k. 211—212. lap.
**) Húsv. ut. II. vasárnapi harm. besz. ΓΙ. r.-ben.



15

a fejedelem eme feddést nem hagyja bosszulatlan; azonban a feje
delem nemcsak haragra nem gerjedt, hanem a bátran vallott erős 
meggyőződésnek szavait türelmesen hallgatta s nem bántotta sem 
a dorgálót, sem a többieket, sőt Káldit asztalához ültette, meg
vendégelte s bibliafordítása nyomtatásának költségeire ezer tallért 
ajándékozott neki. így bocsátotta el őket a nagylelkű fejedelem.*)

Meglehet, hogy ugyanakkor történt az is, a mit ugyanabban 
az egyházi beszédében**) mond el: «Tudgya a világ, mint bánt 
velünk Bethlen Gábor is, az erdélyi fejedelem, ki ha valami vét
künket tudta volna, minthogy elég fondorlók forgódtak körűle 
ellenünk, soha bizony sem aranyas szekerébe nem vött volna 
bennünket egész serege láttára, sem egyéb böcsüllettel és jóaka
rattal nem lőtt volna hozzánk: melyet ugyan orroltak is nem 
kevés ellenkezőink. De erről nem szükséges többet szóllanom, 
hogy ne láttassam magamat, vagy szerzetemet ajánlanom: csak 
,'zintén azt mondom, hogy az ártatlanság még az ellenséget is 
.gyakorta kegyességre indítja.» .

Minthogy Káldi egyike volt azoknak, a kik leginkább meg
értették Pázmányt és a kik lelkes munkatársai voltak, azért válasz
totta őt Pázmány, 1624-ben, egyik nevezetes alkotásának, a nagy- 
sombali nevelőintézetnek igazgatójává, s azért óhajtotta utóbb, 

- ogy ő legyen fejévé a jezsuiták pozsonyi házának, a melyet szin- 
s’n Pázmány állított föl, és a melynek építésére is Káldinak kellett 
f. lügyelnie.

i . 1629-ben költözött Pozsonyba, s itt kezdte nyomatni egybe-
f, űjtött egyházi beszédeit,, a melyeknek, a mint ő maga 
nondja:***) «Kinyomtatására csak akkor érkeztem, midőn

*) «Principem Transsilvanhe, Gábrielem Bethlen, ob aliquot 
millia Christianorum tureis vendita, libere duarum horarum spatio 
privato sermone admonuit. Patienter id, ac praeter exspectationem 
princeps tulit, mensseque suse admotum ac mille imperialibus donatum, 
ut biblia lmngarica in lucem ederet, ab se sine maleficio dimisit.» 
írja  Dobronoki György a nagyszombati jezsuitakolostor történetében, 
megv. a budap. egyet, könyvtárában.

**) Húsv. ut. II. vas. harm. besz. II. rész. végső soraiban.
***) «A vasárnapokra való prédikáczióknak első része stb.» czímű 

beszédgyüjteményének' Pázmányhoz intézett ajánlólevelében.



Hazánkba tervén, a nagyságod pozsonyi collegiumában leteleped
tem. » E fáradságos dologhoz annyival is inkább hozzáfogott, mert 
megérte azt az időt, a mikor sejthette, hogy munkás életének 
vége közeledik: «Minthogy — ligymond 4) — az idő eljár, és a 
pródikállásra való erőmhöz sokáig nem bízhatom, sőt Sz. Péterrel 
azt is mondhatom, hogy hamar letétetik az én hajlékom,2) mely, 
hatvan esztendőhöz közelgotvén, könnyén meghanyatlik: arra 
fordítottam gondolatomat, hogy a mivel éltemben, harmincznégy 
esztendőtől fogva, együtt-is másutt-is prédikálván, oktattam a 
híveket, azt írásban foglalnám, és hóltom után is jóra emlékeztet
vén, használhatnék nékik. Mely írásnak kinyomtatásában, noha 
nem kevés munkám és bajom volt: mindazáltal . . .  azt is örömest 
felvállaltam, és Isten segétségevel hozzákezdettem.»

Még megérte nagyszámú egyházi beszédei két kötetének 
nyomtatásban való megjelenését, és néhány esztendő múlva, 1034 
október 30-án, Pozsonyban, kimúlt a maga dicsőségét sohasem 
kereső hírneves ember, a kinek jeles tulajdonságait még ellenfelei 
sem tagadhatták.

Pázmány, a ki nagy bizodalommal volt iránta és őt nagyra- 
becsülte, úgy vélekedett felőle, hogy nem volt abban az időben 
hozzá fogható ember az egyháziak között hazánkban.3)

Eszterházi, a nádor, jó indulattal volt iránta s szívesen hall 
gáttá prédikálását; a kiről, mikor egyházi beszédeinek egyik köte
tét neki ajánlja, maga mondja:4) «A mint ekkídig jóakaratjac 
hozzám kiváltképpen megmutatta, és eleven szómmal való tani-' 
fásomat jókedvvel hallgatta, írásomat is úgy olvassa.» ,

Tisztelte, a mint fennebb láttuk, Bethlen is.

b U. o. «Elöljáró beszéd a keresztyén olvasóhoz».
η II. Pét. 1, 14.
rj  «Quanti viri jacturam fecerit in ejus morte Hungária, »apica

tissimi atque eminentissimi cardinalis Petri Pázmány de eo judicium 
abunde declarat, quo ajebat, ex omni ordine ecclesiastico religiosoqne 
nulli secundum esse toto Hungária- regno; parem illi hand facile 
repertum iri.» Mondja Szörényi, i. m.

*) «Az iunepekre való prédikáczióknak első része stb.» czímü be- 
Kzédgyüjteményének Eszterliáziboz intézett ajánlólevelében.
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Azonban nemcsak torának e bárom nagy magyarja, a mint 
Kemény János erdélyi fejedelem hívja őket,*) és sok más előkelő 
s tudós ember kedvelte őt, hanem a nép is.**

II.

Korának bizonyára egyik legtehetségesebb, legtudósabb és 
legékesszólóbb embere volt.

Csak ily embernek sikerülhet oly nagy munka, mint a teljes 
szentírásnak lefordítása.

Igaz ugyan, hogy nem az eredeti betűből (textus) fordított, 
hanem a latinnyelvtíből, melyet igen jól ismerhetett; és hogy a régi 
magyar bibliafordításoknak is hasznát tehette: mindazáltal a gyor
san készült és ‘mégis jeles fordítás, a mely egy nagy elme nagy 
munkásságának gyümölcse, felkelti bámulatunkat.

Mert, a mint a budapesti egyetemnek könyvtárában meglevő 
eredeti kézirata bizonyltja, az 1605-iki esztendő október havának 
11-ik napján, Gyulafehérvárott, fogott a Vulgatáqak fordításihoz, 
munkáját - talán azért, mert a prédikátoroknak a szószéken szük- 
ségök volt az evangéliumoknak és sz. leczkéknek új fordítására ■*-- 
az új-szövetség könyveinek fordításával kezdve, s fordításukat alig 
két hónap alatt, ugyanabban az esztendőben, deczember 9-én, 
fejezte be, s már másnap az ó-szövetségnek fordításához fogott 
hozzá, a melyet, Manasszesznek imádságával és Ezdrásnak III. 
meg IV. könyvével megtoldva, tizenliatodfél hó alatt, J 607 már- 
czius hó 25-én, Olmüezben, végezett el.

A gyorsan készült munka csak nagysokára, tizenkilencz esz
tendő múlva, került nyilvánosságra. Mielőtt nyomtatásban meg
jelent, hittudósok átvizsgálták ***) és, a mint a meglevő kéziratnak

*) Onéletleírásában, kiadta Szalay L. Magy. történelmi emlékek, 
L k. 147. lap.

**) «Magna fűit apud viros principes autlioritate et gratia, qui 
'ibere auderet summos aeque ac infimos, qua suaviter, qua fortiter 
ul officium cohortari.» írja róla Szörényi, i. m. *
, ***) «A doctis theologis visa et approbata», mondja Pázmány -a 
óváhagyáshati; lásd az első kiadásnak ezímlaiija után.

Küldi. Egyházi heezédei. 2
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a nyomtatott miivel való egybevetéséből látható, egyet-mást változ
tattak és igazítottak is rajta.

Forró György, Pázmánynak iskolatársa Kolozsvárt, korának 
‘egyik jeles egyházi írója s igehirdetője — ő mondott halotti beszé
det Forgács és Pázmány érsekek felett *) — volt egyike azoknak, 
a kikre Káldi fordításának átvizsgálását bízták.

Bizonyára nem rajta múlt, a ki Káldinak szerzetestársa, 
barátja s igen munkás ember volt, hogy a fordítás előbb nem ke
rült ki sajtó alól.·

A fordítás nyomtatásának költségeihez hozzájárult Pázmány, 
a mint Káldi maga mondja: «A szent bibliának, melyet én a régi 
deák bötfíből magyarrá fordítottam, kinyomtatását nomcsak keze- 
írásával megengedte és javallottá, hanem, hogy hamarább végbe
menne az igaz hitnek oltalmára és gyarapodására, bőv költséggel 
is segétette» ; **) Bethlen, a mint fentebb láttuk', ezer tallérral; 
és a pozsonyi magyar királyi kamara, a mint az a galgóczi harmin- 
czadhoz intézett, 1625 november 13-án kelt utalványából kitet
szik, száz magyar forinttal.

Yégre, Pázmány jóváhagyásával, 1626-ban megjelent, Bécs- 
ben, ívrétben, e czímmel: «Szent biblia. Az egész keresztyén-, 
ségben bóvött deák bötfíből. Magyarra fordította a Jézus-alatt- 
vitézkedő-társaságbéli Nagyszombati Káldi György pap. Nyomtatta 
Bécsben a Kolóniai-udvarban Formika Máté. MDCXXYI. eszten
dőben. »

Fordításához «Oktató intés»-t csatolt, a melyre Dengelegi 
Péter, református prédikátor, 1628-ban— «Bövid Anatómia stb.» 
czímmel — czáfolatot írt, a mely azonban csak 1630-ban, Gyula- 
fehórvárott, jelent meg.

Bibliafordítása másodszor 1732-ben, Nagyszombatban, és 
harmadszor 1782-ben, Budán, jelent meg, azonban e kiadásokból 
elhagyták az «Oktató intést» -t.***)

*) Bővebben szól róla Ipolyi, Veresmarti élete s munkái, 163—166.
**) «A vasárnapokra való prédikáczióknak első része stb.» ezímű 

beszédgyűjteményének Pázmányhoz intézett ajánlólevelében.
***) Ezen két változatlan kiadáson kívül még három átdolgozott 

kiadása v an : az egyik & Szepessy Ignácz pécsi püepöké, a mely, töbl
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Kétszáz évnél tovább éllek Kálói fordításával a magyar katlio- 
likuaok, a kiknek alkalmasint ez volt első teljes bibliafordításuk; 
mert a Káldié előtt számukra a szentírásnak könyvei közül egyik
másik le volt ugyan fordítva, némelyik többször is, de nem tudni 
biztosan, váljon le volt-e fordítva valamennyi, s lia volt is a Káldié 
előtt teljes bibliafordításuk, az idők viharos járása elpusztította.1)

Nevezetes Káldi fordítása nemcsak vallási tekintetben és azért 
mert harmadfél század óta élnek vele, hanem mint irodalmi mű is.

És Káldi fordításának irodalmi becse általánosan el van 
ismerve.

Kazinczy úgy vélekedett, hogy a magyar bibliafordításoknak 
legszebbike a Káldié.8) Mikoj- meg Verseghyről szól, egyebek 
közt, ezt írja : «Végre nekiálla, még a lelkes Káldi bibliájának is, és 
azt a maga eretnekségeivel akará eltölteni, de szerencsénkre kihalt 
a gonosz szándékban. Mi ő Káldi mellett! hol áll ő Káldi m egett! 
kinek valóban nem méltó saruit is feloldozni.»8)

Vass László, tudós egyetemi tanító, így szól: «Meg kell 
ismerni, hogy a mint vannak Káldi fordításában igazítást kívánó 
helyek: úgy vannak Káldi fordításának igen jeles díszei is, mind 
a fordítás hívségére, mind tiszta s érett magyarságára nézve. 
Legalább ezen utóbbi tulajdonságát a más vallású felekezetek is 
tisztelettel szokták említeni.»*)

tudós egyházi embernek közreműködésével, a püspöknek költségével, hat 
kötetben, 1834—35-ben Pozsonyban jelent m eg; a m ásik ,'a  Szabó 
Józsefé, Bucsánszky Alajosnak költségén, 1851-ben Budapesten, és a 
harmadik, Bartakovics egri érseknek költségével, a Tárkányié, 1 §65- 
ben Egerben.

1) V. ö. Toldy, A m. n. írod. tört. 18')l-iki kiad. I. k. 153—161. lap. 
II. k. 86—90. A magyar protestánsoknak első teljes bibliafordítása pedig 
a Károlyi Gáspáré, a mely, némelyek vélekedése szerint, egyszersmind a 
szentírásnak első teljes magyar fordítása; nyomtatták 1590-ben, Vizsoly
ban. V. ö. Szabó Károly, Régi Magy. Könyvtár, 29., 30. és 119. lap. A m a
gyar bibliafordításokat elsorolni s megbírálni nem lehet ezúttal czélunk.

2) V. ö.· A «Magyar régiségek és ritkaságok» 18. lapjának jegyzetét.
8) «Pályám emlékezete», V. k. I. szak. Pótlások, 332. lap. Abafi

kiad. Szerint.
4) Tudom. Gyűjtemény, 1835. évf. VII. k. 92—120. lap.

2*
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Toldy azt mondja, hogy Kaidi «annyi érzéssel és csínnal» for
dította a bibliát, hogy Pázmánynak munkái után, a nyelvre nézve 
is, e fordításáé a pálma.1)

Ballagj Mór úgy vélekedik, hogy : «Káldi öntudatos műgond
dal fordít, a kinek kezében a nyelv elveszti merevségét és könnyű 
szerrel simul az idegen észjáráshoz ; az őelőtte szokásban volt 
körttlírásos mód, a mely a fogalmakat inkább leírta, mintsem 
jelölte, nála eltűnik, s ennélfogva stílusának érthetősége és szaba
tossága egyaránt gyarapodik; nyelve oly könnyű folyású, hogy az 
olvasó észre semjveszi, ha itt-ott idegenszerű fordulatot lop be a 
magyar beszédbe, s néhol oly szólást tesz kelendővé, a mely* nem 
egészen igazolható»»2) Azután hozzáteszi, hogy: «A tökéletességnek 
e fokára azonban Káldi csak lassan fejlődve jutott el, és éppen ez 
teszi birtokunkban levő kéziratát oly nagybecsűvé, hogy módot 
nyújt e fejlődés menetének tanulmányozására.»8) S minekutána 
Párkányinak fordításáról szólott, ezt mondja: «Nem titkolhatom 
el csodálkozásomat. . .  hogy midőn Tárkányi a Káldi nyomán esz- 
közlendő fordításhoz fogott, azt a megbecsülhetetlen bibliafordí
tási kincset, melyet Káldi kéziratában bírunk, felhasználni elmu
lasztotta.»4)

Káldi, a ki életének nagy részét igehirdetéssel töltötte,5) 
nagyszámú egyházi beszédeinek tetemes részét is közzé tette.

"Több oknál fogva határozta el erre magát. Az első ok, a mint ő 
maga írja,6 *) az volt, hogy-: ■«,Szerelmes hazámnak szükségét láttam, és 
oly szükségét, melynél nem tudom ha nagyobb lehet. .. cAz egész 
keresztyénsógben alig vagyon oly^nemzetség, melynek oktatására 
s lelki épülésére maga nyelvén való nyomtatott könyvek kevésbek 
légyenek mint a nemes magyar nemzetnek. Ezt a fogyatkozást,

4) A magy. nemz. írod. tört. I. k. 65. lap., az 1872-iki kiad. szer.
*) «Tanulmányok a magyar bibliafordítások körül» czímű érteke

zésében. V. ö. Nyelvtudományi közlemények, III. köt. 70. lap. *
8) U. o.
4) U. o. 71. lap.
°) «Magnam .«itatis partem in sacris concionibus insumpserat», 

Írja Szörényi, i, m.
β) «A vasárnapokra való prédikáczióknak első része stb.» *czlmű 

beszédgyűjteményériek «Elöljáró beszéd#-ében.



superiorimnak engedőiméből, valami részből helyére akarván 
hozni: azóltától fogva hogy hazánk, a sok támadás miatt, csak
nem fenékkel felfordult, elsőben a szent bibliát magyar nyelvre 
fordítottam,· azután alkalmas számú prédikácziókat írtam, hogy 
a távúllóvö atyámfiáit is segóteném, a kikhez személyem szerént 
nem mehetek.»

Második oka az volt, hogy : «Példát adnék azoknak, kiknek 
Isten több gírát adott hogysem énnókem . . .  És olvasván az én 
együgyű írásomat, arra igyekezhetnének, hogy annál is jobbat, 
vagy alkahnatosbat írnának; melylyel magoknak nagy jutalm at 
nyerhetnének az Istentől. . .  Hazájoknak pedig sokat használná
nak: mert az írás tovább tart és.messzebb kiterjed a szóllásnál, és 
egy időben sok helyen foganatos.»1)

Harmadik okul pedig azt em líti: «Azért hogy a Telegdi köny
vei igen elfogytak, és drága pénzzel sem tehetni szert azokra: azt 
ítéltem, hogy míg azokat újobban kinyomtatják, az én kisded 
munkámmal élhetnek az együgyű keresztyének.»2) És e valóban 
szerény szavaihoz még azt is hozzáteszi: «Noha nem ítélem, hogy 
az én írásommal akárki is lelki gyomrát betölthesse : mindazáltal 
vélem, hogy valamennyire tengetheti magát és nemínéműképpen 
kívánságra gerjesztheti; mint némely künnyű étkek nem szintén 
elégíthetik meg az éh gyomrot, mindazáltal a jobb és egószsógesb 
eledeleknek kívánságára éleszthetik.»8)

Végre, negyedik indító okául azt hozza fe l: «Nem kevés jó
akaróim kívánták tőlem, hogy a minémű prédikáczióimat eleven 
szóval hallották és kedvellették, azokat olvashatnák is ; remélvén, 
hogy az nem lenne szintén gyümölcstelen.»*)

Ez egybegytíjtött egyházi beszédeiből két kötet került ki sajtó 
alól, Ki31 -ben. Az egyiket Pázmánynak ajánlotta; ennek czíme : 
«Az5) vasárnapokra való prédikáczióknak első része. Advent első va
sárnapjától fogva Szentháromságvasárnapjáig. írta  az hívek vigasz-

Ji ü. ().
*1 U. o.
a) U. o.
4) U. o.
5) A mássalhangzóval kezdődő szók előtt levő névelőből a «z#-t 

rendesen elhagyja, azonban beszédeinek czímlapjain kiírta.



tálasára és jobbúlására az Jézus alatt vitézkedő társaságbeli Nagy- 
szombati Káldi György pap. Nyomtatta Pozsonyban Rikesz Mihály, 
MDCXXXI. esztendőben.» A másiknak, a melyet Eszterházi nádor
nak ajánlott, czíme ez : «Az iijnepekre való prédikáczióknak első 
része. Sz. Andrásnapjától fogva Kér. Sz. Jánosnapjáig. Irta az hívek 
vigasztalására és jobbúlására az Jézus alatt vitézkedő társaságbeli 
Nagyszombati Káldi György pap. Nyomtatta Pozsonyban Rikesz 
Mihály, MDCXXXI. esztendőben.»

Nem sajnálhatni eléggé, hogy egyik kötetnek folytatása sem 
jelent meg nyomtatásban. Böjti beszédei s a «Magnificat-ének»-nek 
magyarázata szintén kéziratban maradtak.

Egy* munkáját halála után, ,1681 ben, Kolonics bíborosnak 
költségén nyomtatták ki, ily ezímmel: «Istennek szent akaratja. 
Azaz a nagy Úr tízparancsolatjának egynéhány prédikácziókkal 
való megmagyarázása, melyben néhai, jezsuiták szerzetéből való 
katholikus pap Káldi György istenesen munkálkodván, nem szin
tén végig vihette, más- sok munkái után, az Istenhez elsietvén: 
már most méltóságos nagyságos gróf Kolonics Leopold, német- 
újhelyi püspök, nemes pozsonyi kamorának legfőbbik praesidens 
feje s az fölséges császár és király urunk belső tanácsa, keresztyéni 
buzgóságtól viseltetvén kiadatta. Nagyszombatban, MDCLXXXI. 
esztendőben, Srnensky Mátyás által.»

Bőd Péter azt írja, hogy: «Adott világra valami halotti 
prédikácziókat is. »*) Sándor István is megemlíti ezeket, és azt 
mondja, hogy 1629-ben jöttek ki nyomtatásban. **) Azonban ezek
ről nincs biztos tudomásunk, mert ma egyetlen példányuk sem 
ismeretes.***)

Egyházi beszédeinek rhetorikai tulajdonságairól egyet-mást ő 
maga is mond. Prédikáczióinak általános czéljáról ezt írja: «Az 
együgyű keresztyéneknek igyekeztem leginkább szolgálni, kiknek 
nem szükséges az igen mély tudomány, sem az elrejtett dolgoknak 
nyughatatlan vizsgálása, hanem elégséges az igaz hitről és a jó 
erkölcsökről való világos tanúság, mind a gonosznak eltávoztatá-

*) Magy. Ath. 126. lap.
**) Magy. könyvesház, 25. lap.

***) V. ö. Szabó Károly, R. M. Könyvtár, 257. lap.
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sára, 8 mind a jószágos cselekedeteknek gyakorlására ; a mely két 
dolog feltött czélom volt minden Írásomban, tudván, hogy az 
üdvösségre a mint elégséges, úgy szükséges is az a két dolog: 
az igaz hit és a parancsolatoknak tekélletes megtartása, vagy, 
a mint Sz. Pál beszéli: ’) A hit, mely a szeretet által munkál· 
kodik. >>a)

A z t' mondja, hogy nem akar unalmat szerezni hallgatói
nak vagy olvasóinak, azért változatosságra törekszik: «Tudván 
pedig azt, hogy közönségessen a külömböztetés, vagy vál
toztatás gyönyörködteti az embereket, úgy hogy a kinek arra 
módja vagyon,' el nem múlatja, hanem mind asztalánál étkeit, 
mind öltözetiben ruháit, s mind útában lovait változtatja: hogy 
ne kelletnék minden esztendőben azon prédikácziókat únakodva 
olvasni, vagy hallgatni, csaknem minden’ evangéliomra három 
prédikácziót írtam ; hogy a ki akarja, esztendőnként változtathassa 
s újabb-újabb tanúságokat találjon. Ugyanazon okból a prédiká- 
cziókban is nem mindenkor egy módot követtem, hanem azt 
is külömböztettem, a mint a figyelmetes olvasó eszébe ve
heti.»3)

Kimondja, hogy új tudományt nem hirdet, sőt azt is, hogy 
még a beszédnek szerkezetére nézve is ragaszkodik a régi szokás
hoz : «Tudván azt is, hogy, a régi példabeszéd szerént, a járt 
útat a járatlanért nem kell e lh ag y n in em  akartam semmi oly 
formát és módot követni, melyet a régi tanítóknál nem talál
tam vólna, és azt ítéltem, hogy a mi bátorságosb, gyakorta hasz- 
nosbis.»4)

Megemlíti általánosságban a kútfőket, a melyekből merített, 
mondván : «Nem igyekeztem a prédikácziókat a magam köntöse 
újjából kirázni, hanem azoknak könyveivel éltem, a kiket a 
keresztyén anyaszentegyliázbéli tanítók és prselatusök istenfélő s 
tudós embereknek tartottak és tártnak, és azokból együtt is-másutt *)

*) A gal. írt lev. 5, 6.
■ 2) «A vasárnapokra való prédikáczióknak első r. stb.» c.zíinű kö

tetnek «Elöljáró beszéd»-ében.
8) U. o.
*) U. o.
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is bátorságossan azt szedegettem, a mivel hallgatóimnak használ
hattam. »*)

Végül, stílusáról szóltában, azt mondja,2) hogy nem czifrán 
és mesterségesen, hanem egyszerűen és érthetően óhajtott í rn i: 
«Az udvari ékesszóllásra sem nem érkeztem, sem nem erőlködtem ; 
nem gondolván azokkal, kik az együgyű igaz tudományt nem ked
vellik, hanem viszkető fülök 8) lévén, az emberi bölcseségnek czap- 
ragos igéiben gyönyörködnek; hanem azoknak igyekezvén szol
gálni, kik az Isten igéjének hallgatásából, vagy olvasásából, vagy 
élőtöket akarják megjobbítani, vagy az elkezdett jóban kívánnak 
gyarapodni.»

Van némi tudomásunk arról is, hogy minémű volt külső 
ékesszólása, vagyis előadásának módja. A vele egykorúaknak elbeszé
lése nyomán azt írja egyik biographusa, hogy beszédje heves volt 
és mégis méltóságos, bölcs és mégis lelkesedéssel teljes, gyakran 
keltett bámulatot, olykor nagy tetszést és sohasem, volt foga- 
natlan.1)

.Jelességeit nem csupán a vele egy hiten levő egykorúak hirde
tik, hanem irodalmunknak kiváló műbírái is.

Kazinczy, a ki — a mint láttuk nagyrabeesülte bibliafor
dítását, ezt írja Édes Gergelynek : «Azonfelül, hogy maga elmél
kedik, olvassa, kérem, a mit a nemzet jobb író i: Káldi, a biblia
fordító, Virág Benedek és Kis János írtak.»r') Tatay Jánosnak — 
a ki egyike volt ama növendékpapoknak, a kiknek költségén Ber
zsenyi verseinek első kiadása világot látott meg e z t: «Legyetek 
rajta, hogy nyelvünk bennetek Bossuet-ket, Bourdalouo-kat, Féne- 
lon-okat találhasson. Telegdi, Pázmány, Káldi már szerencsével 
elkezdék futni a pályát. Induljatok utánok.»®)

J) U. o.
2) ü. o.
3) Sz. Pál 11. lev. Tim. 1, 3.
4) «Fuit in dicendo vehemens, gravis, doctus et spiritu plenus, 

qui non raro diceret cum admiratione auditorum, interdum cum 
plausu, nunquam sine fructu.» V. ö. Szörényi, i. m.

s) V. Ö. 1803 okt. 29. kelt lev. Közli Abati, Figyelő, VI. k. 115— 117.1.
*) V. ö. 1812 jún. 23. kelt lev. Közli Kazinczy Gábor, Kazinczy 

s Berzsenyi lev. 118—119. lap.
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Toldy egyházi beszédeiről ekként íté lt: «Pázmány után leg- 
ezabályosban és legtöbb numerussal kezelte a nyelvet, s különösen 
a tanító előadásban - elrendelés, világosság és nyugalom által — 
valóban mintaszerű.»

Noha műveiben imitt-amott előforduló latinosságait, ízlés
telenségeit és nyerseségeit, a melyek azonban korának általános 
hibái, nem dicsérhetni; de a mi jó van műveiben, kivált szabatos 
stílusát és tősgyökeres magyar nyelvét, fordítsuk hasznunkra.

Ne feledkezzünk meg róla, mert ama nagy íróink és szólóink 
közül való, a kiknek műveiben sokféle becses kincs rejlik.

A KÁLÓIRÓL sz ó l ó  ir o d a l o m .
Bon Pétéi! szól bibliafordításáról, A sz., bibliának históriája stb. 1748. 

149— 152. lap.
Τ'. a. közli életrajzát, Magyar Atliénás, 17(46. 120. lap.
Sándor István elsorolja műveinek czímeit, Magyar könyvesliáz, 1803.
Verseghy F krenoz -szól bibliafordításáról «Dissertatio de versioné 

Imngarica scripturae sacra; stb.» czíinű értek.-ben, 1822.
Vass L ászló szól bibliafordításáról .Szepessy Ignácz magy. ú j-testam, 

első k. vizsgálata» czíinű értekezésében. Tudományos Gyűjtemény, 
1835. VII. k. 92- 120. lap.

P odhradszky .1 ózsef «Nagyszombati Káldi György» czímmel tanul
mányt ír róla, Tudománytár, 1838. Új folyam. Második év. III. k. 
29(1—327. lap.

T oldy Ferenc/, kijelöli helyét az irodalomban. A m. n. Írod. tört. 
1851-iki s utóbbi kiadásaiban.

F erknczy és Dánielik közlik életr. Magy. írók, 1856. I. köt. 357— 
360. lap.

Hallagi Mór bírálja bibliafordítását «Tanulmányok a magyar biblia- 
fordítások körül» czíinű értekezésében. Nyelvtudományi Közlemé
nyek, 1864. III. köt. 38—72. és 161-—189. lap.

'1'ákkányi B éla szól életéről és bibliafordításáról «A legújabb magyar 
sz. írásról» czímű akad. értekezésében. 1868. *

*1 A magy. nemz. írod. tört. I. k. 64. lap., az 1872-iki kiad. szer.



Szabó Károly közli műveinek szószerint való czímeit, Régi Magyar 
Könyvtár. 1879.

Kiss I gnácz fejtegeti nyelvének sajátságait gramatikai tekintetből, 
«Kálói György nyelve» czímű akad. ért.-ben, 1883.

Életéről és műveiről mondanak ei/yet-mást:
Dobronoki György (Acta coll. soc. Jesu tyrnav., kézirat a buda

pesti egyetemnek könyvtárában).
Hevenesi Gábor (Tört. jegyzeteiben, kézirat, u. o.).
Szörényi Sándor (Pannonia dpota, kézirat, u. o.).
Czvittinger Dávid (Spécim. Hung. litt.).
Kazy Ferencz (Hist, universitatis tyrnav.).
Katona István (Hist. erit, regum Hung.).
Horányi Elek (Memoria hungarorum et provincialium scriptis 

ed. notor.).
Nagy Iván (Magyarország családai).
Fraknói Vilmos (Pázmányról szóló műveiben).
Ipolyi Arnold (Veresmarti élete s munkái).
Beöthy Zsolt (A szépprózai elbeszélés a régi magy. irodalomban)



ADVENT I. VASÁRNAPI HAEMADIK BESZÉD.

(Mát. ev. 21, 1—9.1)

Cájus Caligulának, a negyedik római chászárnak kegyetlen 
kívánságát olvasom Dión Cassinsnál, mellyért inkább neveznem 
fenevadnak, hogysein embernek: mert azt kívánta, hogy a rómaiak
nak egy nyaka lőtt volna, hogy egy chapással mind lenyakazhatta 
volna őket. Sokkal kegyetlen!) igyekezete volt az ördögnek, ki az 
egész emberi nemzetet egy által akarta elveszteni. Caligula egy 
varas , vagy tartománybélieknek igyekezett veszedelmére, és chak 
azoknak, kik akkor éltek és azoknak, a kik ellene vétettek, vagy 
a kiktől ta rto tt: de az ördög az egész világon valókat akarta 
elveszteni, azokat is, kik nem is születtek volt és a kik sem vétet
tek, sem véthettek ellene. Caligula embertelen kívánságát bénem  
tellyesítette : de az ördög nagy részére végbe vitte, minthogy 
Ádámban, a kit halálos sebbel megsértett, az egész emberi nem
zet volt; és az ő életétől, vagy halálától függött minnyájunknak 
élete, vagy halála. Azért mongya Sz. Pál: Egy ember által jött bé 
e világra a bűn, ás a bűn által a halál, és úgy minden emberre 
elhatott a halál, a kiben minnyájan vetkezteká) Elő Isten, bezzeg** 
nagy nyomorúság vólt ez ! De hála légyen a kegyes Istennek, ki 
más úton és ajtón, a Kristus által, a bűn helyett igasságot, a 
halál helyett életet hozott bé. Azokáért mongya az igasságról 
Sz. Pál: A mint egy embernek engedetlensége által sokan bűnösökké 
lőttek: úgy egynek engedelmessége által is sokan lesznek igazakká.*) 
Az életről pedig Urunk ő maga: En jöttem, hogy életek légyen, 
és bővebben légyen.*) Ez az Istennek valóban nagy irgalmassága és 
kegyessége, melyről szüntelen hálaadással kellene emlékeznünk, 
főképpen a szent adventbon, midőn az anyaszentegyház sokkep-

*) Küldi, mikor egybegyűjtött 
egyházi beszédeit sajtó alá ren
dezi, még a régi magyar egyház 
szokása szerint közli a vasár- és 
ünnepnapi evangéliumokat. Az
1630-iki nemzeti zsinaton, Páz

mány indítványára, határozták el 
a magyar főpapok, hogy elfogad
ják a római misekönyv szerint 
való evangéliumokat.

2) Rom. 5, 12.
8) Vers. 19. *) Joan. 10, 10.



pen serkeget bennünket. Azokáéi\t én is e mostani prédikátoriéban 
erről beszélgetvén:

I. Megmutatom, hogy a m i királyunk minden egyéb királyo
kat sokképpen megelőz.

II. Minémű üdvösséget hozott a. Kristus, és azt mint kellyen 
böchütleniimk.

III. Megmutatom, hogy a Kristus a világi dolgokat meg 
akarta vélünk utaltatni.

I. RÉSZE.

Két dolgot mond a próféta, mellyekről az evangélista is em
lékezik : első, hogy a Kristus közönséges Üdvözítő és senkit ki 
nem rekeszt jótéteményétől, a mint a nap senkitől meg nem von- 
sza világosságát és melegségét. Másik, hogy, világi ítélet szerént, 
illyen nagy dologra chekély állapatban jött. Az elsőhöz képest 
királynak és üdvözítőnek _ nevezi a próféta: a másikát azzal 
jelenti, hogy szegény és szamáron ülő. Az elsőhöz képest pedig 
mind a próféta, s mind az evangélista azt kívájmya, hogy eszünkbe 
vegyük a mit mondnak : mert azt jelenti amaz ige Im éf) és mél
tán : mert mentői nagyobb királynak ismérjük a hozzánk jövő 
Messiást, annál nagyobbra böehűllyük a jókat, a mellyel?et vélünk 
akar közleni.

Ebben azért a királyban egynéhány dolgot találunk, mellyek- 
kel egyéb királyokat meghalad :

Elsőben : olly méltóságos, hogy minden egyéb méltóság tér- 
det-fejet hajt néki: Mert királyok Királya és uralkodók líra, '1) 
és a nevére minden térd meghajol,*) az ö hatalma a tengertől fogra 
a tengerig, és a folyóvizektől fogva, a főid határiig:5) kinek min
den népek, nemzetségek és nyelvek szolgálnak.") Jól inongya a 
Bőlch, hogy a nép sokaságában a király méltósága, és a kömig 
kevés voltában a fejedelem gyalázattya.1) Mert azokat nevezik 
nagy fejedelmeknek, a kik sok tartományokat bírnak: úgymint 
Assvérust, vagy Artaxerxest, ki száz és huszonhét tartománnyal 
bírt, Indiától fogva mind Szerechenorszagig: Λ) és Sicziliának kirá
lyát nagynak nevezi Cicero, mert tizenhét nemzetségnek párán- 
cholt. így mondatott nagynak Dávid, a szerechenek királya, ki 
hatvan keresztyén és öt pogány királyoknak pargpcholt; Mithri
dates a Pontus királya, ki huszonkét nemzetségnek parancholt, 
kiknek nyelvükön is szóllott; a török chászár, ki hetvenkét király
ságot bír, és a török chászárság ”) kívül a konstantzinápolyit és a

*) Zách. 9, 9. Matt. 21, 3.
2) Ibid.
3) Apoc. 17, 14, 19, 16.

l) Phil. 2, 10. 7) Prov. 14, 28.
>) Zách. 9, 10. e) Estin 1, 1., 13, 1.
') D a .i.7 ,14. 9) T .i .: császárságon.



trapezuntumit; a hispániai király, ki annyi or,szagot bír, főkép
pen Indiában, bogy alig győzi ember titulnsit elolvasni. De ezek
nél sokkal nagyobb a mi királyunk: mert ezeknek is királyok, és 
a kit akar, királlyá tészen, és ha akarja, meg leveti a királyságból. 
Azért mongya Salomon által: Kn általam országobiak a királyok.*) 
Példabeszéd a görögöknél, a mint Plinius írja, hogy az a király, 
a ki soha királyt nem látott. De ollyan több ninchen a Kristusnál, 
ki királyt, magánál nagyobbat, sem látott, sem lá th a t: őtet pedig 
minden királyok vagy látták, vagy láttyák; midőn, úgy mint min
deneknek királya, mindeneket megítél. Minden királyról ipond- 
liattyuk, az egy Eris tu s2) kivűl.'a mit Daedalus mondott Minős
ről, a krétai királyról: Bár mindent bírjon Minős, de a levegő eget 
nem bírja. Azokáórt méltábban moudliattyuk a Kristusról, hogy- 
sem Salomoriról, a Kristus példájáról: FehnagasztaÜaték Salomon 
király a földnek minden királyi fölött.3)

Másodszor: minden földi országok változók és kevés ideig 
tártnak. Az assyriusok birodalma, noha legtovább tartott, mind- 
azáltal ezernégyszáz esztendőnél többet nem töltött. A római 
birodalom közel sem érte, npha azt írta Yirgilius, Jupiter szavá
val : Ezek dolgainak sem határt, sem időt nem vetek.4) A né
metek birodalma chak hétszáz esztendei, a töröké közel jár ezer
hez : de, a mint reméllyük és magok is vélik, rövid időben vége 
szakad. A mi királyunkról azt mondotta az angyal: Országul a 
■Jájc/ib házában örökké, és az ö országának nem· lészen végéé) 
Dániel pedig: Az ö hatalma örökkévaló hatalom, melly el nem 
vétetik: és az ő országa, a métty meg nem bomolé) Holott 
azt is vedd eszedbe, hogy a birodalmak mentői tovább tártnak, 
annál többen bírják: mert minnyájan halandók, és az ember 
papjai rövidek,’) de a Ivristus örökké uralkodik,és az ő országa 
másra nem száll. Azért mondotta Dávid : A te széked, Isten, örök
kön örökkéé) Melyhez képest akárfnelly hosszú birodalom is chak 
álom : mert az Isten előtt ezer esztendő, mint a tegnapi nap, mellű 
elmúlté)

Harmadszor: minden királyok azt mondhattyák: Tegnapiak 
ragyánk, és nem tudgyuk, hogy mint az árnyék a mi napjaink a 
főidőn."1) De a mi királyunknak és az ő országának kezdete nem 
volt. Mert noha az Isten Igéje bizonyos időben jött e .világra, 
midőn testté lőtt, mindazáltal minekelőtte Abrahám volna,

j  Prov. 8, 15. j  Luc. 1, 32. 33. 8) Psalm. 44, 7.
-) T. i . : Krisztuson. °) Dán. 7, 14. 9) Psalm. 89, 4.
a) III. Reg. 10, 23. 7) Job, 14, 5. 10) Job, 8, 9.
4) «His ego nec metas rerum, nec tempora pono.

Imperium sine fine dedi.» (Aen. I. 280—281.)
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volt ő ; ‘) mert,: Kezdetben vala az Ige, ég az Ige Istennél vala, es 
Isten vala az Ig e: 2) és, a mint Michseás mondotta: Az ö kijöve
tele eleitől fogva, az örök napoktól fogva.3)

Negyedszer: minden királyoknak eredetek a főidből vagyon, 
és azt mongyák Salomonnal: lén is halandó ember vagyok ugyan, 
hasonló mindenekhez, és annak a földinek nemzetségéből, a ki elő
ször teremtetett, és az anyám mellében formáltattam testté, etc. 
Mert senkinek a királyok közziil, születésének más kezdete nem 
volti) De a mi királyunknak más attya nem volt az Istennél. 
Azért,mondotta az angyal a Szűz Máriának : A Magasságbéli F iá
nak hivattatikf) és: A szent, melly tőled születtetik, Isten Fiának 
hívattatikl) Azért örökkévaló, halhatatlan és láthatatlan király.

II. RÉSZE.

0 a  azért illyen a mi királyunk : minémű lészen az üdvösség 
és szabadulás, mellyet illyen bajos, fáradságos és alázatos jövete
lével hozott és szerzett 1 Ha az alkotóból tészünk ítéletet az alkot
mányról ; ha a marhát az árrából. ítéllyük: minémű jeles dolog 
lészen, mellyet chak az egy hatalmas Isten szerezhetett meg, és 
illyen módon szerzett ? A melly terhet száz erős ember meg nem 
mozdíthat, méltán nehéznek ítéllyük: de ha arra se emberi, se 
angyali erő elégséges nem volna, mit vélnénk felőle ? A melly 
marhát ezer gírán vésznek, méltán nagynak Ítéllyük : de ha száz
ezer gírán sem vehetnők meg, hogy tudnók megböchűlleni ? így 
gondolkodgyál, keresztyén ember, üdvösségedről, mellyet chak az 
Isten Fia vihetett véghez ; és minden arannál és drágakőnél na
gyobbra böchűlvén téged, drágalátos szent vérét és életét nem 
szánta éretted aűni·

Tanúid meg a prófétától, ki imigyen szól: Igen vígadgy Sion- 
nak leánya, örvendezz JerusaléinneJc leánya! Imé a te királyod 
éljő néked, igaz és üdvözítő; 7) mire kellessék e dolgot böchűlle- 
ned. Mert, minthogy nem emberi ítéletből szóllott, hanem a Szent
lélek által, nem kichiny dolog a mellyért vígadásra és örvende
zésre int és unszol: mivelhogy a Szentlélek nem oly nagy dolog
nak tartya a világi gazdagságot, hogy azért örömre intene, sőt 
azt mongya : Jaj néktek gazdagoknak, mert megvagy on a ti rígasz- 
talástokő) Sem az ételi és itali gyönyörűséget, sőt azt mongya : 
Jaj néktek, kik .megelégedtetek, mert éheztökő) Sem egyéb világi 
mulatságot, sőt azt mongya: Jaj nektek, kik most nevettük, mert 
kesergetek és sírtok.10) Sem az emberi díchéretet és böchűlletet,

b Joan. 8, 58. *) Sap. 7, 1.5. ’) Zach. 9, 9. °) Luc. 6, 25.
2) Joan. 1, 1. r’j Luc. 1, 32. 8) Luc. ß, 24. 10) Ibidem,
8) Mich. 5, 2. 0) Vers. 35.
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sőt azt mongya: Jaj, midcm titeket az emberek áldanak.1) De még 
ezeknél nagyobbakat is, úgymint a chodatételeket, minthogy 
Urunk mondotta az apostoloknak : Azon ne öriillyetek, hogy a lel
kek engednek nektek: öriillyetek pedig, hogy a ti neveitek írva van
nak mennyekben; *) és: Öriillyetek és vígadgyatok, mert a ti ju ta l
matok bövséges mennyekben; 8) mind a nevűnk béirása pedig, s 
mind a jutalom a mi Üdvözítő királyunktól származott. Azért a 
próféta azt az örömet ajánllya, meilyet rövidnap az angyaltól 
fogunk hallani, azért, hogy a világ Üdvözítője a Kristus születik. 
Magyarázván azért ez igéket Sz. Bemérd, és megmutatván, hogy 
mindennek kell ezt az Üdvözítőt kívánni, kiben mindent feltalál
hatunk, a mi kívánságra méltó, tisztességet, hasznot és gyönyörű
séget, imigyen fejezi bé beszédét: Vígadgyunk atyámfiai ezen a 
születésen és sokképen örvendezzünk rajta, meilyet mind az üdvös
ségnek haszna, s mind a kenetnek gyönyörűsége, s mind az Isten 
Piának dichősége illy szépen fényesít, hogy semmiben fogyatkozás 
ne légyen, a mellyek kívántatnak, sem a haszonban, sem a gyö
nyörűségben, sem a tisztességben. De mondaná valaki: Ez az 
üdvösség nem mindennek adatik, sőt többen vannak, kik abban 
nem részesek. Felelet: Az üdvösség mindennek készíttetett az 
Isten kegyességéből és senki, ki nem reked, hanem a ki akarattya 
szerént kirekeszti magát. Mert a próféta arról az időről szóllott, mely
ben Urunk, böttí szerént, szamáron ment Jerusalembe, és annak 
a Sión, vagy Jerusalem leányának tészi hírré az Üdvözítő jövete
lét és annak adgya jeleit, intvén, hogy örömmel és vígasággal 
fogadgya. A Sión leányán pedig érti Sión lakosit, vagy Jerusa
lem polgárit: a mint Isaiás, Jeremiás, Sofoniás és Zakariás a 
Sion, Egyiptus, Edom, Jerusalem és Babylon leányin értik azon 
varasok avagy tartományok lakóit. Kik voltak pedig azok ? Annás, 
Kaáfás és ezekhez hasonló írástudók és a népnek nagyobb része : 
kik az ördög rabjai, a sötétség fiai, a pokol üszögi voltak; kik 
ennek a nagy örömnek idején, imigyen tanáchkoztak a Kristus 
ellen: Igen rút halálra kárhoztassuk ötét,*) é s : Gyomlállyuk ki 
ötét az élók földéről, és az ő neve ne légyen többé emlékezetben:') 
Jtzeknek úgy vagyon, hogy a Kristus jövetele nem volt üdvössé
gükre, hanem veszedelmükre: de nem a Kristus igyekezetiből, 
hanem a magok vétkéből; a mint Urúnk megmondotta, mikor 
bement Jerusalembe, és olly romlását jelentette Jerusalemnek, 
hogy egy köve a másikon nem maradna. De azoknak is hirdette* 
a próféta az üdvösséget, és Urúnk valóban elkészítette vólt nékik, 
ha meg akarták vólna ismérni: de, minthogy nem ismérték meg 
látogatásoknak napját, az üdvösség helyett veszedelem találta őket.

Vedd eszedbe pedig, mint beszéllett akkor Urúnk : Ha meg-

’) Vers. 26. J) Luc. 10, 20. 3) Matt. 5, 12. 4) Sáp. 2, 20. 5) Jer. 11,19.



ismérted volna te is, és főképpen esen a· te napodon, mellnél,· a te 
békeségedre vannak.1) Áz ő napját említi. Az mondatik pedig mél
tán mi napunknak, a melly nekünk jónkra vagyon : tahát az a nap 
Jerusalemnek javára volt, mert a veszedelmére való napokat nem 
nevezi ő napjainak, hanem egyáltallyában mongya: Beád jőnek a 
napok.'1) Továbbá, a mi békeségünkre mondatik lenni az. üdvös
ségünkre való, főképpen mikor a Kristus békeségéró'l vagyon emlé
kezet, azért örvendezve mondották az angyalok a Kristus születé
sekor : Dichőség magasságban az Istennek, és a földön, békeség a 
jóakaratét emberekneké) Erről mondotta Sz. P éter: Igét küldött 
az Isten az Israel fiainak, békességet hirdetvén a Jésus Kris
tus által.*) Jerusalemnek pedig békeségére volt a Kristus jöve
tele : tahát üdvösségére is. Annakfölötte a látogatás a Kristus által 
üdvösségéé, azért mondotta Zakariás: Áldott az l V, Isméinek 
Istene, mert. meglátogatta és megváltotta az <1 népét: rj  e s : A mi 
Istenünknek nagy irgalmassága által, mellyel meglátogatott miniat, 
a magasságból támadóé) Ha azért a Kristus jövetele látogatásnak 
napja volt, Sión leányának mindenképpen készíttetett az üdvös
ség. De azt nem akarta venni, sőt nagy háládatlansággal üdvözí
tőjére támadott és kegyes királyát megölte.

Ezt hánta szemökre Urunk a zsidóknak, midőn azt mon
dotta, hogy úgy akarta őket szárnyai alá gyűjteni, mint a tik az 
ő chirkéit; de nem akarták. Es innét követközött a megvetés és 
büntetés, hog/ a kik az irgalmasságot ismérni nem akarták, ól-zenék 
a bűntető igasságot. Mert noha az Istenben mind az igasság a bün
tetésre, s mind az irgalmasság a kegyelemre feltaláltatik: mind- 
azáltal felyálhaladgya az irgalmasság az ítéletet K) mert az irgal
masságot olly bőven mutattya, mintha az ítéletről elfeledkeznék : 
de az ítéletet nem hadgya irgalmasság nélkül; hanem mikor meg
haragszik is, az irgalmasságról megemlékezik. Vagyon ugyan 
mind az Isten igasságának, vagy haragjának, s mind irgalmasságá
nak kinelie, vagy tárháza : de külömben gyűjtetik eggyik ho^ysem 
a másik. A bűnökről Imigyen szóll az Isten : Nemde el tétet re van- 
nak-é ezek nálam és bépechételre kincheim között '!■ *) Mert a mi 
bűneink az Isten haragjának és bűntető igasságának kinchei: de 
azokat nem az Isten gyűjti, hanem az ember ; és az Istennek bün
tető igassága nem volna őmagában gazdag és bővelködő, ha a mi 
bűneinket, mint egy temérdek kinőhet, kezéhez nem ádnók. De az 
irgalmassághoz képest őmagában mondatik gazdagnak az Isten ; 
és mi az ő javaival gazdagúlunk meg. Mind a kettőt szépen egybe
foglalta Sz. P á l: “) mert midőn a bűnösnek azt mondotta volna :

x) Luc. 19, 42. 4) Act. 10, 3(5. ö) Vers. 78. K) Deut. 32, 34.
2) Vers. 43. rj  Luc. 1, 08. ’) ,Tac. 2, 13. °) Rom. 2, 4.
3) Luc. 2, 14.

32



Megutálod-ti a ? ti jogágának és t űrésének és hosszú, várakozásának 
gazdagságit ? útónná veti: A te keménységed szerént pedig és 
penitentziátlan szíred, szerént, gyűjtesz magadnak haragot, a harag
nak és az Isten igaz ítéletinek megjelenése napján.1) Holott látod, 
hogy a jóságnak gazdagsági az Istennek tulajdoni: a haragnak és 
büntető' igazságnak gazdagságit pedig mi gyűjtjük az Isten tá r
házé,ha, és azért mondotta 8z. Jakab is az istenteleneknek, hogy ha
ragot gyűjtöttek magoknak az utolsó napokra. Azokáért Kristus 
urunk úgy jött, mint Üdvözítő, az ő jóvóltának tárházából, nem 
keresvén arra a mi érdeminket, és azért senkit sem rekeszt ki. Az
után, mikor úgy mint híró jő el, a büntető igazságnak tárházából, 
mellyet a mi bűneinkből gyűjtött, vészen büntetést; a mint idő 
szerónt is megbüntette a háládatlan zsidókat, kik az ő irgalmas
ságát vakmerőképpen és kemény nyakkal megvetették.

ni. RÉszK.
A mi a másik dolgot illeti, mi módon jött légyen a Kristus 

azzal az alázatos móddal, arra akart tanítani, mi úton és módon 
kellessék nekünk a Kristustól szerzett üdvösséghez jutnunk. Bizo
nyos dolog, hogy Urunk az ő jövetelének módgyával e világnak 
chiklandó gyönyörűségit megutálta és tapodta; azokat választván 
és követvén, mellyektől a világ fiai futnak és irtóznak. A próféta 
szegénynek nevezi; az evangélista pedig szelídítek, vagy alá
zatosnak ; mellyet valóban megmutatott. Mert minekutánna, 
talám ugyan fáradtig, gyalog járt volna, egy elvetett rest szamárra 
ült, és úgy vitte végbe királyi pompáját. Valóban szegény volt a 
Sionnak királya, kinek chak egy szamárkája sem volt, hanem azt 
is mástól kellett költsön venni; am in t Sz. Lukách jelenti. Bizo
nyára alázatos is volt, ki tellyos éltében chak egy úttal mutatván 
diadalmas dichőségót, nem valami felékesíttetett ugráló lóra ült, 
hanem az ostoba szamárra : nem'vontarany czapragja, vagy bár
sony nyeregkápája volt, hanem a szegény apostoloknak együgyű 
rongya avagy gúnyája volt a szamárra terítve. Követő udvaranópe 
is chak szegény halászokból, köz emberekből és gyermekekből 
állott; nem grófokból és zászlós urakból, mellyek tellyességgel 
ellenkeznek e világszokásival. Tudom, hogy a népnek indúlattya az 
vélt, hogy elragadnák, és királlyá tennék:'1) de elfutott előttök. 
Most pedig, mikor a gonosz farizeusok bánnyák a Kristus tisztes
ségét, és úgy ellenzik, hogy királynak nevezik, hogy őmagát is. 
megszólíttyák érette: ő nemchak javallya, hanem ugyan oltal
mazza is azokat, kik királynak mongyák, és pártyokat fogja, jeles

1) Vers. 5. 2) Joan, (i, 15.
KáltU. Egyházi beszédei-



okát adván a Dávid zsóltárából, EŐt azt is mongya: Mondom 
nektek, hogy ha ezek hallgatnak, a kövek kiáUnak.1) Azokáért, ha 
most is illyen szegényül és alázatoson viseli m agát: akárki is 
eszébe veheti, hogy egyébkor annál inkább nem pípeskedett, sem 
pompára nem vágott; a mint nyilván vagyon, hogy mind születé
sekor, s mind tellyes életinek rendiben nagy alázatosságot muta
tott, melly főképpen halálakorbéli szenvedésében tííndöklötl.

De mi volt ennek az oka ? Gondolom, hogy ezzel, mint egy 
eleven és hatható példával, meg akarta mutatni, mi módon kelles
sék az örök boldogságba jutnunk : tudniillik, hogy e világi dolgo
kat meg kell vetnünk és utálnunk ; magunkat úgy kell viselnünk, 
Sz. Péter tanítása szerént, mint jövevényekhez és szarándokokhoz 
illik, megtartóztatván magunkat a testi kívánságoktól, mellyek a 
lélek ellen vitézkednek ; 2) és, a mint Sz. Pál mongya, megtagadván 
e világi kívánságokat.3) Mert, minthogy e világnak fölöttébbvaló 
szereteti4) által, tévelyedtünk ki az üdvösségnek útából, és a mennyei 
boldogságot elvesztettük, annak megútálása és megvetése által kel
lett a jó útba igazodnunk. Bizonyoson el volt végezve a Kristustól, 
hogy az ö boldogságába nem ereszti, a ki e világnak hiúságát bátor 
szívvel meg nem veti, magát tellyességgel megtagadván, a maga 
keresztyét hordozván és az Istennek országát és igazságét min
deneknek előtte és fölötte keresvén, a mint ő maga megmondotta, 
egy szóval, a ki e világnak meg nem feszíttetett és a világ ő néki, 
a mint Sz. Pál maga felől írta. Azért, minthogy e világi dolgo
kat szemeinkkel láttyuk, és chodálatosképpen utánnok vonyatta- 
tunk, örömest kapdosván azokon : azt a hamis vélekedést, mellyel 
e világi dolgokat nagyra böchűllyük, tellyességel ki kellett gyom
lálni, és elménket másfelé kellett hajtani. Melynek végbevitelére olly 
példának kellett szemünk előtt lenni, mellyel, az okosság javallana, 
és egyéb példáknál méltóbbnak alítana, és azt az okosság szerént 
senki meg nem vethetné, se senki követni nem szégyenlené.

Eljött azért a Sionnak királya, és ezeket mind maga példájá
val megmutatta, minden világi dolgot megtapodván, hogy mi is 
őtet követvén, megtapodnók azokat: mivelhogy senki méltatlan 
és illetlen dolognak mihozzánk képest azt nem tarthattya, mellyet 
az Isten Fia magához illendőnek és méltónak íté lt: sem nem vél
heti, hogy abban megchalatkozzunk, a mit az Atyának bőlehesége 
a végre adott élőnkbe, hogy kövessük. Elő Isten, ha a Kristus azo
kat a dolgokat kiváltképpenvaló igyekezettel és kívánsággal kereste 
volna, mellyek e világ előtt tettetesek : kichoda találtatott volna, 
a kj e világi dolgoknak megútálására és megvetésére igyekezett 
volna, és úgy kereste volna a mennyeieket ? holott úgy is kevesen 
találtatnak, noha igen nyilvánvaló példájok vagyon a Kristusban.

l) Luc. 19, 40. ä) I. Pet. 2, I t. 9) Tit. 2, 12. *) T. i.: szeretete.



Ezt emlegeti gyakorta a sz. írás a Kristusnak példaadását.1) 
Ezért írta Sz. Lukáeh: Jé.ms clielekedni és tanítani kezdetté) Első
ben clielekedni, azt, a mire minket akart tanítani: ezért mondotta 
Ő maga, hogy ő nemchak életünk, hanem útúnk is és ígasságunk. 
Életünk, mert a haláltól megmentett maga halálával; igasságnnk, 
mert megtanított az igaz hitre és igasságra; útúnk pedig, mert 
életének példájával megmutatta, mi úton kellessék az örök életre 
jutnunk, m ert: Λ ki azt mongya, hogy a Kristusban lakik, néki is 
úgy kell járni a mint ö járté)

Megmutatta azért Urunk maga példájával, mint. kellessék 
megtapodni e világnak chalárd, hízelkedő és hiuságos dolgait; 
meílyeket három rendbe állat Sz. János,4) tudniillik: a testnek 
kívánságában, vagy a gyönyörűséges lakásban: a szemnek kíván
ságában, vagy gazdagságban és marhában : az életnek kevélységé
hen, vagy a tisztességes és böchűlletes állapatnak szomjúhozásában. 
Ezeket valóban megvetette és tapodta a Kristus. Az elsőt ugyan 
tellyes életében való munkával, fáradsággal, szenvedéssel; úgy- 
mint, ki eleibe vérén az örömet, elszenvedte a keresztet, -megvetvén 
a gyalázatot:’) A másikat ama ehodálatos szegénységgel; nem 
lévén chak annyi tulajdon helye is, a hová fejét lehajtaná.“) A har
madikat minden világi dichősógnek elkerülésével; elfutván, mikor 
királlyá akarták választani. Mindenikre pedig maga példájával 
int bennünket: az elsőre, midőn azt mongya: A ki fel nem vészi 
keresztét, s nem köret engem, nem méltó hozzám.1) A másikra, 
midőn a gazdag ifiat imigyen in ti: Ha tekélletes akarsz lenni, menny 
el, add el a mid vagyon, és add a szegényeknek, és kinched lészen 
mennyben, ésjqj el, kövess engem.") A harmadikra pedig, midőn azt 
mongya: Tamíllya.tok tőlem, mert szelíd vagyok és alázatos 
szívű:") és midőn az alázatosságnak jeles példája után, mellyet 
mutatott a lábmosásban, azt mongya: Ha én megmostam a ti 
lábaitokat, I > és Mester lévén : ti is tartoztok véle, hogy eggyik a 
másik lábait megmossa. Mert példát adtam nfktek, hogy a mint én 
chelekedtem, ti is úgy chelekedgyetek,10) és utánna veti: Ha ezeket 
tudgyátok, báldogok lesztek, ha megehelekeszitek azokat. Mellyek-. 
bői künnyen kitetszik, hogy ezek nem egyébért lőttek, hanem, 
hogy nekünk világos és valóságos, hatalmas és általható példa 
adatnék az üdvösség útának bizonyoson való megtalálására.

• Ezen dolgot a hitben fondáltatott okosság is megbizo- 
nyíttya: mert arra tanít a sz. írás, hogy a Kristus az ő első jövete
lében két tisztet viselt, és azokban foglalta és fogyatta tellyes éle- *)

*) T.i.: A Krisztusnak ezt a példa- Lue. 9, 58. e) Matt. 11, 29'.
adását gyakorta emlegeti a sz. írás. 7) Matt. 10,98. 10) Joan. 13,14.

*) Act. 1, 1. 4) I. Joan. 2, 16. s) Matt. 19, 21. 15.17.
3) I..Joan. 2,6. 5) Hebr. 12, 2.
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tét. Eggyík az volt, hogy érdemével nékünk üdvösséget szerezne. 
A másik pedig, hogy az üdvösségnek feltalálására,.igaz útha iga
zítana. Az elsőhöz képest a mi prófétánkl) üdvözítőnek nevezi 
őtet, Jób, Dávid, Isaiás, Jeremiás és egyebek is megváltónak, 
Sz. János szószóllónak, Sz. Pál közbenjárónak. A másikhoz képest a 
mi prófétánk2) és az evangélistánks) nékünk jövő királynak nevezi, 
Moyses magához hasonló prófétának, ki vezére és tanítója volt az 
Isten népének, Isaiás törvényadónak és tanítónak, Joel pedig 
az igazság mesterének. Az elsőt az ő szent vérének árrával és 
életének fogyatásával nyerte meg. A másikát tanításával és példá
jával vitte véghez.

A mi illeti a mi váltságunkat, bizonyos, hogy arra a Kristus 
munkájának és fáradságának cliak legkissobb része is elégséges 
lőtt volna, mivelhogy méltóságában véghetetlen volt, igaz Isten 
és igaz ember, és azokáért valamit bemutatott az ő szent Attyá- 
nak, annak véghetetlen érdeme volt, a legkissebb chelekedetének 
is ; minthogy az Isten előtt az érdemnek mivolta nem annyóra 
fondáltatik a munkának vagy dolognak nagy avagy nehéz voltá
ban, mint a chelekedőnek böchűlletes méltóságában. Melyből az 
következik, hogy a Kristus nemcbak válságunkért vött fel olly 
nagy munkát és fáradságot, hanem azért is, hogy példát adna 
nékünk e világi dolgoknak megvetésére, a mennyeieknek keresé
sére és egynéhány szükséges dolgoknak megismérésére : tudnillik, 
melly rút és utálatos légyen a bűn, melly rettenetes és kemény az 
Istennek ítélete, melly súllyos és szenvedhetetlen a pokol kínnya, 
melly megfoghatatlan és örvendetes á mennyei boldogság ! mely- 
lyekre világoson megtanít a Kristus életének és halálának példája ; 
úgy hogy itt is valóban eszünkbe vehettyük, hogy az Atyaisten 
minnyájunknak úgy szóll, mint régenten Moysesnek : Nézd weg, én 
a példa szerént chelekedgyél, melly néked, mulattatott a hegyen.*)

Második oka e szokatlan és halhatatlan alázatosságnak és min
den világi gyönyörűség megvetésének az volt, hogy az Istennek 
ereje nyilvábban kinyilatkoznék. Mert fölötte igen illett, sőt ugyan 
kívántatott is, hogy Kristus urúnknak minden chelekedete és az 
ő istenségéről való hit, e széles világon, ne tulajdoníttatnók egyéb
nek, hanem chak az Isten erejének: és így mindeneknél tudva 
lenne, hogy a Kristusról való hit nem egyébtől, hanem az egy 
Istentől származott, gyarapodott, nevelkedett, erőssödött} és 
minden időkben, minden háborúságok között, minden hatalmas 
ellenségek ellen győzhetetlen volt és virágában megmaradott. E[a 
a Kristus e világi hatalmassággal és diehőséggel jött volna, a mint 
egyéb királyok, úgy mint e világnak tanítványi és fiai szoktak 
jő n i: az emberek megtérése nem inkább tulajdoníttatott vólna-e

l) T. i . : Zách. 9, 9. - 2) Ibid. 3) Matt. 21, δ. 4) Exod. 25, 40.
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a fegyver hatalmasságának, hogysem az Isten erejének? minthogy 
a római pogány fejedelmek is az ő bálványok tiszteletit fegyver
rel és emberi erővel igyekeztek inkább támogatni és kiterjeszteni, 
hogysem isteni fegyverrel és hatalommal. Ha pedig gazdagságok
nak osztásával, avagy e világi, vagy testi gyönyörűségeknek javal- 
lásával jött volna, nem inkább azoknak tulajdoníthatott vólna-e 
az ö hitinek gyarapodása, vagy öregbűlése, hogysem a magasság
béli Istennek erős és kinyújtott karjának ? a mint tudgyuk, hogy 
Mahomet sokakat megohalt és utánna4) vont, testi szabadságot 
és gyönyörűséget ígérvén nékik, mind ezen s mind a más világon. 
Hasonlóképpen, ha emberi bőlcheséggel és ravasz okoskodással 
jött volna, nem annak tulajdoníttatott vólna-e inkább az evangó- 
liomnak bó'vséges gyümölche, hogysem az Isten bőlcheségének ? 
a mint bizonyoson tudgyuk, hogy a pogány bőlehek és filosofusok, 
emberi tudománynak bölcheségével és szép módgyával rendelt 
okos beszédekkel, sokakat az ő vélekedésekre hajtottanak. Az- 
okáért, minthogy ezeknek semmi helye nem volt a Kristus tudo
mányának gyarapításában, hanem inkább ezekkel ellenkező dol
gokat találunk abban : követközik, hogy a Kristus hitinek fogana
tossága és kiterjedése az Isten erejének nyilvánvaló bizonysága 
légyen; a mint Sz. Pál is jelentette, mondván : Az én beszédem és 
prédikiílldsom nem az emberi hölcheségnek hitető igéiben, hanem a 
léleknek * az erőnek megmutatásában; hogy a ti hitetek ne légyen 
az emberek bolcheségében, hanem az Isten erejében,2) és ismég: 
A miket· beszéltünk is, nem az emberi bölcheségnek tudós igéiben, 
hanem a léleknek tanításában.8)

Harmadik oka ezen dologuak az lehet: mivelhogy az emberi 
nemzet veszedelmének eredeti4) tellyességgel csak e világi és testi 
dologból származott; úgymint nagyravágásból, midőn Adám 
elhitte az ördög mondását, hogy hasonló lészen az istenekhez, tud
ván a jót és a gonoszt; *) úgymint feleségének, ki ő teste volt, ked
vezéséből,,!) tartván attól, hogy, ha kedvét szegné, megszomo- 
rítaná; úgymint az almának megkóstolásából, melly jóízűnek 
tetszett és tekintetre gyönyörűségesnek : illett, hogy azon ember
nek megszabadúlása tellyességgel külömböző dolgok által lenne, 
mellyeket Kristus urúnk tellyes életében követett és gyakorlott. 
Ki, nemhogy nagyobb állapatra igyekezett volna hogysem hozzája 
illett, hanem inkább, mikor az Isten formájában válna, és nem 
alítaná ragadománnak lenni az Istennel való egyenlőségét: Ő ma
gát igen megalázta, szolgai formát vérén fel, az emberekhez hasonlóvá 
lőtt, és külső ábrázattyában úgy találtatott mint ember. Megalázta l

l) T.r i. : maga vitán. f  T. i . : eredete. 6) T. i . : felesége kedvének v.
*) I.fjCor. 2, 4. 5. r‘) Gén. 3, 5. akaratának teljesítéséből.
») Vers. 13.
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önnönmagát, engedelmes lévén mind a halálig, a keresztnek halá
láig pedig.1) Nemhogy az ő testének, vagy az ő jegyesének, melly 
az anyaszeutegyház, kedvezett volna, hogy meg ne szomoríttat 
nék: hanem inkább a keresztnek viselésére intötte, arra is tanít
ván,2) hogy: Valaki nem gyűlöli az attyát, és annydt, és, feleségéi., 
és fiait, és attyafiait, ésnénnyeit, még pedig az önnön lelkét is, nem 
lehet az ö tanítványa. Nem hogy édes almával gyönyörködtette 
volna szája ízit, vagy valamiben testének kedvezett volna : hanem 
inkább, legnagyobb szomjúságában is, közel lévén halálához, epés 
eczetet vitetett szájához.

Ezek így lévén, nagy vígasággal hálát adgyunk a mi Üdvö
zítőnknek, ki az ő eljövetelével illyen nagy üdvösséget hozott 
nekünk, és attól senkit ki nem rekesztett: és a minérnű utat 
nékünk arra mutatott, arról el ne távozzunk, hanem szüntelen 
kövessük, azon a formán, mellyet e mái szent epistolában elünkbe 
adott Sz. Pál, tudniillik : felkelvén a restségnek és tunyaságnak 
álmából, és elvetvén nagy serénysóggel a sötétségnek minden chele- 
kedetit, igaz töredelmesség és gyónás által, bűneinkből kitisztul
ván, és felöltözvén a világosságnak/ egy vériben?) gyakorolván ma
gúnkat minden jószágos chelekedetekben. Mellyeket megcheleked- 
vón, mi őtet jó kedvvel fogadgyuk, és ő is jó kedvvel jő hozzánk, 
és minden javaiban részessé tészen : mellyet engedgyen a kegyes 
Atyaisten, az ő szerelmes szent Fiának drágalátos érdemiért. 
Amen.

r) Phil. A <»—S. 2) Luc. I t, Üli. , l ) Kom. 13, 1 ‘'J .



ADVENT II. VASÁRNAPI ELSŐ BESZÉD.

(Luk. ev. 21, 45—38.)

.Tosuónek azt paraneholta volt az Isten, hogy Jerikónak 
elrontására trombitaharsagással élne : és úgy is lőtt. Melly· azt 
példázta, minthogy Jerikó hóidat tészen, hogy a változó hóidhoz 
hasonló bolond embernek alkotmánya, mely a bűn, trombita
harsagással rontathatik el. De michoda trombitaharsagás az ? Az 
utolsó ítéletről való gondolkodás ; melynek napját a próféta trom
bita és harsagás napjának *) nevezi, és nem ok nélkül, minthogy 
akkor az omber Fia elküldi az ti angyalit trombitával és nagy szó
zattal, és egybegyiíjtik az S válasstottitj) mert száll a trombita, és 
a holtak feltámadnak.1') Ennek a trombitaharsagásnak minémű 
foganatossága lőtt légyen Sz, Jerónymus doktorban, ő maga meg
jelenti : Valamennyiszer, úgymond, azt a napot meggondolom, 
egész testemmel reszketek: mert akár eszem, akár iszom, s akár 
mást valamit chelekeszem, mindenkor ama rettenetes trombita lát
tatik az én füleimben zengeni: Kellyetek fel halottak, jőjetek az 
ítéletre. Erről a trombitaszavú napról lészen beszédünk. És mint
hogy hét trombita harsagott a Jósué hadában : én is arra a kér
désre : Miért kellessék az utolsó közönséges ítéletnek lenni ? Hét 
okkal felelek meg, mellyek közzűl mindenik egy trombitaszó gya
nánt esik.

I. Okait, átlóm, miért kellessék az utolsó közönséges ítéletnek 
lenni.

II. Megmutatom, hogy vétkeznek, a kik az utolsó ítéletnek bizo
nyos napját, kifejezik és azok is, a kik igen messzire hallasztyák.

III. Megmondom, ha félelemmel kell-e az ítélet napját várni, 
vagy örömmel.

I. RÉSZE.

. Bizonyos dolog, hogy mihelyen omber o világból kimúlik, leg- 
ottan megítéltotik és elvégzi vagy jutalmát, vagy büntetését. Mert 
midőn 8z. Pál azt mondotta volna: Elvégezve vagyon, hogy az

‘) Soph. 1, 16. 3) Matt. 21, 31. ’) I. Cor. 15, 52.
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emberek egyszer meghallgatlak,1) azonnal titánná vetette : Azután 
pedig az ítélet. Azért mondotta a Bőlch i s : Riinnyü Isten előtt, 
kinek-kinek halála, napján megfizetni, az ő útai, szerént; *) a fizetne 
pedig nem lészen ítélet nélkül. Azért mongya ugyanottan : Az em
bernek halálakor, az ő chelekedetinek kinyilatkoztatása.’) Ez kitet
szik a frissen lakozó gazdag és a kúldús Lázár históriájából: mert 
a gazdag, műhelyen megholt, pokolban tem ettetett: Lázár pedig 
az angyaloktól az Ábrahám ,kebelébe vitetett. Melly példával 
bizonyíttya ezen dolgot Sz. Ágoston, és üdvösségéé dolognak 
mongya azt elhinni. Azokáért nem ok nélkül kérdhetné valaki: 
Mirevaló lészen világ végezetin a közönséges ítélet, melyre a Kris- 
tus, úgy mint ítélő bíró, hitünk ágazattya szerént, eljövendő ? 
Mert, e világ szerént, az új ítélet azért engedtetik, hogy az első
ben fogyatkozás találtatott, vagy hogy appellatzio vagyon feljebb
való bíró eleibe. Mellyeknek a mi dolgunkban ninehen helye: 
mert sem a bíró nem változik, sem fogyatkozás az első ítéletben 
nem esik. Azért írták a törvényadók, hogy az egyszer megítélt 
dolog másodszor ne ítéltessék ; tudn’illik a megmondott okok ‘) 
kivűl.

Az utolsó közönséges ítéletnek szép okait ta lá ljuk  a dokto
roknál : és az albigensisek az eretnekek közibe számiáltattak, hogy 
azt tagadták, a mint Guido carmelíta írja.

Első oka az, hogy az Istennek titkos ítéleti mindeneknek ki
nyilatkoztassanak, melIvekben mostan sokan hsában törik fejőket. 
Gyakorta szerencliések e világon az istentelenek, az igazak pedig 
nagy háborúságokban élnek : amazok tisztelteinek, ezek pedig láb 
alatt hevernek, mintha az Isten teljességgel megvetette volna 
őket; melly dolog még a híveket is es a nagy szenteket chaknem 
megtántorította: Az én lábaim, úgymond Dávid, < haknem megtán- 
torodtak, chaknem elchuszamodtak a lépésim, Mert. bosszankodtam 
a hamissakra, látván a bűnösök hékeségétéj Es titánná veti: Es 
mondák: Tahát ok nélkül igazítottam meg a szívemet, és az ártat
lanok között mostam a kezemet. Es egész nap ostorozt,attain, és jó  
reggel ®) az én vereségemé) Jeremiás pedig: Igaz vagy te ugyan, 
Uram, ha veled vetekedem: mindazáltal igazat szállók néked: Miért, 
szerenchésíttetiks) az istentelenek ú ta ; jól vannak minnyájan, 
a kik vétkeznek és hamissan chelekesznek '!■ ®) Habakuk próféta is : 
Miért tekintesz a hamisságchelekedokre, és hallgatsz, mikor az inten-

*) Hebr. 9, 27.
*) Ecetes. 11, 28. 
h  Vers. 29.
4) T. i . : okokon.
5) Ps. 72, 2.

®) T. i . : korán reggel. A Vulg.-ban : in matutinis. 
7I Vers. 1:í. 14
*) T. i . : tétetik szerencséssé. A Vulg.-ban : Quare 

via impiorum prosperatur Károlyinál: Mi az oka. 
hogy i j  boldogságé» a hitetlenüknek útjuk ?

9) Jer. 12, 1.
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felen elnyeli az igazbat, nálánál! ') Sőt még ama békeeéggel tűrő 
Sz. Jób i s : Miért élnek az istentelenek ! felemeltettek, és megerős- 
Hödtek gazdagságijai!2) Azokáért, hogy minnyájan eszekbe vegyék, 
hogy a gonoszok elvötték éltökben javokat és jutalinokat a kevés 
jóért, a méllyet clielekedtok: az igazak pedig nyomorúságot szen
vedtek, hogy azok által a lelki jókban nevekednének, vagy a kevés 
és kichiny vétkekért lakolnának. Némelykor a mesterséges takácli 
szép kárpitot kezd szőni, és minekelőtte elvégezi, látván azt valami 
kába és tudatlan ember, hogy imitt-amott a képek fejetlenek, vagy 
lábatlanok, és nem tudván az egész alkotmányról ítéletet tenni, 
semmi ollyat nem vél felőle, és megneveti a mestert, hogy ollyan 
módnélkülvaló dologban töri fejét és veszti idejét: de mikor elvé
gezi, és mindenek éppen kitetszenek, nem győzi szemlélni és 
díchérni. léképpen, e világnak szövése most színtelennek látszik : 
de a világ végén mindenek meglátszanak; és az Isten bőlcheségét 
minnyájan díchérik. Némelykor valami paraszt ember.bémégyen a 
mesterséges óraeliinálónak műhelyébe, és látván sok külömböző 
kerekeket, s nem tudván mirevalók, heábavalóknak íté li: de 
midőn az óra elkészül, akkor vészi eszébe, hogy megchalatott, és 
oly dologról tött ítéletet, a mellyhez semmit nem értett. így e 
világ műhelyében sok dolgok kerék módra forognak, és sokan azt 
ítélik, hogy az alsóbb helyen valók fellyebbvaló helyt érdemlené
nek : de mikor mindenek elvégeződnek, megtetszik, hogy semmit 
nem alkotott az Isten nagy bőlcheség nélkül, sem nem rendelt 
nagy igasság nélkül.

Második oka az, hogy gyakorta az emberek a bűnt, nem nagyra 
böchűllik, és, ha valami súllyos chapás esik rajtok, panaszosod
nak, alítván, hogy érdemek fölött szenvednek. Ha valami fejede
lem népét megszámláItatná, mint Dávid, és látná, hogy a dög
halál népe közzűl hetvenezerét megemésztene: vallyon nem 
mondaná-e Jobbal: Vajha fontba vettetnének az én bűneim, mely
ikekkel haragot érdemlettem, és a· nyomorúság, mettyet szenvedek! 
Ez, mint, a tenger fövenye, nehézhnek tetszenek,31 Ha a gyermekek 
gyermeki bolondságból a vén embert megebúfolnák, és legottan a 
medvék megyvenkettőt elszaggatnának közzűlök, a mint Bliseus 
idejében tö rtén t: vallyon az atyák uenf fölöttébbvaló büntetés
nek mondanák-e '? Az utolsó ítéletkor azért meg fog tetszeni, hogy 
efféle panaszolkodások helyetlenek, és minnyájan megértik a halá
los bűnnek gonosságát, inellv örök büntetést érdemel.

Harmadik oka az, hogy az Istennek igassága a közönséges 
ítéletkor leginkább ttíndököllyön. Ha valami szép testben min- 
denik tagot magán megnézed, ékesnek tetszenek; de sokkal inkább, 
ha azokat mind eggyütt megtekinted: úgy az Istennek igassága az

h Hab. 1, 13. a) Job, 21, 7. 8) Job, 6, 2. 3r
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egész világnak eggyüttvaló megítélésében inkább fog fénleni, hogy- 
sem a magánvaló Ítéletekben. Egy embernek gyönyörűséges szavát 
kedvelled az éneklésben: de ha egyebekkel eggyütt énekel, gyö- 
nyörűségesbnek tetszik. Midőn Isten e világot részenként, terem
tette, mindenik alkotmányról azt olvassuk, hogy látta az. Ur, hogy 
jó  volt: *) de elvégezvén mindeneket, látta, es igen jók voltak; *) 
nemchak jók, hanem igen jók. Azont mondhattyuk az Isten ítéle
tiről, hogy noha mindenik magán igaz, de mindazáltal a közön
séges igen igaz.

Negyedik oka az, hogy illendő módon megdichőíttessék az 
embernek Fia. Kinek dichősége azt kívánnya, hogy mivel az ő első 
eljövetelekor hamissan megítéltetett és megölettetett: a másikban 
diehőségesnek láttassák és mindeneknek, igaz bírája légyen. 
Akkor bétellyesedik az Isten mondása: Kn magamra esküdtem, 
kimégyeti az én számból az iyasság igéje, és vissza nem tér: mert 
nékem hajol ■ meg minden térd.3) Melly mondást Sz. Pál az ítélő 
Kristusróí magyaráz. Mert midőn azt mondotta vólna : Mindnyá
jan  a Kristus ítélőszéke eleibe jogúnk állanij) utánna vetette: 
Mert írva vagyon: Klek én, úgymond az Ur, hogy nékem hajol 
meg minden térd. És tahim azért lészen az utolsó közönséges 
ítélet a Jósafat völgyében, a mint Joelnél olvassuk, mely közel 
vagyon Jerusalemhez, hogy a hol halálra ítéltetett a mi bűnein
kért, ott lássák őtet mind a jók s mind a gonoszok, hogy nagy 
dichőséggel ítélő bírája az eleveneknek és holtaknak ; a mint őtet 
Sz. Péter nevezte.

Ötödik oka az, minthogy embernek teste és lelke vagyon, 
méltó, hogy chelekedetiért mindenikben jutalmat, vagy büntetést 
végyen ; a mint Sz. Damascenus okoskodik. Szükség azért, hogy 
nechak titkon és magán való ítélete légyen, melly a léleknek elég 
vólna, hanem külső és látható is, melly a testnek is szolgállyon. 
Ennek szép okát adgya Sz. Tamás: Minthogy a test társ volt az 
érdemben is. Melly okát Sz. Pál is jelenti:- Minnyájunknak, 
úgymond, meg kell jelennünk a Kristus ítélSszéke előtt, hogy elvegye 
kiki a testnek tulajdonit, a. mint elielekedett, vagy jót, rogy go
nosztí.6) Mellyel azt jelenti, hogy, mivel a jó és gonosz cheleke- 
detek a testben lőttek, szükség, hogy testűkkel eggyütt az Isten 
széke eleibe állyanak az emberek. És minthogy az ember üdvös
ségéért lőtt emberré az Isten, úgy hogy őtet megítéllye, mint 
ember megmutattya m agát; és hatalmat adott néki (tudn’illik az 
Atya a Fiúnak) hogy ítéletet tegyen, mert embernek Fia.*) Azokáért 
nem ítél az Atya senkit, hanem minden ítéletet a Fiúnak adott: ’) 
mert nem az Atya, hanem a Fiú lőtt ember fiává. Innét mon-

b Gen. 1. 4. 10. 12. 18. 21. 25. 4) ltom. 14,10.11. ' )  Joan. 5, 27.
2) Vers. 31. 3) Isa. 45, 23.24. ®) II. Cor. 5, 10. ’) Vers. 22.



dotta Jób : Tudom, hogy az m  Megváltóm él, és az utolsó napon a 
földből feltámadok : és isimig környülvétetem bőrömmel, és az én tes
temben látom meg az én Istenemet: kit én magam látok meg, és az éti 
szemeim nézik és nem más: eltétetett e remenség az én kebelembe}) 
Melly remenség minden fáradságot meg szokott künnyebbíteni.

Hatodik oka az, hogy a magánvaló ítéletben kiki chak maga 
tudgya sententziáját: de a közönségesben mindenek megértik. 
Sokakat méltatlan kárhoztat a világ, nem tudván senkinek belső 
dolgait: sokan megint úgy eltitkollyák gonosságokat, hogy nagy 
szenteknek tartatnak. Erről emlékezik Salomon: Láttam a nap 
alatt az ítélet helyén, istentelenséget, és az igasság helyén hamissá
got. Es mondók szívemben,: Az igazat és az istentelent megítéli az 
Isten, és minden dolgoknak akkor lészen ideje?) És ismég: Vagyon 
gonosz, mellyel láttam a nap alatt, úgy mint, tibolyoddsból szár
mazván a fejedelem színe elől; *) hogy a bolond nagy méltóságban 
hely he,~t etet,t, és a gazdagok alól ülnek. Lovakon láttam a szolgá
kat, és a fejedelmeket a főidőn járni, mint a szolgákat?) De meg- 
mutattya az ítélet nyilván az igasságot: mert nem a test szerént 
lészen, bánéin a szívnek visgálása szerént; hogy az igazaknak 
jó bírok megtérjen és a hamissak álorczája levonattassék. E vilá
gon alig ismerhetni meg a balgatag szüzeket az eszesektől, a jó 
halakat a rosszaktól, a juhokat a gödölyéktől : de akkor meg- 
választyák őket, mint a búzát a konkolytól, vagy polyvától. 
Akkor, a mint Salomon írja , fognak az igazak nagy állhatatosság
gal állani azok ellen, kik őket nyomorgatták és a kik elvötték az 
ő munkájokat. Azt látván, megháborodnak iszonyú félelemmel, és 
ehodálkoznak a véletlen szabadulásnak hirtelenségén, mondván 
magokban, bánkódván és a lélek szorongatása miatt fohászkodván: 
Ezek, a kiket valaha ehúfnak tartottunk és szidalom hasonlatos
ságának. Mi balgatagok, az ő életüket bolondságnak alíttyuk vala, 
és az ő végüket tisztelet nélkül: íme, mint, számláltattak az Isten 
fiai közzé, és a szentek között az ö sorsok?)

Ebből pedig a nyilvánvaló ítéletből a gonoszoknak igen növe
kedik büntetések. Mert a tűzben való kínlódást a barmok is érez
hetik : de a gyalázat és pironság az embernek tulajdon büntetése, 
melly semmit nem fog az oktalanállaton. És az emberek gyakorta 
inkább félnek a gyalázattól, hogysem a fájdalomtól. Innét vagyon, 
hogy a gonosztevőket nyilván büntetik ; melytől inkább irtóznak 
hogysem a kíntól, és nagy kegyelemnek tarttyák, ha titkon rek- 
kentik el őket. Ezzel a büntetéssel gyakran fenyeget a sz. írás :

*) Job, 19, 25—27. pis. Károlyinál: a tévelygés miatt,
2) Ecetes. 3, Hi. 17. mely származik a fejedelemtől.
3) A Vulg.-ban : quasi per *) Eeoles. 10, 5—7.

errorem egrediens a facie princi- 6) Sáp. 5, 1—5,
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ímé, úgymond az Ur, énfelfödözöm a te szégyenségedet. a te orczáA 
előtt, és megmutatom a pogányoknak a te mezítelenségedet és az 
országoknak a te gyalázatodat. Es utálatosságokat hányok reá<1, 
és gyalázatokkal illetlek téged.1) Élő Inten, minéinű gyalázat leszen 
az egész világ előtt megszégyenülni! Ha az üdvösségünkre szer
zett titkos gyónásban, chak egy ember előtt is oly hatalmas a sze
mérem, hogy nagy lelki veszedelemmel némellyek oltitkollyák 
vótköket: mi lószen, midőn az egész világ előtt kinyilatkozik min
den utálatosságok ? mint fognak akkor pirulni és szégyenkedui ? 
főképpen, minthogy az nem a végre lészen, hogy mególdoztattassa- 
nak,1hanem örök gyalázattyokra. Ezt a szógveuvallást nagyobb gyöt
relemnek tarttya Sz. Basilius minden kínnál. Midőn a bírák valami 
híres gonosztévőt büntetni akarnak, azt sokadalom- avagy vásárkor 
chelekeszik; és a népet harang- vagy trombitaszóval reá hirdetik, 
hogy nagyobb gyalázattyára légyen, mentői többen láttyák. Az 
Isten is akkorra hallasztya derék ítéletét, mikor legtöbben lésznek 
jelen, és ugyan trombitaszóval liirdetteti az egész emberi nemzetnek.

Hetedik oka az, hogy a kárhozottaknak semmi mentségek ne 
légyen. Mert a közönséges ítéletkor sokan lesznek jelen, kik ma
gok győzedelmes példájával mindenféle bűnösöknek bédugják 
szájokat. A kevélveknek, kik az Isten ajándékival kérkednek, a 
bóldogságos Szűz Mária ; ki noha minden malaszttal tellyes volt, 
mindazáltal nagy alázatossággal magát az Ur szolgálójának nevezte 
és minden díöhéretet az Úrra hárított. A fösvényeknek, kik 
házoknépe szükségével mentik magokat, a sareptai özvegyasszouy ; 
ki az egy marok lisztből is, elsőben az Isten emberének adako
zott. A fajtalanoknak, kik gyarlóságokat, vagy egyebeknek gonosz 
példáit akarnák paisúl venni, a szép ifin Jósef; ki asszonyának 
sem engedett; és Susanna, ki életénél nagyobbra böclhíllötte a 
tisztaságot. A kényesgvomrú zabállóknak, kik a böjtöt ipegvetik, 
az ifi.ii Dániel az ő társaival; kik kínálva sem akartak enni a 
király asztaláról való gyenge étkekből, hanem chak böchü eleséget 
kívántak ; de ugyan nem hervadott meg orczájok, sem hasok meg- 
nem chapont: hanem inkább szebbnek láttatott az orczájok 
és tellyesbnek minden gyermekekénél, kik a királyi étekkel 
éltek. Az irégyeknek, kik bánnyák, ha alábbvalóknál hátrább ma
radnak, Dávid ; ki az ő előmenetelének ellenségét, Sault, elkerülte, 
és nemchak meg nem ölte, hanem siratta is, hallván halálát. 
A haragosoknak, kik méltatlan szenvedésekkel mentik magokat, 
Sz. István; ki azokért, kik kövekkel agyonverték, térdre esvén, 
imádkozott. Az isteniszolgálatban való resteknek, kik a munkát 
nehezük, az apostolok ; kik Urunkat egy szavára legottan követték, 
számtalan munka után életüket is a Kristusért kiadták.

>) Nah. 3, 5. 6.
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II. HÚSZÉ.

Ezekből kitetszik, minemű rettenetes lészen az utolsó ítélet 
napja : melyről hogy hasznoson goudolkoclgyunk, annak idejéről 
való két tévelygéstől kell őrizkednünk :

Némellyek nem általlották annak esztendejét, holnapját, 
hetét, sőt napját is feljedzeni: de valakik azt mérészlették, meg- 
chalatkoztak és balgatagságoknak méltó jutalmát vötték. Nyilván 
mondotta Urúrxk, hogy arról a napról, vagy óráról senki, nem 
tiki, semt az angyalok mennyben, sem a. Fiú, hanem chak az 
Atya.1) És midőn az apostolok ollyatént kérdettek volna tőle,2) 
azt felelte nékik : Nem ti dolgotok, tudni az időket, mellyeket az 
Atya, az önnön hatalmában helyheztetett. Melly felelettel, a mint 
Sz. Ágoston írja, mindeneknek, kik azt akarták számlálni, kezét 
megerőtelenítette. Es bizonyára méltán, és nekünk nagy hasz
núnkra. Mert ha valaki bizonyoson tudná, hogy rövid idő múlva 
eljő az ítélet, semmi gondot nem viselne liázanépére, se a közön
séges jóra. Azokáért, hogy e világot fölöttébb ne szeretnők, bizo
nyosokká tött, hogy elmúlandó : hpgy pedig hivatalunkat el ne 
mulatnók, bizonyos végét eltitkolta. És így a reménság és félelem 
között tart bennünket, hogy az elmúlandókra fölöttébb ne vágyód- 
gyunk, elfeledkezvén az örökkévalókról ;■ se a szükséges gond
viseléstől meg ne szűnnyűnk, hanem mindennek idejét megadgyuk.

Némellyek pedig az ítélet napját fölöttébb messzire vetikv és 
ahoz képest a gono’sságban bátorságoson megmaradnak, életeknek 
megjobbításáról ingyen sem gondolkodván. Kik nagy veszedelem
ben vannak: mert gyakrabban véletlen és készületien elrántyák 
alólok a gyeként, és egy szempillantásban pokolba vettetnek. Ez 
igen veszedelmes és nyilvánvaló tévelygés : mert az ítélet napjá
nak elközelgetését az egész sz. írás bizonyíttya. A próféták meg
jövendölték. Isaiás azt mongya·: Ordíttsatok,/mert közel vagyon az 
Ur napja; mint. a pusztítás úgy jő  ki az Úrtól.’) Ezekiel is úgy 
szóll, mint közelvaló dologról: A reg eljő, eljő a vég a földnek négy 
részeireA) Sofoniás pedig : Közel vagyon az Urnák nagy napja; 
közel vagyon, és igen gyors.6) Az apostolok bizonyították: mert 
Sz. Péter azt írta, hogy mindeneknek elközelgetett a vége.6) S*. Pál, 
hogy az utolsó idők eljutottak.'’) Sz. János,', hogy utolsó óra 
vagyon.") És· Urúnk képében imigyen szóll: íme hamar eljövök, 
és a jutßlmom velem vagyon, megfizetni mindeneknek az ő cheleke-

') Maró. 13,32. 3) Isa. 13, 0. 5) Soph. 1, 14. ’) I. Cor, 10, 11.
j  Act. 1, 7. 4) Ezech. 7, 2. β) I. Pét. 4, 7. 8) I. Joan. 2, 18.



detek szerént.1) Azokáért, ha valaki azt kérdi, mikor lészeu e 
világnak vége ? Azt felelhettyük, hogy igen hamar.

Mondanád: Közel ezerhatszáz esztendeje, hogy azt mondotta 
Urunk,. hogy hamar eljő, és most sem láttyuk ? és minómű 
utolsó óra lehet, melly ennyi száz esztendeig tart ? Ez ellenvetés
ről emlékezik Sz. Péter : Az utiílso napokban, úgymond, chaldrd- 
sággal járó ehúfolok jelnek az ö tulajdon Idvdnsdgok szerént jár rám, 
mondván: Hol vagyon az ígéret, vagy az <> eljövetele, '1 *) Erre, elő
ször, ő maga Sz. Péter ugyanott megfelel: Fiz eggyet, megtudgydtok, 
szerélmesim, hogy egy nap az Urnái ally, nvint ezer esztendő; és ezer 
esztendő, mint egy napi. Nem késleli az Ur az <"> ígéretét, a mint, 
némellyek alütyák: hanem, békeségessen várakozik tiérettetek; 
nem akarván, hogy valakik elveszszenek, hamm hogy minnydjan 
penitentziára térjeneké) Melyből kitetszik, hogy külömb mértéke 
vagyon az Istennek, hogysem nekünk ; a mit egy óriás egy lépés
sel elér, azt a hangya sok ideig viszi véghez, és ugyanazon dolog 
eggyiknek rövidnek tetszik, a másiknak pedig hosszúnak. Hasonló
képpen ezer, sőt chak száz esztendő is, nekünk soknak és hosszú
nak tetszik, mivelhogy a mi életűnknek határa igen rövid, és, a 
mint Sz. Jakab írja, pára, melly kevés ideig tetszik: *) de az Isten
nél, kinek útai örökkévalók,rj  ezer esztendő in, mint a tegnapi nap, 
melly elmúlté) Azokáért, ha szintén az ítélet napja sok száz, avagy 
ezer esztendő után volna is, igen keveset tenne az Isten mértéké
vel, és valóban mondhattyuk, hogy közel vagyon és szintén az 
ajtónk előtt.

Másodszor, azt felelem, hogy a mit mondott és a mire intett 
Kristus urunk a közönséges ítélethez képest, azt méltán érthet- 
tyük a magán való ítéletünkről, melly bizonnyal közel vagyon. 
Valamiben talál pedig akárkit is, úgymond Sz. Ágoston, az ő 
utolsó napja, ugyanazonban talállya a világnak utolsó napja is ; 
mert akárki is, a mint ez napon meghal, úgy ítéltetik az utolsó 
napon. Azokáért kelj a keresztyénnek vigyázni, hogy készületlenül 
ne talállya őtet az Ur napja. Az a nap pedig készületlenül talállya 
azt, valakit készületlenül talál az ő életének utolsó napja. Bizony, 
a sz, írás gyakorta azokról a napokról, nem úgy emlékezik mint 
külömbözőkről, hanem mint azonegy napról. Azért jól mongya 
Sz. Jerónymus: Az Úr napján értsed kinek-kinek az ő ítélete 
vagy a testből való kimenetele napját: mert a mi az ítélet napján 
történik mindenen, az mindennek halálán bétellyesedik, mert noha 
külömbek az idők, mindazáltal egy az ügy és a sententzia. Ide
való Salomonnak ama mondása : Fia a fa  délre esik, vagy északra, : 
valamelly helyre esik, ott marad;'') mivelhogy a sententia meg- 1 2

1) Apoe, 22, 12. 8) Vers. 8. 9. B) Hab. 3, 6. Kodes. 11, 3.
2) II. Pét. 3, 3. 4, 4) Jac. 4, 15. e) Ps. 89, 4.
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marad. Azokáért, ha okoson akarunk gondolkodni, úgy kell készül
nünk, mintha az ítéletnapja közel volna : mert akkor végezó'dik el 
nékünk e világ, mikor életünkben vég vagyon. A mi életünknek 
pedig végét, noha bizonyoson nem tudgyuk, mikor légyen, mind- 
azáltal közellétét az emberi életnek rövid volta megmutattya.

Mondaná valaki: Hallom az írásból, hogy véletlenül jő el az 
utolsó ítélet napja, mint Noé idejében jött a vízözön ; és azért 
lmsonlíttatik a tőrhöz, a lopóhoz, a szülő asszonyállatnak 
hirtelen való fájdalmihoz. De e mái evangéliomban nyilván
való jeleit jelenti Urunk, mellyekért ugyan elszáradnak az embe
rek : mellyet Isaiás is bizonyít, Amos és Oseás, és Salomon 
azt mongya, hogy akkor hadakozik a föld kereksége az esztelenek 
ellen; f  azaz minden teremtettállatok megmutattyák az ítélő 
bírónak haragját. Akkor kezdik mondani a hegyeknek: Essetek 
reánk! és a halmoknak: Burítsatok hé minket! *) Akkor, úgymond 
Isaiás, bemennek a- kőszikláknak barlangiba és a földnek'hasadékiba 
az lTr félelmének színe el/itt és az őfiilségének diehösége előtt, mikor 
felkel a földet megverni.3)

Erre azt felelem, hogy a sz. írás hasonlóképpen szól a mi 
utólsó óránkról is, hogy arra, melytől az örök élet függ, minden
kor készek legyünk: mert a lopóhoz és a tőrhöz hasonlítta- 
tik, mellyek véletlenül érkeznek. Noha azért bizontalan a halál 
órája: mindazáltal, midőn szintén elközelget, bizonyos jelekből, 
mellyek elöljáró követi, eszünkbe vehettyük. Hlyen a gyakor chuk- 
lás, nehéz lélekzetvévés, kimeresztett és meghomályosodott sze
mek, béhorpadt orr, lábak inainak megmerevedése, kezeknek és 
karoknak elesése és az egész testnek ellankadása. Ezek a kiben 
találtatnak, bizonyos lehet haláláról, és tarthat az utólsó órától, 
mert efféle jelek a halálhoz tartoznak. Azokáért az ítélet napjá
nak jelei megrettenthetik ugyan az embert. De mégis bizontalan 
az és véletlenül lepi az embereket, mikor leginkább vígadnak, mert 
azok a jelek véletlenül érkeznek el. És noha valami közbevetés 
lészen azok között és az ítéletnapja között: mindazáltal az isten
teleneknek veszedelme véletlennek mondatik, mert azon veszede
lemhez tartozók a jelek i s : mint mikor a bíró véletlen követet 
küld, ha szinten ő maga azután mégyen 'is, véletlenül mondatik 
jőni, mert az ő jöveteléhez tartozik amaz is, melly valóban vélet
len. Ezt jelenti a gyermekszűlőnek hasonlatossága is, kit hirte
len elfognak a fájdalmak, mellyek a közelvaló szülést bizonnyal 
jelentik és magokkal hozzák. Azonképpen olfogja ugyan az embe
reket a jelektől való rettegés, mellyek az Úr napjának közelvaló 
létét fogják jelenteni. De azok az iszonyúságok úgy meghomályo- 
síttyák elméjüket, hogy semmi üdvösséges eszközt nem láthatnak,

x) Sáp. 5, 21. ') Luc. 23, 30. ') Isa. 2, 19.



sem találhatnak: a mint a balgatag szüzeken történt, kik hallot
ták ugyan az éjfélkorbéli kiáltást, és vötték eszekbe a vőlegény 
jelenlétét: de minthogy idejénkorán el nem készítették volt a 
lámpásokat, azután nem is tudtak mit ehelekedni, és valamihez 
kaptak, mind kezekben szakadott. De a vízözön is azt jelenti, 
melly nem egy szempillantásban lepte el az egész világot: de 
midőn elkezdetett, futostak ugyan az emberek hegyekről hegyekre, 
fákról fákra; de minthogy későn kezdettek hozzá, mint Imába 
lőtt, és elvesztek.

Holott azt is vedd eszedbe, hogy noha az igazak is, kik min
denkor készen várják az Urat, nem tudgvák se napját, se óráját 
az Úr eljövetelének, mint szintén a gonoszok: mindazáltal nem 
lészen azoknak véletlen, sem hirtelen el nem lepi őket; mert min
denkor úgy vigyáztak, mintha szintén akkorra várták volna, és 
tudták volna eljövetelét. Azokáért midőn Sz. Pál azt mondotta 
volna, hogy az Úr napja, mint a lopó éjjel, úgy jő  e l ; l) utánna 
vetette: Ti pedig, atyámfiai, nem vatták setétségben, hogy az a 
nap titeket mint a lopó megragadgyonó) Az igaznak azért ninclmn 
véletlen halála, hanem az istentelennek, és, a mint Salomon mon- 
gya, az igaz, ha a halódtól hirtelen megelőzte,tik in, nyugodalomban. 
lészen.3) Innét, mikor Urúnk azok liaíálát hallotta, kiket a Silóé 
tornya megölt, imigyen intett egyebeket.: Ha penitentziát nem 
tartotok, minnydjan hasonlóképpen vésztők el.1) Méltán bizonyára: 
mert a ki Istentől penitentziára intetik, és azt elmúlattya : annak 
véletlenül kell elveszni, mert az emberre, a ki a dorydlóit kemény 
nyakkal megveti, hirtelen veszedelem j ó : és ötét, nem követi az egés- 
ség.6) Azért fenyegeti Urúnk a gonosz szolgát, hogy eljii az ura 
az napon, mellyen nem reménli, és az órán, mellyen nem t.udgya ; ®) 
és Sz. Pál is azt írja, hogy a gonoszokra, midőn azt mongydk, béke- 
ség és bátorság, akkor jő  hirtelen veszedelem : 1) a kik, tudn’illik, 

jókban mulattyák napjokat (azaz kedvek szerént való dolgokban), 
és egy szempillantásban alámennek poklokra.3) Valaki azért készü
letien a halálhoz, azt hirtelen és véletlen talállya a halál.

Mondaná mégis valaki: Minthogy az ítéletnap előtt elvesz 
az Antikristus, kinek veszedelmén igen megrettennek az ő köve
tői, mint élhetnek mégis azok olly bátorságban, hogy semmitől 
nem tartván, véletlenül lepje el őket az Úr napja ? főképpen, mint
hogy Sz. Anselmns és egyebek is azt írják, hogy az Antikristus halála 
után negyvenöt nap engedtetik az embereknek a peuitentziára és 
megtérésre : melly időben a választatottak, látván az Antikristus 
veszedelmét, felébrednek, és megtérvén, életüket megjobbíttyák.

Erre azt felelem, hogy igen hihető, hogy az istentelenek az

') I.Thess.5,2. 3) Sáp. 4, 7.
2) Vers. 4. *) Luc. 13, 5.

■j Prov. 29, 1. j  I. Thess. 5, 3. 
a) Luc. 12, 40. 8). Job, 21, 13.



Antikristus esetét igen hamar elfelejtik és szokott gonosságokra 
térnek, ha meggoudollyuk az emberi elmének állhatatlanságát és 
a megrögzött gonosságnak tulajdonságát, mellynek olly nagy ereje 
vagyon, hogy a következendő dolgokat könnyén elfelejteti a jelen
való gyönyörűség által. Ezt valóban megmutatta a Faraó példája, 
ki keményen megostoroztatván, sokszor megváltoztatta aka- 
rattyát, és ehakliamav elfelejtette büntetését, mígnem a tenger 
közepiu elveszett. De a zsidók is, mennyiszer támadtak Moy- 
sesre ? mennyiszer ostoroztattak meg V mennyiszel· feledkeztek el 
fogadásokról ? IJgy vagyon, hogy midőn ölné őket, keresik vala 
ötét, és megtérnek vala, és jóreggel hozzája jönek vala : de igen 
hamar szokott gonosságokra térnek vala. Urunk halálakor, nem 
sok diódákat láttak-e'? de vallyon megtértek-e ? Mennyiszer 
Saul és egyebek is, mikor megijedtek, elméjüket jóra b írták : de 
hamar elhajlottak ? Naponként fittyük, hogy az emberek, vagy 
a tenger habjaitól, vagy mennydörgéstől, vagy földindulástól, vagy 
döghaláltól megrémülvén, a míg azok szemök előtt forognak, meg 
akarnak té rn i: de'ruihelyeu a félelem megszűnik, mind szívükből, 
s mind fejőkből kimégyen a jó igyekezet, és a régi játékokra tér
nek. A galambok, midőn valami cliattanást hallanak, legottan éte
leket félbenhagyván, elrepülnek: de ismég mingyárt arra térnek, 
ha szintén egynéhány elesett is közzűlök és szemök előtt halva 
fekszik : hasonlóképpen chelekesznek az istentelenek, és főképpen 
akkor, mikora sok gonossághan ugyan elmerülnek. Továbbá, mint
hogy az Antikristus e világnak nagyobb részét megehallya és 
utánna vonsza, másfél holnap alatt nem mindenütt lészen híre 
veszedelmének : azokáért.,.ha szintén azok, a kik láttyák, vagy bizo
nyoson hallyák veszedelmét, megrettennek is, és némellyek talám 
meg is eszraéllik magokat; mindazáltal nagyobb részre igaz lészen, 
hogy az istenteleneket véletlen veszély talállya, melly előtt el nem 
szaladhatnak. III.

III. KÉSZE.

Ezek így lévén, kérdhetné valaki: Az ítélet napját félelemmel 
kell-é várnunk, vagy örömmel ? mert egyfelől fölötte igen rette
netesnek láttatik az iszonyú jelekért, mellyekről Urunk az evan- 
géliomban emlékezik, és egyéb dolgokért is, mellyeket a próféták
nál olvasunk : és azokáért még az igen szent emberek is féltenek 
attól a naptól. Ki ehelekedgye azt retem, úgymond Sz. Jób, hogy 
pokolban megoltalmazz engem , míg elmúUyék a te haragod, és időt 
rendéiig nékem, mellyen megemlékezzél rólam ? ’) Dávid pedig: 
Uram, ne menny ítéletbe a te szolgáddal: mert egy élő sem igazul

\) Job, 14, 13.
Káld-i. Egyházi beszédei. 4
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meg a te színed előtt.1) Dániel is, látván lélekben az ítéletnek for
máját, eliszonyodott a lelke, a mint maga írja, és megrettent, 
és a feje látási megháborították; noha Dánielt a három igazak 
közzé- ezámlállya az írás. Másfelől Urunk a mái evaugóliomban 
azt mongya: Ezek meg kezdvén lenni, feltekintsetek, és emeli gőték 
fel a fejeteket: mert elknzelget a ti vált súgtok.”) Sz. Pál is azt 
írja, hogy az igasságnak koronája azoknak adatik az igaz bíró
tól, a kik szeretik az ő eljövetelét. Hz. János is könyörög az iga
zak képében: Jílj el Erűm Jém s! *) Mellyek nem félelmet, 
hanem örömet jelentnek.

Felelet: Ezekben semmi elleninondás ninchen, ha jói megfon· 
tollyuk. Három rendbéli emberek várják az ítéletnek napját: elsők 
azok, kik noha rólta-szerént gonoszok, mindazáltal nagy lelki vak
ságból igazaknak alíttyák magokat, mint a laodicziai püspök, ki 
noha kúldús volt, mindazáltal gazdagnak mondotta m agát: 4) és 
a kevély fariséus, ki nem ollyannak tartotta magát mint az egyéb 
emberek, hanem sokkal igazbnak. Ezekről mongya Salomon: 
Vannak istentelenek, kik olg bátorsiígosok, mintha, az igazul, 
cselekedeti, volnának nálokfj Ezek nem félnek az Isten ítéletitől: 
sőt kívánnyák, bízván lelkekisméretiben. Kiknek keményen jö
vendői a próféta: Jaj az Er napját kívánóknak! mire az nek
tek ? ez az Er napja setétség, és nem világosságí'j Mely mondással, 
a mint Sz. Jerónymus írja, a földhöz verottetik a kevélyeknek 
lieábavaló bizakodások : kik, hogy, az emberektől igazaknak ítél
tessenek, várják és kívánnyák az Úr napját, mondván : Vajba meg
szabadulhatnánk a testnek kötelétől és a, Kristussal oggyütt lehet
nénk I Ezek vakmerőségüknek méltó büntetését vészik, mert az Úr 
napja nem örömökre lészen, hanem örök siralmokra.

' A másik rendbéliek félnek az ítélet napja előtt, és azon féle
lemmel, ha mi vétekbe estek, lemossák, félelemmel és rettegéssel 
munkálkodván üdvösségekért. Ezeknek félelmük bizodalommá 
változik és bánattyok örömmé, kiket Sz. Pál tekélletes igazak 
leikéinek nevez, és ezekről érti Hayino Urunknak biztató mon
dását, hogy elközelget az ő váltságok.7) Azért kérik ezek minden
nap az imádságban: Jőjön te országod. Mindazáltal ezekben 
megmarad az ítélettől való félelem; a mint kitetszik -lobnak, 
Dávidnak és Dánielnek példájából, a mint ezelőtt meginutatám. 
Sőt Jeremiáséból is, ki azt mondotta: Dorgál!// meg engem Uram,; 
de ítéletben, és nem a te haragodban, hogy valamiképpen semmivé 
ne tégy engem.”) Azért Sz. Péter is imigyen í r : Ideje, hogy az íté
let az Isten házától elkezdessék. 1 la pedig először mitíilúnk: mi-

j  Ps. 142, 2. 
a) Luc. 21, 28. 
®) Apoc. 22, 20.

j  Apoc. 1, 11., :i, 11— 22. 
') Ecc-les. 8, 14.
') Amos, 5, 18.

’) Luc. 21, 28. 
”) Jer. 10, 24.
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clioda azoknak régek, a kik nem hisznek az Isten eranc/éliomának 1 
És ha az igaz diák alig üdvözöl, az istentelen s a bűnös hol állhat 
elv ! ') Hasonló indulatot olvasunk az Istennek több szentéiben is. 
Sz. Ililárion úgy rettegett, hogy biztatásnak okáért azt kellett 
magának mondani, a mint Sz. Jerónymus írja : En lelkem, közel 
hetven esztendeig szolgáltál a Kristusnak, és félsz-e kimenni ? 
Sz. Ágoston pedig azt írja: Jaj még a díchéretes életnek is,.ha 
irgalmasság nélkül visgálod meg.

E félelemnek oka, mind a tulajdon gyarlóságoknak isméreti, 
s mind az Isten méltóságának és kemény ítéletinek meggondolása. 
Mert az igazakat noha lelkekisméreti nem vádollya: mindazáltal 
azt mongyák Sz. Pállal: Semmiben lelkemisméreti nem vádol: de 
abban meg nem igaz öltöm: a ki pedig engemet ítél, az Úr ; *) és 
Jobbal: Mennyi hamisságim vannak és bűneim, gonosságimat és 
vétkeimet mutasd meg nékem ;") és Dáviddal:4) A rétkeket lei érti? 
az én titkonvalóimból tisztíts meg engem ; és az idegenektől szaba
dítsd meg a te szolgádat: 5) tudván, hogy az Istennek fényesb sze
mei vannak, és mindeneket jobban látnak. Az Istennek méltósága 
előtt pedig a nap sem fénlik és a ehillagok meghomályosodnak: 
A kik néki szolgálnak nem állhatatosok ; az angyaliban is gonossá- 
got talált: “) az ő szentel közzíü senki nindi változhatatlan, és az 
egek nem tiszták az ö színe előtt: 7) az ég oszlopi reszketnek és fé l
nek az ő intésére.*) Azért mongya Sz. Ágoston, bogy az angya
lok is rettegni fognak akkor : nemhogy valamitől félnének mago
kért, hanem az ítélő bírónak kemény tekintetét látván és hallván 
a bűnösök ellen való sententziáját. Félnek azért az igazak ez 
okokból: de a félelmet meggyőzi a jó lelkiismóretnek bizodalma 
és az Istennek sokképpen megismértetett kegyessége, melly biz
tatni fogja őket.

A harmadrendbéliek közóparánt vannak ; kik, megtartván a 
keresztyén emberhez illendő erkőlchöt, némelykor engednek a 
világ és a test, kísértetinek : kik, ha az utolsó ítéletet bátorságoson 
akarják várni, arról gyakorta gondolkodgyanak, mert az igen 
használ a bűnnek eltávoztatására, a kísértetek meggyőzésére; 
mellyel, mint egy erős zabolával, a lelket megtartóztatliatni, a 
mint Sz. Basilius írja, hogy nyakra-főre ne mennyen a gonoszra. 
Sőt az ítéletről való gondolkodást szögnek nevezi Sz. Dávid:

1) I. I'et, 4, 1 7 . IS.
äl I. Cor. i, 1,
3) Job, 13, ‘23.
‘) Pr. 18, 13. 14.
6) A Vulg.-ban : Delicta quis in- 

telligit ? ab occultis meis m un
da m e: et ab alienis parce servo 
tuo. Károlyinál: Kicsoda tudhatja

a vétkeket ? Az én titkos bűneim
től tisztíts meg engemet. Tartóz
tasd meg a te szolgádat a vak
merő bűnöktől. Káldi is titkos 
bűnöknek fordítja lejebb.

0) Job, 4, 18.
’) Job, 15, 15.
8) Job, 26, 11.

4*
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mert, mint a ki szöggel megszögeztetett, egyfelé sem mozdít- 
hattya m agát; sőt nem is mér mozdulni, hogy fájdalmát ne öreg- 
bíttse : úgy a ki az utolsó ítéletről megemlékezik, sem jobbra, 
sem balra nem hajol, hanem az igazságnak középúttyán jár. 
Aranyszájú Sz. János azt írja, hogy azok, kik a poklot szemek 
előtt viselik, pokolba nem mennek: sem azok el nem kerülik, kik 
elméjekből kivetik. A ki mitől tart, attól túd őrizködni. Az- 
okáért jóidején vegyük eszünkbe magúnkat, és készűllyünk az 
ítélethez : hogy mikor a bíró eljő, megfelelhessünk néki és kegyes 
sententziá.t veliessünk tőle. Amen.



ADVENT IV. VASÁRNAPI MÁSODIK BESZÉD.

fJán. ev. I, 1 9 -3 8 .)

Azt írja a bőlch Aristoteles, hogy az emberek természet sze
rént kívánnak tudni: és láttyuk, hogy sokan a tudományért, se 
költségüket, se fáradságokat nem szánnyák. De tagadhatatlan, 
hogy sokan ártalmas tudományban törődnek ; minéműnek kíván
sága rekesztette ki Ádámot a paradichomból: azt pedig a kétféle 
tndománt, mellyel magunkat és Istenünket ismérjük, sokan meg
vetik ; noha azokat ajánlya a sz. írás, azokról vagyon emlekezet 
a mái evangéliomban; azokban tanúit volt Sz. János. Magát 
ismérte, és megvallotta, hogy ő sem Kristus, sem Illyés, sem pró
féta, hanem a pusztában ki (Uh Inak szara: az Istent pedig midőn 
a Kristusról azt m ondotta: Közöttetek állott, a kit, ti nem tudtok : 
öaz, a ki énutánnam jövendő, a ki előttem lőtt; kinek én nem 
vagyok méltó, hogy mególdgyam. a saruja kötelét.1) E két ludomán- 
nak hasznát igen által látta volt Sz. Ágoston, ki minden imádsá
gok között legrövidebnek és tekélletesbnek ezt tartotta: Iste-’ 
nem, ki mindenkor azon vagy, és meg/nem változol: ismérjem 
meg magamat, ismérjelek meg tégedet. És nem ok nélkül: mert, 
valami jó vagyon e világon, e két tudományból származik; és min
dem gonosznak kútfeje a két ellenkező tudatlanság, melyről ért- 
hettyük az Isten mondását a prófétánál: Mivelhogy te a twlománt 
megvetetted, megvetlek téged, hogy papságban ne szolgáiig nékemő) 
Mind a kettő igen hasznos az alázatosságnak megnyerésére. De a 
mostani prédikátzióban ehak a magúnkisméretiről szóllok, mivel 
erről künnyű az Istennek ismeretire is jutnúnk.

I. Megdíehérem a magúnkisméretit, és megmutatom miben 
állyon.

II. Megmondom, mint, kellessék ahoz ju tn ú n k; tudniillik, a 
lelki számvétellel.

III. Megmutatom a lelki számvételnek hasznait és módgyát.

j  Joan. 1, 23. 20. 27. 2) Ose. i ,  (1.
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I. RÉSZE.

A magúnkisméretit igen díchérik és ajánlyák. A sz. atyák 
közzűl Sz. Basilius, Sz. Efrem és Isaiás Apátúr egész pródíká- 
tziókat írtak az Istennek ama mondásáról: Oltalmazd maria
dat;1) avagy, a mint a hetven magyarázók fordították: Attende 
tibi, azaz: Figyelmezz magadra. Sz. Gregorius Nazianzénus azt. 
igaz bőlcheségnek mongya. Sz. Ágoston és Sz. Bernárd jobb
nak mongyák, ha ember magát ismeri, hogysem ha tudgya az égi 
és a földi dolgoknak természetit. A pogány Pláto 'azt írja : Magát 
ismerni legnagyobb eszesség, és attól függ az életnek minden bó'l- 
chesége és igassága. De minthogy nem künnyen adgyák a szép
séget, ez igen szép dolog lévén, igen nehéz is ; sőt, a mint Aristo
teles írja, legnehezebb. Mert kiki, a maga szeretetiért, nem tehet 
magáról igaz ítéletet; hanem, mint a majom és bagoly a fiát szép
nek alíttya, úgy az ember is magát jobbnak ítéli hogysem kellene. 
Azért keressük fel annak útát, hogy liozzájuthassúnk és hasznos 
gyümőlchében részesek lehessünk a magúnkisméretinek.

II. RÉSZE.

Hogy magúnkat megismérjük, egynéhányképpen kérdezzük 
meg magúnkat: Te ki vagy ? mindenütt előttünk viselvén a Sz. Pál 
mondását: Michoddd vagyon a mit nem nőttél'1 Ha pedig nőtted, 
mit dichekedel, mintha nem nőtted volna ? *) És Sz. Bernárdét: 
Semmit tiédnek'ne mongy, valamit elveszthetsz.

Elsőben, kérdd meg : te ki vagy, testedhez képest ? Ha mon
dod : szép, egésséges, gyors, erős vagyok; nem diehekedhetel, mert 
azokat mástól vötted, és egy órában elvesztheted. Mongyad tahát 
azt, a mit az Istentől tanúltál: Por vagy, és porba térsz?) 
Sőt iszonyú férgekké válsz, mellyek megemésztnek, ha szintén 
márványkő, ezüst, vagy arany koporsóba temetnek i s ; ha király, 
chászár, pápa vagy is : mert a király is, ma nagyon, és lwlnap meg
hal?) Midőn pedig meghal az ember, kígyókat és oktalamíllato- 
kat és férgeket részen örökségül. Éhez képest a régi bőlehek az 
embert buboréknak nevezték, melly egy szempillantásban semmivé 
lészen. Jób pedig a virághoz és árnyékhoz hasonlíttya, azon 
okból. Mellyekből nem vehet ember okot a felfualkodásra, 
hanem arra, hogy megalázza magát az Istennek hatalmas keze 
a la tt; és hogy mindúntalan azt mongya magának : Mit kevély- 
kedikf a főid és a hamu ? 5) Az Istennek pedig: “) Szállók 8

8) Gén. 3, 19.
4) Eccli.10,12.13.

l) Deut. 4, 9., 6, 13., 8, 11. 
η  I. Cor. 4, 7,

') Eceli. 10, 9. 
‘) Gén. 18, :27.
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az én Uramnak, holott por és hamu vagyok.1) Alkalmasint tanúit 
volt ez iskolában a pogány Alcibiades is, ki, nagy nemzetből lévén, 
a Sócrates beszédéből megismerte, bogy ninch ktilömbség őközötte 
és a_ terhhordozó szolga között; és, a mint Cicero írja és 
Sz. Ágoston, könyvezett és azt kérte, hogy jószágos chelekedetre 
taníttsák. Nem tanulta volt meg ezt Nabukodonosor; ki, nem 
engedvén ennek az Isten mondásának: Ne dichekedgyék az erős az 
ο erősségében,a) és erős hatalmúnak alítván magát, hogy a nagy 
Babylont építette, az emberek közzfíl a barmok közzé vettetett.

Másodszor: te ki vagy, lelkedliez képest ? Ha azt mondod, 
hogy Istennek képére és hasonlatosságára teremtetett, halhatat
lan és örök boldogságnak bírliatója. Ügy vagyon. De abból ninch 
okod a felfualkodásra, hanem a megalázásra : holott többet szol
gáltál ekkídig a romlandó testnek, hogysem a meghalhatatlan lélek
nek : amannak táplálását éjjel-nappal kerested, emezért chak 
helyedből is alig mozdultál k i : melynek teljességgel külömbon 
kellene lenni, és, a mint számtalan mártyrok chelekedtek, a testet 
nem kellene kímélleni, hogy a lelket megőriznők. Nem tanúit volt 
ez iskolában ama bolond gazdag, ki azt mondotta magának: 
Egyél, igyál, vígan lakjál; *) és mivelhogy lelkére gondot nem 
viselt, azon éjjel elvesztette azt és azzal együtt mindent. Gondold 
meg azt is, hogy noha a lélek oily nemes állat, mindazáltal okot 
ád az alázatosságra, mert, a mint Sz. Bemard mongya, bűnnel 
megterheltetett, a halandó testnek terhével megnehezíttetett, a 
földi gondolatokba békötelődzött, a testi kívánságoknak szemeté
vel megúndokíttatott; vak, meggörbedett, erőtlen, hamis véleke
désekben egyeledett, ezer veszedelmekre vettetett, ezer félelmek
kel rettegő, a vétekre hajlandó, etc. Azért méltó, hogy alázatoson 
azt kiáltsa : Gyógyítsd meg telkemet, mert vétkeztem néked.*)

Harmadszor: te ki vagy, vallásodhoz képest ? Ha mondod : 
keresztyén, Isten híve, az anyaszentegyház tagja, részes az isten
félők között, kik az ő parancholatit megőrizik: gondold meg, 
hogy ilyen fő állapatodban semmi lelki gazdagságot nem gyűjtöt- 
tél, és magadat meg nem böcsűllötted, hanem gyalázatos disznó- 
pásztorságra adtad magadat, és chaknem éhhel lióltál, egy szó
val, inkább pogánnak mutattad magadat, hogysem keresztyén
nek. Maga nyomorúságával megtanúlta volt ezt a tékozló fiú, 
midőn imigyen szólott: Mennyi béresek az atyám házában bővel- 
ködnek kenyerekkel, én pedig éhhel halok megFelkelek , és az én 
atyámhoz megyek; 5) nem is chalta meg a reménség: mert az attya

i ) A sz. írásból való két fennebbi ?) Jer. 9, 23.
idézethez hasonlóak Horatius e szavai: i * 3) Luc. 12, 19.
«Pulvis et umbra sumus.» Carm. lib. 4) Ps. 40, 5.
IV. od. VII. V. 16. 5) Luc. 15, 17.
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nagy szeretettel fogadta, megruházta, vígan tartotta. Nem tanul
ták volt meg ezt azok, kikről panaszolkodva mongya az Ű r: Miért 
költitek az ezüstöt nem a kenyerekre, és munkátokat nem a megelé
gedésre ?1) Bizony gazdagok a keresztyenek, ha élni akarnak az 
anyaszentegyházna'k javaival, a drága szentségekkel, mellyek az 
Isten malasztyának edényi és chatornái. Gondold meg azért, hogy 
nem elég a menyekezőházba menni, vagy az anyaszentegyházba, 
hanem szükség a menyekezőruhába is öltözni, hogy ki ne vettes
sünk ; nem elég a talentomot elvenni, hanem kereskedni kell véle, 
hogy el ne vétessék : azaz nem elég ehak a hitet vallani, hanem 
a jó chelekedeteket is kell gyakorlani, Sz. Pálnak intése szerént: 
Vitézkedgyél jó  vitésséget, hited lévén és jó  lelkiisméreted, mellyct 
némelyek megvetvén, a lát, hajójából kiestek.2)

Negyedszer: te ki vagy, hivatalodhoz vagy tisztedhez képest ? 
Ha mondod: nagy tisztet viselek, sokakat megelőzök: gondold 
meg a Séneea mondását: Senki azok közzűl, kiket a gazdagság 
és a tiszt magas helyre vitt, nem nagy, hanem nagynak láttatik : 
mert azzal éggyütt méred a min áll. Nem nagy a törpe, ha szin
tén hegyen áll is : a nagy oszlop a kút fenekén is nagy. így challyuk 
meg magúnkat, mert senkit nem ítélünk abból a mi ő, hanem azt 
adgyuk hozzája a mivel felékesíttetett. Igazán mondotta. És a sze- 
rént a lacedaspiómai Archidamus, a diadalomért dichekodő File]) 
királynak jól mondotta Plutarchusnál: Ha megméred árnyékodat, 
nem találod nagyobbnak mint a győzedelem előtt volt. Én azért 
azt ítélem, hogy a méltóság az alázatosságra ád okot, nem a fel- 
fualkodásra: mivelhogy igen kemény ítéletek lészen azoknak, a. kik 
uralkodnak. Mert a kichinnek irgalmasság engedtetik: a hatalma
sok pedig hatalmason szenvednek kínokat. . .  Az erössebbekre, erősebb 
kínzás követközik.3) Kedves a tiszt: de nehéz a számadás, midőn 
a tisztnek meg nem felelünk, főképpen midőn lélekben jár a tiszt
viselés, a minéműk leginkább az egyházi és egyéb nagy tisztek is.

Ötödször : te ki vagy, lelki állapotodhoz képest ? Ha mondod : 
Istennek igaz szolgája, baráttya, fia, mert nem tudom semmi 
bűnömet: meglásd, hogy meg ne chalatkozzál; mert senki maga 
igassága felől bizonyos nem lehet, hanemha az Isten jelenti meg 
néki; a mint magokról megvallották az Istennek- hagy szenti is : 
úgymint Jób, ki azt mondotta : Ha szintén eggyiigyü leszek is, azt 
sem tudgya az én lelkem.*) Dávid pedig: A vétkeket ki érti !■ az én 
titkonvahívmból tisztíts meg engemé) Sz. Pál is : Semmiben lelkeni- 
isméreti nemrvádol; de abban meg nem igazúltam: a ki pedig enge- 
met ítél, az í r é )  De bár úgy volna is, hogy bizonyos volnál mos
tani igasságod felől: azzal bizony okod nem volna a felfualkodásra,

*1 Isa. 55, 2. 3) Sáp. fi, fi. 7. 9. 5) Ps. 18, Pi.V. ö. az 51 .1. 5. jogyz.
I. Tim. 1,18. Pl. Job, 9, 21. “) 1. Cor. í, 4.
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hanem inkább az alázatosságra; meggondolván sokaknak esetit, 
és hogy te is megeshetel minden órában; és mentó'l nagyobb igas- 
ságban vagy, annál nagyobbat eshetek Azért mongya Sz. P á l:’) Te 
pedig a hit által állasz: ne érts fenn, hanem feuy.*) Alázd meg 
taliát magadat, hogy állhatatos légy.

Hatodszor: te ki vagy, rendedhez képest ? Ha mondod : szolga 
vagyok ugyan, de nem haszontalan, hanem a ki megérdemli, hogy. 
az Úr azt mongya néki: Oriilly jó  és hír szolgám, miérthogy a 
kevésben hív voltál, sokat bízok read, menny hé az Urad örömébe.3) 
Vallyon miért ítéled magadat hasznos szolgának ? Nem olvastad-e, 
hogy az Isten a mi javaink nélkül nem szűkölködik ? 4) És : Ha 
igazán ehelekeszel, mit ajándékozsz néki, vagy mit részen a kezed
ből ! 5) Azokáért bátorságosb alázatoson azt mondani: Haszon
talan szolgák vagyunk; a mit meg kellett chelekednünk, megchele- 
kedtiikfj És : Nem a mi megigazúlásinkban vettyilk a könyörgése
ket a te orozod eleibe, hanem a te sok irpalmasságidban.7) Jusson 
eszedbe a felfualkodott farisóus ; ki, igen hasznos szolgának tartván 
magát, kevésbre böcbűltetett a bűnös· publikánusnál: és ama kér- 
kedékeny püspök; ki, gazdagnak alítván magát, méltó sententziát 
hallott: Nem tudod, hogy nyomorult vagy, és nya valyás, és sze
gény, és vak, és mezítelen í *) Külömbek az Isten ítéleti, és fényes- 
bek az ó' szemei a miénknél. Ezekből kitetszik, hogy senkinek oka’ 
nem lehet a kevélységre, nagy. vagyon pedig az alázatosságra., 
mellyet a inagúnkisméreti magával hoz.

De minthogy, a mint Sz. Bernárd mongya, senki nem üdvö
zölhet a magaisméreti nélkül, azon tudakozhatnék valaki: michoda 
eszköz által juthatna ahoz legkönnyebben és hamarjában ? Erre 
én Sz. Ágostonnal azt felelem, hogy semmi hasznosb arra nem 
lehet a lelkiinkismóretitől való gyakor számvételnél, vagy annak 
megvisgálásánál, mellyel neminéműképpen az Istennel számot 
vetünk ; egyfelől megtekintvén az Istentől vött ajándékokat, más
felől meggondolván, mint éltünk azokkal: lött-e azokban szorgal- 
matosságunk által valami többűlés, avagy restségünk miatt apa
dás, hogy azt helyére hozzuk: tudván, hogy az Isten azt kívánnya 
tőlünk, hogy az ő giráival kereskedgyünk; és ha azt elmúlat- 
tyuk, megbüntet: és viszontag, hogy munkálkodgyunk míg időnk 
vagyon, mivelhogy kiki tulajdon jutalmát részi, az íl munkája 
szerént.") A munkásoknak pedig szokások, hogy a mit miveinek, 
gyakorta megtekintik és próbállyák, ha a próba szerént vagyon-e,

’) Bom. 11 ,· ál l.
“) A Vulg.-ban : Tu 

autem üde stas: noli 
altum saperc, sed time. 
Károlyinál: Te pedig a

hit. által állas/,; lél ne e) Luc. 17, 10.
hivalkodjál, liánéin félj. 7) Dán. 9, 18.

3) Matt. 25, 21. ' s) Apoc. 3, 17.
·') Γκ. 15, 2. · '·’) I. Cor. 3, 8.
b Job, 35, 7.



58

mellyet elejökbe vöttek. Melly dologban az Isten is szép példát 
adott, ki, a világnak teremtésekor, mindennapi munkáját meg
szemlélte, és látta, hogy jó  vált: *) és mikor mindeneket elvége
zett volna, látta, hogy igen jók voltak?) Ki azt nem magáért che- 
lekedte, úgymint, ki nem véthetett semminemű alkotmányában: 
hanem hogy minket tanítana, a mint Hugo de Sancto Victore 
pkoskodik, a magúnk chelekedetinek megvisgálására. A keres
kedő emberek pedig, igen megnézik michoda marhát, vagy pénzt 
vésznek hé, avagy kiadnak, és minden költségről számot tartanak, 
és ha valamiben kárt vallottanak, azon igyekeznek, hogy mentol 
hamarébb helyére hozzák.

Chodálatos szép példáink vannak e .számvételről a sz. írásban. 
Dávid imigyen beszéli maga felől: Gondolkodtam a régi napok
ról, és az örök esztendők váltak eszemben. Es elmélkedtem éjjel szí
vemben, és gondolkodtam, és megsöpröttem az én telkemet.*) Melly 
mondást ezen dologról magyarázza Sz. Ágoston. Aranvszáju 
Sz. János pedig Dávidnak más mondásával él : Mert ismérem 
hamisságomat, és a bűnöm előttem vagyon mindenkor?) azért, tudni
illik, hogy eltöröltessék. Sz. Ambrus azon Dávidnak más mondá
sát hozza elő: A miket szívetekben mondotok, áyyasházatokban 
szánnyátok meg?) Melyről Aranyszáju Sz. János igen nyilván így í r : 
Vacliora után, midőn alunni mégy és, senki jelen nem lévén, nagy 
chendességes hallgatás vagyon: a te lelkedismóretinek ítéletit 
ébrezd fel, végv számot tőle, és a mi gonosz szándékid voltak 
nappal, azokat megítéld és megbüntesd. Ez mindennap meg
legyen, és előbb el ne aludgyál, mígnem elméddel megforgatod, a 
mi gonoszt nappal chelekedtél. Sz. Pál is emlékezik e dologról: 
Ha mi magúnkat megítélnek, nem ítéltetnénk meg?) Melly mon
dásból azt hozta ki Sz. Antal, a mint Sz. Athanásius írja, hogy 
naponként meg kell visgálnunk lelkünkisméretit, számot vévén 
tőle. Azon mondást Sz. Basilins így magyarázza: Ha mi 
magúnkat megvisgálnók, a kárhozat alá nem vettetnénk. De a 
pogány bőlcheknél is szokás volt naponként számot venni a lelki- 
ismérettől. A pythágoreeusok, a mint Sz. Jerónymus írja, azt 
mondották, hogy leginkább két időről kell gondot viselni: a reg
geliről, meggondolván, mit chelekedgyünk; és az estvéliről, meg- 
visgálván, mit chelekedtünk. Ausónius imillyen verseket írt a 
jámbor és bőlch emberről: 7)

Judex ipse sui, totum se explorat ad unguem :

Cogitat, et justo trutinae se examine pendit,

x) Gen. 1,4. 10. 2) Gen. 1, 31. 4) Ps. 50, 5. °) I. Cor. 11,31.
n .  18. 21. 25. 3) Ps. 70, G. 7. ■ *) Ps. 4, 5. ') Eidyllio 8.
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Non prius in dulcem declinans lumina somnum,
Omnia quam longi reputaverit acta diei.

Azaz maga megítéli és megfontollya magát, és el nem aluszik, 
míg véghez nem viszi a lelki számvetést. Seneca pedig e szám
vételről nemchak úgy ír mint bőlch filósofus, hanem mintha tekél- 
letes keresztyén lőtt volna. De Stobseus azt írja Phocylidesről, 
hogy nemcsak kétszer, hanem háromszor is vött napjában számot 
őmaga lelkiisméretitől és egyebeknek is azt tanátslotta, tudván 
annak nagy hasznait, mellyek közzűl én is egynéhányat előszám
lálok, hogy a haszonhoz képest gvakorlyuk abban magúnkat.

III. RÉSZE.
A lelkiismérettől való számvételnek első haszna az, hogy 

ember eszébe vészi, mi kárt vallott, és azon igyekezik, hogy azt 
helyére vigye ; a mint odafel mondám, hogy az áros emberek che- 
lekosznek. II. Ritkábban esik az ember. A mint hogy az ellenség, 
a kit a leshelyből gyakorta kiűznek, nem olly gyakorta, sem olly 
bátorságoson tér vissza. Ollyan az ördög, mint a tisztességes sze
mély után ólálkodó fajtalan ifiú, kinek, ha álnokságos mesterke- 

•dési gyakorta kinyilatkoznak, nem oly mérész dolgában. Azért 
mondotta Séneca, hogy megszűnik a harag, a kívánság és a 
hiúság, mely eszébe vészi, hogy naponként a lelkiisméretnek íté- 
letire kell menni. III. Megszabadíttya az embert a vakmerő íté
lettől. A jó gazda, a ki a maga házára jó gondot visel, nem kér- 
dezkedik a szomszéd dolgairól; és a ki a maga köntösét szakadva 
láttya, a másét nem fóltozgattya : úgy a ki maga lelkeisméretitől 
jól számot vészen, talál abban mit jobbításon, és a más életét nem 
visgállya. A ki pedig azt elmúlattya, megláttya ugyan a felebarát- 
tya szemében a szálkát, de a magáéban a gerendát sem láttya.
IV. A meggyökerezett gonosz szokásokat kiirtya. Mert a lelket, a 
mint Dávid jelenti,1) ember megsöpri és, a zsidó és görög bötű- 
nek tulajdonsága szerént, megkapállya, vagy megássa. Mert mint 
a ki a főidet ásóval, vagy kapával felforgattya, a gonosz füveket 
gyökerestől kihánnya : azonképpen a szám vétel a mi szívünknek 
főidéből a bojtorjánt tellyességgel kiirtya, hogy künnyen bevegye 
a jó magot és gyümőlchöt hozzon az örök életre. V. Az embernek 
imádságát foganatosbá teszi. Mert, a mint Salomon mongya, az 
igaz elsőben maga vádolőja; 2) és azért nagyobb buzgósággal 
könyörög, és könnyebben megnyeri a mit kíván. Nem vádolná 
pedig magát, ha a számvétel által magát meg nem ismérné ; és 
bochánatot sem kérne, magát szentnek alítván. VI. A számvótel 
hasznos készület a jó gyónásra. Mert mentői szorgalmatosb a *)

*) V. ö. az 58. 1. :í. jegyz. 2) Prov. 18, 17.
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számvétel: annál bizonyosb a bűnnek megismerése : és ez mentői 
világost), annál tekélletesb a vádolás és a töredelmesség, mellyet 
az Istennek bó'vségesb malasztya követi. Azért mongya a Bó'lch : 
Az ítélet előtt kérdezd meg magadat., és az Isten színe előtt, engesz
telési találsz.1) Holott azt vedd eszedbe, hogy azt klvánnya, hogy 
ember magát kérdezze meg; azoknak szokások ellen, kik a gyó
násban azt akarják, hogy ehak a pap kérdezze. VII. Hasznos 
készület a kommunikálásra is, avagy az óltáriszentséghez való 
járulásra. Mert mentői jobban megismerjük magúnkat a szám vétel 
által, annál inkább megalázzuk magúnkat és inkább megböchűl- 
lyük az Istennek olly drága ajándékát; tudván, hogy azért jő hoz
zánk, hogy minden javaiban részesíttsen. Erről érthottyük a 
Sz. Pál mondását: Próbállya meg azért magát az ember, és úgy 
egyék abból a kenyérből.2) Melly próbálás, noha főképpen a halá
los bűnökért szükséges, hogy azoktól ember a gyónás által meg- 
menekedgyék, a mint a tridentomi conciliom taníttya: mind- 
azáltal azokban, kik a halálos bűntől tellyességgel megoltalmaz
zák magokat, a bocliánandó bűnökről is értetik; mellyekből 
kitisztúlván az ember a számvátel által, nagyobb hasznát érzi a 
szentségnek ; mint a tiszta gyomor a jóízű eledelnek. VIII. A lelki- 
isméretet megvilágosíttya. A ruhát mentői gyakrabban tisztíttyák, 
annál inkább megtetszik akármi kichiny mochok is ra jta : azon- 
képpen mentői gyakrabban söpörjük lelkünkisméretit a számvétel 
által, annál inkább meglátunk abban minden aprólék fogyatko
zásokat. IX. A lelket megchendesíti. A melly várasban bíró nin- 
chen és a gonoszokat meg nem büntetik, nem lehet abban bátor- 
ságos békeség, sem jó rendtartás; a hol pedig vigyázó gondviselő 
vagyon és á ki a vétkeket megbünteti, ott mind chendesség, s 
mind szép rendtartás találtatik : hasonlóképpen a melly lélektől 
számot nem vésznek, hanem szabadgyában hadgyák, ott semmi 
állhatatos chendesség nem lehet: a mellyet pedig naponkéntvaló 
számadásra fognak, magára vigyáz és úgy rendeli dolgát, hogy a 
számadásban meg ne ejthessék; melyből nagy chendessége követ- 
közik. Azért mongya Sz. Gergely, hogy még az istenfélő embe
rek is, ha ezt a számvételt elmúlattyák, lassan-lassan a jószágos 
ckelekedetekben megfogyatkoznak; és az történik, a mit a prófé
tánál olvasunk : Megöltek az idegenek az ő erejét, és ő nem tudta : 
de az ősz hajak is kiütöttek rajta, és ő nem tudtad) X. A lélek 
megválasztásának4) szép ajándékát megnyeri. Mert mint a pénz

4) Eccli. 18, 20. 10. Károlyi is úgy fordítja. Az
2) I. Cor. 11, 28. egyházi írók Isten amaz ajándékát
3) Őse. 7, 9. értik alatta, melynél fogva ineg-
*) A Vulg. «discretio spirituum» ítélhetni, vájjon Isten szól-e valaki

kifejezésének fordítása. I. Cor. 12, által, vagy nem.
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váltók, kik naponként pénzt forgatnak, a jó pénzt a hamistól 
könnyén megismerik és elválasztyák: áronképpen a kik a szám- 

' vétellel a fogyatkozásokat megvisgállyák, a jó chelekedeteket és 
gondolatokat is a, gonoszoktól könnyen megválasztyák, meghány- 
ván azoknak eredetit, okát, végét. XI. A jószágos clielekedetek- 
ben előmenetelt szerez. Mert miképpen a melly iskolákban gya- 
kor disputátziók és kérdezkedések lévélnek, a tanúlók hamar túdó- 
sokká lesznek : úgy a jó erkó'lchöknek iskolájában, ha gyakorta 
számot vészünk lelkünkisméretitől, beszédinkről, gondolatinkról 
és elxelekedetinkről, minden jóban nagy előmenetelünk lehet. Mert 
ha azt mongya Aranyszrfju Sz. -János, hogy ha egy holnapig 
mindennap estve lelkünkisméretit megvisgállyuk valóban, a jóság
ban tekélletesek lehetünk : mennyivel inkább, ha azt sok eszten
deig és tellyes életűnkben gyakorlyuk; főképpen minthogy ugyan 
őmaga is a számvétel sok jószágos chelekedeteket foglal magában : 
elsőben a három fő jószágos chelekedeteket: tudniillik a hitet, a 
reménséget és a szeretetek Mert ha ember nem hinné az utolsó 
ítéletet, ahoz olly szorgalmatossággal nem készülne. Ha nem 
remélleué a bocliánatot, azt olly gyakorta nem kérné. Melly 
reménségből származik az isteni szeretet,1) kit, mint kegyes tórán
kat és irgalmas Atyánkat, szerettet az erős reinénség. Benne 
vagyon az igasság, nem hízelkedvén magának, sem a vétket nem 
mentvén, hanem igazán megítélvén és megbüntetvén. Az okosság, 
módot keresvén a vétkeknek eltávoztatásában. A mértékletesség, 
megfosztván magát minden heábavaló dolgoktól. Az erősség, a jó 
igyekezetét bátorságoson végbevivén. Az aitatosság, mert imádsá
gon kezdetik és azon végeztetik. Az alázatosság, bűnösnek vallván 
magéit és meg is büntetvén. Végezetre az istenítéletem, mert azért 
ítéli ember magát, hogy fél az Istennek ítéletitől és annak eleit 
akarja venni. XII. A lelkiisrnérettől való számvátel az embert 
megszabadíttya a hirtelen és véletlen haláltól, melynek eltávoz- 
tatásáért könyörög az anyaszentegyház a litániákban. A mi a hir
telen halált illeti, azt nem mindenkor kerüli el, a ki e számvételt 
gyakorlya, de véletlen a halál őtet nem talállya. A számadó szolga, 
ha mindent szorgalmatoson feljegyez, a mit Idád és bévészen, hir
telen hívattathatik ugyan a számadásra, de véletlenül nem, és 
azért mindenkor örömest reá mégyen: azonképpen a ki e szám
vétellel él, mindenkor kész a derék számadásra, és nem történik 
rajta a miről a Bőlch int bennünket, mondván : Ne Úgy bolond, 
hogy meg ne halig a nem te idődben; 2) azaz mikor készületien 
lészesz a halálhoz és a számadáshoz: hanem, a mit azon Bőlch 
másutt m ondott: Az igaz, ha a haláltól hirtelen megelőztetik is, 
nyugodalomban lészen/) Mert azt mondhattya a hív szolgával:

J) T. i . : az Istennek szeretete, vagy 2) Beeles. 7, 18.
az Isten iránt való szeretet. a) Sáp. 4, 7.



Uram, öt talentomot adtál nékem, íme más ötöt nyertem a fö lö tt: ‘) 
és remélheti az örök jutalmat, melly sokkal föllytílhalad minden 
fáradságot; meíly az örökkévalóhoz képest cliak egy szempillan- 
tásnyi.

lm  látók e számvételnek tizenkét jeles hasznát,' vagy gyü- 
mőlchét: mellyekért nem ok nélkül hasonlónak mondhattyuk az 
életnek fájához, melynek Sz. János tizenkét gyümőlehót mon- 
gya : -) mellyekben hogy bővségessen részesülhessünk, meg kell 
tudnúnk, mi kívántatik e számvételhez. Öt részből á ll: E lsőben  : 
az Istennek az elvött jókért hálát kell adnánk. Mellyeket előszám
lálván, künnyű megismérnünk, mint viseltük magúnkat a mi 
kegyelmes Istenünkhöz, és mint feleltünk meg néki az ő nagy jó- 
téteményiért. Az ellenkező dolgokat jobban megismerjük, mikor 
egymás mellé vettyük ; a feírt a fekete mellé, a szépet a rút mellé, 
etc. azonképpen mentői több és nagyobb javait láttyuk az Isten
nek míbennűnk, annyival nagyobbnak ismérjük liáládatlanságun- 
kat, és inkább bánnyuk. Es minthogy á számvételben a véteknek 
sokasága kétségbe ejthetne bennünket, az Istennek jótéteményé
nek emlegetésével támogathattyuk magúnkat. Annakfölötte, holott 
a számvételben bűneinknek megismérését és bochánattyát kérjük : 
azt, az előbbi jóknak előszámlálásával, künnyebben megnyerhet- 
tyük. Jól tudta ezt Jákob pátriárka: és midőn az Istennek előbbi 
jótéteményit előszámlálta volna, mondván : Kissébb vagyok min
den irgalmasságidnál és igassá,godnál, meüyet bétellyemtettél a te 
szolgádnak. Pálczámmal mentem által e Jordánon; és most lei 
sereggel jövök vissza: azután más dolgot kór: Ments meg engem 
a bátyám Esau kezéből, mert. igen felek t.öleé) Ennek oka az, hogy a 
jótétemény merő irgalmasságból és szeretetből származik. Azért 
mikor azt emlegettyük, a szeretetet újíttyuk és gerjesztyük több 
jótéteményekre. A jótétemények pedig, mellyeket elő kell szám
lálnunk, testiek és lelkiek; természet szerént és természet fölött 
valók; közönségesek és magánvalók; nyilván és titkon valók: 
mellyekért egyenként tartozúnk hálaadással, mert mindenik nagy 
őmagában is, és azért is, hogy a fölsóges Istentől származik.

M ásodszor : a számvételben malasztot kérünk, hogy meg- 
ismérhessük és kiirthassuk a bűnt. Künnyebben chelekeszszük a 
bűnt, hogysem megismérjük. És noha Dávid azt mondotta, hogy 
az Isten az ő bőlcheségének titkos és elrejtett dolgait kinyilatkoz
tatta néki : mindazáltal azt kérte, hogy az ő titkos bűneiből meg- 
tisztíttsa. A magúnkszerelme gyakorta befogja, szeműnket, hogy 
ne lássuk fogyatkozásunkat, ha láttyuk is, mint Adám fiai, örömest 
mentyük és másra fogjuk. Seneca egy szép dolgot ír Luciliusnak, 
egy Harpastes nevű bolond asszonyállatról, tudn’illik : hogy hir-

fi2

*) Matt. 25, 20. ’) Apoc. 22, 2. :i) Gén. 32, 10. 11.
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télén megvakult, és nem tudta, hogy vak, hanem a házat mon
dotta Betétnek és mamivá kívéinkozott, kérvén a, vezetőjét, hogy 
kivigye a setét házból. Es utánna veti: Ez a mit ő benne neve
tünk, minnyájunkon történik : senki magát fösvénnek nem isméri, 
sem tisz.tességkívánónak. De a vakok, vezetőt keresnek ; mi pedig 
vezér nélkül tévelygünk, és azt mongyuk: Nem vagyok ón nagyra- 
vágó; de külömben Rómában senki nem élbet. Nem vagyok bőv- 
kőltségű ; de a varas kíván nagy költséget. Miért chalíyuk meg 
magúnkat ? Nem kívül vagyon a mi vétkünk, hanem bennünk 
vagyon, és belső részeinkben üldögél. Azért gyógyulunk nehezen 
meg, mert nem tudgyuk, hogy betegek vagyunk. Valóban igazat 
mond; és azért kell malasztot kérnünk, hogy bűneinket meg- 
ismérhessük: és annál is inkább, hogy azokat kirekesztbessük ; 
noha elégségesek vóltúnk mimagúnktól, hogy azokat megchele- 
kednök : a mint hogy a bajó magától elsillyedbet, de más segót- 
sége nélkül ki nem szabadúlhat. Jól tudta ezt Dávid és azokáért 
cbak egy zsoltárában is egynéhányképpen változtattya beszédét, 
hogy bűneinek boehánattyát megnyerje: Töröld el hamisságo
mat,1) és: Moss meg engem hamisságomból,a) és: Öntözz meg 
engem ísőppal, és megtisztítlók,s) és : Fordítsd el orezádat bűneim
ről,1') és : °) Szabadíts meg engem a vérektől.6)

H armadszor : a  számvégeiben szorgalmatoson megtekintyük 
az utolsó számvótel után, gondolatinkat, beszédinket és cheleke- 
detinket óránként: úgy hogy ha azokban valami vétket találunk, 
azt legotlan megszánnyuk-hánnyuk, és a nyavalyának mingyárt 
orvosságot szerezzünk ; követvén a jámbor Ezekiás királyt, ki min
den esztendeiről lelkének keserűségében gondolkodott.7) Ezt hogy 
jobb móddal végbevihessük, a hímeket kövessük ; kikben az kíván
tatik elsőben, hogy hívek legyenek és adományért ne árúlkodgya- 
nak, az ellenséggel czimborálván. 2. Hogy tudgyák az útakat, 
hogy véletlen az ellenség kezébe ne essenek. 3. Hogy valóban 
gyűlőllyék az ellenséget, és ne könyörűllyenek rajta. 4·. Hogy oko
sok és szemesek legyenek a kímlélésben, minden dolognak végére 
menvén, hogy meg ne ebalatkozzanak; és azokat, a kiknek szol
gálnak, se vakmerőkké, se igen félénkekké ne tegyék, az ellenség
nek erejét fölöttébb kissebbítvén és-alázván, vagy fölöttébb nagyít
ván és magasztalván. 5. Hogy jó elméjek legyen, és el ne felejtsék 
a mit hírré kell tenniek. f>. Hogy bátorságos szívűek légyenek, és, 
ha a szükség kíváunya, elsőben is ők fogjanak fegyvert az ellen-

') V*. 50, ·:!. 
Lj  Vers. t. 
s) Vers. 9.
4) Vers. 11.
5) Vers. ltí.

'’) A Vulg. e szavainak: Libera me de san
guinibus, fordítása. Károlyinál: Szabadíts meg en- 
gemet a vértől; t. i. a vérontástól, gyilkos
ságtól.

7) Isa. 38, 15.
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ség ellen. Ezek, módgya szerént, ti számvevőben is feltaláltatnak ; 
a mint akárki is eszébe veheti, ha ezikkelyenként meghánnya-veti. 
Es ha valakinek ezek nehéz dolgoknak tetszenek : gondollya meg, 
hogy ha a főidet nagy munkával ássuk és mindenfelé forgattyuk, 
hogy valami kevés aranyat talállyunk : mennyivel méltóbb serény
kednünk e dologban, hogy az eló'szá,miált jeles gyiimőlchökben 
részesek lehessünk; a mint Seneca is okoskodott.

N eg yedszer  : a számvételben feltalálván bűneinket, azokról 
bocliánatot kérünk ; minthogy azoknak megfizetésére elégségesek 
nem vagyunk, ha az Isten az ő veghetetlen irgalmasságából meg 
nem bocháttya. Innét vagyon, hogy Urunk az imádságban, a 
többi között, arra tanított, hogy adósságunknak megengedését 
kérjük,1) nem tehetvén mi azokért eleget. Ezt pedig, hogy nagyobb 
buzgósággal cbelekedhessük, meg kell az Istennek jóvóltáról és 
irgalmasságáról, méltóságáról és nagyvóltáról emlékeznünk; a 
kinek ellene vagyon mindenféle vétek, még a bochánandó is : 
másfelől a bűnnek gonosságáról, melly minden jótól megfoszt, és 
minden gonoszt fejűnkre hoz; inert mentői inkább szeműnk előtt 
forog a nyavalyának veszedelmes volta, annyival inkább esedezünk 
az orvosnak, hogy meggyógyítson.

Ö t ö d s z ö r  és utólszor : a számvételben az Isten malasztyával 
igyekezünk magúnk megjobbítására, és eltekéllyük magúnkban, 
hogy azután szorgalmatosban őrizkedünk a vétkektől; minthogy 
e nélkül a négy előbbi dolgok semmit nem használnak. M ert:
1. Ha valaki hálákat ád az elvött jókért illyen igyekezet nélkül, 
magát cliak liáládatlannak mntattya, és fejére mond sentontziát: 
mivelhogy az elvött jótéteményeknek emlékezeti vei is nem igye
kezik attól megszűnni, a mivel az Isten fölötte igen megbán tó (tik 
és a mit leginkább gyűlöl. 2. Heába kéri a bűnnek megismerésére 
való malasztot is, mely az eltávoztatásra. való igyekezet nélkül 
nemcliak nem hasznos, de ugyan káros is. Mert; vagy azon bűn
ben megáitalkodtat és vakmerővé tészen, hogy többször is chele- 
kedgyed, gondolván, bogy lia ekkídig nem ártott, azután sem á r t : 
vagy tétségbeejt, nem remélvén arról bocliánatot, a mit nem igye
kezel eltávoztatok 3. Heába vészen ember számot is lelkiismereti 
tői, illyen igyekezet nélkül: sőt maga ellen bizonyságokat szed, 
tanúkat rendel és sententziát formál, mellyel kárhoztattya magát 
a bíró előtt. 4. Végezetre heába kér bocliánatot, a, kiben ez az 
igyekezet niiichen : sőt szíve szerónt nem is kérhet bocliánatot az 
Istentől, holott ismég kész ellene véteni; mint a ki valakit arezúl 
chapván, egyfelől bocliánatot kérne, másfelől pedig a kezét emel
getné, hogy ismég arezúl chapja. Azokáórt mindenképpen szük
séges ez az igyekezet: és méltó, hogy ne cliak imillyen-amollyan

’) A Vulg.-ban: dimitte nobis debita nostra, Matt. 6, 12.
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légyen, gyenge és változó, hanem eró's és állhatatos; a minémű 
Dávidban volt, midőn azt mondotta: Megesküdtem es eltekéUettem, 
hogy megőrizem igassdgod ítéletit.1) Adgya a fölséges Isten, hogy 
e számvételnek jeles hasznait megértvén, abban úgy gyakorlyuk 
magúnkat, hogy mimagúnkat megismérvéu, az Istennek hatalmas 
keze alatt megalázzuk magúnkat, hogy felmagasztallyon minket a 
meglátogatásnak idején.*) Amen.

') Ps. US, IOC.. -) I. Pét. 5, (i.

Káldi. Egyházi Iteszétloi. O



KARÁCSONNAPI ELSŐ BESZÉD.

(Luk, ey. 2, 1—14.)

Meg akarván érteni Dávid, minémíí szívvel volna ő hozzája 
Saul, azt mondatta néki Jonatással, hogy a király asztalához azért 
nem ült, hogy Betlehembe ment áldozni; mellyet ha javallott 
volna Saul, elhitte volna hogy jóakarattal vagyon hozzája: ha 
pedig ellenzetté volna, gonoszszal. És úgy lő tt : Saul szívét kinyi
latkoztatta, és Dávid a nyilvánvaló veszedelmet eltávoztatta. 
E napokban a chalárd világ, kinek példája a rókanevű Saul,1) ven
dégséget szerez, nem a Kristusnak kedveskedvén, hanem Bacchus- 
nak és Yenusnak : melly vendégségtől ha Dávid, az Istennek 
szerelmese,2)' tanátsot tartván Jonatással, az Isten ajándéká
val,8) megvonsza magát, Betlehembe akarván menni: eszébe 
veheti, minémtí szívvel légyen hozzája. Mert a ki e napokban, a 
világ fiainak tobzódását elkerülvén, elméjével Betlehembe mé- 
gyen, azokról elmélkedvén a mik ott történtek, a lelki életét, 
mellyet a világi vendégségben elvesztett volna, mególtalmazza : 
nem gondolván azzal, hogy az ő hamis baráti ellenzik és szidal
mazzák. így chelekedett a jámbor Tóbiás is : mert, midim minnyá- 
jan  az aranyborjúkhoz mennének,...  ö egyedül fattya vala mindenek 
társaságát, és Jerusalembe thegyen vala az Ur templomába, és ott 
imádgya vala Israelnek Urát Istenét.i) Imádgyák azért a világ fiai 
az aranyborjúkat, aranyokat ezifra ruhára és fris lakásra veszte
getvén : mi Betlehemben a született Kristust meglátogassuk aita- 
tos elmélkedésekkel, mellyekre útat nyitok e mostani prédiká- 
tzióban.

I. Okait adom, miért született a Kristus a béíratáskor.
II. Megmondom, miért született télben, éjjel és Betlehemben.

III. Megmutatom, miért született istállóban, miért helyheztetett 
jászolba és polákba takartatott. *)

*) Saul v. Sual, héberül, egye- , 8) Jonatás, héberül, a. t. m. az 
bek közt rókát tegzen. Űr ajándéka.

2) Dávid, héberül, kedveltet te- 4) Tob. 1, 5. fi.
szén.
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t. RÉSZÉ.

Elsőben azon tudakozhatnék valaki: Miért született Kristus 
urunk a béíratáskor ? melly a chászárnak vagy felfuvalkodásából 
lőtt, hogy népének sokaságában dichekednék; vagy fösvény
ségéből, hogy adót szedne tő le: a Kristusnak pedig e világra, való 
jövetele merő alázatosság és szegénység volt: és az Isten Dávidot, 
a népnek megszámlálásáért, keményen megbüntette. Erre azt 
felelem, hogy noha az Istennek ítéleti megfoghatatlanok és az ö útai 
megdzsgálhatatlanok: 1) mindazáltal, minthogy az ő bőlchesége 
nemehak erossen végről végig ér, hanem mindeneket győnyöríisé- 
gessen is rendel,'‘) ezt sem cheíekedte ok nélkül, sem történetből 
nem esett, hanem jeles okokból; a mint majd megmutatom.

Első oka az, hogy a Bóldogságos Szűznek oka lenne, hogy 
Betlehembe menvén, ott szülné szent fiát, a mint Theophylaetns 
írja, és bótellyesedett, hogy mint a vizek oszlást: úgy a király 
szíve az Ur kezében: valahová akarja, oda hajtya azt.3) Azokáért, 
mivelhogy öröktűi fogva el volt rendelve, hogy a Messiás Betle
hemben születnék, a Mária szülésének idején arra vezérletté 
Augustusnak szívét, hogy azon időben rendelne ő tartományinak 
béíratását, és, nem tudván, az Isten akarattyának szolgálna és 
Mikeásnak jövendölését bétőltené. Az Assvérus elméjét arra bírta az 
Isten, hogy a zsidókat a nékik rendeltetett haláltól megmentené : 
és álmot reája nem bochátván, azt mivelte, hogy Mardokeusnak 
históriáját olvastatván, őtet nagy tisztességgel illettetné Amán 
által, a ki amazt nemzetségestül el akarta törleni. Gyakorta nem 
tudgyuk a dolgoknak okát, chodálkozunk rajtok, és ugyan zúgolő- 
dunk is, gyakorta tellyességgel külömbre igyekezünk; de nem 
vihettyük végbe, mivelhogy az Isten mást rendelt és végezett. 
A mint kitetszik a Jósef báttyaiból, kik azért adták el őtet, hogy 
az ő álma bé ne tellyesednék, maga nem külömben tellyesedett 
be, hanem az eladással. Ügy a zsidók is, felfeszítették Urunkat, 
hogy a nevét kiirtanák az élőknek főidéről: noha azáltal magasz- 
taltatott fel főképpen, a mint Sz. Pál mongya.

Második oka az volt, hogy Jákobnak jövendölése bétellye- 
sednék : El nem vétetik a fejedelmi pálcza Judából és a fejedelem 
az o ágyékából, mígnem eljö a ki elküldetik, és ö lészen a nemzet
ségek varasa.*) Mert akkor jelent meg az Isten Fia, mikor Augus
tus chászár egész Juda nemzetségét birodalma alatt tartván, a 
királyi pálezát elvötte tőle : és azzal valóságosképpen megbizonyo- 
dott, hogy a Kristus vólt a megígértetett Messiás. Ha az Isten egy 
magas toronyban egy nagy szövótneket mutatván, azt mondotta

2) Sáp. 8, 1. 3) Prov. 21, 1. 4) Gén. 49, 10.
5*

‘) Rom. 11, 88.
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volna, hogy az addig el nem aluszik, míg a Messiás el nem jő : 
a ki látná, hogy az elaludt, nem mondaná-e hogy eljött a Messiás ? 
Azonképpen Judeának magas toronyából a zsidóknak fényes 
királyi pálczájokat, mint tündöklő szövétneket, kimutatta az Isten, 
és megmondotta, hogy el nem töröltetik a Messiás eljöveteléig. 
Semmivé lő tt : tahát a Messiás eljött.

Harmadik oka: a próféták a Messiás eljövetelekor közönsé
ges és nagy békeséget jövendőltenek. Augustus chászár idejében 
az bétellyesedett: ki, a mint a historicusok írják, a Janus templo
mának kapuit háromszor zárta hé, mintha a békeséget abba 
rekesztette volna.; a mint Numa Pompilius rendelte volt. Negy- 
veneggyedik esztendejében pedig birodalmának, kévéssé a Kristus 
születése előtt, majd tizenkét esztendeig maradott betéve, úgy 
hogy a kapukat a Rozsda is meg kezdette fogni. Méltán született 
pedig békéséges időben a békéséé/ fejedelme: *) a mi békeségiink3) 
és békéltetőnk. A halcyon nevű madár a tenger partján tojik és 
kőit, és valamig ki nem költi madárkáit, nagy cliendesség vagyon 
a tengerén; sőt azt írja Sz. Ambrus, hogy ha szintén habos is a ten
ger, mihelyen a halcyomtojik, legottan megchendesedik. Hét nap ül 
pedig a tojásán és hét nap tartya a fiait, míg meg kezdnek növe
kedni, és mind a két hétig olly bizonyos chendesség vagyon, hogy 
azokon .a hajósok bátorságoson rendelik utókat, és azokat a napo
kat halcyon napjainak nevezik. Nem choda_ tahát, hogy a Szűz
nek szülésekor a világ megchendesedett. És minthogy a Kristus 
békeséges időben született, mindenkor kedvellette a békeséget. 
Azt hirdette az angyal születésekor ':’ békeséget prédikáltatott az 
apostolokkal: halála előtt békeséget hagyott nékik :3) feltámadása 
után békeséggel köszöntötte őket. Melly békeség sokáig tartott a 
keresztyének között, egy szívok és egy lelkök lévén : és a békesé- 
geseknek kiváltképpenvaló jutalmok vagyon, hogy Isten fiainak 
hívattatnak. 4

Negyedik oka, hogy kitudódnék, hogy az született, a ki az 
életnek könyvébe írja a híveket, kik az anyaszentegyliázban bé- 
vallyák nevöket, és parancholatinak engedvén, az adópénzt meg
fizetik. Erről a bóírásról emlékezik Sz. Dávid, Urúnk, Sz. Pál és 
Sz. János. És a mi a'Kristust illeti, azért jött, hogy mindeneket 
béírjon, minthogy közönséges Üdvözítő: és azért mondotta az 
angyal, születésekor, hogy nagy örömet hirdet, melly lészen minden 
népnek, azért, hogy Üdvözítő született; 4) noha igen sokan, magok 
vétke szerént, kitörőltetnek az élők könyvéből és az igazakkal bé nem 
irattatnak: 5) kik megvetett ezüstnek hívattatnak.6) Végezetre, 
pogány fejedelem alatt, ki az ő népét számlálta, született a mi

*) Isa. 9, G.
3) Eph. 2, 14.

3) Joan. 14, 27.
4) Luc. 2, 10. 11,

rj  Ps. OS, 29. 
") Jer. 0, 30.
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szabadságunknak megszerzője: tanítván minket az engedelmes
ségre (mivelhogy mindert hatalmi az Istentől vagyon ’). És nem- 
chak tellyes életében engedelmes volt mind a keresztnek haláláig: 
de még annya méhében is példája volt az engedelmességnek; a 
mint hogy halála után is testét a keresztről, Pilátus engedelme 
nélkül le nem vétette.

II. KÉSZE.

Másodszor: azt kérdhetné valaki: Miért született a Kristus 
télközépben ? Erre, a sz. atyáknak elmélkedésekből, azt felelem :
I. Miképpen hogy akkor kezdett a nap világosítása nevekedni: 
azonképpen a Kristus által az Isten malasztyának világossága 
nevekedett, és akkor a bűnnek étszakája meg kezdett kissebbedni; 
a mint Sz. Gregorius Nissénus írja. Azokáért most leginkább le 
kell vetnünk a sötétségnek chelekedetit, és fel kell öltöznünk a vilá
gosságnak fegyverébe ; hogy, mint nappal, tisztességessen járjunk.2)
II. Sz. Ambrus azt írja : Imé a Kristus születésekor a nap neveke- 
dik, és Keresztelő János születésekor fogy ; az idők szolgálván az 
ő születésüknek: midőn fogy, a szolga születik; mikor pedig az 
Úr születik, nevekedés követközik. Öregbűl a nap, midőn e világ
nak Üdvözítője születik; fogy, mikor az utolsó próféta születik: 
mert a törvény és a próféták Jánosig voltaké) Azokáért szükség 
volt, hogy megliomályosodnék a törvénynek megtartása, a hol az 
evangéliomnak malasztya kezdett tfíndökleni; hogy megszűnnék 
az ó-testamentomnak prófétálása,, mikor az új-testamentomnak 
malasztya jött helyébe. Azért az Úrnak születésekor nevekedik a 
nap, mellvet az igasságnak fényes világossága megvilágosít. Mely
ből vedd eszedbe, hogy nekünk felyűl kell haladnunk a ó-törvény- 
béli híveket, több világosságunk lévén. III. Sz. Ágoston arra 
magyarázza, a mit Keresztelő Sz. János mondott a Kristusról: 
Őneki nerekedni kell, nékem pedig kissebbülnöm: 4) mert Urunk 
a kereszten felmagasztaltatott; János feje elvételével megkisseb- 
bfílt: a kereszt által pedig az egész világon megdichőíttetett.

harmadszor : azt kérdhetnek : Mi okért született éjjel ? a mint 
Sz. Ágoston írja és egyebek is, sőt az evangélista is jelenti, mikor 
azt írja, hogy az angyal éjjeli időben hirdette Urunk születését a 
pásztoroknak ? Ennek is egynéhány okait talállyuk : I. Mert a 
világ a bűnnek és tévelygésnek temérdek setétségében el volt 
temetve, mellyet meg akart világosítani. II. Azzal tanított a diche- 
kedésnek eltávoztatására, eltitkolván azt a dichőséges születést, 
mellyen az angyalok is örvendeztek: noha a gyalázatos halált *)

*) Rom. 13, 1. 2) Rom. 13, 12. 13. 3) Matt. 11, 13. 4) Joan. 3, 30,
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déltájban szenvedte. III. Azt jelentette, hogy az Isten szereteti, 
melly ötét arra hozta, a mi elménktől megfoghatatlan.1) IV. Azzal 
bizonyította, hogy ő a sötétségben is világoskodik, de a sötétség 
meg nem fogja.1 2) Végezetre, azzal az ő szent annya szemérmetessé- 
gének is kedvezett, bátorságosb lévén a szülésben midőn egyebek 
aludtak. Elég ez az időről, lássuk a helyt is.

Negyedszer: azt kérdhetnéd : Miért született Kristus urunk 
Betlehemben ? Ha az Isten az embereknek tetszését követné, vagy 
az ő gondolattyokon járna, kétség nélkül, a zsidókkal azt végezte 
volna, hogy születése Palostína tartományának fő várasában Jeru- 
salemben légyen: a pogányokkal pedig, hogy Rómában, melly e 
világ fejének tartatott. Nem úgy jött-e, mint mindent meg- 
világosító igaz világosság '1 *) Nem ő mondotta-e, hogy senki gyer
tyát nem gyújt, s a rejtettbe teszi, sém a véka alá, hamm az gyertya- 
tartóra, hogy akik bemennek, lássák a világosságot?*) Nem azért 
jött-e, hogy Isten Fiának ismertetné magát ? Azt pedig könnyeb
ben végbe vihette volna Rómában: mert a mi Rómában tudva 
lőtt volna, a széles világra kiterjedett volna, a rómaiak bírván az 
egész világgal; és azért íratta bé Augustus az egész világot. Az 
elrejtetett bölcheségben pedig, és az eltitkolt kinchben, mi haszon 
vagyon mind a kettőben í 5) Bizonyára, ha az Istennek angyala hírt 
nem tött volna és jelt nem adott vólna, chak azon tartományban 
lévő pásztoroknak sem lőtt vólna tudtokra : és ha új chillag nem 
támadott vólna, a napkeleti mágusoknak hírével nem lőtt vólna ; 
mellyek Rómában szükségesek nem lőttek vólna, avagy hasznos- 
bak lehettek vólna. Továbbá nem azért jött-e a Kristus, hogy az 
igasságról bizonyságot tenne ’!■6) és mester lenne ? De arra is alkol- 
matosb lőtt vólna Róma: nemchak a chászár paranoholattyáért, 
hanem a deák nyelvért is ; melly több helyeken szolgálhatott 
vólna a zsidó nyelvnél: és az ékessenszólló orátoroknak hirdeté
séért, kik felesen találtattanak vólna Rómában : és többet szol
gálhatott volna Cicero Péternél, Hortensius Jakabnál, Sallustius 
Jánosnál; kik, mint az Orpheus és Amphion czitharája, a vad- 
erkőlchü embereket is az evangéliomnak gyönyörűséges igája alá 
hajthatták vólna. Annakfölötte, nem azért jött-e a Kristus, hogy 
a bálványimádásnak végét érné ? De arra is alkalmatosb lőtt vólna 
Róma, melly minden bálványoknak hajléka volt, és midőn chak- 
nem minden nemzetségeken uralkodnék, mindenik tévelygésének 
szolgált: abban helylieztetvén istenességét, ha semmi hamisságot 
meg nem vetne ; a mint Sz. Leo írja. Azokáért a mint Dávid, fejét 
vévén Góliátnak, meggyőzte a filisteusokat, és Judit Holofernes- 
nek, az assiriusokat: azonképpen a Kristus, ha Rómában a bál

1) Eph. 3, 19. 3) Joan. 1, 9. r') Eccli. 20, 32.
2) Joan. 1, 5. *) Luc. 11, 33. ") Joan. 18, 37.
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ványozásnak nyakát szakasztottá volna, egyebütt is füstbe ment 
volna.

Ezek mind így lévén : mindazáltal az Istennek megfoghatat
lan bőlcliesége a Kristus születését nem Bómában, hanem Betle
hemben rendelte : melynek jeles okai is voltak. Mert, elsőben, ha 
az Istent tekíntyük, így az o prófétái igazaknak találtattak: 4) 
főképpen Mikeás, kinek jövendölését Betlehem felől, a papifeje
delmek és írástudók Heródesnek előhozták. Másodszor, ha a Kris- 
tust tekíntyük, igen illett a hely az ő születéséhez. Mert, a mint 
némellyek magyarázzák. Betlehem annyit tészen, mint hadako
zásnak háza: melyben illett annak születni, a ki azért jött, hogy 
az erős fegyverest meggyőzné.“) Továbbá, a mint Sz. Gergely írja, 
annyit tészen, mint kenyérnek háza: illett tahát abban születni a 
Kristusnak, ki az ő szent testét gyakorta kenyérnek nevezte, és 
azt nékünk a kenyér színe alatt hadta az oltáriszentségben : ki az 
ő szent igéjének kenyerével is táplál bennünket: ki mennyben is 
a szenteket táplállya az ő színének látásával és meg is elégíti; a 
mint Dávid jelentette, mondván: megelégszem, mikor megjelenik 
a te, dichóséged:') Annakfölötte Betlehem Efratának is mondatik, 
azaz gyümőlehözőnek: illett tahát abban születni a Kristusnak, 
ki nemchak őmaga drága gyümőlchöket terem, de minket is gyü- 
mőlchözőkké tészen ; a mint ő maga jelentette a szőlőtőnek és vesz- 
szőnek példájával. Ez pedig a Betlehem,4) mivelhogy kichiny hely 
volt, lígy is illett a Kristus születéséhez, ki nékünk mint kis 
gyermek született, szerette a kichinyeket sokképpen, és ugyan 
megölelgetvén és kezeit reájok tévén, megáldotta őket.

De mihozzánk képest is illett, hogy a Kristus Betlehemben 
születnék : I. Hogy megszégyenítené azokat, kik balgatagúi diche- 
kednek nemes hazájokkal és a nemtelen helybélieket megútállyák. 
Azt írja Laertius, hogy midőn Aristoteles előtt némely azzal diehe- 
kednék, hogy nemes várasban született: azt felelte Aristoteles, 
hogy a 5) volna díchéretes dolog, ha úgy viselné magát, a mint 
hazájának nemessége kívánná. Anacharsis felől pedig azt írja, 
hogy midőn egy athénási azt vetette volna szemére, hogy Szi- 
thiából származott, azt felelte : Nékem a hazám vagyon gyaláza
tomra, te pedig hazádnak vagy gyalázattyára. Azokáért nem a ház 
teszi böchűlletessé a gazdát, hanem a gazda a házat. II. Azokat 
orczázta, kik ha mit ollyat ehelekesznek, azt akarják hogy az egész 
világ tudgya : ha pedig gyalázat esik rajtok, azt kívánnák, hogy a 
főid se tudná. A király legnemesb várasában koronáztattya m agát: 
de a kit fel kell akasztani, azt akarná, hogy rejtek helyen lenne. 
Croesus Solonnak, Ezekiás a babylóniai követeknek mutogatta kin-

‘) Eccli. 36, 18. “) Ps. 16, 15.
2) Luc. 11, 22. 4) T. i.: ez a B. pedig. r’) T. i . : az,
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ehet: Midas a szamárhoz illendő füleit még a barbély előtt is 
födözgette. A Kristus azért, felvévén a szolgai ábrázatot, és nem 
jővén ítélni, hanem ítéltetni, Betlehemet választotta születésének, 
Jerusalemet szenvedésének ; úgymond Sz. Leo pápa. Három ízben 
vött diadalmat bajvívással az ördögön; de a pusztában, hol
ott chak az Isten és az angyalok látták. Elváltoztatta színét, 
fénylett az orczája mint a nap ; *) de chak három tanítvány előtt, 
és azoknak is megparancholta, hogy senkinek ne mondanák, míg
nem feltámadna. III. Meg akarta mutatni, hogy ajándékit szépen 
osztogattya, kívánván, hogy mindennek jusson valami, kinek erő, 
s kinek elme ; és mivelhogy Jerusalem elég híres-neves váras volt a 
templomért; és hogy abból ment ki a törvény, Kóma pedig a hatal
mas birodalomért: Betlehemet is meg akarta nemesíteni születésé
vel, mellyel egész Palestinánál tettetesbé lőtt. Hét fő váras vetekedett 
a Homerus születésén, a mint Gellius írja : Septem Urbes certant 
de stirpe insignis Homeri: Smyrna, Rhodos, Colophon, Salamin, 
Chio, Argos,- Athenae?) Sz. Agatha felől is, Siciliának két fő várává 
vetekedik, Panormum és Catana, mindenik nagy böckíílletnek 
tartván, hogy őbenne született: de én azt gondolom, hogy mind 
a kettőt megékesítette, eggyikben születvén, másikban e világból 
kimúlván. De mennyivel inkább dichekedhetik a kis Betlehem, 
hogy őbelőle származott nemehak Israelnek vezére, hanem a 
világnak Üdvözítője is.

Azt is akarta Urúnk jelenteni Betlehemben való születésével: 
kiknek szalettessék lélek szerént és kiknél lakjék örömest. I. Mint
hogy hadakozásnak háza ; a kik valóban vitézkednek a test, világ 
és ördög ellen : tudván, hogy az embernek élete vitézkedés a föl
dön,3) és hogy mennyeknek országa erőszakot szenved, és azt az 
erőszaktévök ragadgyák el?) II. Minthogy kenyérnek háza ; a kik 
örömest alamizsnálkodnak: kik, midőn a szegényt láttyák, nem 
mongyák: Ninch az én házamban kenyér, sem ruházat?) Azzal 
nyerte Zacheus az ő házának üdvösségét, hogy a kenyérnek háza 
volt, és felét javainak a szegényeknek adta: és Cornelius tellyes 
házának megtérését, hogy sok alamizsnákat osztogatott a népnek : 
annakfölötte azok is, kik az ő szent igéjének és testének is kenye
rével örömest és gyakorta élnek, hogy ne mongyák: Megszáradott 
a szivem, mert elfelejtettem kenyeremet megenni?) III. Minthogy 
gyümőlchöző; kik minden jószágos chelekedetekben szorgalma- 
toskodván, szüntelen gyümőlchöznek. Mert, a mint Sz. Pál mon- 
gya: Megjelent a mi Üdvözítő Istenünk kegyelme minden emberek
nek, oktatván minket, hogy megtagadván az istentelenséget és a 
világi kívánságokat, józanon és igazán és aitatossan éllyiink e rilá-

*) Matt. 17, 2.
2) Noct. Attic, lib. 3. cap. 12.

■j Job, 7, 1.
*) M a tte l!, 12.

■j Isa. 3, 7. 
e) Ps. 101, 5.
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(ion, várva,n a boldog rem énséget és a  n agy Is ten  s a  m i Üdvözítő  
Jésus K r is tu su n k  dichöségének eljövete lét: k i  önnönm agát ad ta  
érettünk, hogy m inke t m egváltana m inden  ham isságtól, és t is z tí
tana m agának kedves népet, a  j ó  chelekedetelcnek követőjét.1)
IV. Minthogy kichiny ; kik noha gyümőlchöznek, alamizsnálkod- 
nak és vitézkednek, mindazáltal magok szemök előtt kichinyek 
és alázatosok, semmit magoknak nem tulajdonítván. Szerette min
denkor a Kristus az alázatosságot, és az ő szent annyában is inkább 
kedvellette a szüzességnél. Liliomnak nevezi magát, de nem a 
hegyen, hanem a völgyön termőnek. V. Minthogy dudának, azaz 
díchéretnek, hálaadásnak, vagy vallástételnek várasa; kik az 
Istennek illyen nagy kegyelmességéről megemlékezvén, dichéret- 
tel hálát adnak néki: és mivelhogy nem  szép a díchéret a  bűnös
nek szájában ,a) vallást tesznek mind az Istennek jóvóltáról, s 
mind a magok vétkéről, hogy kegyelmet nyervén megigazúllyanak. 
A Szentlélek galamb képében szállott a Kristusra ; jelentvén az ő 
tisztaságát, mivelhogy a galamb legtisztább helyre száll örömes
ben : úgy az Istennek hölchesége a  gonoszakart) lélekbe nem  m e
gyén : se nem  lak ik  a  bűnök alá, vette te tt te s tb en : *) nem is ereszt 
az ő szép lakóhelyébe semmi ferteztetettet, vagy a ki utálatosságot 
chelekeszik.1)

Mindezekből az Isten nagy dicliőségét mutatta, mivelhogy 
mentői kisebb az eszköz, ha nagy dolog mégyen végbe általa, 
annál dichőségesb : és kétség nélkül nagyobb dolognak tartották 
a rómaiak, mikor a Veszta a nagy hajót a víz folyása ellen párta
övével vonta fel, hogysem ha azt Archimedes, vagy Vitruvius mes
terséges szerszámokkal vonta volna fel. Dánielnek chodálatosnak 
tetszett a kő, melly kéz nélkül a hegyből kiszakadván, elrontotta 
a nagy állóképet, melly aranyból, ezüstből, rézből, vasból és főidből 
volt csinálva, és azután, nagy beggyé lévén, az egész főidet betöl
tötte ; de sokkal chodálatosb, bogy a kis Betlehemből származott 
Kristus, egyedül minden bálványokat elrontott; minden vétkeket 
eltörlött, és az egész világot igája alá hajtotta. Ezt példázta Dávid : 
ki betlehemi volt, és pásztorinas lóvén, a nagy Góliátot egy kővel 
leontotta. Nem heába mongya az Isten, hogy dicliőségét másnak 
nem adgya : ha a Kristus Kómában; vagy Jerusalemben született 
volna, nagy részét dichöségének másnak engedte volna ; de Betle
hem semmit magának nem tulajdoníthatott, hanem a Kristusnak 
engedett minden dichőséget, ki móltábban mondhatta egynémely
nél : Magam voltam lovas, gyalog és zászlótartó. Lássuk immár 
azt is Betlehemben, michoda helyt választott Urunk az ő szüle
tésének.

' )  Tit. 2, 11— H. -) Eccli. 15, 0. 3) Sap. 1, 4. 4) Apoc. 21, 27.
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III. KÉSZE.

Nem lévén az édes Szűz Máriának helye a szálláson, az is
tállóba szállott, és ott szülte az ő eggyetleneggyét. Nem ok nélkül 
történt ez nyilván. Hallyuk mit beszéli Sz. Bernárd: Nem ő-e, a 
ki azt mondgya : E n y itn  a fö ld  kereksége és a n n a k  teUyessége! *) 
miért választotta tahát az istállót ? Nyilván azért, hogy a világnak 
dichőségét megvesse, a világnak hiúságát kárhoztassa. Még nyel
vével nem szóll, és mindenek a mik körűle vannak, kiáltnak, pré
dikálnak, hirdetnek. Még a gyermeki tagok sem hallgatnak : min
denekben a világnak ítéletét feddi, felfordíttya, meghamisíttya. 
Utánna veti: Avagy a Kristus chalatkozik meg, avagy a világ 
tevelyeg. De lehetetlen, hogy az Istennek bőlchesége megchalattas- 
sék. Azokáért méltán mondatik a  test okossága, halálnak, m ert 
ellensége a z  Istennek,'1) és a  világ bőlchesége bolondságnak  nevezte
tik,3) mivelhogy Kristus, a ki meg nem chalatkozik, azt válasz
totta, a mi a testnek inkább ellene vagyon. Azért az jobb, az hasz- 
nosb, azt kell inkább választani, és akárki taníttson mást, vagy 
tanátsollyon : attól, mint a hitetőtői, őrizkedni kell. Bizony, jól 
mondotta Sz. Ágoston, hogy ennek a születésnek minden isko 
Iája, az alázatosságnak művhelye: mert főképpen ezt akarta ebben 
a mtívhelyben tanítani az igaz és fő mester. Ez azért az első oka.

Másodszor : arra tanít, hogy azt mondgyuk Dáviddal: Jöve
vény vagyok én n á la d  és szarándók, m in t m inden  atyáim .*) Es 
Sz. Pállal: N in ch  i t t  m a ra d a n d ó  varasunk, hanem  a  jövendőt 
keressük.5) A szállás és vendégfogadóház arra való chak, hogy az 
útonjárók rövid ideig megnyugodgyanak benne. ' és ismég elébb 
mennyének: mi se ragaszkodgyunk tahát semmi világi dologhoz, 
Sz. Péternek intése szerént: Szerelm esim , kérlek titeket, m in t jö v e 
vényeket és szarándokokat, hogy m egtartóztassátok m aga toka t a 
testi kívánságoktól, m ellyek intézkednek a lélek ellen,.")

Harmadszor : azt jelentette, hogy az ember, m id im  tiszteletben  
volna, nem  ér te tte ; és az esztelen barm okhoz hasonlítta to tt, és 
hasonló  lő tt a zo k h o z:7) következendőképpen, lakóhelye nem a 
paradichom volt, hanem az istálló. Fel akarván azért a Kristus 
keresni a mi elveszett volt, ott kereste a hol megtalálhatta, tudni
illik az istállóban ; hogy onnét kihozná és előbbi méltóságába 
helyheztetné, melyre igen alkolmatos volt az istállóban példáztatott 
szegénység és alázatosság; a mint hogy a felfuvalkodás volt oka a 
megalázásnak. A hamis istenek tisztelői, a mint Sz. Ágoston írja, 
mihelyen a bujaság ingerli őket, inkább nézik mit chelekedett

J) Ps. 49, 12. 
ή  Rom. 8, 6. 7.

·") I. Cor. 3, 19. :j  Heb. 13, 14.
4) Ps. 38, 13. ") I. Pét. %  11. 7) Ps. 48, 13.
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Jupiter, hogysem mit tanított Pláto, vagy mit ítélt Cáto. Méltó 
taliát, hogy az igaz Istennek tisztelői, midőn a bűnre vágyódnak, 
inkább nézzék mit ehelekedett a Kristus, hogysem mire tanít· a 
világ, vagy mit kíván a test. Ugyanazon Sz. Ágoston azt is írja, 
hogy Téréntiusnál egy fajtalan ifiú, Jupiter paráznaságát írva lát
ván a falon, latorságát azzal akarta palástolni, és dichekedett, 
hogy Jupitert követte. A mit, úgymond, az a nagy isten cheleke- 
dett, a ki a mennyeknek templomit nagy dörgéssel megrázza : én 
nyomorék ember ne ehelekedném-e ? Sőt én azt örömest is ehele- 
kedtern. Ha a falra írott képre nézvén a pogány ifiú, hamis és 
lator istennek méltóságával menti fajtalanságát: nem méltó-e, 
hogy a· keresztyén, látván az igaz Istent az istállóban, annak pél
dájából tanúllyon jószágos chelekedetet, és örvendezzen, hogy azt 
követi, a ki valóban megrázza dörgéssel az égi templomokat: és 
azt ne chak imígy-amúgy, mint kételenségből, hanem örömest is 
ehelekedgye. Tudom, hogy e dologban, a Bóldogságos Szűz Máriá
nak példájáért, találtattanak istenfélő és fő renden való asszony- 
állatok, kik, elközelgetvén szülésüknek ideje, búlchút vévén fris 
palotájoktól, istállóba költöztek és ott akartak szülni, mellyet 
Sz. Ignatiusnak, a mi kicliiny szerzetünk fundálójának annyáról 
is olvastam. Melly aitatosságnak hasznát is érzette, olly fiat szül
vén, ki a Kristus példáját követvén, e világnak pompáját meg
vetette és olly szerzetnek lőtt hadnagya, melly a Jésus zászlója 
alatt vitézkedvén, a Jésus nevét mindenütt hirdeti és a pogányok 
között is fáradhatatl^núl terjeszti.

Valaminómfí fris palotája volt születésekor a Kristusnak, 
ollyan szép vólt ágya is, vagy bőlchője, tudniillik a jászol; mellyet 
ugyan jelűi is adott az angyal a pásztoroknak. De miképpen hogy 
Betlehemet fő várasoknál dichőségesbé és az istállót minden 
palotáknál és a római Capitoliumnál is nevezetesbé tö tte : azon- 
képpen a jászolt is minden aranyas és mennyezetes ágynál böchűl- 
letesbé tötte a keresztyéneknél, melly most is nagy tiszteletben tar- 
tatik Rómában, a híveknek vigasztalására. Ez sem vólt pedig ok 
nélkül: mert noha a szükség is tétette a Szűz Máriával, hogy, 
mindúntalan ölében nem tarthatván és az istállóban más helyt 
nem találván, a jászolba helyheztetné az ő áldott szent F iá t : mind- 
azáltal, minthogy az Istennek mindenben módgya vólt, nem gon- 
dolhattyuk, hogy ez is kiváltképpenvaló gondviselése nélkül tör
tént volna. Aranyszájú Sz. János azt mongya, hogy azzal bétellye- 
sedett Isaiásnak jövendölése: Megismerte az ökör az ö Urát és a 
szamár az <1 Ura jászolát.1) Azon okról emlékezik Sz. Gregorius 
Nissénus is, és azt is mongya, hogy az ökör a zsidókat példázta, 
kik a törvénynek igáját viselték: a szamár pedig a pogányokat,

l) Isa. 1, a
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kik a bálványok tiszteletinek bűnével voltak megterhelve. Az- 
okáért, hogy e két népet egy új néppé formálná, és a közöttök 
való kőfalt .elrontaná, a két oktalanállat között feküdt a jászol
ban, hogy a zsidóktól elvenné a törvénynek nehéz igáját; a pogá- 
nyokat pedig a bálványok terhétől megmentené. Az ó-törvényben 
meg volt ugyan parancholva,1) hogy eggyfttt az ökrön és sza
máron ne szántanának: de a Kristus születésekor eggyütt találtat- 
tanak, mert a kik külömb erkőlehüek és nemzetségek voltak is, a 
Kristus születésében eggyaránt részesülhettelek, minthogy immár 
nem az egy zsidó népet választotta magának, hanem szeméi,grálo- 
gatás nélkül, minden nemzetségben, a ki féli ötét és igasságot chele- 
keszik, kellemetes néki.'2) Akkor bétellyesedett Habakuk prófétának 
is jövendölése, m'ellyet a hetven magyarázók imigyen fordította- 
nak ·. Meggondoltam a te vhelekedetidet. két oktalan/illat között 
megismértetel: 3) melly magyarázattal él az anyaszentegyház az 
isteniszolgálatban.

A palotához és bőlchőhöz illendők voltak a leplek is és polák, 
mellyekbe takarta a Szűz Mária az ő szent F iá t: tudniillik nem 
selyemmel varrott vánkosok, sem arannyal tőzött lepedők, sem 
vontarany paplanok, hanem szegény és eggyügyíí, de tiszta ruháts- 
kák; mert a szegénységet kedvelhette ugyan a Szűz Mária, de a 
rusnyaság nem illett hozzája; a mint Sz. Bernárdnak is szava - 
járása volt, és nem kétlem, hogy tőle is tanulta. Ennek pedig ha 
okát kérded, azt adom, hogy a szolgai ruházattal királyi méltósá
gát akarta béfödözni és eltitkolni: hogy midőn a harczon a szol
gai köntös megszakadna, akkor kitetszenék az istenségnek arany 
öltözete. A mint halálakor valóban kitetszett, midőn a sok diódá
kat látván a százados, azt mondotta: Bizong ez ember Isten Fia 
vala.*) Továbbá nékünk példát adott a testi czifrázá.snak megveté
sére. Annakfölötte a tanítókat arra tanította, hogy az Isten igéjét 
eggyügyű beszéddel magyarázzák, hogy a köznép érthesse, és ne 
czifrázzák beszedőket, se ne fitogassák világi bőlclieségöket, és 
Sz. Pállal azt mondhassák : Az én beszédem és prédikdllasom nem 
az emberi bölcheségnek hitető igéiben, hanem a léleknek és az erő
nek megmutatásában.5) Mert úgy az Istennek igaz szolgái lésznek, 
az ő tisztességét keresvén, nem a magokét.

Menny bé, keresztyén lélek, a betlehemi istállóba és szemlélly 
meg mindeneket szorgalmatoson, és bizonyára megisméred, melly 
távúi légyen a világnak ítélete és chelekedete az Istennek bőlch 
tanátsától és példájától! Melyből imigyen okoskodható!: Az Isten 
Fia születése helyének az istállót választotta, és én miért igyeke
zem fris palotákra, lelkemet a bűnnek büdös tömlöczében hever-

l) Deut. 22, 10.. 
!) Act. 10, 35.

s) Hab. 3, 2.
4) Marc. 15, 39. j I. Cor. 2, 4.
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tetvén ? a kemény jászolba helyheztetett, és én miért gyengélte- 
tem hitván testemet, nem érezvén lelkemisméretinek sebes gyakdo- 
sásit ? szegény polákba takartatott, és ón mit űzök czifra köntösre, 
lelkemet mezítelen hagyván, minden jószágos chelekedetek ruhá- 
zattya nélkül ? Es mindezeket az alkolmatlanságokat az Isten Fia 
én érettem vötte fel: nem méltó-e taliát, hogy én is ő érette vala
mit effélét chelekedgyem ? Bizony, a szeretet szeretetet kíván, és 
ha nagy, nagyot. Azt olvasom, hogy egy istenfélő és Istennek 
szenteltetett szűz, az Istennek jótéteményéről gondolkodván, gyer
mekségétől fogva azon könyörgött a Szűz Máriának, hogy móltóz- 
tatnék megmutatni őuéki szent Fiát. Egy karáchony estin, nagy 
bnzgósággal könyörögvén, a Bóldogságos Szűz, ölében tartván a 
kis Jézust, megjelenők néki. A leányzó, meggondolván nagy mél
tóságát mind a Szűz Máriának, s mind a Jésusnak, reájok sem 
mér volt tekinteni. Azonban a Szűz Mária parancholá, hogy oda 
mennyen, ölébe vegye a Jésuskát és, ha akarja, meg is chókol- 
lya. Ki engedvén, kezébe vévé és nagy aitatossággal megchókolá 
a kis Jésus lábát. Ki monda néki: Szeretsz-e engemet ? Monda a 
leányzó rettegve: Szeretlek Uram, és inkább a magam testénél. 
Másodszor is kórdé : Ugyan valóban szeretsz-e ougemet ? Szeret
lek Uram, monda a leányzó, és inkább a magam szívénél, és leg- 
ottan, a szeretetnek nagvvólta miatt, a szíve meghasadván, meg- 
hala és a lelke angyali énekkel felviteték mennyországba. A szívét 
azután kivévón, aranyas bőtökkel ez igéket találák benne felírva: 
Szeretlek téged, inkább magamnál; mert te .teremtettél, megvál
tottál és jegyruhát adtál énnékem. Más, Margit nevű szűzről azt 
írja Ludovicus Granáta, hogy éltében gyakorta elmélkedett a Kris- 
tus születéséről, és holta után a szívében egy szép öreg gyöngy 
találtatott, mellyen, mint egy táblán, ki volt írva a Kristus szüle
tésének képe, és ő maga is a szűz úgy volt kiábrázolva, mintha a 
jászol előtt térdre esve imádkoznék. Mellyel meg akarta Isten 
jelenteni, melly kedves lőtt légyen néki a szűznek ollyatén aita- 
tossága.

Mondaná ,valaki: Mi illyen chodákat sem várhatunk, sem 
kívánhatunk. Úgy vagyon : de afféle chodálatos történetek nélkül 
is, nem kevés hasznát vehettyük az Isten Fiának születéséről való 
elmélkedésnek, életünknek megjobbítására és magúnk megalázá
sára. Azt írja tíz. Bonaventúra és Marcus Marullus Sz. Ferenczről, 
hogy midőn egykor az attyafiaival asztalnál ülne, és az asztalhoz 
való olvasásban emlekezet lőtt volna a Szűz Máriának betlehemi 
szoros szállásáról szülésekor: hallván azt, legottan felkőit az asz
taltól s a főidre ült, mondván: Méltó-e, hogy én asztalnál üllyek, 
a ki bűnös, gonosz és haszontalan szolga vagyok ; holott az Isten 
annyának nem volt helye a szálláson ? holott a világnak terem
tője, az én Uram, az istállóban vagyon és a jászolban fekszik ? és
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így a földön sírva ötté meg kenyerei. Ezt bizony mi is megclie- 
lekedhetnők, avagy mást éhez hasonlót; és úgy a Kristus szüle
tésének nagy hasznát vehetnők lelkűnknek gyönyörűséges vigasz
talásával ; melyből elegendő és bővséges okot találnánk az hála
adásra, mondván: Légyen áldott örökké a fölségas Atyaisten, 
ki a vigasztaló Szentlélek által, az ő eggyetlenegy Fiát emberi 
testbe öltöztetvén, nékünk mesterül, például és üdvözítőül adta : 
légyen áldott örökkön örökké. Amen.



KAEACSONNAPI HAKMADIK BESZED.

(Luk. ev. %  1—14.)

A minémtí gyönyörűséges és mézzel folyó igékkel tisztelte e 
mái szent napot, ezerkótszáz esztendő előtt, Sz. Leo pápa és a mel- 
lyekkel a keresztyén anyaszentegyliáz esztendőnként él az isteni
szolgálatban : azon igékkel kívánom én is a híveket aitatosságra 
serkenteni: A mi Üdvözítőnk, szerelmes atyámfiai, ma született: 
örvendezzünk. Mert nem méltó ott helyének lenni a bánatnak, a 
hol születésenapja vagyon az életnek: melly megemésztvén a 
halandóságnak félelmét, a megígért örök életért örömre indít ben
nünket. Senki ennek a vígaságnak részesüléséből ki nem rekeszte- 
tik. Mindennek eggyaránt való oka vagyon a közönséges örömre : 
mert a mi Urunk, a bűnnek és halálnak elrontója, a mint senkit 
a bűntől' szabadosnak nem talált, úgy mindeneknek szabadulá
sáért jött. Ezekkel igen eggyez az angyal: ki nagy örömet hirde
tett minden népnek, azért hogy Üdvözítő született, azaz minden 
gonosznak eltávoztatója, minden jónak megadója. Erről az Üdvö
zítőről nagy kívánsággal és lelki örömmel emlékeztek a régi 
sz. atyák és próféták, tudniillik : Jákob, Dávid, Isaiás, Habakuk, 
Zakariás; melly örömben hogy mi is részesek lehesssünk, e mostani 
prédikátióban,

/ .  M egm uta tom , m ié r t kellessék örü lnünk,
I I .  M egm agyarázom , k i légyen a  K r  istus, a  k iért ö rü ln ü n k  kell.

I I I .  M egm ondom , m in t ábrázolta  le a  m enyasszony a  K r is tu s t.

. I. RÉSZE.

Gyakorta olvassuk, hogy az angyalok híven, szorgalmatos- 
san és vígan szolgáltának a Kristusnak: akarván bizonyítani az ő 
méltóságát és egyebeket is annak tiszteletire felgerjeszteni. Fo
gantatásában angyal a követ, ki a Bóldogságos Szűznek annak 
titkát megjelentette. Jósefet, ki, azt a titkot nem tudván, el akart 
a Szűztől válni, angyal bátorította meg, hogy azt ne chelekedgye, 
és a titkot megmagyarázta. Születésekor angyal tött hírt a pász
toroknak : angyal volt kalauzok a mágusoknak, vagy a chillagot 
vezetvén, vagy chillag képében utat mutatván ; a mint Theophy-
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laetus írja. Ha Egyiptusba kell futni, vagy onnét visszatérni, angyal 
jelenti meg .főseinek. Mikor Urunk, negyvennapi böjtölése után, az 
ördögön diósaimat vött, a z  angyalok oda m entek, és szolgáltak 
n e k i : *) Midőn a kertben imádkozván, vérrel verítékezett, angyal 
jelent meg néki, bátorítván  ö té t: ‘‘) Feltámadásakor, Magdolna két 
angyalt látott feír ruhában, és azoktól értette meg a dolgot: 
mennybemenetelekor két angyal, férfiú ábrázatban, feír ruhában,* 
állott az apostolok mellé, kik tanúbizonyságot töttek mennybe
meneteléről és visszajövetelét is megjelentették. Végezetre, mikor 
az ítéletre eljő, minnyájan az angyalok véle jőnek. E s k irá lnsztyák  
a gonoszokat a z  igazak közzui, és a  tüzes kemenezébe rétik őket?) Ez 
utolsótól megválva, mikor tudniillik az ő felségében jő el az Isten
nek Fia, mindenütt egy, kettő, vagy legfellyebb egynéhány angyal 
szolgált Urunknak : de a mái napon, noha nagy alázatossal] jött 
e világra, mindazáltal angyali seregnek sokasága dichérte az 
Istent és békeséget hirdetett a  jóakara ta i embereknek, és kívána
tos örömet is hirdettek minden népnek.*)

* Kérdené valaki: Mi oka volt az angyalok örömének a mái 
napon, mert ők Üdvözítő nélkül nem szííkölködtenek, meg sem 
váltattanak az Isten Fiának megtestesülése által, a mint 8z. Ger
gely mongya; a Kristus pedig nem örömre jő, hanem a siralomnak 
völgyére és a nyomorúságoknak tengerébe : azért inkább kellet
nek véle eggyütt sírni, a Sz. Pál tanátsa szerónt ? Erre azt fele
lem, hogy méltó okok5) volt az angyaloknak az örömre.

Elsőben : Látták az angyalok, hogy a főid, melly azelőtt, az 
Istent megvetvén, az ördögnek szolgált, megváltozik az Isten 
Fiának jelenlétével, és megvetvén a hamis isteneket, tellyességgel 
az isteni díchéretben és szolgálatban foglallya m agát: ha azért 
üröm  vagyon a z .Is te n  angya li elölt egy p en iten tz ia ta rtóbűnösön  : *) 
mennyivel inkább annak születésén, a ki mind&neknek malasztot 
ád a penitentziatartásra, és a ki nélkül -senki penitentziát nem 
tarthat ? Ezt a változást megjövendölte Isaiás, mondván : Vigadni 
fog a p u szta  s a z ú ta tla n  hely, és örvendez a  kietlen  és v irá g zik  m in t  
a liliom . Okát is adgya : Λ  L ib a n u s  dichó'séye adato tt néki, a  K ar-  
m élus s a Sáron  ékessége, azok fo g já k  lá tn i a z  U r diehöségét és a 
m i Is ten ü n k  ékességét: ’) azaz a melly hely, azelőtt puszta lóvén" 
tövisset és bojtorjánt termett, a Kristus eljövetelével úgy felépül, 
hogy minden jószágos elielekedetekkel felékesíttetik, az örök élet
nek gyümőlehét termi, melly változáson még az angyalok is örven
deznek, úgymint mellyből az Úr dicsőíttetni fog.

Másodszor ·. Némelly doktorok, magyarázván Hz. Pálnak ama 
mondását: M iko r  (az Atyaisten) béhozza a z ö elsőszülöttét a  fö ld

’) Matt. 4, 11. 8) Matt. 13,49.50. 5) T. i . : okuk.
2) Lue. 22, 43. 4) Luc. 2, 10—14. e) Luc. 15, 10. j  Isa. 35, 1.2.
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kerekségére, azt moni/i/a: Ks imddgyále ötét, az Istennek minden 
angyali: ') azt íxjtik, hogy midőn az Isten az angyalokat teremtette, 
megjelentette nékik akarattyát a Fiának megtestesülése felől, és 
azt páván eholt,a, hogy azt az Embert imádgyák. Lucifer a pár
tos angyalival nem akarván engedni, levettetett mennyországból, 
Mihály és a több engedelmes angyalok által. Kik azzal megmutat
ták engedelmességüket, hogy akarják imádni az Isten- és Ember- 
Kristust. Eljővén azért, az Istennek Fia az emberi testben, az 
angyalok, a, régi vógezésnek állván, nagy örömmel bémutatták 
magokat és egyebeket is örömre indítottak, megemlékezvén a 
régi diadalomról is, mellyel a Lucifer seregét meggyőzvén, az 
Istennek liívségében maradtanak az ő seregökkel, és talám azért 
emlékezik az evangélista is a mennyei seregnek sokaságáról.

Ez az Atyaistennek elsősziilötte, — a mint Sz. Pál nevezi az 
előhozott helyen és egyebütt is és Sz. János is, — a Szűz Máriának is 
elsőszülöttének neveztetik,2) kinek privilégiomit és méltóságit méltó 
megtekintenünk. Mellyet hogy alkolmatosban megchelekedhes- 
sünk, elsőben felellyünk meg egy tévelygésnek, mellyet Helvidius 
nevű eretnek koholt: ki a-z elsőszülött nevéből azt akarta kihozni, 
hogy a Szűz Máriának azután több magzati is voltak, kiket az 
evangéliom a Kristus attyafiainak nevez. Erre azért azt mondom 
Sz. Jerónyinussal és Sz. Damascónussal, hogy elsőszülöttnek azt 
mongyuk, a ki előtt más nem született, vagy született más utánna 
vagy nem. Midőn az Isten azt parancholta, hogy minden elsőszü
löttet néki szentellyenek : ha chak az volna az elsőszülött, a ki 
után más _ született, az eggyetlenegysziilöttet nem szentelték 
volna az Úrnak. Melly nem igaz : mert senki nem várta az első
szülöttnek megszentelésére, hogy más fia születtessék, hanem azt 
az Úrnak szentelte, vagy lőtt azután fia vagy nem. Továbbá hihető-e, 
hogy az egyiptziusok elsőszülötti közzűl, kiket az’Úr megöletett, 
egy sem volt, eggyotlenegyszülött, vagy a barmok fajzási között 
eggyetlenegy fajzás ? 3) Annakfolötte a Kristus az Atyaistennek 
elsőszülötte, de eggyetlenoggye is : azonképpen a Szűznek is. Ezt 
a feleletet adgya, a mint mondám, Sz. .Terónymus, Sz. Damascé- 
nus és Sz.Epipliauius. Sz. Anselmus pedig elsőszülöttnek mondgya a 
hívekhez képest: mert, a mint Vigverius szépen okoskodik, noha 
a Szűz Mária az ő szentsége» méhéből chak eggyet szült: mind- 
azáltal abban, lélek szerónt, nagy sokaságnak és sok fiáknak lőtt 
annya, kik közzűl a Kristus az elsőszülött és alioz képest az első
szülöttnek privilégiomi őbenne feltaláltatnak.

I. Az elsőszülötteké volt a papi tiszt és méltóság, és azért

*) Hebr. 1, 0.
a) T. i.: Szűz Mária elsöszülöttének is neveztetik. Matt. 1, 25. Luc. 2, 7.
8) Exod. 12, 29.

K áldi. Egyházi beszédek. 6
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választotta az Isten a papi szolgálatra a Levitákat, az Israel fiai
nak elsőszülöttiért.1) A Kristus pap volt és örökkévaló, de nem 
Áron, hanem Melkisedek rendi szerént: ki nem, bakok, vagy borjúi 
vére által, hanem a tulajdon maga vére által ment be egyezer a 
szent helybe, örök váltságot találván?) Jó arany, úgymond Sz. Am
brus, a Kristus vére, gazdag a vételre, bőven folyó minden bűnnek 
elmosására·. Úgy vagyon bizony: mert olly drágalátos volt, hogy egy 
chöppel is az egész világot megválthatta vólna, a mint igazán 
mondotta a Hatodik Kelemen pápa : mert az istenségtől, mellyel 
egy személyben volt, veghetetlen méltóságot vött. II. Az elsőszü
löttnek böehőlletesb helye volt az ülésben, a mint hogy a Jósef bát- 
tyai leiiltenek, az elsőszülött az ö elsőszülöttsége szerént, a legkisseb- 
bik is az ő ideje szerént?) A Kristusnak legfőbb helye vagyon, kinek 
az Atyaisten mondotta: Utt-y az én jobbomra?) III. Áz elsőszü
lött két részt vött az atyai örökségből, ha szintén a gyülőlséges 
feleségtől lőtt vólna is. Ettől a két résztől megfosztatott Búbén, 
az ő vétkéért, és Jósefnek adatott: de bírta a Kristus, mivelhogy 
igaz Isten és igaz ember vo lt: melly sem az Atyában, sem a Szent
iélekben nem találtatott, az isteni személyek között; sem angyal
ban, sem más emberben a teremtettállatok között. Feje mind az 
angyaloknak, s mind az embereknek, a mint Sz. Tamás taníttya 
és Sz. Pál is jelenti. Hatalma vagyon azokon, kik az ő testsze- 
réntvaió születése előtt voltak és a kik utánna jöttek, az ó- és új- 
testamentombélieken. A zsidókból és a pogányokból szerzett ma
gának anyaszentegyliázat, holott a sinagóga chak a zsidókból 
állott. IY. Az elsőszülött előtt meg kellett hajlani a több atya
fiaknak, és őtőle, vagy őáltala kellett áldomást várni: a Kristus 
megáldotta a kisdedeket, az apostolokat, és őbenne gíldatnak meg 
minden nemzetségekéj Innét mongya Sz. Pál is : Áldott az Isten 
és a mi Urunk Jérns Kristusnak Attya, ki megáldott minket min
den lelki áldással a mennyeiekben a, Kristus által?) Y. A szülék 
kiváltképpen az elsőszülötteket mutatták bé a templomban és 
megszentelték: a Kristusról Szűz Máriának azt mondotta az 
angyal: A szent, melly tőled születtetik, Isten Fiának hívattatilc?) 
Sz. Pál pedig azt írja, hogy <> lőtt, nekünk az Istentől megszente
lésünk?) és hogy magát adta az anyaszent egyházért, hogy azt meg
szentelné, megtisztítván a víznek fürdőjével, az életnek igéje által; 
hogy dichőségessé tenné őmagának az anyaszentegyliázat, nem lévén 
makulája, vagy sörnörgözése?) vagy egyéb éjfélé ; hanem hogy szent 
és makula nélkül légyen,10) és hogy megszentelné a népet az ő vére 1 * 3 4

1)Num.3,12.,8.16. r’) Gén. 12, 3., 7) Luc. 1, 35. szóval él azon
*) Hebr. 9,12. 18, 18., 22,18., 8) I. Cor. 1, 30. a helyen.
3) Gén. 43, 33. 26,4., 28,14. e) Károlyi is ama ln) Epli.5,25—27.
4)  Ps. 109,1. e)Eph. 1,3.
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által, a kapun kívül szenvedett.1) Mellyekből kitetszik, hogy a 
Kristus minden ekőszülötteket felyűlhalad: kinek születésén mél
tán örvendeztek az angyalok is.

1 >e mivelhogy az angyalok minket is örvendezésre hitnek és 
azt mongyák, hogy nagy örömet hirdetnek, melli/ lészen minden 
népnél': 'ή lássuk michoda okát adgyák e nagy örömnek. Mert, 
úgymond az angyal, született ma nektek Üdvözítő, ki az l r  Kristus, 
a Dávid várasiíband) ( Három okát jelenti: mert a ki. született, 
Üdvözítő, Kristus és Ur.

A mi az elsőt illeti: az Üdvözítő neve sokkal inkább illeti a 
mi Kristusunkat, hogysem az Israelnek régi bírált, kiket az írás 
üdvözítőknek nevez, azért, hogy a népet az ellenségtől megszaba
dították, mert a Kristus a lelkeket szabadíttya meg a bűnnek 
nehéz terhétől ás az ördögnek súllyos igájától és kemény rabsá
géi tói. Ezért neveztetett .Tésusnak, a mint az angyal mondotta 
Jósefnek : /1 nevét, úgymond, Jésusnak hívod, mert. ö szabadíttya 
niey az ö népét az ö bűnökből.11) Hallyad miehoda okát mongya 
Dániel a Messiás eljövetelének: Hogy megsziinnyék az általhágás, 
és véget régyen a bűn, és eltöröltessék a hamisság, és elhozattassék 
az örökkévaló igassái/5) Dávid pedig azt mondotta : Az Urnái az 
irgalmasság: és bövséges őnála a megváltás. Es ö szabadíttya meg 
[sváéit minden ő hamisságibál.") De nemchak azt chelekeszi: 
hanem, hogy bővséges megváltását megbizonyíttsa, fel is ékesíti 
a lelkeket az ő szent malasztyával és a Szentiéleknek külömb- 
külömbféle szép ajándékival e világon, a más világon pedig fel
tiszteli örök dichőséggel.

II. HKSZK.

A mi a Kristus nevét illeti, az nem tulajdonnév; hanem, a 
mint Lactantius írja, hatalmasságnak, vagy országnak nevezete, 
mert királyi hatalmasságot tészen. Jól mondgya : mert bötű sze
rént a. Kristus annyit tészen mint megkenetett, és minthogy a 
királyokat külső kenettel megkenték, kristusoknak nevezték: 
Dávid Sault és magát is kristusnak nevezi. De a mi Üdvözítőnk 
a belső kenésért, mellyet példázott a külső, neveztetett Kristus
nak, kit az Isten kent meg Szentlélekkel és erővel: ’) az örven
dezésnek olajával, az ő közösié') fölött U) minden emberek fölött,

') llebr. lü, 12. T. i. : az l) Matt. 1, 21. 
Üdvözítőt Jeruzsálem tálain ■’) Dán. 9. 24.- 
kiviil feszítették fel. ") Ps. 129,7.8.

j  Lue. 2, 10. ’) Act. 10, 38.
8) Vers. 11.

j  T. i . : társai. — Ká
rolyinál így van ; Káldi 
is így mondja a követ
kező kikezdésben.

9) Ps. 44, 8. Hebr. 1, 9.
6*



mint a királyok királyát. Ezt a mi igaz királyunkat példázta 
Dávid, kit háromszor kentek meg : elsőben, Sámuel Betlehemben : 
másodszor, a Júda nemzetsége Hebronban : harmadszor, az egész 
Izrael azon Hebronban. Hasonlóképpen a Kristus, elsőben a 
Szentlélektől kenetett meg Názaretben, a vígaságnak olajával, 
midőn a Szűznek méhében fogantatott, és ez titkon lőtt, mint a 
Dávidé Betlehemben. Másodszor, mikor a tanítványi és valami 
kevesen a zsidók közztíl Messiásnak ismérték, azt kiáltván : Áldott 
a ki az Ur nevében j ő : áldott a mi atyánknak Danidnak eljön 
országa ; l) mint Dávidot, egyedül a Júda nemzetsége. Harmad
szor, mikor minden nemzetségektől Messiásnak tarta to tt; mint 
Dávid Israelnek minden nemzetségitől: midőn minden főidre 
kiment az apostolok zengése és a főid kereksége határira az ó 
igéjüké)

De nemehak a királyokat kenték meg, hanem a papokat is, 
kiknek a kenet fejőkről a szakáitokra és a ruliájok peremekre is 
elfolydogalt. E kenet chinálásának módgyát őmaga az Isten ren
delte és parancholta Moysesnek. így is megkenetett a Kristus az 
Istentől az ő társai fölött, főpap lóvén Melkisedeknek rendi sze
rént, ki mind király s mind pap volt. Úgy vagyon, hogy mi it 
mind a két kenettel megkenettettünk a Kristus által, és kirá
lyokká s papokká lőttünk ; a mint ÍSz. Péter jelenti és Sz. János : 
királyokká, hogy kívánságinkat meghóldoltassuk és ne engedgyük, 
hogy rajtunk uralkodgyanak: papokká, hogy lelki áldozatokat 
tegyünk; és a Kristus által, a mint Sz. Pál mongya, szüntelen 
bemutassuk az Istennek a, díchéretnek áldozaUgát, azaz, az ő Heré
ről való vallásiévő ajakoknak gyümőUdiét. A jótétem ényről pedig 
és alamizsnálkodásról el ne feledkezzünk, mert, afféle áldozatokkal 
engeszteltem■ meg az Istené)

De a prófétákat is megkenték néha, mint Illyés Eliséust, az 
Ur parancholattyából. így is megkenetett a Kristus, ki az a nagy 
próféta volt, a kit Mosyes ígért maga helyett, a mint Sz. Pétéi 
megmagyarázta, és a nép is annak nevezte, mikor a náimi özvegy- 
asszony fiát feltámasztotta. És minthogy Moyses a tőle ígért pró
féta felől azt mondotta, hogy hallgassák őtet, azt jelentette, 
hogy tanítója lészen a népnek, mivelhogy a Kristus is az volt, ét 
ő maga is mesternek nevezte m agát: és az Atyaisten is meg- 
parancholta, hogy őtet hallgassuk. Hogy pedig e tisztre felkenet- 
tetett a Kristus, ő maga megbizonyította!, magáról értvén és ma
gyarázván Isaiásnak ama mondását: Az l ír Lelke énrajtam: azért 
kent meg engem, elküldött engem evangéliomot hirdetni a szegé
nyeknek, meggyógyítani a töredelmes szirtieket, a foglyoknak sza
badulást prédikáltam és a vakoknak látást, elbochdtani a megróni-

a) Ps. 18, 5.*) Marc. 11, 10. .“) Hebr. 13, 15. 16.
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lo ttókat a  szabadságra, p ré d iká lta m  az U r kedves esztendejét és a  
megfizetés n a p já t.1) Ezt a tisztet legottan születésekor chelekede- 
tivel megmutatta, ellenkezvén e világnak szokásival: azután pedig 
mind szavával,, s mind példájával, noha úgy is kevesen követték.

A mi az Úr nevét illeti, a Kristushoz valóban illik : ki a mint 
kirá lyok k irá lya , úgy az ura lkodók u ra ,2) és maga is javallottá, 
hogy a tanítványok Úrnak mondották : Jó l m ongyátok, úgymond, 
m ert a z vagyok.3) Nagy jelét mutatta uraságának születésekor, 
azzal, hogy az ördögöket megnémította, kik, a bálványokból szól
ván, sokakat megchaltak. Augustus chászár ezer állatokkal áldoz
ván és a Pythius Apolló bálványától kérdezvén, kire szállana 
őutánna a birodalom ? ehak ezt felelte, a mint Nicéphorus írja : 4) 
M e p u er  H ebraeus, divos D eus ipse gubernans, Cedere sede jube t, 
tristem que redire sub oreum . A r is  ergo dehinc tac itu s  abscedito 
n o s tr is: Engem a zsidó gyermek, ki, Isten lévén, az istenekkel 
bír, székemből kiűz és a szomoruságos pokolba kerget. Azért 
ezután a mi oltárunktól hallgatva távozzál el. Megértvén Augustus 
a feleletet és Eómába térvén, a Capitoliumban egy nagy, óltárt 
épített az Istennek elsőszülöttének, a mint Suidas írja. És Baro
nins is emlékezvén felőle, azt véli, hogy az a hely a Capitoliumban 
a Tarpeja kősziklának ellenében vagyon, a hol azután Constanti
nus chászár igen szép templomot épített a Bóldogságos Szűznek 
emlekezetire, és a megmondott okért Ara cseli, azaz mennyország 
óltárának neveztetik, most a Sz. Eerencz szerzetebéliek bírják és 
a hívek nagy böchűlletben tartyák.

Ezek így lévén, méltán mondgya az angyal, hogy az öröm, 
mellyet ő hirdet, m in d en  népnek lé s ze n 3) azaz miiiden rendet, 
minden állapatot illet. Mintha azt mondotta volna : Örvendezzen 
a pogány, ki setétségben járt és a halál árnyékában lakott, mert 
nagy világossága tám adott: örvendezzen az igazhitű, mert őmaga 
az Isten Fia, emberré lévén, fundálta a hitet, hogy az embernek 
úttya az Istenhez az Ember-Isten lenne, a mint Sz. Ágoston 
mongya : örvendezzen a bűnös, mert a Jésus a bűnösöket jött híni 
a penitentziára: örvendezzen az igaz ember, mert eljött az igaz 
bíró, hogy megadgya az igasságnak k o r o n á já t: *) örvendezzen az 
elveszett juh, mert eljött a jó pásztor, ki a tövissek között is fel
keresi és örömmel hátára vévén, haza viszi: örvendezzen a beteg 
és a sebes, mert eljött az igaz orvos a betegekért, és a kegyes 
sainaritánus, ki a sebbe bort és olajt tő it: örvendezzen a rab és a 
fogoly, ki a bűnnek köteleivel megkötöztetek, mert eljött a ki a 
foglyoknak szabadúlást h irdet: örvendezzen a szegény, mert eljött 
a ki érettünk szegénnyé lőtt, hogy m i a z ö  szegénységével gazda-

'i Isa. 61, 1. 2. 
‘j  Apoc. 19, 16.

3) Joan. 13, 13.
4) Lib. 1. cap. 17.

rj  Luc. 2, 10.
°) II. Tim. 4, 8.
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gokká lennénk: *) örvendezzen az éhező, mert az égi kenyér, a 
kenyérnek házában született, melyből a ki észik, örökké é l : 
örvendezzen, végezetre, az egész világ, kit úgy szeretett az Isten, 
hogy az ö eggyetlenegysziilött Fiát adta, hogy minden a ki őbenne 
hiszen, el ne veszszen, hanem örök élete légyen?)

III. KÉSZE.

Elmélkedvén a menyasszony erről az ö jegyeséről, kinn méltó 
mindeneknek örvendezni, tététől fogva talpig úgy leírta és kiáb
rázolta, hogy szebben sem lehet, és minden tagjaiban feltalálta, 
a miért ötét szeretni kellessék és eljövetelén örvendezni.

Kezdgyük el a fején : I. A feje, úgymond, legfőbb arany, a haja, 
mint a ‘pálmafa levelei, fekete mint a holló.3) Emberi természete 
szerént, a Kristusnak aranyfeje az ő elméje volt, molly minden 
jósággal, okossággal, bőlcheséggel fel volt ékesítve és semminemű 
fogyatkozás benne nem találtatott. Hajszálai, a gondolati, hasonlók 
a pálmafa leveleihez: mivelhogy mindenkor az Istenre néztek és 
semmiféle háborúságok el nem nyomhatták, mindenkor zöldek és 
jó gyümőlchökkel tellyesek. Feketék pedig, mert bánatosok az 
embereknek bűneiért, mellyekért tudta, hogy keserves halált kell 
szenvedni, és azért mondotta : Szomorú az én lelkem mind halálig.1) 
Ha pedig egybefoglaljuk a két természetet: a feje az istenség, 
melyből minden jók úgy származnak, mint valami eleven kútfő
ből : a hajszálak az emberség, mert miképpen a haj a főtől függ, 
azonképpen az emberi természet az isteni személytől. Az egéssé- 
ges ember fején vastagon állanak a hajszálak: az emberi termé
szetnek részei és tagjai úgy voltak az isteni természethez szerkez
teivé és foglalva, hogy akkor sem váltak el tőle, mikor a testtől a 
lélek és a vér is elvált. Ez a hajszál, az emberi természet: mikor 
a keresztnek pálmafáján függött, gyalázatokkal és sebekkel meg- 
feketíttetett; de el nem nyomattatott, hanem inkább felemelke
dett és győzedelmet vött. Nem engedett azoknak, kik azt mon
dották : Szálig le a keresztről: 5) hanem inkább, felmagasztaltat- 
ván a főidtől, mindeneket magához vont.

II. Az ő szemei mint a vízfolyás mellett való galamboké, 
mellyek tejjel mosattattak meg, és a. tellyes folyások mellett ülnek?) 
A feír galambokat tarttyák szebbeknek, és a feírség tisztaságnak 
és ártatlanságnak jele; a feír galambokat pedig a pabestinusok, 
mint Istennek áldoztatott és szenteltetett állatokat tartották. 
Azokáért úgy díchéri a szemeket, mint szépeket, fényeseket, szen-

j  II. Cor. 8, !).
2) Joan. 3, 16.

j  Cant. 5, 11. 
ή  Matt. 26, 38.

j  Matt. 27, 40. 
“) Caut. 5, 12.
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te te t Valóban feír a Rristus, ki egyebeket is megfeírít érdemivel. 
A  szemei pedig tiszták, hogy ne lássák a gonoszt, és nem  nézhetnek  
a h a m issá g ra : ') tudniillik, hogy azt javallyák : mert egyébarént 
világosok és m inden  helyen szem lélik a  jó k a t és a  gonoszokat?) 
Nem is dióda : mert az Úrnak hét szemeit olvassuk, mellyelc f i t o s 
nak  a z egész fö ldön,8) mindenekre szorgalmatos gondot viselvén, 
hogy se a jókat jutalom nélkül ne hadgya, se a gonoszokat bün
tetés nélkül.

III. Az orczái mint a patikárosoktól Hitegetett fűsze rszámok 
tiíblái. A z <"> a ja.ld legfőbb m irrha,t ehöpögö liliomok.*) Értsed ezen 
a Kristusnak igaz ehelekedetit,: mellyekért soha orczája meg nem 
pirult, mert semmit szemére nem vethettenek ; senki a bűnért 
meg nem feddhette ; mindenütt tiszta szép orczával vélt, miné- 
műek a patikárosoknak szép festékekkel felékesíttetett szelenczé- 
jek, vagy mint a kertekben szép renddel ültetett virágos táblák. 
Anuakfölötte, az ő igazmondását: mellynél egyéb a Kristusnak 
ajaki közzűl vagy szájából nem származott, mivelhogy ő maga is 
igasságvólt: M in d en  ember hazug  r>) ugyan ; de a Kristusnak, ki 
Isten i';s ember, szájában álnokság és hamisság nem lehetett. 
Minthogy pedig a mirrha keserű, az igazmondás is sokaknak 
keserűnek tetszik, és gyűlölséget szerez, mint a kedvezés barátsá
got : de azért, mint a mirrha a testnek rothadása ellen hasznos, 
azonképpen az igazmondás a bűnnek rothadásától megoltalmazza 
a lelket. A Kristusnak feddési igen igazak voltak, de a hitetlen 
íariseusok igen keserűeknek alították, és azért halálra gyűlölték 
és üldözték.

Sokan vannak most is, kik Kristusnak igaz és lelki egésségre 
való mondásit keserűeknek ítélik, kedvetlenül hallyák, kiinnyen 
megvetik, úgymint: H a  k i u tá n n a m  akar jo n i ,  tagadgya meg 
magát, és vegye fe l a z  ii keresztét, és kövessen engem. M ert a k i  
lelkét m egakarja  ta rtan i, elveszti a z t ; a  k i ped ig  lelkét elveszti 
érettem, m egtalállya■ azt? )  Es : H a  telcéUetes akarsz lenni, m enny  
el, add  el a  m id  vagyon, és add  a szegényeknek, és kinehed lészen 
m ennyben: és jt'íj el, kövess engem ?) É s:  H a  k i hozzám  jő , és nem  
gyűlöli a z a tty á t és a n n yá t és feleségét és f a i t  és a tty a fia it és 
nénnyeit, még pedig az önnön lelkét is, nem  lehet én ta n ítvá n yo m ?) 
Oh üdvösséges mirrha, melly keserű vagy a világ fiainak! de 
bizony igen szükséges, és ha szintén megkeseríted is szájokat, 
megédesíted szívókét: epe vagy gyökeredben, de méz gyümől-

Hab. 1, Ki. pigmentariis. Labia ejus lilia
") Ριον. 15, :i. distillantia myrrham primam.
■’) Zach. I, 10. Cant. 5, 13.
4) A Vulg.-ban : Gena' illius si- “) Ps. 115, 2. ’) Matt. 19, 21.

cut, areola? aromatum consita1 a 6) Matt. 16,24.25. 8) Lue. 14,26.
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chödben : munka az úton, jutalom hazánkban. Nem külömböztek 
a parancholatoktól a Kristusnak chelekedeti, mellyeket érthetünk 
a kezeken. Azért,

IY . A z ö  kezei gömbölyegek aranyból, r a k tá k  hyaezin tusokka l.1) 
A mit esztergában chinálnak, hamarább, künnyebben és mester
ségesben, fogyatkozás nélkül szokták végbevinni. A Kristus az ó' 
chodálatos isteni ehelekedetit nagy hamarsággal és tekélletessen 
végbevitte, és gyakran chak mondásával is nagy dolgokat chele- 
kedett. A vaknak azt m ondotta: L á s s : 2) és azonnal látott. Az 
inaszakadtnak: K elly  fe l ,  vedel f e l  nyoszolyádat, és m enny a 
h á za d b a :6) és mingyárt felkőit, és dolgára ment mindenek lát
tára. A negyednapi megbüszött halottnak : L á zá r  j ő j  hl: és m in 
gyá r t előjött a  k i m egholt volt, megkötve lévén lábai és kezei ru h á k 
kal.*) Hová lehet gyorsabb dolog ? De igen tekélletesek is voltak 
a Kristus dolgai: sőt díchéret és dichöséy a z  ö  chelekedete : 5) m in 
deneket m ódda l és szá m  szerént és m értékkel rendelt.6) Egy szóval, 
m indeneket jó l chelekedett.1) Annakfölötte, rakvák a Kistusnak 
kezei hyaczintusokkal. Mert a mint a hyaczintus háromféle, úgy 
a Kristus chelekedetiben három jeles dolgot találunk: alázatos
ságot ; megparancholván, hogy azokat senkinek ne m o n d g y á k :") 
bőleheséget; elsőben a betegségnek okát vevőn el, tudniillik a 
bűnt, és azután orvosolván meg a testet, mivelhogy nagyobb is 
a lelki betegség a testinél: szeretetet, vagy könyörfílést; így 
könyörülvén az özvegyen, támasztotta fel a fiát, és a népen, ele
delt szerzett néki.

Y. A  hasa, sáfirokkal ékesíttetett e le fá n tte tém : u) azaz feír, 
fényes, tiszta, sima, igyenes, erős. Az elefánt nem fajtalan állat, 
hanem tisztaságszerető, azért példázza a tiszta szüzességet: a 
teteme erős, példája az állhatatosságnak. A sáfir tiszta ógszínü, 
és a tiszta ember újjában tisztán megmarad a sáfirköves gyűrő ; 
a mint Marboda9us Ehedonensis írja : azért azt jelenti, hogy a 
tisztaság égi dolog és égbe méltó. Eggyez a menyasszony mon
dása a Sz. Pál mondásával: A  m i a z Istenben erőtlenség, erösb az 
em bereknél.10) Mert a hason, melly az emberi testben leggyengébb 
tag és leghamarébb rothad meg, érthettyük a Kristus emberségé
nek halandóságát és nyomorúságok alá vettetett állapattyát, melly 
az istenséghez képest ollyan, mint a has a chonthoz képest: de 
mindazáltal a Kristushan az emberi természet is feír volt, mint 
az elefánttetém, semmi vétekkel meg nem rú títta to tt: annak 
fölötte, vastag, mivelhogy a koporsóban sem rothadott meg. És

*) A Vulg.-ban: Manus illius 
tornatiles aure», plena* hyacin
this. Cant. 5, 1-4. K árolyinál: Az 
ő kezeiben aranygyűrűk stb.

3) Luc. IS, 42.

:l) Mart·. 2, 11. 7) Maré. 7, 37.
<) Joan. 1 1,43.44. H) Maré. 7, 36.
r') Ps. 110, 3. a) Cant. 5, 14.
°) Sap. 11,21. " j  I. Cor. 1, 23.
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mennyei malaszttal lévén felékesítve, sáfirokkal tellyes volt, fő - 
képpen a Szentiéleknek hét jeles ajándékival: M egnyugszik , 
úgymond Isaiás, a Messiáson az Ur lelke, a  bőlcheségnek és érte
lm inek lelke, a  tanú iénak és erősségnek lelke, a  tu d om ánnak  és isten i 
tiszteletnek lelke, és Letölt i ötét a z  U r fé le lm én ek  lelke.1)

VI. A szára i m árványoszlopok, m ellyek a ra n y ta lp a kra  fu n -  
dóÁJtattak?) Ez, a mint Theodorétus írja, a Kristusnak erősségét 
és állhatatosságát példázza és jelenti. Mert miképpen hogy az 
emberi testnek minden terhét a két szárai hordozzák és tarttyák: 
azonképpen az a két jószágos chelekedet hordozza és tarttya a 
lelki épületet. A talpak pedig aranyból vannak, mert a Kristus 
erőssége és állhatatossága a bőlcheségnek és szeretetnek szép 
tiszta aranyán fundáltattak. Az erősség a bőlcheségen, hogy 
nyakra-főre ne menne, mint a bőlcheség nélkül való erősségben 
történik: az állhatatosság a szereteten, hogy a munkának terhe 
alatt el ne hajlana és el ne dőlne. Valóban külömböz a Kristus 
ábrázattya a Nabukodonosor állóképétől, mellyet álmában látott. 
Mert a Kristusnak feje, kezei és talpai aranyból vannak: a Nabu- 
kodonosor képének pedig csak a feje arany, a keze ezüst, a lábai 
főiddel elegyíthetett vas : e világi boldogságnak valóságos példája, 
melynek kezdetis) akárminémíí ékes és fris légyen is, a közepi 
mmgyárt alábbvaló, a vége pedig semmirekellő: valami kevés 
ideig láttatnak virágozni ás fényleni, de hamar megüti a kéz nél
kül kivágattatott kő,4) az Istennek kemény igassága, és lábairól 
leütvén az egész képet, semmivé teszi; a mint kitetszett a világ
nak négy fő birodalmiból, mellyeket példázott az állókép, mellyek 
füstbe mentek, és nagyobbrészre csak nevek vagyon meg,

VII. A z  ö ábráza ttya  m in t a  L ihanusé, vá laszto tt m in t a  ezéd- 
ru so k : 5) azaz hasonlatos a gyönyörűséges begyhez, melly ékes 
szép virágokkal, tettetos magas fákkal, kedves madarak éneklésé
vel, kellemetes jóillatú füszerszámokkal és minden egyéb gyö
nyörködtető dolgokkal; a minéműnek tartották a Libanus hegyét. 
És miképpen hogy a Salomon templomához a Libanus hegyéről 
hordottak épületre való eszközöket: hasonlóképpen a lelki tem
plomnak épülete, mellyet Isten az embernek teremtésekor kez
dett, a Kristusból á ll; a mint Sz. Pál igen szépen taníttya. 
Továbbá, minthogy a Libanusban legböchülletesb volt a ezédrusfa, 
fellyűlhaladván minden egyéb fákat igyenességgel, magassággal, 
jóillattal és rothadatlansággal: ahoz hasonló a Kristus, ki sok eze-

' )  Isa. 11, 2. 3.
2) A Vulg.-ban : Crura illius co

lumna- marmorea', qua- fundat* 
sunt super bases aureas. Cant, 
δ, lő. Károlyinál: Az ő szárai

tiszta arany fundamentomon álló 
márványkőből csinált oszlopok.

3) T. i. : kezdete.
4) Dán. 2, 34.
■') Cant. 5, 15.
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rekből választatott, és nemchak az embereket haladta meg, hanem 
az angyalokat is, szentséggel, tisztasággal, malaszttal, diohőséggel.

VIII. Hogy semmi fogyatkozás ne láttatnék a Kristusban 
lenni, utóllyára a menyasszony imigyen fejezi bé díchérő beszé
dét : Az ő torka igen édes, és mindenestől kívánatos.1) Mintha azt 
mondaná: Semmi ninohen megvethető benne, minden szavajárása, 
minden magaviselése kívánatos, kellemetes. Ki volna azért, a ki 
e drága személyben nem gyönyörködnék ? ki minden nemzetsé
gektől kívántatott: *) és az örökkévaló halmoknak is kívánsága.3) 
Főképpen minthogy ő is öröktűi fogva kívánt velünk lenni, a 
mint Salomon által jelentette, mondván: Gyönyörködöm vala 
naponként, játzodozván előtte minden időben; játzodozván a, föld 
kerekségén: és az én gyönyörűségem az emberei, fiaival lenni.*; 
Melly mondásnak első részét az istenségnek tulajdoníttyák némelly 
doktorok: az utolsó részét pedig a megtestesült Igének. Mert az 
Atyaistennek Igéje és Bőlchesége világ kezdetitől fogva gyönyör
ködni kezdett az ő jövendőben való megtestesülésében. Melyben 
két dolgot akart kiváltképpen végbevinni, tudniillik: az anya- 
szentegyháznak (mellyet Sz. Pál az Isten házának nevez 5) felépí
tését és az emberi nemzet fő ellenségének meggyőzését (kit Urunk 
őmaga erős fegyveresnek nevezett“), mellyek előtte forogván, gyö
nyörködött és,-hogy így szóllyak, azokban mulatozott. A ki valami 
szép palotát akar építeni, annak formáját kiábrázollya, azután azt 
gyakorta szemléli, gyönyörködvén benne, és alig várja, hogy 
hozzá kezdhessen. A ki valóságos bajt akar is vilii, minekelőtte 
arra kellyen, az előtt próbállya magát és a harcznak módgyát 
elméjében forgattya, mi módon kellessék magát viselni és ellen
ségét meggyőzni. Hasonlóképpen ̂ az Isten Fia az ő anyaszentegy- 
házának fundálását kiábrázolta, Évát az Adátn óldala chontyából 
formálván, a mint az anyaszentegyház a Ivristus óldalából for- 
m áltatott: az ördöggel való bajvívását pedig azzal, hogy, meg
átkozván a kígyót, azt ígérte, hogy az asszony magva megrontya 
annak fejét, mellyet a Kristus az ő keresztfájának bottyával vitt 
véghez. És így világ kozdetitől fogva példákat forgatott előtte ’) az 
Istennek Fia, mellyeket a sz. írásban szerte-szerént béíratott, 
és azért nevezte ötét Sz. János világ eredetitől fogra megöletett 
Báránynak,8) tudniillik a példákban.

A másik része,'J) a megtestesült Igére néz. Mert az Istennek 
Bőlchesége akkor jött közinkbe, és forgott s nyájaskodott közöt
tünk, a mikor megtestesült és született, a mint Isaiás jelentette,

*) Cant. 5, 16. *) I. Tim. 3, 15. 9) T. i.: Salamon ama szavai-
2) Ag. 2, 8. °j Luc. 11, 21. mik, a melyeket az előbbi kikez-
3) Gén. 49, 26. ’) T.i.: maga előtt, désben előhozott. V. ö. e lapnak
4) ProV.8,30..‘í l . “) Apoc. 13, 8. 4. jegyz.
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mondván: fin e  egy χζίίζ mellében fog a d , és f i a t  szili, és a  neve 
E m m anuelnek hivatta ,tik .1) Melly az evangélista által így magya
ráz tátik : Velünk a z  Isten.'1) Hogy pedig gyönyörűségét abban 
mondotta, hogy az emberek fiaival légyen, Hngo Cardinalis 
imigyen elmélkedik felőle: Inkább gyönyörködik az emberek 
fiaival lenni, liogysem az angyalokkal, mivelhogy azokban gyö
nyörködünk inkább, a mellyeket vadászassa!, vagy madarászással 
fogunk, liogysem a miket házunknál tartunk. Az angyalok pedig 
a házanépe mennyországban, a hol mondatik az Isten lakni: az 
embereket pedig prédikállásának vadászattyával fogta az Isten 
Fia és a kereszten való halálának madarászattyával. Szokások a 
madarászoknak, hogy egy magas karóra kötnek valamelly mada
rat, és látván azt a hasonló madarak, hozzája röpülnek és igen 
künnyen a lépben, vagy tőrben megfogattatnak. A Kristus a 
keresztfán mihelyen azt mondotta: A tyá m , bochdsd meg nékik, 
mert nem  tu d yyá k  m it  m iv e in e k : *) legottan hozzája sietett az 
eggyik tolvaj, mondván: U ram , em lékezzél meg rólam , m ikor  
országodba jutsz.*) Azután chakhamar a százados is dicsőítvén az 
Istent, és mondván: B izo n y , igaz rótt ez a z em b er: s) avagy: 
Bizony, ez a z  Isten  F ia  ró lté)

Ha kérded: Miclioda gyönyörűsége volt az Isten Fiának az 
emberek fiaival való létében ? Azt mondom, hogy a próféta meg
jelentette : mert midőn azt mondotta volna, hogy a neve E m m a 
nuelnek h ira tta tik ,  mingyárt utánna vetette: V ajat és m ézet 
észik, hogy tudgya  a gonoszt m egvetni, és a  jó t  vá lasztan i.1) Mintha 
azt mondotta volna: Olly kedves lészen az emberek fiaival való 
lakása, mint a ki mézzel egyelített vajat észik. Mert noha mind 
eggyik s mind másik magéin is kedves és gyönyörűséges: mind- 
azédtal kedvesb és gyönyörűségesb mind a kettő eggyütt. Az Isten
nek az ember kívül két rendbéli teremtettéillattya volt: eggyik 
tellyességgel lelki, tudniillik az angyalok ; kiket a mez példázhat: 
a másik tellyességgel testi, tudniillik az egyéb teremtettállatok, 
mellyeket a vaj példázhat. Mind a kettőt szerette s mind a kettő
ben gyönyörködött: de főképpen az emberben, ki lélekből és test
ből áll, és mind a mézet s mind a vajat magában foglallya. Az- 
okáért sem  az angyalokat nem  rőtté fel, sem az egyébféle álla
tokat ; h m e m  az A brahdm  m agvá t rőtté fe lé)  Annakokáért mi is 
nagyobb hálaadással tartozunk, mind az angyaloknál s mind az 
egyébféle állatoknál, s nagyobb örömünk is lehet azoknál. Mel- 
lyeknek ha megfelelünk, kétség nélkül jutalmát is vészszük az 
örök boldogságban : mellyet engedgyen minnyájunknak a fölséges 
mindenható Atyaisten, az ő áldott szent Fiának érdemiért. Amen.

*) Isa. 7, 14. ’■'·) Luc. %  i, 34.
.*) Matt, 1, 23. 4) Luc. 23, 42.

j  Luc. 23, 47.
6) Matt. 27, 54.

7) Isa. 7,14.15.
8) Hebr. 2, 16.



KARÁCSOM API ÖTÖDIK BESZÉ)

(Ján. ev. 1, 1—14.)

Azt írja a bőlch Ecclesiasticus, hogy Ezekiás király napjaiban 
hátra tért a nap és meghosszabbította a király életét. Melly azt 
példázta, a mit Sz. János a mái evangéliomban írt : A z  Ige testté  
lön .1) Az ember, kit az Isten őmaga minden ő teremtettállatin 
királlyá rendelt, nagy betegségbe esett vo lt: kihez orvosul az 
Istennek Igéje küldetett, kiben élet vagyon, és az élet a z emberek 
világossága: és igaz világosság, m elly meg világosit m inden  e 
világra  jö v ő  em bert:'1) ez az igasságnak nap ja , kinek to llúiban egés- 
ség vagyon.3) Ez az igazvilágosságú nap neminéműképpen vissza
ment, mikor az Ige testté lő tt : mert a szolgai f o r  m á t fe lvécén ,*) 
igen megalázta magát, és azzal gyógyította meg az embert, sőt 
fel is támasztotta (holott a bűn által ugyan megholt volt) mind 
a kegyelemnek és malasztnak, s mind az örök boldogságnak éle
tére : mivelhogy azért jött, hogy élete légyen, és bővebben légyen ; 6) 
nemchak a malaszttal, mint a bűn előtt, hanem az örök dichőség- 
gel is. Miképpen pedig Ezekiás idejében a nap tíz garádittsal tért 
h á tra : úgy a mi napunk is, az angyali kilencz karokon alászállván, 
a tizedikre jutott, az emberi természetre, melly kisebb az angyali
nál, és azért mondotta Sz. Pál, hogy a Jésus egy kevéssé megkis- 
sebbiilt a z  angya lokná l.“) De ez mind azért lőtt, hogy Isten fiaivá 
lennének, a kik a Jésus nevében hisznek. Azokáért méltó arról 
elmélkednünk, de józanon, hogy háláadók legyünk és életünket 
jól rendellyük. Mellyet hogy alkolmatosban megchelekedhessünk, 
e mostani prédikátzióban :

I . Szá llók a testté  lő tt Igéről, k i m ibennünk lakik, és tellyes 
m a la sz tta l és igassággal.

I I .  M egm uta tom , hogy inkább ille tt a z  Igéhez, hogysem  m ás 
szem élyhez a  megtestesülés.

I I I .  M egbizonyítom , hogy a K ristu sb a n  két term észet vagyon.

*) Joan. 1, 14.
2) Joan. 1, 4. 9.

3) Malach. 4, 2.
4) Phil. 2, 7.

5) Joan. 10, 10.
6) Hebr. 2, 9.
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t. IlÉ S/li.

, Bizonyos dolog, hogy midőn Sz. János azt mondotta, hogy 
az Ige textté lőtt,1) a testen, az írásnak szokása szerént, az embert 
értette. Azokáért, elsőben, kérdhetné valaki: Miért nem mondotta 
nyilván és világoson : Az ige emberré lőtt ? Felelet: első oka az, 
hogy a tévelygő Marcionnak, Maniehaeusnak és azon pórázon járó 
eretnekeknek szájókat bedugná, luk a Kristusnak valóságos testét 
tagadták és azt chak tettetettnek mondották. Második az, hogy 
az Istennek hozzánk való jóvóltát jelentené, kikért testté, azaz 
legalábbvaló dologgá lőtt, a mint Theophylaotus írja. Harmadik 
oka az, hogy a Kristus szenvedését jelentené, meílyet Sz. Pál a 
Kristus teste napjainak nevez.3) Negyedik az, hogy megmutatná 
a Kristussal vérszeréntvaló atyafiuságunkat, minthogy a vér a 
testben vagyon, mint tulajdon helyén. Holott azt vedd eszedbe, 
hogy noha chak az Isten Fia, a szentháromságbéli második sze
mély, lőtt emberré : mindazáltal a két természetnek öszveszer- 
keztetését a tellyes Szentháromság ohelekedte : mint midőn valaki 
harmadmagával öltözteti fel magát, a felöltöztetés mind a három
nak tulajdoníttatik, de a felőltözés chak egynek, a mint Sz. Ágos
ton jelenti. Ki más hasonlatossággal is él e dolognak megmagyará
zásában : Nézd, úgymond, a czitarát, gyönyörűséges zengést hal
lasz, melyben három dolog láttatik lenni: a tudomány, a kéz és 
a húr ; de chak egy a zengés. A tudomány tanít, a kéz pendít, 
a húr zeng: háromé a chelekedet, de az egy húr zeng: sem a 
tudomány, sem a kéz nem zeng, hanem a húrral eggyütt cliele- 
kesznek. Azonkóppen, sem az Atya, sem a Szentlélek fel nem vészi 
a testet: de mindazáltal a Fiúval eggyütt chelekesznek.

Ez az Ige testté lévén, miljenniink lakott.3) Az Isten az ó-tör
vényben négy rendbeli helyben lakott az emberek között: 1. Haj
lékokban és sátorokban. 1. Az Obededom házában, három hol
napig. 3. A Dávid palotájában, vagy várasában, több ideig. 4. Annál 
is tovább Salomonnak ékes és dichőséges templomában, hízok 
mind péhhíbau történtének,1) és példázták az Isten Fiának négyféle 
lakását az emberek között: I. A prófétáknak jövendőlésiben és 
példákban, mellyekkel nékünk ígértetett. II. Kilencz holnapig a 
Szűz Máriának mellében. III. Harminezhárom esztendeig az em
berek között, melly lakásban gyönyörködött. IY. Mind a mái napig 

*az emberek szívében, kiket Sz. Pál az Isten templominak nevez. 
Erről mondotta Urunk, hogy velünk vagyon mindennap világ 
végezetig.5) De Sz. János a harmad rendbelit érti, és azt veti *)

*) Joan. 1, 14. ;l) Joan. 1, 14. °) Matt. 28, 20.
2) Hebr. 5, 7. ' )  I. Cor. 10, 11.
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titánná: E s  lá ttv k  a z 6  dichőségét, m in t a z  A tyá n a k  eggyetlenegy 
szülöttének dichőségét, tellyest m a lasztta l és igazsággal.1) Ént a 
dichőségét sokképpen megmutatta a Krístus, mind tanításában, 
s mind chodatételiben. Melyhez hasonló nem volt se Moysesben, 
se egyéb puszta emberben. Mert mivelhogy azok szolgák voltak, 
cliak kegyelemből volt részök a dichőségben : de a Kristusnak, 
úgy mint Fiúnak, a dichőség természetszeróntvaló volt: sőt, a. 
mint Sz. Basilius elmélkedik, Sz. János a Kristust eggyetlenegy 
Fiúnak nevezvén, azt jelentette, hogy annyi dichősége volt, mint 
az Attyának. Mert a melly atyának több fiai vannak, nem adgva 
egynek minden dichőségét és gazdagságát, hanem elosztya közöt
tük, és senkinek annyi nem jút, mint az attyoknak volt: de az 
eggyetlenegy fiáinak mindenét oda adgya és magához hasonlóvá 
tészi. És ezt jelentette Urúnk őmaga, mondván: M indenek rala- 
m ellyek a z A tyáé, enyémek?)

Tellyes volt a Kristus malaszttal: de külömben hogysem a 
Szűz Mária, vagy Sz. István, vagy egyéb szentek: kikről azt olvas
suk, hogy tellyesek voltak malaszttal, vagy Szentlélekkel. I. A Kris- 
tusban noha nem volt véghetetlen a megszentelő és bennelakó 
malaszt, a mint Sz. Tamils és a több doktorok tanítt'yák : rnind- 
azáltal olly hővséges volt, hogy egyedül mindeneknek eggyüttvaló 
malasztyát is sokkal felyűlhaladta, és azt mondhattyuk, hogy a 
Kristus olly tellyes, mint a mély tenger; a Szűz Mária, mint a 
nagy folyóvíz ; a több szentek, mint bizonyos edények, mellyek 
noha nagyobbak és kiesebbek, mindazáltal, az ő módgyok szerént, 
mindenik teli. II. Minden szenteknek malasztya a Kristus malasz- 
tyából származik, mint a folyóvizek a tengerből. Azért moudgya 
Sz. János, hogy a z  ö  tellyes voltából fő ttü n k  m in n yá ja n , m ulasztót 
a  m a lasztért? )  Es ismég : A z  Atya· szereti a. F iá t, és m indeneket 
a z  o kezébe a d o t t : 1) nékünk pedig a K r ís tu s  a jándékozásának  
mértéke- szer ént a d a to tt a. m a laszt? )  III. A Kristus malasztya tulaj
dona volt és, az Istennel való egyesülésért, természete szerónt 
való ; egyebekben pedig a tellyes malaszt cliak részeltetésből volt: 
a mint tellyes világosságnak mondhattyuk, a mi valóban fénylik : 
de külömben a nap felől és a felől a mi a naptól világosíttatik, 
mint a hóid és a cliillagok felől, noha azok is eléggé fénylenek.
IV. A Kristusban, fogantatásától fogva, tellyes volt a malaszt: de 
egyebekben növekedett. V. Mindennek ®) a malaszt érdeme fölött 
adatik : de a Kristus emberségének adatott malaszt őtet illette és, 
úgy mint Isten Fia, mindent megérdemlőit.

Tellyes volt igassággal i s : 1. Mert őbenne és őáltala te l je 
sedtek bé az Istennek minden igéreti, mellyeket az emberi nem- *)

*) Joan. 1, 14. 4) Joan. 3, 35. °l T. i . : mindenkinek,
a) Joan. 16, 15. 6) Eph. 4, 7. v. minden embernek.
3) Joan. 1, 16.
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zetnek tött. Az irgalmasság és az igazmondás doltalálták egy
mást : ‘) mert a mit Isten irgalmasságából ígért, igazán bétellye- 
sítette. 2. Mert az ó-testamentomi példákat és árnyékokat ő vitte 
végbe, és azért mondotta, bogy nem jött a törvényt felbontani, 
hanem bétöltenié) 3. Mert hazugság soha az ö szájéiban nem vilit,3) 
sem álnokság az i'l szájában nem találtatott.*) I. Mert tellyes volt 
az Istennek isméretivel, és azt mivelünk is közlötte : mivelhogy 
azért is jött e világra, hogy bizonyságot tégyen az igasságról.5)

II. RÉSZE.

Kérdené másodszor valaki: Inkább illett-e, hogy az Ige, vagy 
a Fiú lenne testté, hogysem az Atya, vagy a Szentlélek ? A mit az 
Isten ehelekoszik, úgy mint véghetetlen bőlcheség és jóság, kétség 
nélkül, ha mi semmi okát nem adhatnók is, azt kellene vallanunk, 
hogy az leginkább ille tt: de ennek okait is talállyuk a sz. írás
ban és a szent atyák elmélkedésiben. I. Mindenek az Ige által 
lőttek, és az ember is, ki mindeneknek fejedelmévé tétetett volt, 
ki a. bűn miatt megromlott. Méltó volt tahát, hogy azon Ige állatná 
helyére : mellyért, hogy őmaga akart emberré lenni, az ő véghe- 
tet.len szereteti nek tulajdoníttya Sz, Damascenus. II. Az Igében 
élet volt: tahát illett, hogy a megholt, embert ó' elevenítene meg, 
mellyet az ő halálával vitt végbe. III. Az Ige az embereknek vilá
gossága vo lt: tahát ő világosíthatta meg a vak embert, a végre, 
hogy láthatná az Istennek mennyei dichőségét. IY. A tudatlano
kat igével, vagy beszéddel kell tanítani: az ember azért, tudatlan 
lévén minden üdvössége« dologban, az Igének tanítását kívánta. 
Ki testté lévén, nemchak beszéddel, hanem példával is tanította,0) 
és azért neveztetett is tanítónknak és mesterünknek. Y. Az embert 
Ieten az ö képére teremtette és az okosságnak királyipálczáját 
kezébe adta, hogy egyéb állatokon hatalma volna és azoknak 
parancholna : az ember pedig a képet is megmochkolta és az okos
ságot is megtapodta, a barmok életéhez szabván magát és azokhoz 
hasonlóvá lóvén. Azokáért az Ige, ki az Atyának képe, vagy ábrá- 

.zattya, testté lőtt, hogy a kép a képet megsegétené, elveszett szép
ségét helyére hozván és mint valami reányomott pechéttel meg
újítván, hogy azt azután nagyobbra böchűllené. VI. Az Ige, 
Istennek Fia, testté lőtt és ember fiává, hogy az embert Isten fiává 
tenné, a mint Sz. Leo mondgya. Természetszeréntvaló Fia chak 
egy vagyon az Istennek, és több sem lehet; de fogadott fiai sokan 
lehetnek. Azokáért az eggyetlenegy e világra jött, hogy sokakat 
fogadott· fiákká tenne és azokkal közlené gazdag örökségét, mel-

‘) I's. 84, II. 3) Apoc. 14, 5. 5) Joan. 18, 37.
2) Matt. 5, 17. *) I. Pét. 2, 22. a) T. i . : az embert.
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lyet lia szintén mindenekkel közöl is, meg nem kevesedik, a mint 
Sz. Ágoston mondgya.

Azt írja CíbIíus egy Dejotarus nevű emberről, bogy fiait, egy
től megválva, mind megölte, bogy az egy hatalmas!) lenne és 
öröksége sokfelé ne szakadna: azokáért szőlőtőnek neveztetett, 
melynek chak egy7 vesszejét liadgyák, hogy bővebben vonhassa 
magához a főidnek nedvességét. A Törökbirodalomban is hasonló 
szokás vagyon: gyakrabban a chászár fiai közzííl chak eggyel 
hagynak meg. Sőt nómelly keresztyén országok törvénye szerént is, 
az elsősziilöttó a derék örökség, hogy eggyntt maradgyon, a több 
attyafiait pénzzel fizeti ki. Nem úgy ehelekedett az Istennek és n 
Szűz Máriának elsőszülötte : hanem a molly nagy örökséget maga 
bírhatott volna,, eliak fogadott attyafiaival is örömest kozlötte. 
Valóban igaz szölötö,1) kinek minnyájan szőlővesszei vagyunk: 
kiknek noha bővsógessen engedi az ő malasztyának nedvességét, 
mindazáltal meg nem fogyatkozik, sem ki nem szárad. Azokáért 
Dejotarus, hogy eggyet meggazdagítana, sokakat ölt m eg: de az 
Atyaisten az ő eggyetlenegy Fiát adta halálra, hogy sok attya- 
fiai gazdagúlnának meg az ő halálának érdemivel.

Mondám, hogy, a több okai között, az Ige azért lőtt testté, 
hogy a tudatlanokat tanítaná: mellyet ugyan testesűlésével is 
valóságosképpen inegchelekedett, melyből az Istennek ismeretibe 
juthatunk, kiben véglietetlen hatalmasságot, bőlchesóget és irgal
masságot tapasztalunk. Hatalmasságot: mert, amint, Hz. Basilius 
mondgya, nagyobb hatalmasságát mutatta az Isten az ő megtes
tesülésében, hogysem az egész világnak semmiből való teremtésé
ben. Ha a Kristus testét meggondolod : szűztől fogantatott, a 
Szentiéleknek erejéből; ha lelkét: teremtésének első szempillan
tásától fogva tellyes volt minden tudománnyal és bőlcheséggel; 
ha személyét: abban három külömb rendbeli dolog találtatik, 
test, lélek és istenség, mellyet soha senki sem hallott. Bőlchesóget 
tapasztalunk benne : mert, midőn az emberek úgy eltévelyedtek 
volna, hogy az emberi ábrázatra formáltatott képekben imádnák 
és tisztelnék a hamis isteneket, nem is emelnék fel elmójeket a 
láthatatlan Istennek ismeretire és tiszteletire, az Isten maga vötte 
fel az emberi ábrázatot, hogy ne a hamis isteneket tisztelnék az 
emberi ábrázatban, lianem az igaz Istent az igaz emberi testben. 
Irgalmasságot is : hogy alkotmányának, tudniillik az embernek, 
erőtlenségét meg nem utálta, lianem, szánakodván esetin, kezet 
nyújtott néki és felemelte, a mint Sz. Damascenus írja. Továbbá, 
ha a jóság a maga közlésében mntattatik meg, a. mint Sz. Diony
sius írja : nem lehet az / Istennek nagyobi) közlése teremtett- 
allattyával, mint hogy az Ige testté lőtt. Ánnakfölötte, ha a kegyes-

l) Joan. 15, 1.
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«ég abban áll, bogy a fejedelmek szelíden visellyék magokat az 
alattokvalóklioz, azt valóban megmutatta a Kristus, ki a bűnö
söket is nemhogy megvetette volna, hanem inkább magához 
édesgette, és ha erős és chípős bort kellett a sebbe tölteni, azt 
is olajjal egyelítette.

Ezt Isaiiis imigyen jövendölte meg : Vessző jő ki a Jesse gyöke
réből, és virág nerekedik az ö gyökeréből: x) azaz, a mint némelly 
sz. atyák magyarázzák, virágos vessző, mellyen a Messiást értik, 
és, a mint Sz. Hilarius mondgya, a vesszőn értetik az ő királyi 
hatalma: de, mivelhogy az nem kegyetlen birodalom, emlekezet 
vagyon a virágról is, hogy a vesszőt a virág meggyengítené, mert 
ha. kit virágos vesszővel ütnek, virággal is h in tik ; és azért példája 
a virágos vessző a hasznos és szeretetböl származott büntetésnek. 
Ezért hasonlította Dávid a Messiást a gyapjúba szálló essőhöz,2) 
melynek semmi chattogását nem hallani, a mint hallani midőn 
kemény kőre esik. Melyről széj» ígéretet tött az Atyaisten Isaiás 
által: A megrepedezett nádat el nem rontya, és a füstölgő gyertya
belet meg nem öltya: “) azaz olly gyengén lépik, hogy ha szintén 
megrepedezett nádra hágna is, melynél romlandóbb dolog nem 
lehet, meg nem rontaná, és ha ehak füstölgő chöpűre hágna is, 
meg nem oltaná. Melly gyengén való lépésről a spanyolok azt 
mondgyák példabeszédben, hogy ha az ember tikmonyakon járna 
is, eggyet sem törne meg bennek. Mivelhogy pedig a zsidó nyelv 
a járáson embernek minden magaviselését jelenti : a próféta azt 
jövendölte a Kristusról, hogy minden dolgaiban olly chendes lészen, 
hogy semmi háborgását nem hallhatni, és nem hogy valakit meg
ejtene, de még az elesteket is felemeli.

Ezeket igen hasznoson tanúlliattyuk meg az Igének meg
testesüléséből : de annakfölötte a mi hitűnknek legnehezebb ága- 
zattyát is, tudniillik a Szentháromságnak szentséges titkát. Melly 
titkos szentség az Igének megtestesülése előtt igen homályos volt 
és keveseknél volt nyilván tudva : azután pedig az egész világon 
kiterjedett és kihirdettetett. És mihelyen az Isten az angyal által 
a Szűz Máriát köszöntette és az Igének megtestesülését néki meg
jelentette, legottan nyilvánvaló emlekezet lőtt a Szentháromság
ról : mert az Atyaistent magasságbélinek nevezte, kinek ereje 
árnyékozta meg a Szűz M áriát; a Szentlelkot pedig világoson em
lítette, ki a Szűzre szállott, hogy, a ki öröktűi fogva Istennek Fia 
volt, időszerént embernek fia lenne. Azután, hogy megkeresztel- 
kedett a Kristus, az Atyaistennek szózattyát hallotta Sz. János: 
mellyel a Fiúról bizonyságot tött, hogy az az ő szerelmes Fia, 
kiben néki kedve tö l t : a Szentlélek pedig galamb képében szállott 
reája. Hasonlóképpen midőn színét elváltoztatta, az apostolok

Μ Isa. 11, 1. 
K/ildi. Egyházi beszédei.

η  Ps. 71. 6. j  Isa. 4-2, 3.
7
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hasonló szavát hallották az Atyának a Fiúról, és azon apostolokat 
fényes köd árnyékozta meg, mellyen Sz. Tamás és egyebek is a 
Szentleiket értik. Nem szóllok most a Kristusnak tanításáról és 
chodatóteliről, mellyekben nyilván emlékezett az Atyáról és Szent
iéi ékről és magát Isten Fiának bizonyította lenni: chak szintén 
azt mondom, hogy mikor az apostolokat az egész világra küldötte 
az evangéliomnak prédikállására, megparancholta nékik, hogy 
minden nemzeteket megkeresztelnének, Atyának és Fiúnak és 
Szentlóleknek nevében. Innét vagyon, hogy most is, még a gyer- 
meehkék is, nyilván és bízvást tanúbizonyságot tésznek a Szent- 
háromságról és semmi nem forog gyakrabban a keresztyének nyel
vén, mint e szép igék : Atya, Fiú, Szentlélek, tellyes Szenthárom
ság egy bizony Isten.*

III. RÉSZE.

Kérdené valaki harmadszor: Minthogy az Igének testté lété
ről azt vallyuk, hogy a Kristusban két természet vagyon egy sze
mélyben, tudniillik isteni és emberi természet, és mindenik meg- 
tartya az ő tulajdonságit: vagyon-e ahoz hasonló példa a termó- 
szetszeréntvaló dolgok között ? Felelet. Nyilvánvaló és tekélletes 
példája nem találtatik, mivelhogy természetfölöttvaló sok dolgok 
találtatnak benne : mindazáltal néminémű árnyékos példáit talál- 
lyuk, mellyekkel az eggyügyű keresztyén megelégedhetik. I. Ha 
az éles kardot megtüzesíted, abban, mind a kardnak, s mind a tűz
nek külömböző tulajdonságit és chelekedetit megtapasztalhatod ; 
mert vág és éget: vág, mint kard ; éget, mint tűz : eggyik a másik- 
mik akadékot nem szerez, hanem mind a kettő éppen megmarad 
az ő állapattyában. Hasonlóképpen a Kristusban két természet 
vagyon; isteni és emberi, ige és te s t: eggyik a másikat nem 
fogyattya, és mindenikben megmarad tulajdonsága szerént való 
chelekedete. Mihelyen kiűzte Ádámot az Isten a paradichomból, 
legottan a gyönyörűségnek paradichoma eleibe helyhezteté a Kérn- 
bint és tüzes s kétélű kardot, az élet fá ja  Idának orizetireé) Mintha 
azt akarta volna jelenteni az Isten, hogy senki addig paradi- 
cliomba, az életnek fájához, nem mehet, mígnem az Isten és em
ber egy személyben kapcholtatik, és mint a tüzes kard forgolódik 
az emberek között: gyújtogatván őket az isteni ismeretnek és 
szeretetnek füzével, elválasztván és neminéműképpen elvágván 
minden testi indúlatot az evangéliomi tekólletességnek kard
iá v a l.

A tűzről emlékezett Urúnk, mondván: '[’űzet jöttem bochátani

j  Gén. 3, 24.
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a földre, és mit akarok ha nem hogy felgyuladgyon í *) Érzették 
azok ezt a tűzet, a kik Urúnk beszélgetéséről azt mondották: Nem 
gerjedez vala-e a szírünk műtermünk, in-időn szállana az útón, 
ég megnyilatkoztatná, nekünk az írásokat ? *) A választó kardról is 
emlékezett Urúnk, mondván: Nem jöttem békeséget bochátani, 
hanem fegyvert: mert elválasztani jöttem az embert az attya ellen, 
és a leányzót az annya ellen, etc.*) Ennek a tüzes kardnak chele- 
kedetit megmutatta a testté lőtt Ige, legottan hogy e világra szü
letett : mert a pásztorokat, isteni fényességgel környűlfogván, 
nyájoktól elválasztotta; és az isteni szeretetnek tiizével úgy fel
gerjesztette, hogy még étszaka elmentek és felkeresték az Üdvö
zítőt. Hasonlóképpen, a fényes chillag által, a mágusokat elvonta 
hazájoktól és a Kristushoz vezette, kihez imádással és ajándékok
kal mutatták meg szeretőtöket.

Es talám ezt példázta az égő, de meg nem égő chipkebokor. 
Mert az alatson, kemény és tövisses chipkebokor a Kristusnak 
emberségét példázta: melly, a sok munka és nyavalya által, a 
szegénységnek és alázatosságnak külső színe által, elvetettnek és 
alávalónak láttatott és ítéltetett. Es miképpen hogy a tűz egybe 
volt foglalva a ehipkehokorral, de meg nem emésztette : azonkép- 
pen az istenség egy személyben lévén az emberséggel, ennek 
halandóságát és egyéb tulajdonságit meg nem emésztette, sem el 
nem fogyatta. Azokáért, a mint Sz. Gergely írja, azt akarta Moy- 
sesnek jelenteni az Isten, hogy abból a népből származnék az, a 
ki az istenségnek füzében a mi testünknek fájdalmit, mint a 
chipkobokornak tövisét, felvenné: és am i emberségünknek állat- 
tyát az istenségnek lángjában is úgy megtartaná, hogy meg ne 
emésztődnék. Hogy pedig az istenséget a tűzhöz hasonlította, a 
sz. írásból tanulta, mivel Moyses és Sz. Pál az Istent emésztő tűz
nek nevezik.

Hasonló dolgot látunk a kristályban is, avagy akárminémű 
üvegben, meilvet tellyességgel általhat a nap fényessége : de mind
azáltal éppen marad mind a fényességnek, s mind az üvegnek 
mivolta, és ha az üveget darabokra törik is, a fényesség mindenik 
darabban megmarad. Hasonlóképpen az istenségnek fényessége 
általjárta ugyan az emberségnek gyarlóságátde mindazáltal 
mindenik megmaradóit az ő tulajdonságiban. És noha a Kristus 
halálakor a testtől a lélek és a vér elvált: mindazáltal az istenség 
mindenikkel megmaradott. De a vízben is egy illven dolgot látunk, 
midőn valami festékkel színt adnak néki, és a ruhában is, ha 
valami jó illattal éppen megkenik.

Annakfölötte, a sz. atyák gyakorta élnek a testnek és lélek
nek hasonlatosságával. Mert, a mint Sz. Athanásius mondgya,

®) Matt. 10, 34, 35.
7*

) Luc. 12, 49. ’) Luc. 24, 32.
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miképpen hogy az értelmes lélek és a test egy ember: áronkép
pen az Isten és az ember egy Kristus. Hasonlóképpen beszélnek 
több sz. atyák is, úgymint: Sz. Gregorius Nazianzénus, Sz. Cyril
lus, Sz. Ágoston, Sz. Tamás és az efésusi conciliom. Es nem ok 
nélkül: mert noha nem szintén eggyeznek és nem kicliiuy 
külömbség vagyon közöttök, a mint majd megmutatom, rnind- 
azáltal vagyon hasonlatosság is. Elsőben : Abban vagyon külömb
ség, hogy az embernek nemzésében mind a test, s mind a lélek 
újonnan lésznek: a test ugyan, testi nemzés által, atyától és anyá
tól ; a lélek pedig az Istentől teremtetik: de a Kristusban az em
berség újonnan alkottatik ugyan, de az istenség semmiképpen 
nem, mert öröktűi fogva volt. Továbbá, az embernek halálakor, a 
lélek elválván a testtől, többé az emberi személy meg nem marad : 
de a Kristusnak halálakor, noha elvált a lélek a testtől, mind- 
azáltal az isteni személy mindenikkel megmaradott. Hasonlatos
ság pedig első az, hogy miképpen a test és a lélek külömbözők 
természetűkben, és egymás nélkül is találtatnak, a lélek az angya
lokban, a test sok egyéb teremtettállatokban, mindazáltal az em
berben eggyet szereznek: azonképpen a Kristusban az istenség és 
emberség egy személyt szereznek, noha egyóbaránt az isteni sze
mély az Atyában és Szentlélekben emberi természet nélkül vagyon, 
és az emberi természet minden egyéb emberekben, a Kristus ’ ) 
kívül, isteni személy nélkül. Másodszor: Miképpen hogy az em
berben mind a két résznek tulajdonsági megmaradnak és chele- 
kedeti, úgy hogy a lélek meghaliiatatlan, értelmes, szabadakaratú; 
a test pedig halandó, értelem és szabadakarat nélkül való : azon
képpen a Kristusban is, úgy hogy az istenség öröktűlvaló, véghe- 
tetlen, mindenható ; az emberség pedig időszeréntvaló, határos 
mind helyében, s mind erejében. Harmadszor: Miképpen hogy a 
test a léleknek eszköze, és a mit a lélek rendel és akar, azt a test 
viszi végbe : azonképpen a Kristusnak teste az istenségnek esz
köze volt, és a chodákat az istenség a Kristusnak kezével, szavá
val, nyálával, akarattyával vitte végbe. Negyedszer: Miképpen 
hogy a testnek a lélekkel való eggyesűléséért szoktuk mondani, 
hogy az embert ember nemzi, noha a lelket nem az ember nemzi, 
hanem az Isten terem ti: azonképpen, noha a Kristus nemzésében 
a Szűz Máriának chak a testhez volt közi2) és azt nemzette ; mind
azáltal, minthogy az isteni személyben eggyü.tt volt a test az 
istenséggel, igazán mondgyuk, hogy a Szűz Mária az Istennek 
annya és az Istent szülte, a mint Nestorius ellen az efesusi com 
ciliomban a sz. atyák elvégezték.

Ezek így lévén, meggondolhattya minden keresztyén ember, 
minémű nagy dolgot chelekedett a hatalmas és senki nélkül nem l

l) T. i . : a Krisztuson. 2) T. i. : köze.
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szűkölködő Isten n, gyarló és magával is jóltehetetlen emberért, 
ás minémű szeretettel és hálaadással kellene megfelelni és fizetni 
illyen nagy szeretetért és jótéteményért. Mellyet ha megcheleked- 
nénk, bizonyára részesek lennénk abban, a miért főképpen em
berré lőtt az Istennek szent F ia : tudniillik, hogy az embert 
Istennek fiává tenné és az örök boldogságba helyheztetné, mely
ben mind testének s mind lelkének gyönyörűsége lenne, testi 
szemeivel a Kristusnak emberségét nézélvén, lelki szemeivel pedig 
az istenségét szemlélvén : mellyet mindnyájunknak engedgyen a 
fölséges mindenható Isten, az ő áldott szent Fiának megtestesü
léséért. Amen.



VÍZKERESZT UTÁN I. VASÁRNAPI ELSŐ BESZÉD.

(Luk. ev. 2, 42—52.)

Lykurgus a lacedaemoniusok törvényszerzője, arra akarván 
őket inteni, hogy a gyermekek feltartására gondot viselnének, 
nem valami bőlch okoskodással ólt, hanem olly találmánnyal, 
melly a dolgot szemök eleibe adta. Mert Plutarchus azt írja, hogy 
egy kuasztól való két kölyköt tartott fe l: de az eggyikét, chak 
otthon tartván, naponként a konyhalóvre szoktatta; a másikát 
pedig, mezőre hordozván, nyúlak után futtatta. Hlyen módon fel
nevelvén azokat, a nép eleibe kihozatta: egyfelől levet töltetvén 
egy tálba, másfelől egy nyálat eresztetvén k i : és legottan a kony
hára szokott kölyök a lóvnek esett, a mezőnjáró pedig a nyúl után 
efedett. Azonban monda Lycurgus a népnek : Láttyátok-e a köly- 
köknek külömböző feltartása mit mivel ? Ebből eszetekbe veheti
tek, hogy a-tiszteséges erkőlclire nagyobb ereje vagyon az okta
tásnak, hogysem a születéssel vött természetnek. Azokáért nekünk 
sem fog használni nemzetségünknek nemessége, hogy Herculestől 
származtunk, ha azokban magúnkat nem gyakorlyuk, mellvekkel 
ő böchűlletes ln'rt-nevet nyert mindeneknél. Bizony, nagy ereje 
vagyon az oktatásnak, melly a megveszett természetet is megjob- 
bíttya. Es noha ninch hatalmúnkban, hogy jótermészetű gyerme
kink légyenek: de rajtánk áll, hogy jó oktatással megjavúllyanak. 
Melly oktatás't akkor kell elkezdeni, mikor a gyermekek hasonlók 
a lágy viaszhoz, melyre a pecliét künnyen nyomódik; a fiatal 
fához, melly künnyen hajol mindenfelé ; a lágy agyaghoz, melyből 
künnyű mindenféle edént formálni. Példánk ebben a tizenkét· 
esztendős Jésus, ki minden ifiaknak oktatójok lehet, sőt az öre
geknek is, minthogy a doktorok között találtatott, kik álmélkod- 
tak ra jta : de e mostani prédikátzióban chak az ifiakról szóllok.

I. Némelly kép által megmutatom, viint kellessék magokat 
viselni az ifiaknak.

II. Megmutatom, minémű nagy gondot viseltek az okos és 
istenfélő emberek az ifiakra.
jH III. Megjelentem, miben volt Jésus az ifiaknak péklájok; és 
mivel ta rtoznak a fiák az S szüléjüknek.



1. KÉSZE.

Nem régen egy bonóniai tudós fő ember, követvén a régi 
bőlchek szokását, bogy a tiatskájáb minden tisztességes erkőkdire 
künnyen megtaníthatná, egy jeles képet íratván, a gyermek eleibe 
adta: hogy gyönyörködvén a képben és annak magyarázattyát 
kívánván, megértené, mint kelletnék magát viselni.

Elsőben azért a táblára egy ökörfejet íratott, két öreg verő
vel avagy pöröllyel, mellyel a henyélésnek eltávoztatását jelen
tette, mivelhogy a hívolkodás embernek elméjét megtompíttya, 
az okosságot meghomályosíttya, a testi kívánságokat gerjeszti és, 
egy szóval, minden gonosságnak eredeti.1) Noha pedig a hívolko
dás minden rendbélieknek ártalmas, de főképpen a jó és nagy 
ehnéjtíeknek. Mert a mint a jótermő mező elhagyattatván, több 
bojtorjánt terem és inkább elvadul a sovány főidnél: úgy az éles 
elme, ha a hívolkodással elhagyattatok, sok vétkekkel rakodik meg, 
és inkább elsoványodik, hogysem valami tompa elme. Bizony, jó 
példa a Jesus: ki soha nem liívolkodott, hanem ifiuságától fogva 
munkában volt foglalatos ; tudván, hogy a Hodorna hamisságának 
eggyik fő oka a hívolkodás volt. Távúi légyen azért az ifiaktól.

Másodszor: a táblán egy mosdókorsó volt, melynek szoros 
nyaka a mértékletes és józan életet példázta, melly az illáknak 
igen szükséges, minthogy nem konyhára hizlaltatnak", hanem tisz
tességes állapatra neveltetnek, melyre a józanság igyenes út és 
bizonyos eszköz. Nagy mértékletességet mutattak a régi bőlchok 
az iíiaknak táplálásában. A persák fííszerszáma a torma volt, a 
laeeda-moniusok egy tál köz étket adtak a gyermekeknek, a 
rómaiak tiszta víznél egyebet innyok nem adtak. Plátó azt tar
totta a sicziliai olaszok felől, hogy alkolmatlanok a jószágos clie- 
lekedetre; azért hogy napjában kétszer éltek friss étkekkel. Bizo
nyos dolog, hogy a tobzódás mind elméjét megtompíttya az em
bernek, s mind testét megerőteleníti, mellyet a józanság megvas
tagít ; úgy hogy a doktorok is jeles orvosságnak tartyák a kopla
lást. Jól értette ezt Pyrrhiniculus Vaskó, kiről azt írja Adrianus 
Barlandus, hogy egy szegény gazdának, ki igen ösztövér vaehorát 
készített vólt néki és megvizezett bort tött eleibe, úgy fizetett 
mint orvosnak : jelentvén, hogy a józan élet jó orvosság. Lássák 
azért a szülék, hogy kelletlenül ne etessék és itassák a gyermekeket: 
tudván, hogy nem azért él az ember, hogy egyék, hanem azért észik, - 
hogy éllyen ; a mint Sóerates maga felől mondotta Laértiusnál.*)

') T. i . : eredete. vere, nt edan t: se edere, ut vi-
sj Líb. “2. — Gellius is megemlíti: vat.» Noét. Att. 19, 2. Moliére is,

«Aristoteles dicebat: Multos vi- L ’Avare, III, 5.
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Harmadszor: a táblán metsző kés volt, jelentvén, bogy ba 
valami vad erkőlohnek ágai kezdenek nevekedni a gyermekekben, 
azt az atyák legottan lemessék, a mint a jó kertészek a fiatal 
fákat úntalan nyesik és tisztíttyák, Erre igen szükséges a gonosz 
társaságnak eltávoztatása, főképpen a házbéli szolgák között, kik 
gyakorta uroknak szerelmes gyermeküket minden fajtalanságra 
taníttyák. Azokáért jól meglássák az atyák, kikkel társolkodtattvák 
az ő gyermeküket, hogy legnagyobb kinchöktől meg ne fosztas
sanak. Példát ád Szűz Mária, ki a Jósust magával a templomba 
vitte, és midőn elmaradott volna tőle, mindaddig sem nyugodt, 
mígnem feltalálta; nem hogy gonosz társaságtól féltette volna, 
hanem hogy szerétéiből való szorgalmatos gondviselését meg
mutatná. Lássák a szülék, mit miveinek, kik fiokot és leányokot 
előbb szoktattvák menyegző- és lakodalomházhoz, hogy tánczot 
és tréchelést tanúllyanak, hogysem iskolába, vagy templomba, a 
hol jó erkőlchöt és isteni félelmet tanulhatnának.

Negyedszer: a táblán egy szemes óltár volt, kakassal és égő 
gyertyákkal eggyütt, jelentvén, hogy a gyermekeket jó idején 
aitatosságra kell szoktatni, mellyre a kakas az embereket feléb
reszti. Abban pedig nem kell szunnyadozni, hanem az Istenre, 
kit az óltár példáz, kell szüntelen szeműket fordítani, és az ő szí
vüknek óltárán az isteni szeretetnek tüzet minduntalan táplálni 
és gerjeszteni, gondolkodván az Istennek méltóságáról és jóvól- 
táról. Továbbá, jelentvén azt is, hogy minden dolgokban az Isten
hez kell folyamiam, kinek szemei az igazakon vannak: ‘) és nem 
dluszik, sem szunnyadoz, a ki őket. oltalmazza.2) Annakfölötte, 
hogy az Isten szeme igen fényes és vigyázó, mindeneket általlát 
és igazán megítél: azért semmit nem kell chelekedni, a mivel meg- 
bántódhatnék. Példa ebben a Jésus, ki noha mindenütt szeme előtt 
hordozta az Istent, mindazáltal el nem maradott szüléitől, hanem 

.a  templomba ment vélek, melly kiváltképpen az aitatosságnak 
gyakorlására rendeltetett.

Ötödször: a táblán egy szemes czipellőstalp volt és körűié 
pálmafának és olajfának zőldellő ágai, jelentvén, hogy a földi dol
gokat meg kell ismérni és úgy mint alávalókat meg kell tapodni, 
és úgy kell győzedelmet e világon venni. Erre is példa a Jésus, ki, 
születésétől fogva haláláig, e világi nagy dolgokat semminek újí
totta és ugyan megtapodta; a gazdagságért, szegénységet; a bö- 
chtílletért, gyalázatot; a gyönyörűségért, múnkát és fájdalmat 
választván. Azokáért méltán mondotta: Bízzatok: Mn meggyőz
tem e világot?)

Hatodszor: a táblán égő gyertya vólt a gyertyatartóban, 
jelentvén, hogy a mi jó az ifiakban vagyon, azt az atyáknak el

j  Ps. 33, 16, s) I ’s. 120, t. :i) Joan. 16, 33,
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uem kell rejteni, hanem azon kell lenni, hogy egyebeknek is 
használlyanak véle. Ebben is példát adott a Jésus: ki, minthogy 
Isaiás lámpásnak nevezte; *) a vén Simeon pedig világosságnak: *) 
az ő bőlcheségének gyertyáját ma a gyertyatartóra tötte, és a dok
torok között ágy tűndöklött, hogy minnyájan álmélkodtak az ő 
okosságán, noha nem úgy mutatta magát közöttök mint tanító, 
hanem mint tanúló, hallgatván és kérdezvén őket.

Hetedszer: a táblán egy tüzes golyóbis volt, példázván az 
ifiak engedelmességét, kiknek engedelmességük a golyóbishoz 
hasonló légyen, künnyen fordúlván akármellyfelé, mint a szép 
gömbölyű és kerekdéd golyóbis, avagy mint a tűzzel járó golyó
bis, melynek gyorsasága chodálatos és semmi meg nem tartóztat- 
hattva. Példa ebben a Jésus : ki, noha azért maradott el szüléitől 
bírok nélkül, hogy az ő mennyei szent Attyának akarattyát che- 
lekedné : mindazáltal, azt bétellyesítvén, aláment szüléivel Náza- 
retbe, és engedelmes volt nékik.

Nyólezadszor: a táblán egy delfinhal volt ládához kötözve, 
jelentvén a kegyes szeretetet, mellyet mutat a delfin az emberhez, 
mert a gyermekekkel ugyan játzodozik a vízben és hátán hor
dozza őket, a tengeren járó emberekkel is gyakorta jót chelekeszik 
és az égiliáborút, vagy szélvészt megjelenti nékik. Illik az ifiakhoz 
a barátságos szelídség; követvén a főidet, melytől neveztetik az 
ember a deák nyelven,3) és a melyből alkottatott,' mert a főid 
senkitől semmit erővel el nem vészen, sőt magától is sokat ád, és 
a mit beléje vetnek, nyereséggel téríti meg. Példánk abban a 
Jésus, ki sokakkal jót tött kéretlen is, és sze'llyel járt jól tévén, 
és meggyógyítván mindeneket: 4) a ki pedig, asztalához híván, jót 
tött véle, sokkal többet vött tő le; a mint megmutatta a kánai 
menyegzőben, Simon fariséusnál, Zakeusnál és egyebeknél, fő
képpen az ő szent annyánál, kinek kevés tejéért bövséges mennyei 
malasztot és lelki vigasztalást adott.

Kilenczedszer: a táblán egy gombolyag czérna avagy fonál 
volt, jelentvén, hogy az ifiaknak igen hasznos, sőt szükséges a jó 
rendtartás. Mert ha rend nélkül mindenfelé kapnak és ide s tova 
chavarognak: nem lészen helyén dolgok. Azokáért kívántatik 
tőlök, hogy öregbektől várjanak és azokat tisztellyék, böchűllyék, 
hozzájok hasonlókkal békeségben éllyenek és senkit meg ne útál- 
lyanak, és mindenekhez úgy visellyék magokat, hogy. a ki láttya 
őket, gyönyörködhessék bennek és azt mondhassa: E z a mag, 
mellyet megáldott a z  I r . 5)

J) lsa. 62, I. úgy a latin homo (ember) a lm-
*) Lue. 2, M2.
3) Valamint a héber Adám ezó

mns (föld) szóból eredeti volna.
4) Aet. 10, MS. 
r’) Ina. 61, !).annyit teszem mint földből vétetett:
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Tizedszer: a táblán vasmachkához köttetett hattyú volt, 
jelentvén a jóban való állhatatosságot, melyben gyakorta meg 
fogyatkoznak az ifiak; kik mind a háborúságoknak hideg szelei
től, s mind a gyönyörűségnek meleg fúásitól ingadoznak és ide s- 
tova haboznak, elannyira, hogy igen nehéz állapattyokról ítéletet 
tenni, a mint a Bőlch is jelenti: Három dolog, úgymond, nehéz 
nékem, és a negyediket teljességgel nem tudom: tudniillik 
a férfiú lítát ifiuságában. ‘) Azokáért a jóban való állhatatosságra 
mind halálig gondúnknak kell lenni, sőt azon koll igyekeznünk, 
hogy hová közelebb jutunk a halálhoz, annál vígabbak legyünk, 
a mint hogy a hattyú is legszebben akkor énekel, mikor halálá
hoz közel vagyon. I t t  is példánk a Jósus, ki a jóban halálig állha
tatos volt és a halálra nem kételenségbó'l, hanem jóakaratból 
ment, hozzánk való szeretetiből és irgalmasságából: azokáért 
midőn a vachoráló helyből a kertbe ment, a hol tudta, hogy meg
fogják, nem sírt, hanem díchéretet mondott.2) És noha chakhamar 
azután azt mondotta : Szomorú a lelkem mind halálig : *) mind- 
azáltal azzal a természetnek állapattyát jelentette, nem az akarat
nak változását, azokáért azon könyörgött, hogy az ő mennyei 
Attyának akarattya légyen: 4) és látván az ellene jövő sereget, 
el nem rejtezett,, hanem eleibe menvén, magát megjelentette.

rí. k é s /«]·;.

Ezeket, ha gyakorta eleikbe adnák a szülék az ifiaknak, 
nagy örömök lehetne rajtok és vénkorokban sem távoznának el 
azoktól; a mint az új edény, a melly szagot magához vészen, 
sokáig megtartya.5) Nyilván, valakik hazájuknak javát kívánták, 
nagy gongyok volt az ifiuságnak .oktatására : és a pogányok közzííl 
Aristoteles azt írta, bogy a_ törvényadónak, vagy fejedelemnek arra 
kiváltképpenvaló gongyának kell lenni. Mert, a mint Sócrates 
mondotta Platónál, ha a tartománnak állapattya jól kezdetik e l : 
elébb-elébb mégyen és nevekedik, mint a vízben való karika. De 
ha a gyermeki állapaton jól nem kezdetik, azután semmi jót nem 
várhatni belőle; mint a gombolyag ozéruát, ha mingyárt szép 
kerekdéden nem tekered, hová nagyobbat nő, annál görbébb és 
cliintalanb lészen. A keresztyének sok concilioinokbau azt végez
ték erről, hogy az ifiak oktatására iskolákat rendellyenek és 
azokba jámbor bőlch embereket keressenek, és az egyházi jövede

*) Prov. 30,18.19. 5) Horatius e szavai:
*) Matt. 26, 30. «Quo semel est imbuta recens, servabit odorem
:l) Vers. 38. Testa diu.»
4) Vers. 39. Ep. lib. Ϊ . ep. II. V. 09—70.
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lemből fizetést sz.ibjunak nékik; és azt helyén háttá a tridentomi 
conciliom is. És nem ok nélkül r mert az írásban is azt olvassuk, 
hogy az Isten Abraliámot nagyra böchűllötte, hogy fiaira jó gon
dot viselt: Hélit pedig megbüntette, hogy azt elmúlatta.

Tudgya ezt az ördög, és azokáért az ő tagjaival keményen 
ellenzi az ifiak jó oktatását. Maximinus, fene kegyetlen chászár, 
látván, hogy kínokkal a Kristus hitit el nem fogyathattya, álnok
sággal akarta eleit venni, és, a mint Eusébius írja, egy könyvet 
íratott és azt Pilátus ehelekedetinek nevezte : melyben számtalan 
hazugságok és a Kristus ellen való káromlások voltak: és meg- 
parancholta, hogy minden iskolákban azt olvasnák és tanulnák, 
és úgy a gyermekek a Kristust meggyűlőinék, és az annyok tejé
vel szopott gyfílőlséget halálig megtartanák. Ezt követik a mos
tani tévelygők is : kik utálatos hazugságokkal megtömött köny
veket írnak minden egyházi rendekről, de kiváltképpen a mi 
kichíny társaságunkról (mivelhogy az ifiaknak keresztyéni oktatá
sát, liivatallya szorént, felvállalta és abban serényen munkálko
dik) és azokat olvassák az ifiaknak az iskolákban, hogy megútál- 
tassanak bennünket ővélek, és mihozzánk ne jőjenek tanúságnak 
okáért: tudván azt, sok példák által, hogy a kik megismernek 
bennünket, őket künnyen elhadgyák és hozzánk sietnek, mind a 
jó tudományért, s mind a keresztyén erkó'lchökért: és a mit ifiú- 
korokban mitőlűnk tanúinak, abban maradnak. Ezek ellen nagy 
haragját jelenti az Úr a prófétánál és kemény büntetéssel fenye
geti őket, kiket még a pogányok is kárhoztatni fognak, úgy mint, 
kik a jó tanítómestereket megböehűllötték. Azt írja Aulus Gellius 
a macedóniai Filc" királyról, hogy a Nagy Sándor nevű fia Aristo
teles idejében született, kinek (minthogy őtet nagy bőlch ember
nek tartották) azt írta a király, hogy nem annyira örvendez azon, 
hogy országának örököse lőtt, mint azon, hogy ollyan bőlch filó- 
sofús idejében született, kinek gondviselésére bízhatná, és igen 
kérte, hogy a fiát minden szép tudománra és tisztességes erkőlchre 
oktassa: mert nem olly nagy dolog királlyá lenni, mint bőlch és 
jeles királlyá lenni. Bizonyára úgy vagyon, és azokáért Aristote
les is, noha bajos a gyermekekkel való bajlódás, örömest enge
dett a király kérésének, és Sándort mindenre tanította, a mire 
tudta.

Chodálatos buzgóságát olvasom némely sz. atyáknak az ifiak
nak és gyermekeknek oktatásában. Sz. Gergely pápáról azt írja 
Joannes Diaconus, hogy Kómában két házat chináltatott, méllyek- 
ben a gyermekek az éneklést tanulták, és őrnagy jelen volt mikor 
éneklettek és reájok figyelmezett, ostora kezében lévén, és meg
büntetvén a ki nem jól éneklett. Sz. Jerónymus pedig azt írta 
Laetának, egy római fő asszonnak, hogy ha Paulát hozzája küldi 
Betlehembe, őmaga lészen mestere és gondviselője, és ölében
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hordozván, szóllani taníttya, mellyel inkább dichekedik, hogy- 
sem e világ filosofusa Aristóteles: úgy mint, ki nem a macedónia: 
király fiát, hanem az Isten szolgálóját és jegyesét fogná tanítani, 
hogy a mennyei boldogságnak örök birodalmába és uraságába 
menne. Nézd mire ajáulya magát a szent doktor: kihez, mint fő
mesterhez, folyamodtak nemchak a több püspökök a széles világ
ról, de még a római pápa is. Ennek a sz. írásban mestere volt 
Sz. Gregorius Nazianzénus; ki megértvén, hogy a hittőlszakadt 
Juliánus chászár megtiltotta a keresztyéneknek a pogány filoso- 
fusok, orátorok és poéták könyveit, a végre, hogy semmi szép 
tudományokban részök ne lehetne : őmaga szép verseket és kom é
diákat írt a keresztyén gyermekek oktatására, úgy hogy a pogá- 
nyok könyveivel nem is gondolnának; a mint Gregorius Presbyter 
írja és Nicephorus Callistus. Tudták ezek a bőlch és szent emberek, 
minémü haszna légyen a gyermekek oktatásának. Mellyet az Isten 
chodálatosképpen jelentett meg egy szent asszonyállatnak, ki 
midőn nagy aitatoson kérné az Istent, hogy az ő anyaszentegy- 
házát régi jó állapattyára hozná, azt kérdették tőle : Mi módon 
teremhetnének szép és jóízű almák valami megveszett és megrot- 
hadott almából ? És midőn nem felelhetne a kérdésre, azt mon
dották néki, hogy ha a megrothadott almának ép magvát vévén, 
jó főidbe ültetnék, jó almafa származnék abból, melly azután jó 
és szép gyümőlchöt is hozna: jelentvén, hogy az anyaszentegy- 
házban is, a megveszett erkőlehű embereknek ártatlan fiukat kellene 
jó helyre plántálni és jó gongyokat viselni, azok által azután a 
régi gyönyörűséges állapatra juthatna.

III. RÉSZE.

Hogy pedig a gyermekek oktatása nem kichiny dolog és nem 
idővesztés, abból kitetszik, hogy a gyermekekben a jószágos clie- 
lekedeteknek olly bővséges gyümőlchit talállyuk, mint az öreg 
emberekben ; sőt azt mondom, hogy a mint Urúnk gyermekkorá
ban a doktorokat és a szüléit tanította : úgy sok ifiak és gyermekek 
olly dolgokat chelekedtek, követvén a kisded Jésust a mái evan- 
géliomi dolgokban, mellyekkel méltán taníthatták az öregeket, 
és méltán mondhatták Dáviddal: A vének fölött értettünk: mert, a 
te parancholatidat kerestük.1) Mert ha, elsőben, a Jésus aitatosságát 
megtekintyük, mellyel parancholat. nélkül felment a jerusalemi 
templomba az isteniszolgálatra, abban szépen követte Senási

1) A Vulg.-bau: Super senes A vén embereknél belesebb να
ι ntellexi: quia mandata tua qua - gyök, mert a te párán esolatidat 
sivi. Ps. 118, 100. Károlyinál: megőrizem.
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Sz. Bernardírius : ki gyermekkorában házánál oltárokat chinálván, 
a mennyire lehetett, azokat felékesítette és, minthogy az imádság 
böjtöléssel jó, minden szombaton a Szűz Mária tisztességére böj
téit. Sz. Gruido, gyermek lévén, szüléitől elorozkodott bizonyos 
órákban, hogy a templomba menvén, imádkoznék és, minthogy az 
imádság az alamizsnával jó, valamié lehetett, a szegény betegek
nek osztogatta, és senki víg kedvét nem látta, míg nem imádko
zott, vagy alamizsnát adott. Sz. Edmundus vasárnapokon és inne- 
peken étel előtt az egész zsoltárt elmondotta. Sz. Malachias, a 
mint Sz. Bern,-írd írja, nem olly gyakorta mehetvén a templomba, 
a mint kívánta volna, mihelyen senki nem látta, legottan térdre 
esvén, imádkozott. Aquinumi Sz. Tamás, ötesztendős korában, a 
cassinumi kalastromban mindennap két óráig és tovább is imádko
zott. Sz. Robertas Malatesta, ötesztendős lévén, az étszakának 
nagyobb részét imádságban múlatta és még álmában is, az ajakit 
mozgatván, a Miatyánkat mondogalta.

A leáuzókban is jeles példáink vannak. Sz. Beatrix, nyólcz- 
esztendős korában is, naponként térden állva mondotta el a Ból- 
dogasszonnak egész olvasóját. Sz. Felix szűznek ötesztendős korá
ban, noha gyenge és erőtlen testtel volt, a térden való imádko
zásban úgj megkeményedett a térde, mint a tevének. Sz. Clara, 
négyesztendős korában is, mezítelen térdeire esvén, imádkozott 
a feszület előtt. De hazánkbéli példát is találunk. Mert Sz. Erzsé
bet, a Második András király leánya, midőn valamelly egyházba 
ment, minden óltár előtt letérdeplett és le is borúit és, néha sze
meit s kezeit is felemelvén, imádkozott, sőt midőn, gyermeki álla- 
pattya szerént, játzodozott is, ha templomhoz találkozott, mely
nek ajtaja bé volt téve, kívül is letérdeplett és a küszöböt egy
néhányszor megchókolta. Sz. Margit, a Negyedik Béla király 
leánya, annyira kedvellette az imádságot, hogy, hétesztendős korá
ban, valahol az apátzákat imádságban látta, ottan liozzájok adván 
magát, vélek imádkozott. A szent kereszthez pedig, négyesztendős 
korától fogva, olly aitatos vólt, hogy, valahol keresztet látott, 
leborúlva imádkozott előtte ; mindenkor egy kis keresztet hordo
zott a szent kereszt fájából és, mind nappal s mind éjjel, gya
korta megchókolgatta. Valahol látta a Boldogasszony képét, térdre 
esvén, elmondotta az Üdvözletét: minden innepe előtt vízzel- 
kenyérrel bőjtölt: és minden innepón ezer Üdvözletét mondott, 
mindenikre leborúlván a főidre: és sok egyéb aitatosságokat gya
korlott.

Második példája a Jésusnak az, hogy elmaradott szüléitől, és 
okát adta, mondván : Azokban, mellyek az én Atyámé, kell nékem 
lennem.1) Tanítván azzal az ifiakat, hogy az isteni dolgokban nem

L) Luc. % 49.
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szükség a szüléknek javallását várniok, hanem hírek nélkül if 
eljárhatnak dolgokban: főképpen minthogy gyakrabban a világi 
és testi szülék ellenttartnak és akadált szereznek fióknak. A Jésuí 
példáját követte Aquinumi Sz. Tamás, ki, tizenháromesztendői 
korában, e világi méltóságot, gazdagságot és gyönyörűséget meg 
tapodván (minthogy fő nemzetből való volt), Sz. Domokos szerze 
tibe állott, és az attyafiainak, kik őtet megfogták volt, mindet 
mesterségit meggyőzte, a szemtelen asszonyállatot pedig, a ki 
azért küldöttek volt hozzája, hogy szüzességének virágától meg 
foszsza, tüzes üszöggel elűzte. A Faikenburgi grófnak Albert neví 
fiáról azt írja Thomas Cantipratensis, hogy tizenhatesztendői 
lévén, Sz. Domokos szerzettbe ment, szüleinek híre nélkül : ki1 
mikor az annyának báttya, Theodoricus, a szerzetből, minekelőtt* 
béesküdt volna, ki akart volna citálni és, a többi között, azt mon 
dotta volna néki, hogy, ha az annyának gyilkosa nem akar lenni 
eltnennyen véle, igen szépen felelt néki: Látod, szerelmes bátyám 
a három képet, mellyek a Kristust az ő szent annyával ás szerel 
mes tanítványával és rokonával, Jánossal, példázzák ; tudod azt is 
hogy Kristus urunk az annyát igen szerette, és tudta, hogy az c 
szenvedése miatt, a tőr általjárta lelkét; látta hasonlóképpen sze
relmes tanítványának is kesergését: mindazáltal őérettek le nen 
szállott a keresztről, hanem énérettem halálig megmaradott rajta 
Tüdgyad azért, szerelmes bátyám, hogy én a Kristusért hágtam i 
szerzetnek keresztére, és ha látnám is, hogy az anyáin bánattvá 
ban meghalna, és te keserűségedben elfogyatkoznál, én a keresztel 
halálig megmaradnék, sőt te is ezen keresztet vedd fel, ha. veszn 
nem akarsz. És úgy is lőtt.

Tudom, hogy a t estszerént raid ember meg nem fogja azokat 
a mik az Isten leikéé: mert bolondság (lelőtte, és mm értheti; *) éi 
azokáért sokan efféle példákat nem javallatlak, hanem kárhoztat 
nak : de nagyobbra kell a Kristus példáját böchűllenűnk, hogy 
sem a világ ítéletit. Hallyad mit mond Urunk : A ki attyát, ragi 
annyát inkább szereti, hogysem engem, nem méltó hozzám.*) Mell· 
mondást magyarázván Aranyszáju Sz. János, azt írja : Mindenek 
ben engednünk kell szüléinknek, azokon kívül, mellyek az isten 
tisztelettel ellenkeznek. De Moysesnél is azt olvassuk: A ki a, 
attyának és annyának mondotta: Nem tudlak titeket: és az attya
fiainak : Nem ismérlek titeket; és nem tudták az ő fiokat. Itlzel 
őrizték meg beszédedet, és szőreiségedet megtartották.1) Azért mon 
dotta Sz. Jerónymus Heliodórusnak: Ha szintén a nyakadoi 
chügg is a kis unokád, ha szintén elszéllyedt hajjal és megszag 
gatott ruhával mutattya is az anyád az emlőit, mellyekkel feltar 
tott, ha szintén a küszöbön fekszik is az atyád : megtapodván as

l ) Lue. % 35. *) I. Cor. % 14. ■') Matt. 10, 37. *) Deut. 33, 9
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atyádat, menny által, száraz szemmel röpíílly a keresztnek zászló
jához : e dologban istenesség kegyetlennek lenni. Bizony ;úgy 
vagyon : mert nagy istenteleuség ebben lágynak és puhának lenni, 
és az Istent emberekért megvetni, sőt az Isten zászlóját megutál
ván, az ördög zászlója alá írattatni magát. Ha valamely szülék 
efféle dologban ellenttartnak, méltán azt mondhattyák nékik a 
fiák Hz. Bernárddal: Mit vöttem tőletek, ha nem a bűnt és nyo
morúságot ? chak a romlandó testet vallom és ismerem, hogy 
tőletek vöttem : nem elég-e nektek, hogy engem e világ nyomorú
ságára, nyomorultak nyomorultat szültetek ? hogy bűnben szül
tétek, bűnösök a bűnöst ? hogy a bűnben szűltet, bűnben nevel
tétek fel ? hanem annakfölötte, írégyelvén nékem az irgalmas
ságot, mellyet attól nyertem, a ki nem akarja a bűnösök halálát 
pokolnak fiává akartok tenni? És: Oh kemény atya, oh kegyet
len anya, öli fene és istentelen szülék, sőt nem szülék, hanem 
ölök : kiknek fájdalmok, a fióknak üdvössége ; kiknek vigasztalá
sok , a fióknak halála; kik inkább akarják, hogy vélek elveszszek, 
hogysem nálok nélkül országollyak. Chodálatos gonosság! ég a 
ház, a tűz hátúi közelget, és a ki el akarna futni, ki nem bochát- 
tyák; a ki meg akarna meuekedni, annak azt tanátsollyák, hogy 
visszatérjen! és ezt azok chelekeszik, kik az égésben vannak, és 
vakmerő bolondsággal és bolond vakmerőséggel nem akarnak 
elfutni a veszedelemből. Oh düliösség! Ha ti nem gondoltok halá
lotokkal, miért kívánnyátok az envimet i« ? Ha, mondám, ti el
henyélitek üdvösségtöket, mit használtok véle, hogy az enyimet 
is üldözitek és el akarjátok veszteni ? Miért nem követtök inkább 
engem, a ki futok a veszedelem előtt, hogy meg ne égjetek ? Az-e 
a ti kínotoknak könnyebbsége, ha engem is megöltök ? és chak 
attól féltek-e, hogy chak magatok ne veszszetek ? Az égő az égők
nek, miehoda vigasztalásokra lehet ? Míclioda vígasztalások lehet 
a kárhozottaknak, hogy a kárhozatban társok lészen ? És miehoda. 
orvosságokra *) lehet a meghatóknak, hogy egyebeket látnak meg
halni ? Valóban igaz mondás. Melly ellen semmit’ nem mondhat
nak a világ fiai.

Harmadik példája a gyermek Jósusnak az. hogy a szüléit szé
pen oktatta : kik noha tudták, hogy ő e világnak Üdvözítője ; és 
azért küldetett, hogy megvilágosíttsa még a pogányokat is : mind- 
azáltal nem tudták és nem is tudhatták, hogy gyermekkorában 
szüléinek híre nélkül elmaradna a templomban és a doktorokkal 
disputálna. Azokáért a Kristns mondása nem feddés, noha úgy 
szóllott mintha feddötte volna szüléit: hogy annyival inkább 
eszöklie vennék, a mit mondott nékik. Ebben is sok követői talál
tattak lésusnak a gyermekek közzűl, és nómellyek szüléjüket a 1

1) T. i. : orvosságukra, gyógyulásukra, javukra.
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pogánságból a keresztyen hitre térítették, mint Indiából gya
korta hallottuk: némellyek az eretnekségből kisegétették, mint 
a szomszéd országokban gyakran láttuk: némellyek a vétkek
ről megíntötték, mint Sénási Sz. Katalin, Suriusnál, könyör
géssel az annyát, és Acbaz nevű gyermek, Cantipratensisnél, az 
attyát könyhúllatással, és mindenik haszonnal. Efféle oktatást 
pedig a szüléknek jó néven kell venni magzattyoktól, mint Mária 
és Jósef a Jésustól, mert kétség nélkül az Isten szóll őáltalok.

Negyedik példája a Jésusnak az, hogy, alámenvén szüléivel 
Názaretbe, engedelmes volt nékik. Ebben azt mondhattyuk, hogy 
minden istenfélő íiak követték a .Tésust: mivelhogy az Istennek 
nyilvánvaló parancholattyát tudták, melly azt hadgya, hogy tisz- 
tellyék attyokat és annyokat, a végre, hogy hosszú életűek légye
nek a földön. Melly tiszteletet, a többi között, az engedelmes fiák 
tellyesltik bé, a mint Sz. Pálból megérthettyük, ki, midőn azt 
mondotta volna: Fiák, engedgyetek a szüléiteknek az Urban: mert 
ez méltó dolog: utánna vetette : Tisztellyed az atyádat s az anyá
dat, melly az első par ancholat az ígéretben: hogy jól légy és hosszú 
életű légy a földön; ’) a hol Sz. Pál megmutatta, miben állyon a 
tisztelet: tudn’illik az engedelmességben. Ezt a tisztelő engedői
met, avagy engedő tiszteletet, igen szép példákkal megmutatták, 
még az írott törvény előtt,2) Isák és Jósef; kik Rristusnak sok 
egyéb jeles dolgokban is nyilvánvaló példái voltak. Isák engedett 
az attyünak, nemchak akkor, mikor az áldozatra vájó fákat fel
vállalta,3) hanem akkor is, mikor a kardot feje fölött látta. Jósef 
pedig, mikor az attya parancholattyára, a báttyaihoz ment, noha 
tudta, hogy a báttyai gyűlölik és semmit nem szidhatnak néki 
békeségessen.4)

Mondaná valaki : Mint eggyez ez a tanúság a két előbbi tanú
sággal ? mert úgy tetszik, hogy az atyáknak híre nélkül valamit 
ehelekedni, tiszteletlenségnek és engedetlenségnek je le . de az 
intés i s ; B) mivelhogy az intés inkább illik ahoz, a ki másnál 
nagyobb ; és azokáérfc a ki szüléit inti, úgy tetszik, hogy azoknál 
nagyobbnak ítéli magát. Erre én azt felelem Sz. Ágostonnal, hogy 
tisztelnünk kell szüléinket; de az Isten országának hirdetéséért, 
minden istentelenség nélkül megvethettyük : azaz valahol az Isten 
országának keresését, avagy hirdetését meg nem bántyák a szülék, 
tartozunk őket tisztelni és nékik engedni. A két első dologban 
azért, minthogy az Istennek tisztelete forog elől,") a szüléknek tisz
telete hátramarad : avagy inkább a tiszteletben a jó rend megtar-

*) Epli. f), 1 -  3. ·*') Gén. 37, t.
‘‘j T. i . : még mielőtt Isten Mó- ") T. i . : az. 

zessel a törvényt megíratta. e) T. i. : az Isten iránt való tisz-
3) T. i . : vállára vette. telet jár elől, v. előbbre való stb.



tátik, úgy hogy a kinek többel tartozunk és a kitől többet 
várunk, azt inkább tisztellyftk és annak előbb engedgyünk. Ezt 
még a pogány bőlcliek is általlátták : mert Hieróclea az atyákat 
neminémíí földi isteneknek mondotta, kiknek méltó, bogy min
den tiszteletet tegyünk, és utánna vetette, bogy a fiák azt 
alíttsák, bogy őket az attyok házában a természet papokká ren
delte, hogy abban őket tisztellyék. Holott látod, hogy az atyá
kat nem egyáltallyában íuougya isteneknek, hanem neminémű 
tőldi isteneknek : jelentvén, hogy azoknál más igazabb istenek 
vannak, a kiket inkább kell tisztelni, és nemchak valami meg
határozott helyen, úgy mint az attyokat a magok házában, hanem 
mindenütt.

Ennek szép okát adgya Sz. Ágoston : A jószágos chelekedet, 
úgymond, semmi nem egyéb, hanem a szeretetnek igaz rendi.1) 
A szeretetnek rendi pedig abban áll, hogy felebarátunkat az 
Istenre nézve és az Istenért szeressük. Azokáért felebarátunknak 
minden szeretető az Isten szeretetire vivő garádicli. Annakokáért 
.ejeu a garádichon úgy kell megállanunk, hogy őmiatta a felső 
rend el ne bontassék: azaz ez ne légyen a felső garádichra való 
menésnek akadálya, liánom, valamikor szükség a felsőre menni, 
az alsót általhágjuk, az embert az Istenért elhadgyuk. Nagy dolog, 
hogy ezt az igaz Isten ismeretitől távúi lévő pogányok is meg- 
ízelítettók és azt alították, hogy a hamis istenek akarattyának is 
engedni kell, ha szintén szerelmes fióktól meg kellene is válniolt. 
Régonton az egyiptziusok a eroeodílust istennek tartották és isten 
gyanánt tisztelték: azokáért ha valakinek gyermekét történet 
szerént mögötte, azt tartották, hogy méltatlan dolog azért az 
attyájiak könyvet hullatni, sőt örvendeztek rajta, és azt a napot 
meginneplötték, mintha valami nagy ajándékot nyertének volna 
az Istentől. Nem kárhoz,tattyák-o ezek az ítélet napján a keresz
tyén név ') viselő embereket, kik azt alíttyák, hogy ha az Isten, 
az ő hírük nélkül, bokát, maga szolgálattyára híja és választya, 
mód nélkül ehelekeszik és bosszúval illeti őket ? Maga az 
Isten nem halálra, és ollyan szörnyű halálra, hanem életre és 
üdvösséged gyönyörűségre híja őket: és nem a másét vészi el, 
hanem a magáét kíváunya vissza. Tartoznak azért a fiák en
gedni attyoknak, de inkább az Istennek, a ki mindeneknek fő 
attya és ura.

Ötödik példája a Jósusnak az, hogy midőn elmaradott szüléi
től, nem találtatott a rokonok és ismérők között, sem az útzáu 
futosó és játzodozó gyermekek között, sem a trágár beszédű és 
vásott erkőlcliű szolgák között: hanem a doktorok között, a tem
plomban, hallgatván és kérdezvén őket. Nehéz a gyermekeknek

113

1) T. i . : rendje.
Káldi. Egyházi beszédei.

') T. i . : nevet.
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a böchtílletes és tudós emberekkel lenni, és a magokhoz hasonlók
hoz sietnek, hogy szabadon vásodkodhassanak, és azon okért még 
attyok házától is ölkívánkoznak, mint a tékozló fiú, ki azt mon
dotta az attyának : Atyám, add ki nékem az örökség részét, melly 
engem illet . . . Ks nem sok najwk után, egybegyüjtrén mindeneket, 
messze ment, tárái való tartományba, és ott eltékozlotta örökségét 
bája élettel.1) Mindazáltal ebben is voltak a Jésusnak követői. 
Sz. Friderícus, ki végre trajectumi püspökké és mártyrrá lőtt, 
gyermekkorában, a mint Súrius írja, angyali életet viselt inkább a 
földön, hogysem emberit: de tudod-e miért ? Mert örömest isten
félő. emberekhez adta magát és a gyermeki játékokat tellyességgel 
megvetette, az egyházba igen örömest és sietve ment, és valamit 
ott mondottak és éneklettek, figyelmetesseii meghallgatta, és a 
mit elméjében megtarthatott, haza menvén, az annyának meg
mondotta, és azon nagy öröme volt az annyának. A boldog 
Fránciscus Borgia, k‘i, fejedelmi uraságát fiának hagyván, a mi 
kichiny szerzetünkbe állott és harmadik generálisunk volt, tíz- 
esztendős korában, a mint Petrus Bibadeneiránál olvassuk, az 
Isten igéjének prédikátorit nagy örömest hallgatta a templomok
ban, kiket, ha megkedvelteit magokviseléséért, úgy mint tudós 
embereket, követte őket és mondásokat szépen megbeszéllette. És 
midőn az öfeg annya és az annyának nénnye megparancholták, 
hogy prédikállyon előttük : olly dolgokat mondott a Kristus szen
vedéséről, minéműeket senki nem várt vólna tőle idejéhez képest, 
elannyira, hogy a kik hallották, azt mondották, hogy nem úgy 
hallgatták mint gyermek szavát, hanem mint a Szentiélekét. Ezek 
igaz követői a Kristusnak.

De a kik attyoktól elmaradnak, avagy elbújdosnak, mint a 
tékozló fiú, hogy gonosz kívánságoknak és indúlattyoknak eleget 
tehessenek, és azzal szerelmes szüléjüket nagy bánatba és gondba 
hozzák : nem a Kristust követik, mivelhogy a Szentlélek imigyen 
beszéli a Bőlch á lta l: Melly gonosz híre-uere nagyon, a ki eíhad- 
gya az attyát: és megátkoztatott az Istentől, a ki megkeseríti az 
annyát?) Azokáért, az egy isteni szolgálat kívül, nem kell ember
nek künnyen szüléitől elválni: hanem kívántatik, hogy szolgállyon 
nékik és táplállya őket, melyben a pogányoknak is szép példáit 
olvassuk. Yirgilius azt írja Aenéas felől (kit gyakorta istenesnek, 
vagy istenfélőnek nevez) hogy, mikor a görögök felgyújtották 
vólna Tróját, semmire nagyobb gongya nem volt, mint a vén 
attyára Ancliisesre, kit a veszedelemből, a tűz és fegyver között 
is, kihozott a vállán.3) Azon Yirgilius azt írja Euryalusról, hogy, 
mikor az ellenség táborára akart ütni, ohak azon kérte Ascániust,

l) Luo. 15, 12. 13. '■) Eccli. 3, IS., j  Lib. 2. Aeneid.
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hogy, ha oda vész, az annyára gondot visellyen és azt vigasz
ta lja .1) Homérus egy új vitézről azt írja, hogy az halálos sebbe 
esvén, nem panaszolkodott a fájdalomért, sem a halálnak szeme 
előtt való forgásáért: hanem azért, hogy vén szüléinek még meg 
nem szolgálhatta véle tött jótéteményeket, gyermekségétől fogva.2) 
Aelianus pedig azt írja, hogy midőn az Aetnahegye iszonyú tüzet 
liánt és okádott, melly Siciliaországnak Catana nevű várasát 
teljességgel ellepte, két ott való polgár, Callias és Philónomus, 
minden marhájokat hátrahagyván, ki-ki az attyát ragadta és a 
ttízből kivitte. Kiknek szolgálattyok ol j  kedves volt az Istennél, 
hogy a láng, kétfelé válván, útat adott nékik. Erasmus azt írja, 
hogy midőn Darius király minden erejével gyakorta a szitákra3) 
ütött volna, elébb-elébb menvén előtte, az utolsó pusztaságra 
jutottak. És midőn azt kérdette volna tőlök Darius : Míg4) akar
nának futni ? Azt felelték: Nekünk se mezőnk, se falunk, se 
várasunk ninchen, hogy azokért hadakozzunk: de mikor az 
atyáink temetőhelyére jutúnk, akkor érti meg Darius, mi módon 
szoktak a sziták hadakozni.

De nernchak a pogányok, hanem az oktalan-állatok is példát 
adnak e dologban. Az eszterag avagy gólya, a mint Sz. Ambrús 
írja és egyebek is, chodálatosképpen meghálálja és fizeti szüléi
nek véle tött jókat. Mert, ha fáznak, szárnya alá vészi, és úgy 
melegíti hideg festőket: ha valami szükség talá lja , nyakára vagy 
vállára vészi és másuvá viszi, annakfölötte étellel táplálja, és ha 
valami új eledelt nem hozhat nékiek, a mit ott kiokádgya és 
szüléinek adgya, melynél, nem tudom hová lehet nagyobb sze
retet. Azokáért meggondolják a keresztyének, hogy . méltatlan 
dolog volna, ha a pogányoktól, sőt az oktalan-állatoktól is meg
győze ttetnének a szülékhez való indúlatban, főképpen mint
hogy ők olly szeretettel vannak a fiókhoz közönségesképpen, 
hogy, ha az Istennek parancholattya nem volna is, minden tisz
teletet és szolgálatot megérdemlenének. Tudgyuk a sz. írásból, 
minémfí szereteti!, mutatta Jákob pátriárka Jósefhez, midőn 
halálát jelentették, noha azon kívül is számos fiai vóltak : Dávid 
király, az ő árúló fiához Absalomhoz : Anna, a vén Tóbiás fele
sége, az ifiú Tóbiáshoz, midőn egy ideig távúi volt tőle. Az athé- 
náai Aegeus királyról azt olvasom, hogy midőn a fiát, Theseust, 
Creta szigetébe nagy veszedelemre küldötte volna, megparan- 
cholta néki, hogy ha jó szerenohóvel jár, a fekete vitorlyákat 
visszajövett fejérekké változtassa. Jó szerenchével j á r t : de, az 
attya parancholattyáról elfeledkezvén, fekete vitor jakkal tért 
vissza. Mellyet távúi meglátván Aegeus, és gondolván, hogy a

fi Lib. 9. Aeneid. fi Iliad. 10. fi T. i . : scythákra. fi T. i . : meddig.
8*
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fia elveszett, bánattyában a tengerbe ölte magiít. Sok egyéb ék
telen dolgokra is mentek némelly atyák, fiókhoz való gyenge 
indúlattyokból. Azokáért, noha a fiáktól nem kívánhatnak semmi 
éktelen és képtelen dolgot: mindazáltal méltán kívánhatnak 
minden képes és illendő dolgot. Mellyet ha megchelekesznek, 
nemehak e világon lésznek hosszú életűek, hanem az örök élet
nek boldogságában is részesülnek. Mellyet engedgyen a fölséges 
Isten, az ő szent Fiáért. Amen.



VÍZKERESZT UTÁN I.VASÁRNAPI HARMADIK BESZÉD.

(Luk. ev. 2, 42—52.)

Sokan chodálkoznak, sőt ugyan panaszosodnak is, liogy e 
mostani nyomorult időben annyira eláradott a gonosság, hogy 
semminemű rendbeli emberek meg nem felelnek állapattyoknak 
magokviselésével. Ennek okáról sokan nem gondolkodnak, és 
azért nem is vehetik eleit: én, gondolkodván, mi lehessen e 
fogyatkozásnak legfőbb oka, azt találom, hogy a szüléknek gond- 
viseletlenségök a gyermekeknek tisztességes felnevelésében és 
minden jóra való oktatásában. Mert a gyermekek, minthogy gono
szul növekednek fel, a gonosságban megmaradnak és ők is Sokat 
hasonlóképpen nevelik, és úgy a gonosság kézről kézre kél és 
tellyességgel elárad. Azért mondotta tíz. Ágoston, hogy az atyák
nak nagyobb gondot kell viselni a gyermekek felnevelésére, hogy- 
sem nemzésére : inert nein az a boldogság, hogy fiaid légyenek, 
hanem hogy jók légyenek. És valakik a régi bőlehek közzűl kíván
ták a tartományokban a jó rendtartást és igasságot, igen vigyáz
tak arra, hogy az atyák jól nevelnék az ő gyermeküket; a mint 
Hatónál, Aristótelesnél, Plutarchusnál és Xenophonnál írva 
talállyuk. De Salomon is sok szép intésekkel serkengeti az atyá
kat azon dologra. Azokáért fölötte szükséges megtudni, mivel 
tartoznak az atyák a fiáknak és a fiák is az atyáknak. És példát 
vehetnek a mái ovangéliomból a szülék Szűz Máriától és Jóseftöl, 
a fiák pedig a Jésustól. Minthogy pedig az atyáké az első köte
lesség, hogy tisztökben eljárjanak : én is azokról szóllok elsőben, 
azután a fiákról.

1. Megmutatom, mivel tartozzanak a szülék a fióknak.
11. Megmutatom, mind tartozzanak a fiiak az ("szüléjüknek.

III.  Mefiielentem, miben engedgyenek a fiák az ő szüléjüknek.

I. RÉSZE.

Hóion, az athénásiaknak írott törvényében, azt végezte, hogy 
a fiák ne táplállyák az atyákat, ha valami tisztességes mesterségre
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nem taníttatták őket. Jól végezte-e vagy nem, most nem vizsgá
lom: hanem chak azt mondom, hogy azzal nyilván megmutatta, 
hogy nem kevés vétek, ha az atyák azt elmúlattyák, holott még 
az oktalan-állatok is, a természeti indulatból, neminémííképpen 
oktattyák a fiokat: úgymint a fogolymadár fiait megtaníttya, mint 
kellessék elrejtezkedni a madarászok előtt, tudn’illik hanyattá 
feküvén és darab főidet fogván lábaikkal és azzal magokat béföd- 
vén. Az eszterag a fiait röpűllésre taníttya és, hogy jobban oktat
hassa, eggyütt röpös vélek. A fülemüle fiait énekleni taníttya, 
azokáért a mellyeket időnek előtte elfognak, nem olly túdákoson 
énekelnek, mivelhogy a mestertől eléggé nem tanulhattak. Két
ség nélkül inkább kívántatik a keresztyén szüléktől, kik az Isten 
törvényét tudgyák, hogy fiokat minden szükséges dolgokra 
taníttsák. Ezt gyakorta parancholta az Isten, ki Salomon által 
imigyen szóll: Oktasd a fiadat, kétségbe ne essél; ')  tudn illik, 
hogy oktatásod heában légyen: avagy, hogy kétségbe ne essél, 
tudn’illik, ha felnevekedik, és azután az oktatás nem fog rajta. 
És ismég: Oktasd a fiadat, és megvigasztal téged és gyönyörűséget 
■ád a te lelkeámkr) Hasonló parancholatokát olvasok a bőlek 
Ecclesiasticusnál: Vannak-e fiaid! Oktasd őket, és hajts") meg 
őket gyermekségüktől fogva.1) Es Sz. Pálnál: Atyák, ne ingerlyétek 
haragra a fiaitokat: hamm nerellyétek őket az Urnák tanításában 
és fenyítékében.6) Mellyet mivelhogy megchelekedett Abrahám, 
Héli pedig nem chelekedett, külömböző oktatásnak külömböző 
jutalmát vötték.“)

De mondaná valaki: Miben áll az atyák gondviselése a fiák
hoz, és mivel tartoznak nékiek ? Felelet. Tartoznak az atyák: 
E lső ben , és mindeneknek előtte és fölötte, az isteni félelemre és 
tiszteletre szoktatni és oktatni az ő fiokat, magokkal a-templomba 
vivén ; a mint a Kristus szüléi és egyéb istenfélő szülék is chele- 
kedtek. Dávid, halálához közelgetván^ imigyen szóllott Salomon- 
nak : Erössödgyél, és emberkeágyéi.1) Es őrizd meg a te Urad Iste
ned parancholatü, hogy az ö útain járj, hogy megőrizzed, az ő 
czeremoniáit és pa.rancholatit, és ítéletit, és bizonyságtételit, a mint 
megírattatott a Moyses törvényében.") És az Istentől is azont kérte 
néki: A fiamnak Salamonnak is, adgy tekélletes szírét, hogy meg
őrizze a te parancholatidat, a bizonyságidat és czcrcmoniáidat, 
és mindeneket megmirellyen: és építtse meg a házat., melynek költ
ségét elkészítettem.”) Tóbiás is a fiát gyermekségétől jogra tanította 
az Istent félni és magát megtartóztatni minden bwnb'íl.10) Halálá- *)

*) Prov. 19, 18. 6) Epli. (i, 4. Confortare, et esto 8) III.Beg.2,2.3.
3) Prov. 29, 17. B) Gen. 18, IX. - vir. Károlyinál: 9) I. Par.29,19.
8) T. i.: hajtsd. I. Bég. 3, 13. Erősödjél meg. és lu) Tob. 1, 10.
4) Eccli. 7, 25. 7) A Yulg.-ban: légy ember.
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hoz közelgetvén pedig, fiának és unokáinak imigyen szóllott : 
Hzolgállyatok az Urnák igazságban, és azon tudakozzatok, hogy 
a mellyek kedvesek néki, azokat ehelekedgyétek: és a fiaitoknak 
megparanchoUyátok, hogy igazságokat ehelekedgyenek és alamizs- 
nálkodgyanak, hogy megemlékezzenek az Istenről, és álgyák /itet 
minden időben igazán és tellyes erejükből.1) Susannáról azt olva
som, hogy istenfélő volt: mert a szüléi, mivelhogy igazak váltak, 
oktatták az ő leányokat a. Moyses törvénye szerént.'1) Jóbról pedig 
azt tnongya az írás,3) hogy a, lakodalmak 4) után a fiaihoz küldött, 
és megszentelte őket, és felkelvén, reggel, éppen égő áldozatot tött 
■mindenikért?) Vallyon miért ? Mert mongya cam : Nétalám vét
keztek a fiaim, és az Istent megáldották az ö szívökbenő) így cse
lekedik vala· Jób mindennap. Job, úgymond Aranyszáju Sz. János, 
a fiaiért áldozatokat tött és azokat a bűnöktől mególdozta, mert 
nétalám valamit gondoltak szívükben: így viselte gongyát fiainak. 
Nem mondotta, a mit sok emberek szoktak mondani: Örökséged 
hagyok nékik ; diohőséget szerzek nékik ; fejedelemséget vészek ; 
mezőket keresek nékik : liánéin: Nétalám vétkeztek és gonoszt 
mondottak szívókban az Isten ellen. Mintha azt mondotta volna : 
Mindeneknek királyával megbékéltettem őket, és semmi fogyat
kozások nem lészen. Ez a nagy gazdagság, ez a nagy kinch. Ha 
az isteni félelem nálunk vagyon, semmi nélkül nem szűkölködünk : 
de ha az nálunk ninclien, ha szintén országot bírunk is, minde
neknél szegényebbek vagyunk. Ninch hasonló az istenfélőhöz, 
mert az istenifélelem mindeneket föllyűlhabid., Azokról pedig, a 
kik kftlömbet chelekednek, imigyen beszéli: A fiakra gondot nem 
viselünk, és azokat akarjuk többíteni a mi a fiainké: hasonlók 
lévén azokhoz, kik látván, hogy romlandó házok vagyon, azt meg 
nem chináltattyák, hanem nagy kerteket építnek körűle: avagy 
azokhoz, kik a betegség miatt megemésztetnek, de mégis, egés- 
ségökről nem gondolkodván, aranyas ruhákat chináltatnak ma
goknak. Félek rajta, hogy most is, sokan inkább igyekeznek azon, 
hogy a fiók gazdag, hogysem jámbor légyen : nem gondolván a 
Bőlclmek mondásával: Jobb egy istenfélő, ezer istentelen fiáknál. 
Es hasznost) fiák nélkül meghalni, hogysem istentelen fiiakat 
hagyni,’) kik gyalázzák és búsíttyák szüléjüket. Másutt pedig

j  Tob. II.' 10. II.
'“) Dán. 1:í, Ü. 3.
:i) Job, I, 5.
4) T. i . : vendégségek.
■') A Vulg.-ban : offerebat holo

causta pro singulis. Károlyi: Ál- 
dozik vala mind azoknak számok 
szerint.

e) A Vulg.-ban: Ne forte pec
caverint filii mei, et benedixerint 
Deo in cordibus suis. Károlyi
nál, ez utóbbi kifejezés helyett, 
ez van : Isten ellen szívekben 
gonoszt gondoltak.

7) Eccli. Ifi, 3. I.
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imigyen beszéli: (Jhöchögesd *) a fiadat, és megrettent téged: jcídzál 
véle, és megszomorít téged.2) Mert a melly fiakat gyengéltetnek és 
kényekre bochátnak, azok az ő attyokat megszomoríttyák, elle
nek támadnak és pört-patvart indítnak és gyakorta halálokat is 
szomjuliozzák, a mint Absalomnak és egyebeknek is példája meg
mutatta. Nem jó azért. embernek azon igyekezni, a mint Arany- 
szájú Sz. János mongya, hogy fiainak temérdek kinőhet és ura- 
ságot hadgyon: mert azzal nem jobbak, hanem gonoszbak és 
kevólybek lésznek: a szegénység pedig és kevés örökség az embert 
megszelídíti. Még a setét pogánságban is látták azt némellyek. 
Mert, a mint Yalérius Maximus- írja, midőn Décius cliászár a fiát 
Déciust meg akarta koronáztatni, a fia nem akarta a koronát fel
venni, mondván : Azon félek, hogy, ha fejedelemmé leszek, elfelej
tem hogy fiú vagyok : azért inkább akarok cliászárrá nem lenni, 
alázatos fiú maradván, hogysem, cliászárrá lévén, engedetlen 
fiúvá lenni. Uralkodgyék az atyám: uralkodásom nékem az lészen, 
hogy az atyám parancholattyának alázatoson engedgyek.

M ásodszor : tartoznak az atyák fiokat tisztességes tudomá
nyokra, vagy mesterségekre tanítani, avagy istenfélő mesterek 
által taníttatni: mert az többet használ nékik a gazdagságnál 
melly sokképpen elveszhet az embertől, a tudomány pedig min
den veszedelemben megmarad. A gazdagság sok veszedelembe 
hozza az embert, a tudomány pedig megoltalmazza. Jól mondotta 
Plutarchus, hogy a kik nagy gonddal gazdagságot igyekeznek 
fióknak szerzeni, de tanúságokra ős erkőlchökre gondot nem 
viselnek, hasonlók azokhoz, kik a ezipellősre nagy, a lábra pedig 
kevés gondot viselnek. Nem gondollyák meg ezek a Salomon 
mondását: A bo'lch fiú örvendezteti az attyát.: a- bolond fiú  pedig 
szomorúsága az annyának.3) És, a mint azelőtt is előhozám : Ok
tasd a fiadat, és m egvigasztal téged, és gyönyörű,séget <íd a te kéked
nek.*) Bizony úgy vagyon : mert, minthogy a túdós és bőlcli em
berek mindenütt előkelhetek és nagy tisztekre és méltóságokra 
menendők, kétség nélkül nagy gyönyörűségökre vannak a szülék
nek ; nemehak azért, hogy gyönyörködnek abban, hogy olly jeles 
fiakat neveltek, hanem azért is, hogy vénségökhen ínegnyúgottyák 
őket és gongyokat viselhetik és örök nevet is szerezhetnek nékik. 
Mert, a mint Séneca mondotta,5) senki Aristót és Gryllust nem 
ismérte volna, ha ez Platónak attya, amaz Xenoplionnak fia, nem

’! A Vulg.-ban : Lacta filium Gryllum, nisi propter Xenophon- 
tuum, azaz: kényeztesd. . tein ac Platonem filios, nőssel'!

a) Eeeli. 30, 9.
:l) Prov. 10, 1. 
4) Prov. 29, 17.

Sophroniscum Socrates expirare 
non patitur.» Pe beneficiis, lit). 3, 
cap. 32.

5I «An quisquam Aristonem et
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lőtt volna, θθ Sophroniscust is Sócrates nem háttá meghalni.1) 
Panaszolkodik Aranyszáju Sz. János, hogy sokan nagyobb gon
dot viselnek barmokra, liogysem fiókra ; és ha pásztort fogadnak, 
arra vigyáznak, hogy ne légyen bolond, részeges, lopó, avagy 
tudatlan: ha pedig fióknak oktató kelletik, azt fogadgyák meg, 
a kire szerenchére találnak: meg nem gondolván, hogy ninch 
nagyobb mesterség az ifiak igazgatásánál. Nem heába mondotta 
Diogenes, hogy inkább akarna a megarai ember kosa lenni, hogv- 
■sein fia: jelentvén, hogy a inegaraiak, nagyobb gondot viselnének 
barmokra, liogysem fiókra. Ennek nyilvánvaló jele az, hogy sokan 
találtatnak, a kik inkább szánnyák költségűket a jó tanítóknak 
adni, hogysem a lovászokra vesztegetni. Oilyan volt az, a kit szé
pen megtréfált Aristippus filosofus, kitől3) azt kérdette : Mit venne 
a fiának tanításáért ? Aristippus pedig ezer gírát kívánt. Hallván 
azt a fösvény és balgatag ember és sokalván a fizetést, monda 
Aristippusnak: Ezer gírán egv jó szolgát vehetek. Kinek okoson 
felele Aristippus: Tahát két szolgád lészen; eggyik a pénzen 
vött, a másik a fiad, kiért a pénzedet kímélted: jelentvén, hogy a 
szolga és ostoba fiú között semmi külömbség ninchen.

(dióda bolond vélekedés bántya a mostani fő embereket, kik 
azt alíttyák, hogy a, tanúság és tudomány chak az egyházi embe
reknek való, vagy a kik más módon nem tudnak elélni, nem lóvén 
jószágok, vagy gazdagságok. Tellyességgel külömbén vagyon a 
dolog, és, a mint Aranyszáju Sz. János mongya, azoknak legszük- 
ségesb, a kik, e világon élvén, egyebeknek gongyát viselik. Mert 
miképpen hogy a hajó, vitorlya, evező és kormányosmester nem 
ollV szükségesek a parton ülőknek, mint a tengeren járóknak : 
iizonképpen a. tudomány szükségesb a világ habozó tengerén búj - 
dósoknak, úgy mint a gazdag és fő embereknek, hogysem a chen- 
des életűeknek. Azokáért, úgymond azon szent doktor, mentői 
liíresb lészen a. fiad e világ szerónt, annál inkább szüksé
ges néki a. tudomány, mert sok ellenségi lésznek, kiknek, ha tudós 
nem lészen, ellenök nem állhat. Valóban igaz dolog, és naponként 
láttvuk, hogy legtöbb pörök a fő embereknek vagyon ; kik ha 
nem tudósok és magok dolgát nem tudgyák forgatni, akármi 
ohelehapóra kell ügyöket bízniok, ki miatt gyakorta minden jószá
gokat veszedelemre vetik: mert afféle az igassígot hamar elárúllya 
a pénzért; melly nyomorúságba nem jutna, ha tanúit volna, és 
azt a pénzt, mellyet· a patvaros embereknek haszontalanúl ád, 
jámbor túdós mestereknek adta volna munkájokért. Minthogy 
pedig. nem mindenféle tanúságra vagyon mindennek elméje,

1) T. i . : Süplu'oniscusról semmit sem tudna a világ, ha Soerates 
nem volt volna fia.

■) T. i . : amaz.
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hanem kinek egyre, s kinek másra : arra keli a gyermekeket fogni, 
a melyre hajlandóságok vagyon és nagyobb kívánságok : az athé- 
násiak törvénye szerént, melyről dicsérettel emlékezik Sz. Gre
gorius Nazianzénus, kik midőn a gyermekek az ifjúságra jutottak, 
a piaczra vitték őket, a hol mindenféle mesterséghez illendő szer
számok és eszközök voltak, és valamelyikben inkább gyönyör
ködtek és nagyobb hajlandóságokat mutatták hozzájok, arra'fog- 
ták és taníttatták ; minthogy gyakrabban érünk jó véget abban, 
a mit a természetnek vezetéséből kezdünk: azokban pedig, a 
mellyeket a természet ellen választunk, sokszor igen megehalat- 
kozunk és reménségünktől távúi esünk.

E két dologban azWegyék a szülék őszökbe, hogy a gyerme
keket nem kell szájokra bochátani, hanem zabolán kell őket tar
tani és, a hol a szép oktatás nem fog, a kemény ostort sem kell 
kímélleni. Hallyad mit mond a Bőlch: A lei a vesszőt fiímélU, 
gyűlöli a fiá t: a ki pedig szereti azt, szüntelen oktattya.') É s : Meg 
ne fond a gyermektől a fegyelmet: mert ha megvered ötét, vesszővel, 
meg nem hal. Te vesszővel vered, meg ötét: és a lelkét megszabadí
tod a pokoltól.'2) Molly mondásnak szép értelmét adhatni. Mintha 
azt mondotta volna : Ne kíméllyed a vesszőt a gyermektől, attól 
féltvén, hogy a verés miatt élete megrövidül: mert az Isten gond
viselése azt chelekeszi, hogy tovább éllyen a vereségtől, hogysem 
a gyengéi tetőstől. Jusson eszedbe a mit Dávid m ondott: A fiaid 
mint az olajfa fiatali, az asztalod körűid) Melly hasonlatossággal 
Dávid az istenfélő embei' fiainak hosszú életet ígér : mert az olajfa 
a fák között legtöbbet él, a mint Plinius írja és egyebek is. De ha 
az édesfa, vagy édesgyökér közel léend az olajfához, hamar meg
öli ; a mint túdós emberek írják: azonképpeji a szüléknek fölöt- 
tébbvaló édesgető kényesgetése megöli a gyermekeket.

Hogy pedig az Isten gondviselése hosszabb életet enged a 
keményen tartott fiáknak, hogysem azoknak a kiket kényessen 
tártnak fel és, hogy életök megmaradgyon, az erkőlchökre4) nem 
vigyáznak: Sz. Ambrús az alcyon madárnak példájával bizo- 
nyíttya, melly a tenger szélin tojik, de a tojásit az Isten a tenger
nek habjaitól megoltalmazza : azonképpen a ki a fiát keményen 
oktattya, az Isten azt megtartya. A pokloo, a zsidó ige szerént, 
mind egyéb vermet, mind sírt, vagy temetővermet, s mind pedig 
az igaz poklot érthetni ; és mindeniktől megszabadíttya a vessző 
a gyermeket. A mi az igaz poklot illeti, melybe az emberek az 
ő gonosságokért vettetnek, attól megszabadíttya a vessző a gyer
meket : mert a gonoszról elszoktattya és jóra oktattya. É^noha 
embernek örök veszedelme vagy boldogsága mindaddig függőben 
vagyon, míg e világon é l: mindazáltal a melly gyermeket a

l ) Prov. 13, 24. 2) l ’rov. 23, 13. 14. 3) Ps. 127, 3. *) T. i.: erkölcsükre.
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kemény vesszővel jó erkőlchre tanítnak, úgy tetszik, hogy még 
gyermekkorában megszabadíttyák a pokoltól; mert megmarad a 
jóban, melyre őtet a vessző vezette. A testi haláltól is és a sírtól 
megszabadul a gyermek a vessző által: mert a részegségtől, fajta- 
talanságtól, versengéstől, mellyekböl gyakorta halál követközik, 
elfogja és hosszú életűvé tészi. Két annya vagyon az embernek: 
a ki szülte és a főid, melyből a legelső ember formáltatott. E két 
anyának az Isten előtt pori*) vagyon, mellyiknek kellessék a flat 
magának tulajdonítani: és gyakorta a szülő anyának gondvise- 
letlenségéért az Isten a főidnek íté li: ítélvén, hogy jobb a gyer
meknek a halottakkal a főidbe rekesztetni, hogysem az elevenek
kel a gondviseletlen annyánál, a ki nem jól oktattya, megmaradni. 
A setét veremből is megszabadul a gyermek a vesszővel: mert a 
tudatlanságnak setétségéloől a tudománnak és bőlcheségnek vilá
gosságára jő, hogy ne balgatagúi, hanem okoson visellye magát. 
Azt írja Sz. Maximus, hogy a sas, a melly hasadékokból, a 
mellyekben szokott fészkeket rakni, a világosságra hozza fiait, 
melyre mivel elsőben nem örömest mennek, a szárnyával megütö- 
geti és az orrával meg is véresíti: hasonlóképpen kell a szüléknek 
chelekedni fiókkal, kik a tudománnak szép világosságára, a tudat
lanságnak setét fészkéből, egyébként nem akarnak menni, hanem 
ha a vereség ösztönözi őket. Mert, a mint Salomon mongya : 
Bolondság köttetett a gyermek szíréhez, és a fegyelemnek vesszeje 
elkergeti azté) Azokáért a szülék, kik a vesszőt kíméllik a gyer
mekektől és mód nélkül kedveznek nékik, hasonlók a majmokhoz, 
kik a, melly fiokat leginkább szeretik, sok ölelgetésökkel megölik.

Ne véllyék pedig a szülék, hogy a gyermekek pokolba nem 
mehetnek: mert gyakorta, a kiknek természet szerént elégséges 
idejek és okosságok nem volna, a vásottság és gonosság helyére 
hozzá.3) Azokáért chodálkozom némelly szüléken, kik a gyerme
kektől rút beszédet, szitkot, vagy káromlást hallván, nemchak 
meg nem büntetik, hanem ugyan nevetik is, — azzal mentvén 
őket, hogy nem értik, mit mondanak, és ha tudnák, nem monda
nák, - mert igen megclialatkozhatnnk az időhöz képest. Rette
netes példát ír 8z. Gergely egy ötesztendős gyermekről, melly 
ő idejében Rómában történt. Noha, úgymond, el kell hinni, hogy 
minden rnegkereszteltetett gyermek, ha gyermekkorában meghal, 
mennyországba mégyen: de azt nem kell hinni, hogy minden 
apró gyermek, a ki szólni túd, oda mégyen : mert némelly kis gyer
mekeknek a mennyország kapuja a szüléktől bététetik, ha gono- 
szúl neveltetnek fel tőlök. Mert egy embernek, három esztendő

*) T. i. : pőre. uyát a. vásottság és gonoszság pó-
*) Prov. 22, 15. tolja; vagyis: noha fiatalok, de
3) T. i . : koruk és eszük hiá- romlottak.



124

előtt, e varasban, ötesztendős fia volt, a mint alítom, bit test- 
szerént fölötte igen szeretvén, gondviseletlenííl nevelt fel, és ha 
valami ellene való dolog történt, legottan káromkodott. Ezt mi
dőn ölében tartotta az attya, látta az ördögöket, hogy hozzája 
jöttek és rettegve nézvén őket, kezde a gyermek kiáltani: Ments 
meg atyám, ments meg. Kitől kérdvén az attya, mit látna ? 
A gyermek azt felelte : Szereehenek jöttek, kik el akarnak vinni. 
És azt mondván, káromlá az Istent, és lelkét kiadá. Mert hogy a 
mindenható Isten megmutatná, michoda vétekért adatott ollyan 
hóhérok kezébe, a mellyért az attva, éltében, nem akarta megfed- 
deni, megengedte, hogy halálakor is megújítaná a z t; és hogy, a 
ki káíromló lévén, az Istennek hosszú tűréséből, sokáig élt, azon 
Isten ítéletiből a káromlásban halna meg: hogy az attya meg- 

• ismérné vétkét, és megértené, hogy a gyermek lelkére gondot 
nem viselvén, nem kichíny bűnöst nevelt a pokol tüzére. Hallyák 
ezt az atyák, kik apró fióknak minden lator,ságát játéknak tarttyák 
és tréfára vészik. Gondollyák meg a keresztyén szülék, hogy: 
A Iá az övéire, én főképpen házauépére gondot nem visel, a hitet 
megtagadta, és a hitetlennél alábbvahí.') De mit mongyak ? Még 
a hitetlen pogányok is jól értették, hogy az atyának gondot kell 

’ fiaira viselni. Diogenes, a mint Laertius írja, látván egy ifjúnak 
chintalanságát, az attyát ütötte meg : jelentvén, hogy ő a fia vét
kének oka, kit nem jól tanított. A lacedremoniusok pedig, Plutar- 
chusnál, midőn két atyafi között visszavonyás támadott volna, az 
attyokat büntették meg, kinek gondviseletlensége miatt történt a 
vétek, és a sz. írás is azt jelenti, a Héli páp büntetésével.

H a« madszob : tartoznak az atyák a fióknak tisztességes táp
lálással, az ő állapattyok szerént,aj sőt azzal is, hogy örökséget 
szerezzenek nékik. Azokáért méltatlan fogással élnek némellyek, 
azt mondván, hogy a mint nékik nem maradott attyoktól, ok is 
úgy nem igyekeznek fióknak hagyni. Kiknek én azt felelem, hogy 
ha az ő*attyoknak nem volt abban módgyok, méltatlan vádollyák 
őket: ha pedig volt, nem méltó azoknak vétkét követni; mivel
hogy kiki magáról ád számot és maga terhét viseli. Tudom, hogy 
gyakorta, a kikre sok marad, többet ahoz nem keresnek, hanem 
azt is elvesztegetik. De azt azok chelekeszik, kiket a szülék isteni 
félelemre nem oktattak, megelégedvén azzal, hogy temérdek kin
őhet takartak nékik : a kik pedig istenifélelemre taníttyák fiokat, 
arra is megtaníttyák, mint kellessék jól élni a gazdagsággal; a 
mint Tóbiás, ki úgy vagyon,3) hogy elkűldötte a fiát az adós
ságért, de azt is megmondotta, hogy alamizsnálkodgyék és a gaz-

ä) I. Tim. 5, 8.
2) T.i.: tehetségűk v. vagyonuk szerint; állásukhoz v. rángj okhoz illően.
3) T. i . ; igaz ugyan.



»tagsággal jól éllyen. Mindazáltal senki nőm tartozik lelkének sérel
mével fiainak gazdagságot, szerezni, mint az uzsorások chelckesz- 
nek: mert semmi okon nem szabad gonoszt clielekedni, hogy 
valami jó követközzék.

IT. I1KKZK.

Lássuk már azt is, mivel tartoznak a fiák az atyáknak: 
mellyel; az evangélista rövid szóval jelentett, azt mondván a 
Jésusról, hogy szüléinek engedelmes volt. Melly egynéhány dol
got foglal magában, mollyeket maga példájával szépen megmuta
tott Jósef, a jámbor Jákob pátriárkának szerelmes fia, kit méltó 
minden keresztyén fiáknak követni.

E lső az volt, hogy megjelentvén magéit a báttyainak, mond
ván : Kn milliók a Jósé/, legottan azt kérdette: Fl-e met) az én 
atyám '.1') Melly nagy szeretetnek jele volt, mellyel legelőször is 
tartoznak a fiák az atyáknak. Mert, minthogy ninch kedvesb dol- 
gúnk életünknél, mellyet, Isten után, szüléinktől vöttünk, méltó 
hogy őket kiváltképpen szeressük. Erről szép példáink vannak, 
még a pogányoknál is. A többi között, Croesus királynak tenné· 
szet-szorént néma fia, látván, hogy egy vitéz az attyát meg akarta 
ölni, megszólalt, és az attyát haláltól megmentette. Az athénási 
Címon pedig az attyát, Miltiadest, maga rabságával mentette 
meg a, fogságból. Grimanus kardinálról is azt írja Egnatius, hogy 
az attyáért kész volt fogságba menni. Fulgósus azt írja egy tolé- 
tumi ötvös fiáról, hogy megértvén az attyának halálos sententziá- 
ját,'-’) nem szűnt meg a sírással való könyörgéstől, mígnem mog- 
nyerto, hogy őtet öllyék meg az attyáért. Alexiusról pedig, a kon
stantinápolyi chéiszéirnak Isáknak fiáról, azt írja, hogy midőn a 
báttya istentelenül Isákot. megfosztotta volna országától és Szeme 
világától, fegyven-el orszéigába lielyheztette ; és noha minnyájan 
úgy köszöntötték mint cliászárt: mindazáltal azt a nevet, a biro
dalommal eggyütt, az attyának engedte. Szégyenűllyenek meg 
azért a gonosz fiák, kik szüléjüknek halálokat kívánnyák, vagy 
rajtok tött hossz óságokkal életüket megrövidítik. Nyilván nem 
örvendezhetnek Sz. Ágostonnal, ki, midőn az annyának utolsó 
betegségében körűle forgolódnék, azt hallotta az annyától, hogy 
soha kemény szót tőle nem hallott maga ellen, és megvallya, hogy 
az ő tisztelete semmi volt, az annyának szolgálattyához képest, és 
buzgósággal könyörgött érette halála után is.

M asodszob : Jósef az attyát Kánaán főidéből Egyiptusba hítta,

l) Gén. 45, 8.
T. i . : értesülvén v. meghallván, hogy atyját halálra ítélték.
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minden házanepével, hogy jobban táplálhatná, és Így üzent néki: 
Az Isten engem Urává tött egész Egyiptus földének, jó j alá hoz
zám, ne késsél, és lakjál Gessenfoldén, és mellettem lészsz te és a 
fiald és a fiaidnak fiai, a juhaid és a chordáid és valamivel hírsz. 
Es ott táplállak téged.1) Jelentvén, hogy a bak tartoznak szüléjü
ket táplálni szükségükben; minthogy azok is táplálták őket és 
nagy munkával feltartották. Azokáért Űrünk keményen 'meg- 
feddette a fariseusokat, kik azt tanították, hogy a fiák nem tar
toznak attyokat táplálni, chak a templomba vigyenek áldozatot; 
a mivel attyokat táphálnák, azt a templomra fordítván. Az anya- 
szentegyház pedig a szűkölködő szüléknek fiait szerzetbe nem 
ereszti, sőt a szerzetből is kiküldi, hogy gongyokat viselhessék. 
Emlékezetre és követésre méltó példát ír Valerius Maximus a 
Cimon leányáról, ki a fogságban lévő vén arttyát tejével táplálta. 
IJasonlót ír Plinius is egy szegény asszonyról, hogy az annyát, 
kit éhhel akartak megölni, életében m egtartaná; mellyel azt 
nyerte, hogy a bírák megengedték halálát. Tellyességgel külörn- 
böző példáról emlékezik Thomay Canti pratensis : mert a ki az 
attya előtt elrejtette volt a sült ludat, azután enni akarván abban, 
egy rút varasbékát talált a mellyen,") mellyet elakarván arról rázni, 
az orczájára ugrott és úgy hozzája ragaszkodott, hogy semmi okon 
el nem vehették, és ha valaki a békát megütötte, az ember nagy 
fájdalmat érzett szívében. Megrémülvén az ember, keserves szív
vel a püspöknek megvallotta vétkét, ki penitentziáért azt háttá 
neki, hogy a Normannia és Gallia várasit felfödött orczával el
járja és mindenütt beszéllyo a dolgot, hogy a fiák példát vévén 
'róla, tisztelnék szüléjüket és hálaadók lennének nékik, Hasonló 
példát ír Cmsarius is, és talám ugyanazon t. Jól meggondollyák a 
fiák Salomonnak ama mondását: Λ ki elvonszon valamit az attyá- 
tól és árnyától, és azt monyya, hogy az nem hím, részese a gyil
kosnak.3') Elvonszon, .úgymond, vagy nem adván nékik, és éhhel 
megölvén: vagy alattomban ellopván, és elvesztegetvén. Efféle 
fiák alábbvalók némelly oktalan-állatoknál is : mert, a mint az 
első prédikátzióban megmondottam Sz. Ambrusból, az eszterag 
megvénhedett szüléit táplállya, és azont írja Plutarclius az orosz
lánról. Hasonlók pedig a balgatag chirkékliez : mert a tyúk olly 
szorgalmatos a chirkéinek táplálásában, hogy maga koplalván, 
azoknak eledelt keres: a chirkék pedig elfeledkezvén arról a nagy 
szeretetről, mihelyen magokra gondot viselhetnek, olhadgyák 
annyokat, semmi gondot nem viselvén reája. Hasonlóképpen 
némely szülék magok koplalásával táplállyák és ruházzák fiokat, 
kik szárnyokra kelvén, elhagyván szüléjüket, semmit nem gon- *)

*) Gén. 45, 9. 10. 2) T. i . : a lúd mellén. 3) Prov. 2K, 24
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dóinak vélek. Sot hasonlók az Öszvér chitkóhoz, melly jól meg
szopván az annyát, óldalba rúgja és elmégyen tőle.

Hogy ha tartoznak a fiák szűléjöket testszerént táplálni: 
sokkal inkább lélek-szerént, minthogy ők is a szerént tápláltatta- 
nak tolok, midőn megkereszteltették őket, imádságra, isteniféle
lemre és minden jóra tanították. E kötelességnek pedig úgy tesz
nek eleget, ha gyakorta imádkoznak érettök, halálok óráján lelki 
orvosokat szereznek nékik és a szentségekben részesíttetik, halá
lok után is alamizsnát adnak érettök, testamentomokat bétellye- 
sítik, főképpen ha valamit a szegényeknek és templomoknak hat- 
tak, és ha mi másé vagyon nálok,1) azt éppen megtérítik : hogy a 
más világon ne szenvedjenek érettök, hanem segóttessenek imád
ságokkal.

H armadszor: .Tósef az a tty á t tisz te lte  és m egböeh ííllö tte . 
M ert m időn Jákob  elk tíldö tte  vóína J ú d á t  Jósefhez, hogy  jö v e te 
lé t h írré  te n n é : Eleibe ment az attydmJc. . .  nyakára borúit, és az 
ölélgetés között sírt?) Salom on k irá ly  is eleibe ment az annyának, 
és imádta ötét. . .*) és a királyi székben jobbkese felé Hitette.*) E zt a 
böchűlle to t a  szo rgalm atos gondv ise lésért m egérdem lik  a  szülék, 
m ellyet akkor m u ta tta k  m eg leg inkább , m ik o r a gyerm ekek m a 
gokkal jó teh e te tlen ek  lévén, nagy  b a jt szerzettek  nékik  és sok 
büdÖHségöket nyele tlék  el vélek. E zt a  böch ű lle te t a  pogányoknál 
is feltalállynk. M ert L iv ius az t ír ja  egy C orio lánus nevű  róm ai 
fő em berről, hogy m egharaguván  a ró m ai h á lád a tlán  népre, sem 
a követek, sem  a papok m eg nem  e n g e sz te lh e tté k : han em  az 
annya, V etúria , a  m enyével és unokáival m en t a tábo rába . K it 
m időn  C orio lánus m e g 'a k a r t  volna ölelni, n em  e n g e d te ; hanem  
azt m o n d o tta  nék i : L égy  veszteg addig, m íg  m egértem , h a  e llen 
ségem hez jö ttem -e , vagy fiam hoz ; és ha  rabod  vagyok-e tá b o ro d 
ban, vagy anyád. H allván  ezeket C oriolanus, m egölelő az a n n y á t 
és m onda n e k i : M eggyőzted harag o m at, és d iad a lm a t v ö tté l ra jta . 
Es K óm ára fo rd ítván  beszédét, m o n d a  : H azám , n o h a  m é ltán  g y ű 
löllek, m indazá lta l ennek  kérésére  m egengedek.

Ez olly nagy kötelesség I s te n  e lő tt, hogy a  m aga  tisz te le tit 
is ezzel á lla ttya , m ondván  : A fiú tiszteli az attyát és a szolga az 
ő  urát: ha azért é n  Atya rogyok, hol az én tiszteletem l 5 ) É s a  tíz- 
parancholatban , a háro m  p aran ch o la t u tán , m ellyek az Is te n  tisz 
te le tit paranchollyák , a negyedik , m elly  szü lé inknek  tisz te le tit 
paranehollya. Salom on is, a Példabeszédekben , az is ten i tisz te le t

’) T. í . : ba valami olyan van 
náluk, a mi a másé.

2) Gon. 46, 2».
3) A Vulg.-ban: adoravitqne

eam. Károlyinál: meghajtván ma
gát előtte.

j  III. Reg. 2, 19.
") Malach. 1, 6.



után,1) az atyák s anyák tiszteletiről szólt. Sőt Valerius Maximus 
is azt írta, liogy az isteneken és a szüléken tött bosszúság igazéin 
azon 2) büntetés alá vettetett. Okát adgya ennek Hz. Ágoston, ma
gyarázván Sz. Pálnak mondását, ki azt írja, hogy az Istentől 
neveztetik minden atyaság mennyekben (ín a Jóidéin,3) én azt inon - 
gya, hogy az embereknek első és fő attyok az Isten : a több atyák 
pedig helytartói és ntánna valók. Azokáért miképpen hogy a ki a 
király tiszttartóját bosszúsággal illeti, úgy bflntottotik mintha a 
királyt illette volna bosszúsággal: ózonképpen a ki a fő Atyának 
helytartóját hosszúsággal illeti, méltó ollyan büntetésre, mellyel, 
az érdemel, a ki az Istent illeti hosszúsággal. Es a ki a király 
helytartóját meri bántani, künnyen a. királyt is megbántaná,: 
Ózonképpen, a mint Sz. Nazianzénns mongya, künnyen meg- 
tagadgya az Istent, a ki az attyát megtagadgya. Innét, mongya a, 
Bőleh is: A ki az Urat féli,, tiszteli, a szüléit, és mint uraim  k, 
iígy szolgál azoknak, a Idl, ötét, nemzetté!, : 1) jelentvén, hogy 
eggyfttt jár mind a kettőnek tiszteleti, lés az Isten őmaga mon
datik büntetni azokat, kik a szüléjük ellen vetnek ; a mint azon 
Bőleh mongya: Megátkoz!at,ott az Istentől, a ki megkeseríti az 
annyátlj Ezt az átkot jelenti Salomon, mondván: A szemel, 
inelly megrMfoU-ya· az attyát és a maiig niegútállya az ö a,anyának 
szülését, vájják ki azt, a patakok holttá és egyél: meg azt a sasok 
fiai.3) Holott azt, vedd eszedbe, hogy, ha csak a szómmal való 
megchúfolás is olly nagy bíintotest, érdemel, mit érdemel az, a ki 
kezével, vagy más módon megsérti szüléit? a mint a pogány 
Cicero is megismerte, emlékezvén mind a kettőről.

Kérdené valaki: Mint, kell érteni a Salomon átkát ? Felelet.. 
Vannak, kik a hollókon és a sasok fiain az ördögöket értik. 
Mintha azt mondotta volna: Afféle fiat az ördögök emészszeuek 
meg. Nyilván Sz. .Torónymus és Arauyszájn Sz. János hollóhoz 
hasonlíttyák az ördögöt, és gyakorta holló képében jelenik meg, 
a mint sok példákkal bizonyíttya Ulysses Aldrovandus. A sasok 
fiai is hasonlók az ördöghöz, az ő ragadozó prédáié,sokért, a mint 
Clemens Alexandrinusból tanúllynk. Es mind a holló, s mind a sas 
azért példázza, főképpen az ördögöt, hogy a dögre, vagy holttestre 
siet, és azzal hízik, és azt nagy messze megérzi és, a mint nemei- 
lyek mongya,k, még élévé is, úgy hogy a meghalandó állatokhoz 
közel forgódnak, várván a prédáit. Azt is bizonnyal írják, hogy a 
hollók legelsőben is a szemet, vájják ki. és azt a falatot igen ked
vellik, a sasok pedig a szívet. Azokáért afféle fialt a hollóknak és 
sasoknak adatnak, hogy szemüket és szívókét kivájják: mert.

U T. i . : az Isten iránt való ") Epli. 1Í>. ·'■) Vers. IS.
tisztelet után azonnal stb. 4) Eccli. ü, K. Prov. IIO, 17.

2) T. i. : igazságosan ugyanazon.
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mintha szemek nem volna, szüléjüket, nem ismerik; és mintha 
szívok nem volna, nem szeretik őket. Továbbá az akasztófán való 
halált kíváimya Salomon a gonosz fiáknak, mivelhogy a hollók 
azok1) testére sietnek; úgy hogy, még a sz. írásban is, a ki azt 
álmodta volt, hogy a fején való kosárból a madarak öttek, har
madnapra felakasztatott.-) Es nem ok nélkül fosztatnak meg 
a főidben való temetéstől: mert a főidet a bőlchek közönséges 
anyának tartyák, ki mindnyájunkat kebelébe fogad. Azokáért, a ki 
a tulajdon annyát megbántva, nem méltó, hogy a közönséges 
anyának jótéteményében részesűllyön. Annakfölötte, minthogy a 
hollók és sasok hosszúéletűek, azoknak adatnak a gonosz fiák : 
kik, ha jók lőttek volna, hosszúéletűek lőttek volna. Továbbá azon 
madarak a vérszeréntvaló atyafiság ellen ehelekesznek: mert 
e fiukat az anyák, és ezeket amazok üldözik, és egymás ellen 
kegyetlenkednek. Azokáért, minthogy a gonosz fiák is azt cheleke- 
szik, méltók, hogy a hasonló rú t állatok rút halállal végezzék 
ki őket.

Kérdené mégis valaki: Mi okért vét illyen rút átkot Salomon 
az illyetén fiakra ? Felelet. Miképpen hogy az Isten ellen való 
véteknek nehéz voltát az Istennek méltóságából és a mi alávaló- 
ságunkból fontollyuk : hasonlóképpen gondolkodhatunk az atyák 
ellen való vétkekről is ; mert, ha az atyákat a fiákkal egybevettyük, 
azt talállynk, hogy az atyai méltóság és a fiúi alávalóság között 
fölötte nagy köz vagyon, és, a mint Aristoteles jól mondotta, a 
természetnek törvényéből, a fiák mindenkor az atyák birodalmá
ban vannak, úgy hogy akármint nevekedgyenek is a méltóságban, 
az atyai birodalom alatt marad a fiú. Azokáért fölötte nagy vétek 
a szüléket megbántani, és nagy büntetést érdemel.

Negyedszer : Josef engedelmes volt az attyának, nemehak 
mikor az atíya házánál volt és a báttyaihoz küldetett az attyától, 
hanem mikor Egyiptusnak fejedelme volt is ; mert az attya parán- 
cholattyának engedvén, ötét nem Egyiptusban, hanem Kánaán 
főidében temette. Tudták ezt a báttyai: azokáért az attyok halála 
után, félvén, hogy a rajta tölt régi hosszúságot megtorollya, hoz
zája küldöttek, mondván: Az atyád megparancholta· nekünk, 
minekelőtte meghalna, hogy ezeket mondanák néked ő szavával: 
Kérlek, hogy feledkezzél el az atyádfiainak vétkéről és a, bűnről és 
gonosságrol, mellyel ehelekedtek rajtad: m i is kérünk, hogy a te 
atyád· Istene szolgáinak hochdsd meg e hamisságot.") Es meg sem 
chalta őket a reménsóg. Nagy engedelmesség volt a Kekabltákban 
is ; kiket a boritalra nem vehettek, az attyoknak Jonadabnak 
parancholattya ellen. Kiknek példájával feddi az Isten Jeremiás 
által az ő népének engedetlenségét.4) Ennek az engedelmességnek

J)T .i.: az akasztottak. '*) Gén. 40, 22. 3) Gén. 50, 10.17. 4) Jer. 35, fi.
9Káldi. Egyházi beszédei.
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szép okát adgya Sz. P á l: *) Fiák, úgymond, engedgyetek a szüléi
teknek: mert azr kellemetes az Urnái?) És: Fiák, engedgyetek a 
szüléiteknek az Urban : mert ez méltó dolog?) Nyilván méltó dolog. 
Először: mert a szülék is sok dolgokban engednek a fiáknak és 
kedvök szerént chelekesznek. Másodszor méltó dolog : mert az 
Isten kívánnya és paranchollya. Azért mindgyárt után na veti 
Sz. Pál a parancholatot: TiszteUyed az atyádat és az anyádat, 
melly az első paraneholat. az ígéretben: hogy jól légy, és hosszú 
életű légy a földön. Első parancholatnak mongya az ígéretben: 
azaz első a parancholatok között, a melynek megtartásáért magán- 
való ígéretet tött az Isten és igen illendő ígéretet: mert a fiák, a 
kik szüléjüknek a tőlök vött életért hálaadók és azért tisztelik 
őket, méltó, hogy azon életben sokáig megmaradgyanak. A fiák, 
úgymond Sz. Tamás, életet attvoktól vésznek, mint a vitézek 
jószágot fejedelmöktől. Azért a mint ezek megérdemlik, hogy 
bírják a jószágot, míg a hívségben megmaradnak: úgy a fiák is, 
valamíg az attyokat tisztelik, érdemlik, hogy éllyenek ; és a mint 
a pártütő vitézek megfosztatnak a jószágtól: úgy az engedetlen 
fiák is az élettől.

Mondaná valaki : Gyakorta az engedelmes fiák rövid életűek : 
tahát azok nem vészik az ígéretet ? Abulensis azt feleli, hogy az 
attyát tisztelő fiú, ha hamar meghal is, sokat é l t : mert az idő 
nem a henyélésnek mértéke, hanem a munkának és jó cheleke- 
detnek: a minémű ifiúról emlékezik a Bőleh, mondván : Rövid 
időben vége lévén, sok időket töltött hé: mert kedves vált az Isten
nek az ő lelke.1) Sz. Jerónymus azt feleli: Midőn az Isten az írás
ban világi jókat ígér, ha azokat meg nem,adgya, jobbakat ád éret
tük, tudn’illik lelkieket és mennyeieket. így mongya Dávid :6) Ifiú 
voltam, és megvénhedteni; és nem láttam, hogy az igaz elhagyatott 
volna, sem hogy az ö magva. kenyeret keresett volna ; ®) maga tud- 
gyuk, hogy az igaz Lázár kúldúlásra jutott és sok mártyrokat az 
éhség és egyéb nyomorúság fogyatta el. Do akkor az Isten a testi 
kenyérért lelkit és mennyeit adott nékik, a békesógestűrést és a 
mártyromságnak koronáját; melly meghaladgya a testi kenyérnek 
jóvóltát. Végy példát: valamelly napimunkásnak egy garast 
ígérsz, de vészed eszedbe, hogy ha pénzt adsz néki, vagy a kor-

x) Col. 3, 20.
2) A Vulg.-ban: Filii obedite 

parentibus per om nia: hoc enim 
placitum est in Domino. Káro
lyinál : Ti magzatok engedelme
sek legyetek a ti szüléteknek m in
denekben : mert ez az Úrnak kedves.

8) Eph. 6, 1—3.
4) Sáp. 4, 13. 14.

5) Ps. 36, 25.
e) Azaz : szűkölködött volna. 

A Vulg.-ban: Non vidi justum 
derelictum, nec semen ejus quae
rens panem. Károlyinál: Soha 
nem láttam, hogy az igaz elha
gyatott volna és az ő kenyér- 
kereső magva.
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okomén tnegiszsza, vagy a kártyán eljádza; azt is látod, liogy 
nagyobb szüksége vagyon egy jó köntösre : ha köntöst adsz néki 
fogadásodnak eleget tészsz, sőt azt meg is haladod ; és nem pana- 
szolkodhatik, ha a garast meg nem adod néki.

III. ItÉSZR

De azt is eszünkbe kell vennünk, hogy Sz. Pál nem akármink 
mongya a fiáknak, hogy az attyoknak engedgyenek, hanem az Úr
ban : azaz az Úrért, a ki azt parancholta: avagy az Úrnak akarattya 
és törvénye szerént. Es ha az ellen parancholnak: nem az Úrban, 
hanem az ördögben parancholnak, és nem tartoznak engedni. 
Üka annak ez : mert az atyák hatalma a fiakon az Isten birodal
mában való részesülés, minthogy ő tőle neveztetik minden atya- 
ság.1) Azért ha külömbet paranchol az Istennél az atya : megszű
nik minden hatalma; mert az ellen chelekeszik, a kitől azt vötte. 
A mint hogy az Ur parancholattya ellen nem tartozunk engedni a 
tiszttartónak, kinek egyéb hatalma ninch, hanem a mellyet az 
Úrtól vött; mellyel nem élhet az Úr akarattya ellen. Innét mon
gya tíz. Bemérd: Egyedül cliak az Isten oka, a miért nem kell az 
atyáknak engedni ; mert ő mondotta: A ki attyát vagy annyát 
inkább szereti, hogysem engem, nem mélt,ti hozzám.'1) Továbbá, töb
bet vöttünk az Istentől, hogysem a szüléinktől: azokáért többel is 
tartozunk az Istennek, és inkább kell néki engednünk. Ezt sok 
atyák meg nem gondolván, ha a fiók az ő akarattyok ellen enged 
az Isten hívatsillyának, azt vítattyák, hogy a negyedik parancho- 
latot megszegte; holott annak a parancholatnak az Istenért és 
nem Isten ellen kell engednünk, hogy, a mint Urunk mondotta a 
mái evangéliomban, azokban légyünk foglalatosok, mellyek a fő 
Atyánké. Erről a dologról még a pogányokban is sok szép példá
kat találunk : mert azt írja Plutarchus egy Acrotátus nevű okos 
fő emberről, hogy midőn az ő szüléi hamis dologban kívánták 
volna az ő segótsógét, nem engedett az ő kívánságoknak, és szép 
okát adta : Ti, úgymond, engem az igasságra neveltetek és a hazám 
törvényinek adtatok: azokáért inkább azoknak igyekezem en
gedni, hogysem nektek. És minthogy azt akarjátok, hogy jót ché- 
lekedgyem, - az pedig a jó, a mi igaz, — a mit akartok, meg
növelem : a mit pedig mondotok, nem chelekeszem. És így okoson, 
mind a hamis dolgot megvetette, s mind a szüléi igyekezetinek 
és akarattyának eleget tött.

Ezenkívül tartoznak a fiák engedni az attyoknak, hogy áldo
mást vegyenek tölök és átkoktól megmenokedgyenek: mivelhogy

. L) Eplx. 3, 15. *) Matt. 10, 37.
9*



az atyáknak mind áldások, s mind átkok igen foganatos; és. a 
mint a Bőlch mongya : Az atya áldása, megerőssíti a fiák házait: 
az anya átka pedig kirontya a főndamentornokat.1) így láttyuk, 
hogy a mivel Noé megáldotta Semet és Jáfetet, megadta az Isten. 
Foganatos volt a vén Tóbiás áldása is, mellyel a fiát megáldotta; 
és a Matatiás áldásával a Makabeusok erőssek lőttek a hadban. De 
az átoknak is hatalmas ereje vagyon, a mint kitetszik a Noé átká
ból Iíám ellen, a Jákobéból Bitben ellen és Simeon s Lévi ellen. 
Rettenetes példát olvasunk Sz. Ágostonnál eggy anyáról, ki tíz 
fiait megátkozta, és legottan iszonyúképpen reszketni kezdettek ; 
és az egész római birodalomban bujdosván, kettő közzűlök meg
gyógyult a Sz. István ereklyéinél. Egyebekről is olvasunk titkokat, 
mellyektől őrizkedni kell mind a fiáknak, s mind a szüléknek.

Végezetre, hogy minnyájan készek legyenek attyokat tisztelni 
és azoknak engedni, az Isten, a bőlch Ecclesiasticus által, kilencz 
rendbéli jókat ígér a szófogadó fiáknak : elsőben : testi és lelki gaz
dagságot : *) A mint, úgymond, a ki kinőhet gyűjt, úgy a ki tiszteli is 
az annyát?) II. Hogy boldog lészen a jó fiakért: A ki, úgymond, 
az attyát tiszteli, örvendez a fiákban.*) III. Hogy imádságát az 
Isten meghallgattya: Es, úgymond, az S imádságának napján 
meghaUgattatik.6) ÍV. Hogy hosszú életű lészen: A ki, úgymond, 
az attyát tiszteli, hosszá életű lészenfj V. Hogy állandó maradéka 
lészen: Az atya áldása, úgymond, megerömti a fiák házait.'1) 
VI. Hogy dicliőséges lészen : Az ember dichősége, úgymond, az 
altijának tiszteletiből á ll; *) mivelhogy a tiszteletes atya dicliősé- 
gessé tészi a fiait, és mivelhogy az attyát tisztelő fiú magának min
denek előtt böchűlletet nyer. VII. Hogy a nyomorúságnak, vagy 
háborúságnak idején megszabadúl attó l: Az atyának adatott ala
mizsna nem lészen elfelejtve, . . .  és a háborúságnak napján emléke
zet lészen rólad.9) V ili. Hogy a bűnei megbocháttatnak: Mint a 
fényes időben a jég, elolvadnak, úgymond, a te bűneid.1'1) IX. Hogy 
az Istentől megáldatik, azaz minden jókkal bővségessen megláto
gat tátik : Chelekedettel, úgymond, és beszéddel és minden tűréssel 
tisztellyed az atyádat, hogy áldomás szálljon tőle rétid, és az fi 
áldása végig megmaradgyon.11) Mellyet engedgyen a kegyes Isten 
minden istenfélő és szűléktisztelő fiáknak, az ő szent Fiáért, ki 
testi szüléit is valóságoson tisztelte. Amen.

’) Eccli. 3, 11. 
a) Eccli. 3, 5.
8) A Vulg.-ban : Sicut 

qui tliesaurisat, ita et 
qui honorificat matrem 
suam. T. i . : olyan m int

az, a ki kincset gyűjt, 
a ki tiszteli anyját.

‘) Vers. fi.
6) Ibidem.
*) Vers. 7.

'I Vers. 11.
“) Vers. 13.
!') Vers. 15. 17. 

lu) Vers. 17.
X1) Vers. 9. 10.



VÍZ KERESZT UTÁN IV. V A SA I IN Λ TI M Á S O D IK  B E S Z É D .

( M á t .  « V .  18,  « 1— 27. )

Midőn az Úr angyala Gedeonnak azt mondotta volna : Az Ur 
veled, legerössebb férfiú ; l) Gedeon azt felelte: Kérlek Uram, ha 
felünk az Ur, miért környékezlek merj minket mind ezek.1 Cho- 
dálatosnak tetszett Gedeonnak, hogy szélvész támadhat, a szelek 
Urának jelenlétében. Hasonlóképpen az apostolok chodálkozva 
kérdezhették volna okéit a nagy háborúnak, melly miatt cliaknem 
elmerült a hajó, melyben őmaga a Kristns aluva nyugodott; ki 
sok chodatételokkel már azelőtt megbizonyította volt isteni erejét 
és a teremtett-állatokon való telly es uraságát. Nem kétlem, hogy 
most is sokan »ápolódnak a hívek ellen támadott sok zűrzavaro
kon ; egyfelől meggondolván, hogy az Isten fogadása azt tartya, 
hogy mindenkor vélek lészen, szemeit rólok el nem fordíttya, 
szárnyai alól el nem bocháttya és mint a szemefényét megoltal
mazza : másfelől pedig, látván, hogy mostan mondhattyák valóban 
a hívek Sz. Pállal: Semmi nyugodalma ninch a mi testünknek, 
hanem mindem háborúságot szennaiunk : kívül harczok, belől félel
mek ; *) avagy Dáviddal: léi az l ér,. . .  hogy chak egy lépésnyire vá
gyául: (hogy így gztülyak) én g a halálé') Melly panaszolkodás, ha 
a hitnek fogyatkozásából sziirmazik, méltó megfeddésre; mivel
hogy Urunk az apostolokat is megfeddette azon okból, mondván : 
Mit féltők kichinyhitüek l *) avagy: Miért vattok félénkek í még 
sineh-e hitötök U’) avagy: Iíol vagyon a ti hitötök U) Nem hogy 
tellvességgel semmi bitók nem lőtt volna, hanem hogy, a mint 
Sz. Ágoston mongya, a hitet meghaladta a félelem; holott 
nagyobbnak kellett volna lenni a hitnek a félelemnél. Melly 
dologról ezennel többet szóllok.

/. Megmutatom, michoda fogyatkozás lőtt légyen az aposto
lok hitiben.

II. Megbizonyítom, hogy az igazak vígadnak a háborúságban.
III. Megmondom,, miben mutassa meg magát az igaz barátság.

3I I. Reg. 20, 3.
“) Matt. 8, 2«,

J )  l u d i c .  ( > ,  12.  13.  
"I Π. Coi'. 7, 5.

’) Maré. 4, 40. 
') Luc. 8, 2ó.
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I. RÉSZE.

Kétképpen hihetünk valamit: először, ó'magában : úgymint, 
hogy a Kristus Isten fia, feltámadott, mennybe ment. Másodszor, 
másban, vagy más ereje á lta l: úgymint, a ki a Kristust Isten 
Fiának hiszi és hogy halottat támaszthat, ennek erejével azt is 
hiszi, hogy a vakot és sántát meggyógyíthattya. Az apostolok a 
szélvész előtt a Kristust Isten Fiának hitték, és annak erejével 
azt is hitték, hogy attól aluva is megszabadíthattya őket: de mint
hogy a szélvész előtt arra való alkolmatosságok nem volt, hogy azt 
őmagában is hinnék, az elérkezvén, hinniek kellett volna. Es mivel
hogy azt nem chelekedték, Urunk megfeddötte őket; mintha 
azt mondotta volna : Midőn elhittétek, hogy én Isten Fia vagyok, 
annak erejével ezt is hittétek: mi módon nem hiszitek taliát most 
azt őmagában, a mit ezelőtt másban, vagy másnak erejével hitte
tek ? Megfeddötte azért őket, mind a fölöttébb való félelemért, s 
mind a kichiny és megfogyatkozott hitért, melly a félelemből 
származott. Mert gyakorta hiszszük, hogy valami meglehet: de, 
midőn a veszedelemben forgunk, a félelem vagy a hitben fogyat- 
koztat meg, vagy kételkedtet a dolog felől, a mint itt is történt, 
és azt jelenti Urunk, mondván : Mit féltök kichinyhitűek ? első
ben a félelemről feddvén meg őket, mint a hitben való fogyatko
zásnak okáról. Azokáért nem egyáltallyában a félelemért feddötte 
meg őket, mert az természetszeréntvaló dolog: hanem hogy a 
fölöttébb való félelem a hitet megtántorította berniek, a mint 
Sz. Márknál a görög bötííből kitetszik : melly annyit tészen, m in t: 
Miért féltök annyira ? vagy : Miért féltök így ?

Ebből igen hasznos tanúságot vehetünk. Azt alíttyuk néha, 
hogy az Ur elalnván, üdvösségünk ügye utolsó veszedelemre jutott 
a sok gonosz társaság miatt, avagy az anyaszentegyház hajótskája 
a sok tévelygésnek háborúi miatt. Kell-e azért félni ? Kell, de nem 
a hitnek fogyatkozásáig, avagy az Istenben való bizodalommik 
megtántorodásáig: hanem hogy a hit inkább gyarapodgyék, hogy1) 
ezt a Kristns megjövendölte, és a bizodalora nevekedgyék : tudván, 
hogy a ki ezt megjövendölhette, segétséget is adhat, minthogy 
meg is Ígérte, és azt rövid, de hatható igékkel megjelentötte, 
mondván: Ezeket szólottám nektek, hogy énhennem békeségtek 
légyen. E  világban szorongatdstok lészen (ihol az elsőnek megjelen
tése) : de bízzatok, én meggyőztem e világot.") Ez a segétségnek 
megígérése, melyből támogatnunk kell a bizodalmát. Ebből azt 
hozhattyuk ki, hogy a háborúságok az istenfélőkben a reménséget 
nemchak nem fogyattyák, hanem ugyan nevelik is és erőssítik. Az- *)

*) T. i. : a hogy v. a mint., 2), Joan. 16, 33.
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okáért noha Sz. Pál azt mongya az igaz ember felől, kit terem- 
tett-állatnak nevez, hogy foházkodik és szili,1) minthogy hiúság 
alá vettetett, azaz e világi nyomorúság alá, melly hamar elmúlik : 
mindazáltal azt is mongya, hogy a reménségben megmarad, jobb 
állapatot és az örök boldogságot várván : mert, úgymond, a terem- 
tett-állat is megszalmUttatik a romlandóságnak szolgálattyától, az 
Isten fiai dichóségének szabadságára. Ezeket a reménsóg foglyai
nak nevezi a próféta : “) mert a fogság és nyomorúság reménséget 
ád nékik a jobb állapatról, mellyet két annyinak nevez, azaz 
nagyobbnak a munkánál; nem heában dichekedik tahát Sz. Pál a 
háborúságokban, tudván, hogy a háborúság tűrést szerez, a tűrés 
pedig próbálást, a próbálás pedig reménséget.3) Azokáért mondotta 
Dávid: Ha harez támad ellenem, én abban bízom : *) úgy hogy 
mentői nagyobb a háborúságnak tüze, annál nagyobb a reménség- 
nek lángja. Innét vagyon, hogy az igazak a háborúságban nem 
panaszolkodnak, hanem hallgatnak és az Istentől várnak segét- 
séget, a mint Isaiás jelenti, mondván : Hallgatásban és reménség
ben lészen a ti erősségiek,n) azaz a békeségestűrésben és az Isten 
segétségének várásában.

Efféle hallgatás nemchak az Isten ellen való panaszolkodást 
rekeszti ki, hanem bűneinket is megismérteti velünk, hogy a meg- 
érdemlett büntetést örömest szenvedgyük. Azért mondotta a meg- 
nyomorodott nép a prófétánál: Gyűllyetek egybe, és mennyünk hé 
az erős várasba, és hallgassunk ott: mert a mi Urunk Istenünk 
hallgatásra juttatott minket és epevizzel itatott bennünket: mert 
vétkeztünk az l imáké) Bizony, sokkal hasznosb volna efféle hall
gatás a mód nélkül való jajgatásnál és egyebek ellen való zúgoló
dásnál, azokra vetvén nyomorúságunknak okát, és nem magúnk 
vétkére. Hallyad, mit mond azon próféta: Jó az Ur az őbenne 
bízóknak, az őte.t kereső léleknek. Jó hallgatással várni az Isten 
szabadítását. Jó a férfiúnak, midőn az igát ifiúságától fogva viseli. 
Leül egyedül, és hallgat: mert felnőtte magára. A porba, teszi a 
száját, ha valamiképpen reménség lenned) Mintha azt mondaná: 
Az Isten megsegéti azt, a ki őtet buzgó szívvel segétségűl h íja : 
mert a nyavalyában legjobb orvosság a eilendes reménség az Isten
nek segétsége felől. És ha a gyenge ihat kemény igába fogja is és

‘ ) '1'. i . : vajúdik. Rom. 8, 20—íl 2.
*) Zaeli. 9, PA
3) A Vulg.-ban : Scientes quod 

tribulatio patientiam operatur, 
patientia autem probationem, pro
batio vero spem. ltom. 5, 3. 1. 
Károlyinál : Tudván, hogy a há
borúság békeségestűrést nemz :

a békeségestürés pedig megkísér- 
té s t: a megkísérlés pedig remény
séget.

4) Ps. 2fi, 3.
') Isa. 30, 15. 
e) Jer. 8, 14.
7j Thren. 3, 25—29.
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szüntelen ösztönözi, ne rúgóldozzók, mert az nehézben esik nék i; 
sőt ne chak ne rázza ki az igát nyakából, hanem inkább ó'maga 
ahoz járúllyon és nyakát belétegye, úgy meghajtván nyakát, hogy 
a szájával a földet érje, és úgy várja a következendő segítséget, 
melly jó idején elérkezik. Az Isten akkor mutattya nagyobb ha
talmasságát, mikor nyilván- és jelen való veszedelemből szabadít 
ki bennünket. A mint Sámson, megengedvén, hogy megkötöz
zék kötelekkel, nagyobb erejét mutatta, azokat elszaggatván, 
hogy sem ha meg nem kötözték volna. Es az Isten, meg akarván 
mutatni hatalmasságát, akkor ígért segétséget az ő népének, mi
dőn chaknem utolsó veszedelemre ju to tt: mikor, a mint Isaiás 
mondja : Sírt és elhervadott, a fö ld : megszégyenült a Libanus és 
megrútúlt, és Sárim ólig lőtt, mint a, puszta: és öszverontatott 
Búsan és Karmélus. Akkor mondotta: Majd felkelek, majd meg- 
dichöíttetem, majd felmag asztaltatom.1)

II. KÉSZE.

De nemeliak dicsekednek és hallgatnak a hívek a nyomorú
ságban, hanem örvendeznek is ; a mint Sz. Jakab parancholta, sőt 
Urunk is, mondván : Boldogok vattok, midiin szidalmaznak titeket 
és üldöznek titeket, és hazudván, minden gonoszt mondanak ellenie
tek, mérettem : öriillgetek és vígadgyatok, mert a ti jutalmatok höv- 
séges mennyekben.'2) Ezt valóban megchelekedték az apostolok, 
midőn örülve mentek el a gyiileközet elöl, mivelhogy méltókká lőt
tek a Jésus nevéért gyalázatot szenvedni. *) Méltán mondhatni azért 
az igazról, hogy a pusztítást és éhséget neveti:4) mert az éhség netn- 
chak meg nem emészti őket, hanem ugyan hizlallya és, gyönyörköd
tetvén, nevetteti. Midőn Sz. Ferencz Galliába menne Massseussal, 
egy kútnál leültek ebédleni, és előrakogatván a kúldúlt, kemény 
és penyíszes darabotska kenyereket, nagy víg szívvel intette a tár
sát Massaeust, hogy hálákat adnának az Istennek a szegénsógnek 
ollyan nagy kincliéért. Megkérdő azért Massaaus : Michoda kinek 
volna a nagy szükség, holott sem asztalok, sem borok, sem főtt 
étkök nem volna ? Sz. Ferencz azt felelte : Ez az Istennek nagy 
jótéteménye, hogy minden fogyatkozást ó’maga hozott helyére, 
mind a kenyeret és a vizet, s mind a követ elkészítvén, az ő gond
viselésük nélkül. Kétség nélkül, nagyobb lelki vigasztalást érzett 
Sz. Ferencz abban a nyomorult lakásban, hogysern testi gyönyö
rűséget éreznek a világ fiai a friss lakodalmokban, és azért viga
dott és hálákat adott az Istennek. Egyóbféle nyomorúságokról is 
azt jelenti Dávid, noha homályos beszéddel: / la a sorsok között

l) Isa. ;13, 9. 10. a) Matt. 5, 11. Vi. ") Act. 5, t i . 4) lob, 5, 22.
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alusztok, a galamb ezüstös tollai, ά  a háta vége aranyszínű sárga. 
Midőn a Mennyei a királyokat osztogattya néki, hóval megfeírít- 
tetnek Selmonon: *) azaz midőn rabbá estök, és az ellenség sorsot 
vét reátok, kit kellessék szablyára hánni, vagy örök rabságban tar
tani : akkor bátorságoson fogtok alunni, és olly víg orczátok lészen 
mint a szép leír galambnak tollai, mellyek a verőiéiben arany- 
színt mutatnak (is gyönyörködtetik a szemet. Midőn pedig az Isten 
megítéli azokat és megbünteti, ollyanok lesztek mint a hótól meg- 
í'eíredett Selmonliegye, melly egyébaránt a sűrű erdők miatt Beté
tes vélt. így volt Hz. I’éternek dolga, kit midőn Heródes másod- 
nap meg akart volna öletni, éjjel, két vitéz között, noha két láncz- 
czal volt megkötözve, olly bátorságoson aludt, mintha semmi 
dolga nem lőtt volna, és kiüömben fel nem ébredett, hanem mikor 
az angyal, megütvén az óldalát, felkőltötte. Erről érthettyttk 
Dávidnak ama mondását is : A patakból iszik az úton: azért ma- 
gasztallya fel a· fejét.*) Mert az igazak, mikor a nyomorúságos 
életnek zavaros patakából isznak, fejőket felemelik, és megmutat- 
tyák, hogy azok nemehak el nem nyomhattyák, hanem inkább 
felemelik, és mentői inkább áradnak, annál magasban úsznak ; a 
mint a vízözönkor, megsokasodván a vizek, a bárkáit magassan 
felemelték a főidtől: az istentelenek pedig, a mint Dávid mongya, 
11 nyomorúságokban helyt nem állnak ; 8) hanem elsillyednek, el
merülnek, semmivé lesznek.

Az igazakról mongya Halómon : A bölchek szíré, -a, hol a szo- 
iiuiníság.1) Mert midőn a nyomorúság reájok érkezik, el nem fárad
nak, sem kétségbe nem esnek, hanem bátorságos szívvel vannak ; 
azon Salomonnak tanátsa szerént: Ha a hatalmasnál: lelke fel
nidül ellened, el ne hadgyad a te helyedet: mert az orvoslás igen 
nagy bűnöket hagyat e l; rj  azaz, ha a gonosz lélek, szabadságot 
vévén az Istentől, read rohan, mint Jóbra, helyedből ki ne moz
dításon : mert azzal jó orvosságot taláilsz, bűneidnek meggyógyí- 
tására. A ceraunia nevű drágakőről a-zt írja Plinius, hogy chak a 
mennykőtől megütött helyen talállyák: azonképpen a sok jószágos 
ehelekedeteknek, úgymint: a. békeségestőrésnek, reménségnek, 
liáláiadásnak drágakövét nehéz feltalálni a háborúsáig ütőköve

') A Vulg.-bun: Hi dormiatis 
inter medios cleros, penus1 co
lumba.· deargentate, et posteriora 
dorsi ejus in pallore auri. Ih m  
discernit Codewtis reges super eam, 
nive dealbabunt nr in Selmon. 
Ps. <>7, 1 i. 1Ö. Károlyinál: Jól
lehet a kormos fazekak között 
ültetek : mindazáltaJ lesztek ha
sonlatosok az ezüsttől tündöklő

galambnak szárnyához, vagy a 
melynek szárnyai hasonlatosok a 
sárga aranyhoz. Mikor a Minden
ható elszéleszté a királyokat azon 
a földön, lön akkor fejér m int a 
Salmon havasa.

‘j  Ps. 109, 7. 
s) Ps. 139, 11.
4) Eccles. 7, 5.
0) Eccles. 10, 4,
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kívül; a mint Jóbról eszünkbe vehettyük, kinek nagyobb hálá- 
adását nem olvassuk, mint a sok háborúságok után, mellyeket 
drágaköveknek és ajándékoknak tartott, és Sz. Pál nyilván aján
déknak nevezte, midőn azt mondotta : Nektek ajándékoztatott a 
Kristusért, nemchak hogy hidgyetek őbenne, de hogy szeiivedgyetek 
is őérette,1) és eggyüvé lielyhezteti a, hitet és a szenvedést: mert 
midőn a Kristus az anyaszentegyházat fundálta, mind a kettővel 
megajándékozta, a hittel, úgymint jó fondamentommal; a szenve
déssel, úgymint erős épülettel; mert a ki az evangéliomot akarta 
követni, állhatatosnak kellett lenni a félelemben és kész lélekkel 
a kísértetre. Sz. Péter pedig ugyan boldogságnak nevezi : mert a 
háborúságok a követköző boldogságnak bizonyos zálagi. És mivel
hogy az ajándék ajándékot érdemel, a mint hogy a háborúság az 
Isten ajándéka : azonképpen a hálaadás mi ajándékunk a háború
ságért, a mint Isaiás jelenti, mondván : Ajándék vitetik a Seregek 
Urának a megromlott és meyszaggattatott néptőlj) tudniillik a 
háláadásnak ajándéka. Bizony, Dávid akkor híja az egész gyülekö- 
zetet az áldozatra és az Úr nevének díchérésére, mikor az Isten 
mennydörgéssel, villámlással és tűzzel a czédrusfákat elrontotta, 
a szarvasokat és egyéb vadakat megijeszti: azaz midőn minket, 
megfosztván minden szépséginktől és javainktól, megrettent és a 
nyomorúságok. által ugyan a földhöz vér, akkor kívánnya hogy 
áldozatokat tegyünk és díchérjük az ő szent nevét: mert, mind 
ezek között is, az Ur erőt ád az ő népének,*) hogy a háborúság el 
ne nyomja, és megáldgya az ő népét békeségben, parancholván 
a szeleknek és a tengernek, és a fáradságért bővséges jutalommal 
megfizetvén.

Ezért a hívek a háborúságot böchűlletnek ítélik, a mint 
Sz. Pál, ki az efesusiakhoz írván, böchűlletesb titulust nem válasz
t a t  a fogoly titulusánál: Kérlek, úgymond, titeket, én fogoly az 
Urban U) és azzal ajánlotta magát nékik. Midőn pedig Agrippa 
királynak és magának egyenlő dolgot kívánt, nyilván megmon
dotta, hogy a kötelektől megválva: 5) minthogy Agrippa, pogány 
lévén, azoknak méltóságát nem értette és meg sem tudta volna 
böchűlleni. Azért mongya Oecumenius, hogy midőn azt mondotta 
Sz. Pál, nem a köteleket útálta vagy gyalázta, mellyeknél semmit 
böchűlletesbnek nem tartott, hanem a pogányok vélekedése sze
rént szóllott és azoknak gyarlóságához szabta beszédét. Mert 
egyébaránt Sz. Pál olly nagyra böchűllötte a fogságot és kötelet, 
sőt a halált is, a Kristusért, hogy neminóműképpen minden tekél- 
letességét és emberségét is abban helyheztette; a mint őmaga 
jelentette, midőn a híveknek imigyen szóllott: A Szentlélek min-

*) Phil. 1, 29. 
ή  Isa. IS, 7.

s) Ps. 28, 11. 
4) Eph. 4, 1. •rj  Act. 26, 29.
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den városokban tudománt te'szen nekem,1) mondván, hogy fogságok 
és háborúságok követkőznek re,ám Jerusalemben, De semmitől ezek 
közzűl nem félek : se drágábbnak nem tartom a telkemet magam
nál,'") Valljon kit ért ő magán ? A foglyot, a törulöczbe vettetett 
Pált, mivelhogy a nyomorúságot legnagyobbra böchüllötte. És 
nem ok nélkül, mert az ostorozások bizonyos jelei és zálagi az 
Istennek hozzánk való atyai szeretettnek ; nemchak mikor próbá
lásunkra ostoroz bennünket, hanem midőn vétkeinkért vér is ; a 
mint Salomon nyilván jelenti, mondván : Az l r  oktatását, fiam, 
meg ne vesd; se el ne hadd magad, midőn tőle dorgáltatol; mert 
a kit szeret az lb , megdorgállya, és úgy kedrelli, mint az atya a 
fáit; :i) azaz kívánnya, hogy kedvében légyen : azokáért az ostor
ral lesöpri róla a mi kedve ellen vagyon. Ugyanazont mongya 
őmaga is az Isten Sz. Jánosnál: lén a kiket szeretek, megfeddem és 
megostorozom·.*) EsSz. Pál is :") Még szintén, úgymond, a vérig nem 
tusakodt.atok, a bűn ellen viaskodván ; és elfeledkeztetek a vigaszta
lásról, (azaz, holott még nem jutottatok a legnagyobb háború
ságra és véretek kiontására, már is elfeledkeztetek arról, hogy az 
Isten megvigasztalhat, midőn megdorgál) melly nektek, mint fiuk
nak száll, (tudn’illik Balomon által) mondván : Fiam el ne múlasd 
az Ur fenyítékét, se el nefáradgy midőn tőle dorgáltatol. Mert a 
kit szeret az Ur, (azzal tudn’illik a szeretettel, mellyel az örök 
boldogságot akarja adni) megsanyargattya ; megostoroz pedig min
den fizit, a kit hozzája, fogadé) Vedd eszedbe, bogy mint az atya 
nem gyűlőlségből ostorozza a fiát, sem hogy sanyargatásában 
gyönyörködgyék, hanem hogy oktassa és gonosz erkőlchéből ki
vegye : úgy az Isten is oliak a végre ostorozza híveit, hogy meg- 
javúllyanak. Mert az Isten házában nemchak a szolgákat ostoroz
zák, mint a rómaiaknál, hanem a fiakat is ; holott még a legsze- 
relmesb Fia is megostoroztatott, noha nem maga jobbúlásáért, 
hanem a miénkért. Nem kell azért az ostorozástól futnúnk, a mint 
a JBőlch 7) Int bennünket: .Mázd meg szíredet, és tú r j; hajtsd meg 
füledet és fogadd hé az értéléin igéit, és ne hirtelenkedgyél a hábo
rúság idején (hogy elfuss előtte). Túrd el az Isten látogatásit, 
ragaszkodjál az Istenhez, és túrj, hogy nerekedgyék utállyára a 
te életed. Mindent, a mi reád bocháttatik, r égy f e l ; és a fájdalom
ban túrj, és a te megalázásodban békével szenvedgy; mert a 
tűzben próbáltatik meg az arany és az ezüst, a kedves ernbe-

') A Vulg.-lian : Spiritus San
ctus per omnes civitates mihi 
protestatur. Károlyinál: A Szent
lélek minden városonként bizony
ságot tészen arról.

*) Act. 20, 23. 24.

j  l ’rov. 3, 11. 12.
'') Apoc. 3, 19.
r’) Hebr. 12, 4—tí.
e) A Vulg.-ban: quem recipit.
7) Eccli. 2, 2—5,
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rek ‘) pedig a megalázásnak kemenczéjében. Azokáért nem jól che- 
lekesznek, a kik a háborúságot mindenképpen le akarják nyakok
ról rázni, és, ha jó módgvok ninehen benne, istentelen eszközöket 
is keresnek : mert azzal sem e világi háborúságtól meg nem meiie- 
kednek, sem a más világi büntetést el nem kerülik; holott a kik 
békével szenvedik, mint Jób és Tóbiás, gyakorta e világon is meg
szabadulnak, a más világon pedig az örök boldogságnak jutal
mát vészik.

De az Isten mihozzánk e dologban nemchak úgy viseli magát, 
mint atya a fiához, hanem mint a jó orvos is a beteghez : ki néha 
felmetszi a sebet, vagy megvágja a kelevónt, a mint Hippocrates 
paranchollya, hogy a mérges genyedtséget kivonnya, és, a sebei 
megtisztítván, bógyógyíttsa: úgy az Isten is: Megsebesít, ex orvo
sol ; megver, és az ii kezei gyógyítunk meg.") Úgy vagyon, hogy 
gyakorta gyengén bánik az emberrel és lágy orvossággal él, a mint 
Hippocrates is tanátsollya, és, a mint Dávid mondgya, rneggyó- 
gyíttyaa töredelmes színűeket, és bekötözi azok törésit: :l) de a mikoi 
szükségesnek ismeri, kemény kézzel nyúl hozzá és nehéz írrel 
gyógyíttya, a végre, hogy semmit ne hadgyon a sebben, a mivel 
kifakadhatna. Azért méltán mondhattyuk az ő nyilait szabadhat 
és szabadúlás nyilainak.4 * *) Hallyad mit mondanak a hívek a pró
fétánál : Jertek,· és térjünk az Úrhoz ; mert ő fogott meg és meg
gyógyít m inket; megvér, és megorvosol m inket; azaz nem úgy 
fog meg mint a vadász, farkas, vagy oroszlány, hogy elszaggasson 
hanem mint a pásztor, ki a farkas torkában látván a báránt, erős- 
són megragadgya és kivonsza szájából, a mint Dávid chelekedott, 
ki a Eris tust példázta, és ollykor meg is sérti: de nem a végi·« 
fogja meg, hogy megsértse, hanem hogy, kiszabadítván torkából, 
meggyógyítsa. Innét vagyon, hogy az írásban azt olvassuk, hogy 
az Isten a verést, sebesítést és a halált is kegyelemre, gyógyúlásra 
életre fordíttya, és az igen illendő az ő irgalmasságához, ,és májé 
ugyan tulajdona az ő bőlch és hatalmas jóvóltának. így szól 
őmaga az Isten, Moyses á lta l: lén ölök, és elevenítek ; sebesttel;, és 
én gyógyítóké) Hasonlót beszéli a Sámuel annya : Az Mr öl és ele
venít, aláviszen poklokra- és visszahozó) Tóbiás is: Te megoslo■ 
rozsz és meggyógyítasz, aláviszesz a poklokra és risszahozszé 
Azont olvassuk Jób könyvében is, a mint ezelőtt in égmondók. Es 
Salomon is úgy beszéli: Uram, te vagy, kinek az életen és a. hald· 
Ion hatalma vagyon; és elviszsz a halál kapujáig és vissza Itozszé 
Melly mondásokból igen jeles dolgot tanúihatunk.

Mert midőn ezeket mondgya a sz. írás az Isten felől, két dől·

4) T. i . : az Istennek kedveltjei. *) IV. Keg. Id, 17. 7) Tob. hi, d.
2) Job, 5, 18. *) Dent, .‘id, 39. *) Sap. 10, 13
3) Ps. 140, 3, ä) I. Beg. 2, 0.
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got ád főképpen élőnkbe, első: az Istennek nagy hatalmassága, 
melyről mindenütt emlekezot, vagyon: mert a hol őmaga szóllott, 
utánna vetette : Ks nineh a ki a kezemből kiszabadíthasson.1) Anna 
pedig chakliamar azt mondotta u tánna: Az Űré a főid sarkai, 
és azokra helyhezteéte a világot.'1) Tóbiás pedig: Nineh a ki elsza
lad,gyón kezedből.a) dobnál, egy kévéssé azután,1 * 3 4 *) azt olvassuk: 
A ki nagyokat, és viegrizsgálhatallanokat és chodálatos dolgokat 
chelekeszik szám nélkül.R) A Beleli pedig azon kezdi e l : Uram, te 
vagy, kinél,' az életen és a halálon hatalma vagyon.*) Ezekből pedig 
az üdvösségen félelmet tanúllyuk, hogy illyen hatalmas Úr ellen 
ne mérészeílyünk véteni. Második : az Istennek chodálatos irgal
massága és szereteti, ki legottan az ostorozás után megvigasztal, 
a sebesítés után meggyógyít, mintha ugyan megbánta volna, hogy 
megsanyargatott; a mint Tóbiás jelenti is, mondván: Ó ostoro
zott meg minket a, mi ha.misságinkért, és ő szabadított meg minket 
az ő irgalmasságáért:v) azaz nem volna kedve az ostorozáshoz, de 
mi kényszeríttyük arra liamisságinkkal, mellyeket nem méltó 
elszenvedni: de úgy is, mintha megbánná a mit ehelekedett, leg
ottan megszabadít az ő irgalmasságáért, melyre magától igen 
kész és hajlandó. Jeremiás is azt jelenti, mondván: Most azért 
jobbítsátok meg a, ti lkaitokat és igye.kezetiteket, és hallgassátok a 
ti Uratok Isteniek szarát, és megbánnya az Ur a gonoszt, amellyel 
ellenetek szállotté) Azokáért, mintha megunta volna a verést, 
avagy elfáradott volna abban, meglátogattya az atyák hamisságát 
a fiákban ; de cliak harmad és negyed íziglenf) és legottan meg
enged : de irgalmasságot ezeriglen1“) chelekeszik, mert abban soha 
el nem fárad, és ugyan gyönyörködik benne únás nélkül; a mint 
Jeremiás is énekli, a nagy nyomorúságban való megvígasztalásért: 
Nem űz el, úgymond, őrökké az Ur. Mert ha elvetett, könyörül is 
az ő irgalmasságinak sokasága szerént. Mert nem szíve szerént 
alázta meg és vetette meg az emberek fiait, hogy megrontaná lábai 
alatt a főidnek m inden’foglyait.11) Ezt pedig nyilvánvaló példával 
is megmutatta az Isten. Mert, midőn a Dávid vétkéért harmad 
napig való döghalált rendelt volna büntetésül,15) megsokallotta és 
úgy megrövidítette, hogy alig tartott félnapig, tudn’illik reggel
től fogva az elrendelt ideig, azaz délig, és legottan könyörült a 
nyomorúságon, és az angyalnak, ki a népet ölte, azt mondotta : 
Kiég, tartóztasd meg már kezedet.

Ebből azt tanúllyuk, hogy ha az Isten mihozzánk illy kegyel

1) Deut. .'12, .'üt. nek egymás után a sz. R) Jer. 20, 13.
s) I. Reg. 2, X. könyvek. n) Exoű. 20, 5.
3) Tob. 13, 2. rj  Job, 6, 9. l a) Vers. 6.
4) T. i . : a Vulg.-ban e) Sáp. 16, 13. ” ) Tliren. 3, 31—34.

abban a sorban követkéz- 1) Tob. 13, 5. 12j II. Reg. 24,13—16.



mos, mi őhozzája legyünk engedelmesek; szeressük paranchola- 
tit és szívünk szerént tellyesíttsük bé. Továbbá, bogy ha a háború
ságnak habjai megkörnyékeznek bennünket, őhozzája, mint irgal
mas atyához folyamodgyunk, olly reménséggel, hogy vagy meg
szabadít bennünket, vagy megvastagít, hogy elszenvedhessük; 
mivelhogy gyakorta hasznosb a háborúság a békeségnél, mind az 
Istennek tisztességére nézve, s mind a mi lelki előmenetelünkre : 
úgy hogy, mind a kettőre nézve, gyakran mondhatnók a jámbor 
Ezekiás királylyal: Imé, a békességben legkeserresb az én keserűsé
gem..1) A mi az Isten tisztességét illeti, bizony főképpen nem 
abban áll, hogy a háborúságot elvegye rólunk; hanem inkább, 
hogy, abban lévén, az Istentől el ne távozzunk, és azzal tisztellyük 
az Istent, a mint Sz. Péter jelenti, mondván: Ha szidalmaznál; 
(vagy háborgatnak és üldöznek) titeket a Kristus Heréért, boldo
gok lesztek: mert, az Istennek tiszteleti, dichősége és ereje és az § 
Lelke rajtatok megnyugszik.2) Sz. Pál pedig magáról azt inondgya: 
Ezután senki nékem hántásomra ne légyen: mert én az IJr Jésus- 
nak bélyegit hordozom az én testemen:3) azaz, én az Uramnak szol
gája lévén, az ő bélyegivei megjegyeztettem, és azokat eltörölhetet- 
ienűl reám süttettem; azokathordozom testemen ; tudniillik a vere
ségeket és chapásokat, mellyeket szenvedtem; azokat örömest mu
togatom, azokkal dichekedem, hogy azok által az én Uram Jásust 
tisztellyem és dichőíttsem. Másutt pedig azt írja : Felmagasztaltatik 
a Kristus az én testemben, (azaz díchértetik és tisztelte tik) akár az 
élet, s akár a halál által:1) azaz akár megszabadíttson a háborúságból 
s akár benne hadgyon, mind halálig; mert ha az ő nevéért halált 
szenvedek, azzal bizonyítom az ő méltóságát, méltónak ítélvén, 
hogy örömest halált szenvedgyek érette. A mi a magunk előmene
telét illeti, az sokféle, melyről másutt bővebben szóllok : most 
chak azt mondom, hogy a háborúságnak szenvedésében ember 
nemchak sok jószágos chelekedeteket gyakorolhat, hanem igaz 
barátságát és szeretetit is megmutathattya az Istenhez : melyről, 
úgy mint igen szükséges dologról, bővebben akarok szóllani.

III. liK S /E

Sz. Máté emlékezvén Urunknak a hegyre meneteléről, sen
kiről nem mondgya, hogy felment volna véle, vagy utánna, hanem 
chak az apostolokról, kik hozzája járúltak és tanítását hallgatták : 
de mikor lejött a hegyről, azt írja, hogy sok sereg körette.0) A mái 
evangéliomban is, bémenvén a hajótskába, chak a tanítványi 
köyették: jelentvén, hogy sokan követik a Kristust, míg az igye-

‘) A Vulg.-ban: Eecc in pace amari- ") I. Pet. 4, 14. 4) Phil. 1, 20.
tudo mea amarissima. Isa. 38,17. a) Gral, ö, 17. 5) Matt. 8, 1.



iies és bátorságos úton vagyon : de kevesen á magas hegyre, vagy 
a habozó tengerre : azaz a míg kedvök szerént vagyon a dolog és 
háborúság ellenek nem támad, véle tartyák barátságokat: de ha 
szélvész indúl, vagy fáradság kívántatik, félfelé tártnak és elma
radnak. Ez pedig abból származik, hogy magúnkat mód nélkül és 
felijebb szerettyük, hogysem kellene, és azokáért irtózunk az 
ellenünk való dolgoktól, és a mi nehéz, lerázzuk magúnkról. 
A magúnk szerelme pedig_ a bűnbó'l származott, mellyel az Isten
től elszakadtunk, a mint Adám nyilván megmutatta chelekedeti- 
vel: mert mihelyen általhágta az Isten parancholattyát, legottan 
fügefaleveleket keresett, mezítelenségének megorvoslására, és 
mikor hallotta volna az Ur Isten szavát, ki a paradichomban járt, 
elrejtette magát. Es, midőn az Úr szóllította volna, azt mon
dotta: A te szódat haliám a paradichomban, és megijedek, mivel
hogy mezítelen válnék, és elrejtem magamat.1) Hally szép dolgot: 
Megijedett és elrejtezett; de nem azért, hogy az Isten ellen vét
kezett, hanem hogy mezítelennek ismérte magát. Nem hasznosb 
és illendőbb lőtt vólna-e, hogy elsőben a lélek mezítelenségére 
tekintett volna ? melly abból követközött, hogy az Isten malasz- 
tyától és eredendő igasságtól megfosztatott, és azt megismervén, 
orvosságot keresett volna néki, megszánván-bánván, hogy olly 
kegyelmes urát megbántotta, és alázatos szívvel bochánatot kér
vén tőle, és azután gondolkodott volna a testi mezítelenségnek 
béfödözéséről. De ez a magúnkszerelméből származott vakság: 
mert a magúnk dolgára nagyobb gondot viselünk, hogysem az 
Istenére, kit chak addig követünk a míg kedvünk tartya. A bűn 
az Isten ellen vagyon, a büntetés miellenünk: a bűnnel az Istent 
méltatlanúl bosszontyuk, a büntetéssel az Isten minket méltán 
sanyargat külömb-külömbféle háborúságokkal. Azokáért, igasság 
szerént, az kiválhatnék, hogy elsőben a bűnnek elvételéről gon
dolkodnánk, azután a büntetésnek elkerüléséről. De mi, a magúnk
szerelméből, visszafordíttyuk a dolgot, inkább igyekezvén a bün
tetéstől megmenekedni, hogysem a bűnből kitisztúlni; és úgy, 
nagyobbra böehűlvén magúnkat az Istennél, az Istent nagy bosszú
sággal illettyük, és új büntetést érdemiünk és arra okot adunk.

Továbbá, a jószágos ehelekedet az Istennek dichőségére 
vagyon, Urunknak mondát,sa szerént: Úgy világoskodgyék a ti 
világosságtok az emberek előtt, hogy lássák a ti jó  chelekedetiteket, 
és dichőíttsék az Atyátokat, ki mennyekben vagyon;") annak jutalma 
pedig az ember hasznára vagyon, melyből, az igaz okosságból,3) 
az követköznék, hogy inkább kellene igyekeznünk a jó chelekede- 
tet végbevinni, hogysem annak a jutalmát elvenni. De a magúnksze- 
reteti ezt is felfordíttya; elsőben a jutalomra tekintvén, és azután

1) Gén. .1, 7— 10. ~) Matt. 5, 10. 3) T. i . : a józan ész szerint.



az Isten tisztességére : úgy hogy, lia a jutalom nem volna, ritkán 
találtatnék a ki jót chelekednék az istennek tisztességéért, és a 
kiről azt nem mondhatná az Isten : Kirhoda közzületek, a Ili az 
ajtókat Letegye, és az én oltáromat mei/gyújtsa ingyen **) Isák szent 
pátriárka volt, kinek két fiáról azt mondotta az Isten a prófétá
nál : Szerettem Jákobot, Esant pedig gyűlöltem ; *) mindazáltal azt 
olvassuk Isiikről, hogy Esant szeretted) Yallyon miért ? Azért, 
hogy az ö vadászatiból ereit; 4) azokáért, mi kor meg akarta is áldani, 
elsőben vadászni küldötte: úgy hogy még a szent pátriárka is ma
gát szerette, és maga hasznát is nézte a fiához való szeretettben 
és annak megáldásában. Szent volt Jákob pátriárka is, és látván a 
chodálatos lajtorját, fogadást tö t t : de minéműt ? Ha, úgymond, 
velem lészen az Isten, és megörizend engem, az úton, mellyen én 
járok, és kenyeret adand nékem ételre, és ruházatot öltözetre, és 
megtérendek szerenchéssen az Atyám házához: az Hr lészen nékem 
Istenem , és ez a kő, mellyel felemeltem jelül, Isten házának hirat- 
tatik ; és mindeneknek, a mellyeket adandasz nékem, tizedéi néked 
adom:') Hallod-e mit beszéli? Ha az Isten mindenben szeren·, 
chéssé teszi, szolgálattyát ajánlya néki és tizedét néki adgya. Nem 
magát is szereti-e a jámbor pátriárka ? Szent vólt Dávid próféta 
is, de hallyad mint mond: Meghajtottam a szíremet a te igassá- 
gidnak megchelekedésére örökké.*) Jól vagyon, de miért ? A juta
lomért. Ezeket nem azért hozom elő, hogy kárhoztatnám: de 
tekélletesb az Istennek azért szolgálni, hogy7) ő megérdemli, hogy- 
sem a jutalom ért; noha jutalom nélkül nem szolgál, a ki őmagáért 
az Istenért szolgál. Azokáért ne chak a sima lágy úton kövessük a 
Ivristust, hanem a háborúságnak kemény és choportos útán is, 
hegyen és tengeren, mint az apostolok: mert el nem vész jutal
munk, a mint Urunk őmaga jelentette. Mórt azzal díchérvón az 
apostolokat, hogy véle megmaradtak az ő kísértettben, jutalmok
ról is mingyárt emlékezett, mondván : En is elrendelem nektek, a 
mint elrendelte nékem az én Atyám az országot, hogy egyetek és 
igyatok asztalomon az én országomban, és iUlgetek a, királyiszéke
ken, ítélvén Israelnek tizenkét nemzetségit.") Kövessük azért a. Kris- 
tust mindenütt, a fizetést pedig hadgyuk őreá, bizonyosok lóvén, 
hogy el nem vész.

Szépen kiábrázolta a Szentlélek a gyenge szolgáknak magok- 
viselését, kik a kemény útat kerülik, körmöket féltvén, vagy tal- 
pokat: Azt mongya a rest: oroszlány vagyon ottldnn, az útzák 
közepeit megölet,tetem,") A nyúlat is oroszlánnak tartya, minden 
kichiny nehézségen megijed és kétségbeesik; azt akarná, hogy

'*) Ibid. 7) T. i . : mert.
6) Gén. 28, 20—22. R) Taie. 22, 28—30.
°)  P b. 118, 112. 9l Prov. 22, 13.

7) Mal. 1, 10.
2) Mal. 1. 2. 3.
3) Gén. 25, 28.



hintó-szekeren vinnék mennyországba: maga1) a testnek kedvez
vén, a világot követvén, sőt az ördögnek szolgálván is, munkáját 
s fáradságát nem kímélli; mindent örömest chelekeszik, mindent 
könnyűnek tart. Elő Isten, melly sokan nehezük, ha tíz pénzt kell 
a szegénnek adni, vagy az Isten tisztességére költeni! kik dőzsö
lésre és heábavaló czifrára gyönyörködve szórják a pénzt. Restel
lik télben egy óráig a prádikátziót hallgatni : kik az útzán való 
tréchélést fél napig sem únnyák el s a hideget sem érzik. Nem 
mernek egy nap bőjtölni, féltvén gyomrokat: kik haragjokban nem 
is akarnak az étekre nézni. Sajnállyák egyszer álmokat megsza- 
kasztani az isteniszolgálatért: kik egynéhány étszaka tombolni, 
vagy kártyát bánni nem általlanak. Melyből kitetszik, minémű 
nagy balgatagság fogta el az embereket, és melly igen megvakí
tatta az ördög, hogy sokkal drágábban, azaz több munkával és 
fáradsággal keresik az örök kárhozatot, hogysem az örök bóldog- 
ságot megnyerhetnék. Bizony, nagy szeretetit mutatta Isten az 
emberhez, azzal, hogy a gonosságnak útát sok munkának és fárad
ságnak sövényével megkörnyékezte, hogy elidegenítene a ttó l; a 
mint ö maga jelenti a prófétánál, mondván : Imé én bésörényezem 
a te utadat tövisekkel én befonom azt sörénnyel, és *) az S ösvévyit 
fel nem talállya ; °) tudniillik, mellyen az ő szeretőihez akarna 
menni: de mindazáltal az ördög könnyűnek tetteti, és úgy az em
bert elhiteti úlnok mesterséggel.

Vagyon a bűnben valami kevés gyönyörűség: de ezerte na
gyobb gyötrelem. Az ördög azért most chak a jelenvaló gyönyörűsé
get inutogattya, a követközendő gyötrelmet elrejtvén; és elfelejtetvén 
az emberrel, hogy a chalárd gyönyörűségnek igen hamar vége lészen, 
és azt az örök kín követi: mint szintén a halászok és madará
szok a horgot eleséggel, és a tőrt vagy lépet zöld ággal béfödik, 
úgy hogy midőn a hal elnyeli a horgot, chak az eleséget érzi; és 
a madár mikor a tőrbe hág, csak a zöld ágat láttya : de annak- 
utánna veszik eszökbe, hogy halálnak fiai; és a kevés gyönyörű
séget éltig való nyomorúság követi. Ezt szépen élőnkbe adgya 
Salomon, mondván : Nem tndtjya ember az ö régét: ha nem mint a 
halak horoggal fogattatnak és mint a madarak tőrrel fogattatnak, 
úgy fogattatnak meg az emberek a gonosz időben, midőn az hirtelen 
reá jók jő.1) Midőn a fa a vízen vagyon, könnyű megmozdítani, mert 
a víz segéti, de a szárazon érzi ember annak nehéz vóltát: úgy e 
világnak tengerében, noha a bűn valóban nehéz mint a nagy 
terít: 5) mindazáltal, a kevés gyönyörűségnek vize miatt, könnyű
nek tetszik, és az ember annak terhét nem igen érzi: de midőn 
a halálnak partyára jút, és a gyönyörűség elfogy, valóban meg

l) T. i . : noha. «et«, Károlyinál: 3) Őse. 2, G.
a) A Vulg.-ban: «hogy». 4) Eccles. 9, 12. ;') Ps. 37, 5.

10Káldi. Egyházi beszédei.
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kezeli érzeni annak súllyos terhét. A mint megérzették azok, kik, 
a rózsákkal és kénetekkel gyönyörködtetvén magokat, azt vélték, 
hogy igen künnyen vagyon dolgok ; azután pedig, külömben érez
vén magokat, panaszolkodva azt mondották: Elfáradtunk a 
hamisságnak ég veszedelemnek áfán, és nehéz utakat járt·wnk; az 
Urnák útát pedig nem tudtuk·.1) Ha azért mi is úgy nem akarunk 
járni, idején felnyissuk szemeinket, a bűnnek terhét lerakjuk és a 
Kristust mind hegyen-völgyön, tengeren és szárazon bátorságo
son kövessük.

Szidalmazza a sz. írás az idó'-szerént-való barátot, a ki meg 
nem marad a háborúságnak napján : *) de inkább megérdemlik a 
szidalmat, a kik az Istenhez igaz barátságokat nem mutattyák, 
hanem egyideig hisznek, és a kísértet idején eltávoznál,:.3) Doyenek
nek mutatták magokat a zsidók, kik látván az ő halálos ellensé
güket, Faraót, egész seregével, ά Verestengernek veszedelmében, 
dichórték az Urat, mondván : Enekellyiink az Urnák ; mert dicin'!- 
ségessen felmagasztaltatott, a lovat és a rajta kdöt levetette a ten
gerbe : 4) de kevés nap múlva, fogyatkozást érezvén, más nótát 
kezdettek, morgolódván az Israel fiainak egész gyülekezető Moy
ses és Áron ellen a pusztában, és mondának: 1 Taj háltunk válna 
meg az Ur keze által Egyiptus földében, mikor (Iliink vala a fazék 
hús mellett, és elég kenyeret eszünk: vala; miért hoztatok ki mánkéi 
e pusztába, hogy az egész sokaságot éhséggel ölnétek: meg '!■ r‘) Ha
sonlók voltak a gerasénusok, kik a Kristust örömest láttáik az ö 
tartományokban, míg jelenlétének hasznát érzették a betegei; 
gyógyításában : de mihelyen az ördög, Urunk engedőiméből, clior- 
dájokat, a tengerbe ölte, azon kérték, hogy elmenne az ő határok
ról ; nagyobb kárnak alítván a disznók halálát a Kristusnak távúl- 
léténél. Adná Isten, hogy sokan, kik a keresztyén névvel diche- 
kednek, nem mondom egy sereg disznóért, hanem cliak egy 
malaczért is, vagy egy fillyérért, azaz egy undok gondolatért, 
búlchút az Istennek ne adnának ; és inkább meg ne válnának' az 
Istennek drága szent malasztyától, hogysem egy ochmány gyö
nyörűségtől.

Díchéri pedig a sz. írás az igaz barátot, a ki minden időben 
szeret: *) mennyivel inkább díchérotet érdemel, a ki az Isten 
barátságában igazán és állhatatoson megmarad, el nem szakad
ván tőle a háborúságnak idején; sőt, a mi ő rajta áll, inkább akar 
az Istennek szolgálni munkával, fáradsággal és költséggel, hogy
sem azok nélkül ? így clielekedett Dávid, ki meg akarván venni 
Areunától az ő szérűjét pénzen, hogy az Úrnak oltárt építene, 
azt felelte Areuna: Vegye el, és üldözzék az én uram királyom·,

D) l-Ixod. IC, 2. ·{. 
j  Prov. 17, 17.

j  Sáp. 5, 7.
’) Eccli. (i, X.

>) L uc. S, 1:í .
‘j Excel. 15, 1.
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a mint tetszik néki ',· ihol vannak ökrök az éppen égő áldozatra,1) 
és a szekér s az ökrök jármai, a fák helyett?) Dávid nem engedett 
annak, hanem azt mondotta: Nem úgy a mint akarod, hanem 
árrori részem meg tőled, és nem áldozom az én Uramnak Istenem
nél' ingyen való éppen égő áldozatokat. Megrévé azért Dávid a■ 
szénit és az ökröket ötven ezüst sikluson, és öltárt épít-e ott Dávid 
az I írnál', és áldoz ék éppen égő és háláadő áldozatokat?) Látod-e a 
Dávid szándékát ? Nem akar ingyennel áldozni, hanem a kevés
nek is megadgya az á rrá t; és m éltán: mert kiki mind' tulajdon 
jutalmát részi, az ö munkája szerént,'1) nem a másé szerént. Az- 
okáért ne elégedgyünk meg azzal, hogy az apostolok Urunkat a 
tengeren is követték, hanem mi is kövessük.

Mondaná valaki: Örömest követném, de félek, hogy úgy ne 
járjak mint az apostolok, kik mihelyen követték, olly háború 
Jött a tengeren, hogy a hajót cliaknem elburították a habok : az- 
okáért kénszeiíttetvén, Űrünkhöz mentek, mondván: Uram, sza
badíts meg minkéi; elveszünk: de Urunk kemény szóval megdor
gálta, mondván : Mit féltöl, kichínyhitíiek! rj  Felelet:

Elsőben : nyilvánvaló dolog, hogy a Kristus követőit hamar 
háború talállya, és minnyájan, a· kik a Hatoson akarnak élni a 
Kristus désusban, üldözést, szenvednek.") Azért mondotta a Bőleli: 
Fiam, az Isten szolgálattyáro járulván, légy állhatatos az igax- 
siígha/n és félelemben, és készítsd el lelkedet a kísérletre?) A világ 
híd, kik a hamisságot úgy iszszák mint a vizet,”) nem sok üldözést 
szenvednek, sem a gonosz emberektől, úgy mint kikkel eggyez- 
uek ; som az ördögtől, úgy mint kinek akarattyán járnak: de ha 
az Istenhez térvén, a Kristust akarják követni, a gonosz emberek 
legottau üldözik ; melynek magok okát adgyák, mondván : Fogjak 
körül az igazat, mert haszontalan nekünk és ehetek,edetinkkel ellen
kező, és szemünkre hánnyaa■ törvény bánéit és kihirdeti ellenünk' a 
mi feslettségiinknek retkeit,.. Nehéz nekünk ehal, tekintetre is, mert 
kiilömbőz az ö elete egyebekétől és elrédtoztanak az ö irtai?') 
De ettől meg ne ijedgyen a Kristus követője, mert hír az Isten, ki 
nem hagy senkit a fölött k ísértetni a mit elszenvedhet: de a kísér
letiéi előmenetelt is szerez, hogy elszenvedhesse."1) A kísértet után 
pedig nagy böehűlletben lesznek, a mint az istentelenek is későre 
őszökbe veszik és megvallyák, mondván : Mi balgatagok, az ö éle
löl,'et bolondság nah alíttyiik rala, és az íi végokét tisztelet nélkül: 
íme mint sziímláltattak az Isten fiai közzé, és a szentek között az 
o sorsok.") De magokról sokkal knlömbea beszélnek: Azért tere-

‘) A Vulg.-ban : Haltes boves l ) I. Cor. S. 
in holocaustum. Matt. X, 25. 2(>

*) II. Hog. a t, 22. *) II. Tim. 3, 12.
:i) Vers. 24. 25. j  Eccli. 2, 1.

10*

“) Job, 15, lő . 
aj Sáp. 2, 12.15. 

"’) I. Por. 10, 13. 
11I Sáp. 5, 4. 5.
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lyedtiink el az igasság vitáról, és az igasság világossága nem f  éntett 
nekünk és az értelem napja fel nem támadott nekünk.1) Most a 
híveket tartyák balgatagoknak: de azután őszökbe veszik magok 
bolondságát, mert alávaló és elmúlandó gyönyörűségeken kapdos- 
ván, azt sem tarthatták meg, és az örök bóldogságot is elvesztet
ték, és azért panaszolkodva mongyák: Mit használt nekünk a 
kevélység! vagy a gazdagságokkal való kérkedékenység mit hozott 
nekünkf Kimúltak mind azok, mint, az árnyék és m inta sietve 
futó követ és mint a hajó, inéiig a hálózó vízen általmégyen, mely
nek, mikor általment, nem találni nyomát, sem az <"> allyának ösvé
nyét a habokban.'2)

Az istenfélők azért nagy eszessen cholekeszuek, egy kevés 
ideig tartó háborúságon örök életet vóvén, és, a mint Salomon 
írja, ha az emberek előtt kínokat szenvedlek is, az ő remémégök 
halhatatlansággal tellyes. Kevésben gyötrettek, sokban jól helyhez- 
tetnek; 2) mert az Isten megkísértette ölcet, és magához méltóknak 
találta őket.1) Hasonlót beszéli Sz. Pál is : Mindenekben háborúsá
got szenvedünk, de nem búsulunk’ ; sok szükségben fonjunk, de két
ségbe nem esünk; üldözési szenvedünk, de el nem hagyattatunk; 
levettetünk, de el nem veszünk · mindenkoron a mi testünkben 
velünk hordozván a Jesus sanyargatását/') Vallyou miért nem 
emészti meg Sz.'Pált ennyi háborúság ? Utánna veti az okát: Mert 
az, a mi most a mi háborúságunkban egy szempillantásigvaló és 
künnyü, fölötte igen fő  módon a dichíhégnek örökkévaló nagy véli dl 
szerzi mibenniink.0) Látod-e, hogy a szempillantásigvaló örökké
valóvá változik és a könnyű naggyá ? Azokáórt jól fejezi bé mon
dását : Nem figyelmezrén mi azokra a mellyel, hittatnak, hanem a 
mellyel; nem láttatna!;: mert a mellyel; hittatnál;, ideig rolók; a 
mellyel; pedig nem láttatnál;, örökkévalói;.7) Mellyet méltán érthe
tünk mind e világi háborúságról, a mennyei jutalomhoz képest; 
s mind e világi gyönyörűségről, az örök gyötrelemhez képest: 
mert a mit látunk a háborúságban, ehak idő,szerént,való és elmú
landó, de a láthatatlan jutalma örökké megmarad; a gyönyörű
ségben is a mit látunk, cliak szempillantásigvaló, de a láthatatlan 
büntetése örökkévaló.

Másodszor; azt felelem, ha a háborúság megkörnyékez, 
vagyon kihez folyamodgyál: mert a Kristus mindenütt az ő 
híveivel vagyon és, ha alunni láttatik is, vigyáz, és mihelyen 
láttya, hogy jódra vagyon, megszabadít, mint az apostolokat, 
kiknek könyörgósöket meghallgatván, a, segítséget sokára nem 
hallasztotta: úgy ehelekedvén, mint a jó atya szerelmes fiával, *)

*) Vers. (!. tis bene disponentur; r>) II.C or.4,8 —10.
a) Vers. 8—10. t. i . : igen jó dolguk lesz. °) Vers. 17.
3) A Vulg.-ban: In múl- 4) Sáp. 0, Í-. 5. 'J Vers. IS.
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kinek tudván szükségét, és eszébe vévén, liogy hozzája akar 
menni és könyörögni igyekezik, béhúnnya szemét és azt tetteti, 
hogy aluszik, a végre, hogy a gyermek kiáltson és kőltögesse, és 
noha tetszik néki a gyermek síirgölődése, s nem akarja kedvét 
szegni: mindazáltal nem mingyárt felel néki, hanem egy ideig 
hallatlanná teszi. Látván a gyermek, hogy fel nem kőltheti, és 
nem tudván mihez fogni, keservesen kezd sírn i: mellyet hallván 
az attya, nem tűrheti tovább, hanem felugrik, ölébe vévén meg- 
chókollya a # gyermeket, és a mit kíván, nagy szeretettel meg- 
adgya néki. így chelekeszik bizony az Isten : jól tudgya minden 
szükségünket, de látatlanná teszi, hogy kó'ltögessük Dáviddal, 
mondván: Kelly fel, miért nlmzol el Uram ! Kelly fel, és ne vess 
d  mindvégig. Miért fordítod el orezádat, elfeledkezel szegénysé
günkről és háhorusdijnnkrdl, ? Mert, megaláztatott a mi lelkünk a 
porban és a hasunk a földhöz ragadott. Kelly fel Uram, segéts meg 
minket és szabadíts meg minket a te nemiért.1) Melly kiáltásra 
neminémfiképpen felébred és, a mint azon Dávid nemchak egy
szer rnongya, meghallgat és megsegót: Távozzatok el tőlem, úgy
mond, my/myájan, a kik hamisságot chelekesztek ; mert meghall
gatta <tz Ur μ ζ · én sírásom szarát. Meghallgatta az Ur könyörgé
semet, az Ur hé rőtté imádságomat?) És : Háborúságomban segét- 
■ségül hittam az Urat és az én istenemhez kiáltottam; és meghall
gatta szómat az ö szent templomából, és színe előtt rabi kiáltásom 
bement az öfüleibe:') lís ismég : Várrán vártam az Urat, és ream 
figydmeze. lés meghallgatá könyörgésemet, éskivün engem *) a nyo
morúság verméből és az1 úndoksiíg sarából. Es kősziklára állata a 
lábaimat, és igazgatá lépésimet; és új éneket ada a számba, a mi 
Istenünk díehéretit: *) tudniillik, hogy hálát adnék a meghallga
tásért ; a mint másutt álgya az Istent, mondván : Áldott az Ur, 
mert meghallgatta az én könyörgésem szavát?)

Holott azért kész az Isten minket meghallgatni, nem choda, 
hogy az apostoloknak keményen felelt: mert, a mint odafel meg
mondottam, volt valami fogyatkozás hitökhen ; azt alítván, hogy 
Urunk alnva meg nem segéthetné őket: és reménsegökben is, 
midőn azt mondották : Elveszünk ; 7) mert, vélek lévén a Kristus, 
külömben el nem veszhettek, hanemha a Kristus is elveszett volna 
vélek; az pedig lehetetlen volt. Nem illik azért, hogy az Isten 
segétsége felől semmiképpen kételkedgyünk, se semmi háború
ságban azt mondgyuk : Oda vagyunk már, el kell vesznünk : mert 
bizonyos dolog, hogy, a mint ísaiás mondgya, nem rövidült meg 
az Ur keze, hogy meg nem szabadíthatna; se a füle meg nem nehe-

' )  Psal. 43, 23—2<>. 
-) Its. 6, 9. 10. 
s) Ps. 17, 7.

j  A Vulg.-ban : 
Eduxit me.

6) Ps. 39, 2—4. 
°) Ps. 27, 6.
’) Matt. 8, 25.
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ziilt, hogy meg nem hallgatna; ’) se pedig el nem feledkezett rólunk, 
holott a kezeire felírt bennünket: a) hanem azt kívánnya, a mit 
Dávidnál m ondott: Híj segétségiil engem a háborúság napján, 
megmentlek téged, és tisztelsz engem?) Es isrnég : Mivelhogy bennem 
bízott, megszabadítom Stet, oltalmazom Stet; mert megismerte az 
én nevemet. Hozzám kiált, és én meghallgatom Stet; véle vagyok a 
háborúságban, megmentem Stet (e világon) és megdlehSítem Stet (a 
más világon).4) Mellyet engedgven mindnyájunknak az ő szent Fiii
nak érdemiért. Arnen.

*) Isa. 50, 1. *) Isa. 40, Ili. ») IV. 40, 15. ’) IV. 00, 14. 15.



(Mát. ον. 8, Ü -11.)

Miképpen hogy Kristus istenségét tagadni, nyilvánvaló hitet
lenség : a/,ónképpen emberségét ostromlani, világos tévelygés. Mert 
ha puszta ember lőtt volna, a mint Arins káromkodott, elégséges a 
megszabadításra nem lőtt volna: lia pedig igaz ember nem lőtt 
volna, a mint Marii claims hazudott, szenvedésének és halálának 
érdemes arrával meg nem válthatott volna. Mind a két természe
tet eggyaránt kell azért a Kristusban vallani, ki úgy viselte magát, 
hogy szüntelen egybefoglalta az istenségnek dichó'séges cheleke- 
detit az emberségnek alázatos maga viselése vei, úgy hogy se az 
emberség meg ne homálvosítaná az istenséget, se az istenség el 
ne fogyatná az emberséget. Születésekor az anya, istálló, jászol, 
sírás, embernek mutatták : az angyalok éneklése; a szűznek szü
lése, az új ehillagnak fónyoskedéso, a mágusok imádása, Istennek 
vallották. Azután az éhség, szomjúság, fáradság, emberekkel 
való nyájaskodás, embernek m utatták: a betegeknek cliodálatos 
meggyógyítása, halottaknak feltámasztása, bűnöknek megboeliá- 
tása, ördögöknek kiűzése, Istennek bizonyították. Halálakor a 
kereszt, szögek, sobek, vérnek kiontása, embernek mutatták : a 
napnak megsetétűlóse, a kőszikláknak mogrepedezése, a supor- 
látnak kétfelé szakadása, a koporsóknak megnyílása, Istennek val
lották ; a mint a százados is általlátta és bizonyította. Ezent 
láttyuk a mái evtrngéliomban is, hogy emberi természetit bizo
nyította a hajóba való menés, hogy általkelne a vízen, és az alu- 
vás : istenségét pedig a szeleknek és tengernek egy szavával való 
lechendesítése. Melly evangéliomból, lelkűnk vigasztalására, egy- 
nehány tanúságot szedegessünk.

I. Megmutatom, hogy a Kristm valóban a lud t; és miért.
II. Okait adom, miért engedte, hogy a tengeren nagy indulat 

támadna.
III. Megmondom a reménségnek és imádságnak hasznát.
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I. RÉSZE.

Sok diódáit olvassuk az Istennek, a tengeren és vizeken, az 
ő híveinek hasznára: de úgy tetszik, hogy a mái evangelioinbéli, 
némelly dologban megelőzi a többit. Mert először: mikor Isten 
az Israel népét a Verestengeren száraz lábbal általvitto, hogy 
Earao kezéből kiszabadítaná, annak végbevitelére, Moyses fel
emelte vesszejét, és kinyújtotta kezét a tengerre, és úgy válasz
totta azt kétfelé, és az Israel fiai. a száraz tenger közepin mentek: 
mert ollyan volt a víz mint a kőfal, az ő jobb- és balkezük felől.
II. Mikor azon Israelt a Jordánvizén általvitte .Tósue által, annak 
úgy kellett végbemenni, hogy a papok, az Úrnak szekrényét hor
dozván és bémenvén a Jordánba, lábokat a víznek részébe már
tanák, és úgy megállották a vizek egy helyen, felemelkedvén mint 
a hegy.1) III. Mikor Illyés Eliseussal általment a Jordánon, Illyés 
vévén a palástyát és öszvetűrvén,2) megütötte a vizeket, mellyek 
kétfelé váltak. IV. A jerusalemi tóban akárminémű betegségből 
is meggyógyúlt, a ki legelsőben belé ereszkedett: de az Úr angyala 
alászállott a tóba és megindította a vizet. Azokáórt, mind Moyses 
s mind Jósue, mind Illyés s mind az angyal, azokat a diódákat 
nem magok erejével chelekedték, hanem az Istennek eszközi vol
taic, ki akárminémű eszközzel is élhet, akarattya szerént, minden 
chodálatos dologra: a mái evangélioinban lőtt dióda pedig nyil
ván megmutatta, hogy Kristus Urúnk a tengernek és levegőégnek, 
sőt minden teremtettállatoknak ura és Istene; mert a tengeren 
való háborút, melly diaknem elborította a hajót, melyben ő aludt, 
parancholattyával lecliendesítette, sőt, a mint Sz. Márk írja : 
Megfenyegette a, szelet, és u, tengernek azt, mondotta: Hallgass, 
némáiig meg! Es megszánt a szél, és nagy chendesség lőtt,.3) Mellyet 
látván, nemchak chodálkoztak az emberek, hanem, a mint azon 
evangélista mongya: Nagy félelemmel féltenek is, mondván egy
másnak : Kinek alítod ezt lenni, mert, a szél és a tenger engednek 
néki ? *) Ez így lévén,

Elsőben azt kérdhetnők : Holott Urúnk másutt száraz lábbal 
járt a vízen, sőt Sz. Péternek is megengedte azt, miért keresett 
hajót ? Másfelől, tudván, hogy nagy háború támad a tengeren, 
miért aludt el ? Erre, hogy megfelellyünk, azt kell eszünkbe ven
nünk, hogy Urúnk nem tettetésképpen aludt, a mint némellyek 
alították, hanem valóban; noha az ő aluvása kíilömbözött a 
mienktől. Mert, elsőben, mi akkor aluszúnk, mikor a szükség

*) Jós. 3, lö. 8.). Károlyi ama he- :i) Maré. 4, 39.
2) A Vulg.-ban : «in- lyen ugyanavval a szó- *) Vers. 40.

volvit» (IV. Reg. 2, val él.
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kételenít, ha nem akarnánk i s ; és gyakorta nem alhatunk, ha 
szintén akarnánk is : de Kristus urunk ehak akkor aludt a mikor 
akarta és a mennyit akart; mert, a mint Aranyszáju Sz. János 
mong.ya és Sz. Ágoston, nem a szükség kénszerítette az aluvásra, 
a mint minket, hanem a szabad akarat vitte reá. Másodszor: Urunk 
mikor aludt, elméjével szintén úgy élt, mint midőn vigyázott : 
nekünk pedig, mikor alnszúnk, értelműnk és akaratunk nemi- 
neműképpen megkötöztetik és semmit nem chelekedhetik, Urunk 
azért méltán mondhatta a menyasszonynyal: E n  aluszom , és ‘) 
az én szírem vígifik.*) Azokáért noha aludt Urunk, mindazáltal 
jól tudta mint volt a tengeren a dolog, mint féltek a tanítványok, 
és mint kelletett őket megszabadítani.

Az 6' aluvásának pedig egynéhány okait adgyák a sz. 
atyák és doktorok, mellyekben chak ötöt hozok elő. Első : Sz. Am
brus azt mongya, hogy azzal az aluvással akarta megmutatni az ő 
hatalmasságának bátorságát: mert mikor egyebek féltek, ő bátor
ságoson aludt; tudván, hogy az ő akarattya ellen a szelek és a 
tenger semmit nem chelekedhetnének; és hogy valamikor akarná, 
lechendesíthetne. II. Aranyszáju Sz. János és Vietor Antiochénus 
azt írják, hogy ha Urunk vigyázott volna, és úgy támadott volna 
a szélvész : avagy nem annyira féltek volna a tanítványok; avagy 
őtőle segótséget nem kértek vólna, tudván, hogy jól láttya szük
ségüket ; avagy nem olly nagy buzgósággal folyamodtak vólna 
őhozzája ; és azért aludt, hogy, a félelemre nagyobb okok lévén, 
szorgalmatosban kérnék a sogétséget és inkább eszökbe vennék a 
szükségnek nagyvóltút. III. Némellyek azt mongyák, hogy azért 
aludt, hogy ne alítanák, hogy akarattya ellen támadott a háború, 
ha vigyázva annak ellene nem állott vólna. IV. Sz. Hilarius azt 
írja, hogy alóvásával azt jelentette, hogy a melly gyüleközetben 
alnszik az Isten igéje, annak állapattya veszedelmes. V. Vége
zetre vannak, a kik azt mongyák, hogy az ő aluvásával a tanít
ványok hitit akarta megpróbálni és megöregbíteni; mivelhogy 
nem szintén hitték, hogy aluva is megszabadíthattya őket és a 
tengert leehendesítheti. Mellyet nyilván megmutattanak, midőn 
nagy sietséggel felkőltötték és azt mondották : Mester ! nem gon
dolsz-e réle, hogy dresziink !■3) Aluszik azért a Kristus, hogy a 
tanítványoknak kichiny hitök kinyilatkozzék és azt őmagok is 
megismérjék ; és megfeddetvén azért a Kvistuatól, eszökbe vegyek 
és elhidgyék, hogy a tengernek leehendesítésére nem szűkölködött 
Urúnk vigyázás nélkül, hanem szintén úgy lechendesíthette aluva, 
mint vigyázva.

*) A Vulg.-ban: «et» ; Károlyi
nál : jóllehet.

2) Cant. 5, 2. 
s) Marc. 4, 38.
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lí. KÉSZE.

Másodszor, azt k é rd h e tn ek : Mi okért engedte a Kristus, hogy 
az ő jelenlétében szélvész tám adna ? Felelet. Sok okai lehetnek, 
m ellyekért az Isten  megengedi, hogy az ő hívei, kikkel ő eggyütt 
vagyon és a kiknek kiváltképpen gongyokat viseli, háborúságot 
szenvedgyenek. Bggyik pedig a fő okai közzűl az, hogy a háború
ságnak sokféle hasznai vannak, mellyek ugyan az igazaknak is 
szükségesek.

Első haszon, hogy a háborúság em bernek szemét felnyittva 
és m egvilágosíttya: m ert hasonló a szemgyógyító írhoz, mellyel 
az angyal a laodiezeai püspöknek ajánlott, hogy szemét kénnyé 
véle, és lásson.1) A vén Tóbiás sem a fölötte, sem az alatta való 
dolgokat nem  látta, m ígnem a halnak keserű epéjével a szemét 
megkenték. Mi is, vakok lévén, nem  látunk, mígnem m egkeni sze
m einket az Isten  a háborúságnak keserű epéjével. Melly kenés 
által négy rendbeli dolgokat nyilván látunk, mollyeket azelőtt 
nem  lá thattunk . Első rendbeliek az alattunkvalók, tudniillik  m in
den te rem te tt és halandó állatok, annakfölötte a, pokol s a purga- 
tóriom . A halandó terem tettállatoknál fellyebbvaló ugyan az em 
ber, ki okossággal és szabadakarattal b í r : de alig isméri azokat, 
ha a szemeit a háborúság meg nem  nyittya. M ert noha azok mind 
Is ten  a ján d ék i; m indazáltal az em ber azokat nem  az Istennek 
tulaj doni ttya, hanem  egyéb dolgoknak : úgym int a jó egésséget az 
erős term észetnek, a gazdagságot a szorgalmatos fáradságnak, a 
böchtílletes állapatot a nemességnek, a tudom ánt az éles elmének. 
Annakfölötte, ezekhez fölöttébb ragaszkodunk és igen kapunk ra j
tok. De m ihelyen azokat az Isten  a háborúság által elvészi, és 
betegséget, szegénységet, gyalázatot, tudatlanságot bochát reánk, 
eszünkbe vószszük, hogy az előbbi dolgok az Isten  ajándéki vol
tak, és, mivelhogy őmagokban nem  szintén bátorságosok és tekéi- 
letesek, nem  kell fölöttébb liozzájok ragaszkodnunk ; m eggondol
ván Dávidnak e szép in té s é t: Emberek fiai, meddig nehéz szívvel /*) 
Miért szeretitek a hiúságot, és keresitek a hazugságot ? *) De a 
poklot és a purgatóriom ot is m egism érjük a háborúság által, 
mellyet azokhoz szoktak némellyel? hasonlítani, m ondván : Pokol
ban sem lehet nagyobb kín a köszvénnél, vagy a purgatóriom ban 
a fogfájásnál; noha e világi kínok és fájdalmak azokhoz képest 
merő árnyékok, a m in t a szent atyák tan íttyák . A m ásik rendben

*) Apoc. 3, 18. (löszén) az éli dicsőségem gyalá-
2) A Vulg.-ban : Filii hominum zatban ? 

usquequo gravi corde ? Károlyi- 3) Ps. 4, 3. 
n á l: Embereknek fijai! meddig
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mirnagunk vagyunk, kik, midőn jószerenchés állapatban élünk, 
magúnkat nem ismerjük, és, fogyatkozásunkat nem látván, a lao- 
diczeai püspökkel kevélyen pípeskedünk, mondván: Gazdag 
rogyok, és meggazdagodtam d» semmi nélkül non szűkölködöm.1) 
De midőn a háborúság reánk érkezik, megismerjük nyomorait 
állapatúnkat, hogy nyavalyások, szegények, vakok és mezítelenek 
vagyunk, és Jeremiással azt mongyuk :a) Én rogyok a férfin, látván 
az én szegénységemet az ö bél,séd ásónak vesszejében,s) A harcz előtt 
igen hánnyuk-vettyük magunkat, diehekedünk vitézségünkkel és 
erőnkkel: de a háborúság idején, mint az Efraim fiai, a kózíjat 
megvonván és megeresztvén, visszatérünk a harcz napján.4) Tud- 
gyuk mennyit tulajdonítottak magoknak az apostolok a végvaeho- 
rán, készek lévén a Kristussal nernchak a tömlöczbe menni, de 
halált is szenvedni: de látván a sereget, minnyájan elfutottak és 
Urúnkat egyedül liatták az ellenség kezében. A harmad 5) rendbéliek 
a környűlünk való dolgok, tudniillik barátink és rokonink, kiket 
soha jobban meg nem ismérünk, mint a háborúságnak idején; 
mert a kik hív barátink, akkor is megmaradnak mellettünk: de 
az asztali barátink künnyen elmaradnak tőlünk. Azért hasonlí
totta Tertullianus az igaz barátot a búzához, melly megmarad a 
szérűn, ha szintén a szél a polyvát elfújja is, és Sz, Ágoston a 
háborúságot a sajtóhoz, melly az olajt elválasztya a sonkolytól, 
a bort a törkölytől. Negyed rendben helyheztettyük a fölöttünk- 
való dolgot, tudniillik, az Istent, kinek igaz ítéletit a háborúságban 
ismerjük meg, eszünkbe vévón, hogy semminému bűnt büntetés 
nélkül nem hágy, ha szintén nem nagy is az emberek ítélete sze
rént : úgy mint, hogy Ádám egy almát m egött; hogy Saul, 
némellv gonosz embereken könyörülvén, életöket megengedte ; 
hogy a betsainíták az Úr szekrényét megnézték. De az Istennek 
irgalmasságát is akkor ismerjük meg, mivelhogy nem hágy erőnk 
fölött a kísértetheti, hanem meg-ogot bennünket, vagy a háború
ságot elvevén, avagy megkümiyebbítvén, vagy a segétséget meg
öregbítvén s minket megerősítvén, vagy a háborúság között is úgy 
megvigasztalván bennünket, hogy nem is kívánnánk abból te lje s 
séggel megszabad úlni.

Második haszna a háborúságnak az, hogy bennünket az Isten
hez kapóból, kitől a világi jószerenche igen elvonszou, hasonló 
lévén a háborúság a jó sarkantyúhoz : mert ha szunnyadozunk,

'I Apoc. 3. 17.
-) Thren. 3, 1.
3) A Vulg.-ban : Ego vir videns 

paupertatem meam in virga in
dignationis ejus. Károlyinál: Én

(vagyok) a sanyarúság-látott em
itor, az ő haragjának vesszeje 
miatt.

4) Judic. 12, 1. Ps. 77, !). 
s) T. i . : harmadik.
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vagy restelkedünk az isteni dolgokban, felserkent bennünket. 
A chendes ótszakán még az okos szüzek is szunnyadoztak, sőt 
ugyan el is aludtak: de mihelyen kiá ltás lőtt, (értsed a kiáltá
son a háborúságot) minnyájan felhőitek, én felékesítették lá m p á 
sokat.1) Szeműnkkel láttyuk naponként, hogy a kik jószerenchés 
állapattyokban az isteniszolgálatról tellyességgel elfeledkeznek, a 
háborúságnak idején felébrednek és az Istenhez sietnek, a mint 
Dávid mongya : M egsokasodott a z  o n ya v a ly á so k; a zu tá n  siettek.'·1) 
És ismég: Töltsd  bé a z  orczá joka t gya láza tta l, és megkeresik, 
U ram , a te nevedet.3) Tahim még az apostolok is, ha a szélvész 
nem támadott volna, Urunkhoz nem járultak volna, sem fel nem 
költötték volna, sem nem könyörgöttenek volna néki. Azért szok
ták mondani: A ki nem tud imádkozni, mennyen a tengerre,4) 
mellyen megtanúllya a sok szélvész között.

Sok egyéb hasznait is veliettyük a háborúságnak. Azokáórt, 
midőn azt Isten reánk bocháttya, jó néven vegyük és jó szívvel 
szenvedgyük. De, mivelhogy a gyarló ember hamar megtántoro- 
dik a háborúságban, méltó abban könyörgenünk és az Istentől 
szabadulást kívánnunk, a mint az apostolok chelekedtek a mái 
evangéliomban, és tíz. Pál is azt írja maga felől, hogy némelly 
nyakonchapdozásért, háromszor kérte az Urat, hogy eltávoznék 
tőle, nem esett kétségbe, hogy két ízben feleletet sem v ö tt: hanem 
harmadszor is könyörgött, és úgy vötte feleletül, hogy elég néki 
az Isten malasztya, annak meggyőzésére : mert, a z  erő a z  erőtlen
ségben végeztetik elő) Azokáórt nem jól chelekesznek, a kik ha egy
szer, vagy kétszer az Istenhez folyamodván, meg nem hallgattat
nak, reménségöket másua fordíttyák, gonosz eszközöket keresnek, 
avagy tellyességgel kétségbeesnek: nem gondolván tíz. Pálnak 
mondásával: E l  ne veszessétek a t i  b izodalm átokat, m elynek nagy  
ju ta lm a  vagyonŐ)

Itten azt kérdhetné valaki: Meddig kell embernek a bizoda- 
lomban és reménségben maradni ? mert, a mint Salomon mon- 
gya, a, m elly reménség elhalad,1) gyö tri a  lelket·.3) És még a szentek 
is panaszolkodtak a sokáig való várakozásért: mert Habakuk pró
féta imigyen kezdette beszédét: M eddig  kiáltok, U ram , és meg

*) A Vulg.-ban : Ornaverunt 
lampades suas (Matt. 25, 7.). Ká
rolyinál : Elkészítek az ő lámpá
sokat.

2) Ps. 15, 4.
3) Ps. 82, 17.
4) Qui nescit orare, eat v. per

gat ad mare.
5) A Vulg.-ban: Nam virtus in

infirmitate perficitur. (II. Cor. 
12, 9.) Károlyinál: Mert az én 
erőm erőtlenség által végeztetik el. 

e) Hebr. 10, 35.
’) A Vulg.-ban: Spes <pue dif

fertur. Károlyinál: Ä halogatott 
reménység.

s) P'rov. 13, 12.
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nem  hallgatsz '!■ üvöltök hozzád erőszakot szenvedvén, és meg nem  
szabadítasz '!■1) Felelet: Nem méltó az Úrnak semmiképpen határt 
vetni: mert bizonyos, hogy a benne bízókat megsegéti, de nem 
tudhattyuk m ikor: azokáért a reménségtől soha el nem kell 
távozni. Minekelőtte Sz. Pál arra intette a híveket, hogy el ne 
veszessék reménségöket, már sokat szenvedtek volt, és marhájok- 
nak elragadozásiit örömmel vötték : de mégis azt kívánnya, hogy 
megmaradgyanak a remónsógben. Mintha azt mondotta volna: 
Tudom, hogy jeles dolgot chelekedtetek ; de az nem elég : tovább 
vagyon a őzéi, tudniillik a vérnek kiontása, azért mongya azon 
levelében : M ég szin tén  a vérig nem  tusakodtatok, a  bán ellen vias
kodván.") Hlyen reménség volt Jobban, ki magafelől azt mon
dotta : H a szin tén  v ieg ö lm d  is engem, őbenne bízom .11) így chele- 
kedtek az Istennek több igaz hívei is. Sz. Mártonról azt írja Sul- 
pitius, hogy midőn a tolvajok kezébe akadott volna, az eggyik 
fejét akarta venni: de a másik megtartóztatta a társának kezét, 
és Sz. Mártont megmentette a haláltól. Ki azután megkérdette, 
lia félt-e mikor a kardot feje fölött látta ? Sz. Márton pedig nagy 
bátorsággal azt mondotta, hogy soha nem volt nagyobb bátorság
ban mint akkor; tudván, hogy az Istennek irgalmassága leg
nagyobb veszedelemben jelenti meg magát. Aeneas Sylvius a 
clieh királyról, Vencesláusról azt írja, hogy midőn a hadát meg
verték, minden erejét megrontották és magát is elfogták, azt 
kérdették tőle; Michoda szívvel volna ollyan nyomorult állapat- 
ban ? 0 azt felelte, hogy soha jobb szívvel nem volt: mert, úgy
mond, míg elég emberi segétsógem volt, alig volt időm hogy az 
Istenről gondolkodnám : most pedig, attól megfosztatván, cliak az 
Istenről gondolkodom és őbenne lielyheztetem reménségemet, tud
ván, hogy ha segétségül hívom, el nem hágy, hanem kegyelmessen 
meghallgat. A pogány Marcus Antoninus Pius chászárról azt írja 
Unisonius, hogy midőn némelly tanátsa 4) azért feddötte volna meg, 
hogy a meggyőzött árulóknak megkegyelmezett, és azt mondotta 
volna neki: Ha az ellenségé lőtt, volna a győzedelem, mint lőtt 
volna dolgod ? azt felelte : Mi nem úgy szolgálunk az isteneknek, 
sem nem úgy élünk, hogy ellenséginktől meggyőzettessünk. Ha a 
pogány fejedelemnek illy nagy reménsége volt a hamis istenekben, 
minéinű bizodalmánknak kell lenni az igaz Istenben ? tudniillik, 
mindenben és határ nélkül. Azokáért mikor szent Júdit asszony 
megértette volna, hogy Oziás pap ötödnapiδ) határt vetett az 
Úristennek, és megígérte, hogy ötöduap múlva megadgya Betúlia 
varasát, a népnek vénoit hozzája6) hívatta, és azt mondotta nékik : 
M ichoda ige ez, m elyre reám ent O ziás, hogy m egadgya a varast

;) Hab. 1, 3. :) Job, 1:s, 15. 5) T. i . : ötnapi.
Hebe. 13, 1. 4) T. i . : egyik tanácsosa. u) T. i. : magához.
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a z  assirírnoknak, ha ötödnap  *) segétségtek nem  j v  í  S  k ik  vattok ti, 
k ik  a z U rat k ísértitek  í  N em  o lly  beszéd ez, hogy irgalm asságot 
nyerjen , hanem  inkább hogy ^haragra in d íttso n  és bús-idust yer- 
jeszszen . Id ő t vetettetek ti  az U r irgalm asságának, és a  t i  akara to 
tok szerént napo t rendeltetek néki.*)

Sokképpen történik pedig fogyatkozás a remónsógben. Elő
ször : nómellyek nem tudván remónsógöket az Istenben vetni, és, 
az emberi eszközökben megclialatkozván, telly ességgel kétségbe
esnek, mint Júdás : ki, látván, hogy a papifejedelmekben megclia- 
latkozott, és cliak azt mongyák néki: Ali gondunk véle !■ te lás
sad ; s) és nem tudván, avagy nem akarván az Istenhez folyam
iam, magát felakasztotta. Másodszor : néinellyek mutattyák ugyan, 
hogy Istenben vetik remónségökel; de ha valóban megtekintik 
állapattyokat, külömben vagyon a dolog, és cliak az emberi esz
közökben bíznak : mert a míg azokat láttyák, kétségbe nem esnek ; 
de ha azok elfogynak, ottan a reméuség is elolvad. Míg teli a 
pincze, cliűr, tárház és tarsoly, addig nem félnek éhségtől: de 
azok megüresűlvén, nem gondollyák meg, hogy az Isten még a 
ragadozó hollók által is el tudgya híveit táplálni, a mint Illyés 
prófétát és Remete Sz. fá it. Míg az orvosok látogattyák, bíztat- 
tyák és testi eszközökkel táplállyák, reméllik éle.őket: de ha 
azokban fogyatkozás esik, kétségesek lóvén élőtök felől, gonosz 
eszközöket keresnek, varázslóktól és ördögöktől értekeznek, mint 
Okoziás az Israel királya, ki betegségében követeket küldött Idol - 
zebubhoz, bogy tanátsot kérdenének, ha meggyógyúlhatna-e beteg
ségéből ? De gonoszul járt, és Illyés próféta azt mondotta nékik : 
Ninch-e Isten Isméiben, hogy az Akkoron istenéhez Belzehabho: 
menták tanátsot kérdeni' Azokáért ezeket mougya az Ur: Az ágy
ról, melyre fel hágtál, le nem száll asz, hanem halállal halsz meg.*) 
Ezeket Jeremiás próféta ugyan megátkozza, mondván: Atkozott 
ember, a ki emberben bízik, és a testet teszi karjává, es az Űrtől 
eltávozik a szíve. Mert lészen mint a tainoviskchemeJélr') a pasztá
ban, és nem láttya mikor eljön jó : hanem szúrósságban Lakik a 
pusztában, a sovány és a lakhatatlan Jóidon.") Méltó büntetés, 
hogy a ki attól vár segétsóget, a kitol nem kellene, attól se vegyen 
segótsóget és attól is elhagyattassók, a ki megsegítette vólna, ha 
hozzája folyamodott volna. Igen félek rajta, hogy a mi magyariuk 
közzűl is, úgy ne járjanak azok, kik, az Istentől és igaz fejedel
mektől elpártolván, a törökben vetik reniénségöket; ki nem más
nak, hanem magának szokott halászni, és a segítség örvével orszá-

*1 T. i . : ha öt nap alatt. 
") Judith. S, 10— |:i.
■J M att. á l ,  i.
* i ÍV. Reg. 1, ;s. i .

!’) A Vulg.-ban: Erit enini quasi 
myrica·. Károlyinál : Es olyan lé
szen, m int a liangafa.

“) Jer. 17, Ti. li.



gokat foglal ók rabbá tészen. Jól mondotta Salomon : Rothadt 
fog és fáradt, láb, a ki, hitetlenben bízik a nyomorúság napján, és 
deeszti palástiját a hideg napon.1) Bizony úgy vagyon, mert a ki 
rothadt fogban vagy fáradt lábban veti reménségét, megclialat- 
kozik, és midőn arra jút, hogy rágjon vagy járjon, eggyiknek sem 
veheti hasznát: úgy a ki a hitetlen törökben bízik, megchalatko- 
zik reménségóbon ; és miképpen a ki palástyát elveszti a hideg 
napon, akkor fogyatkozik meg mikor a ruhára legnagyobb szük
sége vagyon : úgy a ki a hitetlen törökben bízik, szintén legna
gyobb szükségében ehalatkozik meg. Sőt miképpen hogy a ki 
rothadt fogban bízván, enni kezd, mingyárt fájdalmat érez, és 
megbánnya; és a ki fáradt lábbal jár, az úton m arad; ós'a ki 
palástyát elveszti télben, a hideg megveszi: úgy a ki a hitetlen 
törökben bízik, uemdiak hasznát nem vészi, de kárát is érzi, a 
mint érzették s érzik is a görögök és magyarok ; és annál is inkább 
fogják érezni, ha őszökbe nem veszik magokat és a keresztyének
hez nem ragaszkodnak.

Némellyek aprólék dolgokban mutatván reménséget, a nehéz 
ügyökben meglassúdnak és kételkedni kezűnek, minéműek voltak 
tálául az apostolok i s ; és azért feddötte meg őket Urúnk, és 
kichínyliitűeknek mondotta: kik a míg látták, hogy a szélvész 
nem igen nagy, bizodalomban voltak; de Litván, hogy elhatalma- 
zik és éhalmom elburíttya a hajót, megfogyatkoztak. Némellyek 
pedig, noha az Istennek nehéz dologban is érzették segótségét: 
mindazáltal, más szükségük érkezvén, az előbbi segétségről elfe
ledkeznek és, a jelenvalót nagyobbnak ítélvén, az Isten segótségét 
elégségesnek nem tartyák. Hlyek voltak a zsidók, a mint Dávid 
jelenti: (ionoszál szállottak a: Istenről, ‘mondának: Készíthet-e 
az Isten asztalt a pasztában! Mert megiité a kősziklát, és rizek 
folyának és pataiul: áradénak. Valljon adhat-e kenyeret is, aragy 
készíthet-e asztalt az ő népének! j  Valóban bolond beszéd ; mert a 
miből reménséget és bizodalmát vehettek volna, abból kezdettek 
kételkedni, holott, ha eszek lőtt volna, imigyen kellett volna okos- 
kodniok: Nem kissebb erő kívántatik, hogy a száraz kősziklából 
bővséges víz származzék, és úgy follyon mint a megáradott patak, 
hogysem hogy a pusztában eleség találtassák: de az elsőt megche- 
lekedhette az Isten, és szemünk láttára meg is clielekedte : tahát 
a másikat is megohelekedheti. De ők külömben beszéltettek, és az 
elsőt megengedvén, a másikról kételkedtek. Melly kételkedést 
nehéz néven vött az Isten, és azt keményen meg is bűntette: 
mert, nagy diódát tévén, megbizonyította ugyan, hogy azt is 
megchelekedheti, és jól laktak hússal, de megvásott a fogok belé ; a 
mint ngyauottan jelenti Dávid, mondván : Meghalld as Or, és elhal-

Ifi!)

') l’rov. 25, 1!). 20. ,J) Ps. 77, 19. 20.
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Imztá ; és tűz gerjedi; fe l Jákobra, és harag szállá hraelre; mert 
nem hittek az Istenben, és nem bíztak az <1 szabadit ásóban.1) De 
vallyon mit miveit haragjában ? Utánnaveti azt is Dávid: Es 
essöül, mint a port úgy boeháta húst, reájok, és, mint a tenger föve
nyét, tollas madarakat. Es az ő táborok közepén· esének, az <> sáto
rok körül. Es érének és igen m egelégedének, és l írám sápokat hétölté; 
meg nem. ehalatkozának kívánságokban.") Tahát, mondaná valaki, 
igen jól jártak, meg lóvén kívánságok ? Hallyad mi követközik : 
Még az étkük a szagokban vala, és az Isten haragja reájok szállá, 
és megölé azoknak körérit és az Isméinek rálasztottit megkötelezé.")

Nómellyek, végezetre, minden súllyos dolgokban az Istenben 
vetik remónségöket, és az Istennek azt mongyák Dáviddal: Te. 
általad menekedem meg a kísértettől, és az én. Istenemben által- 
megyek a köjálon.11) Hlyen volt Abias, dudának királya, ki bizodal
mának hasznát is érzette. Mert, midőn Jeroboámot és Israeli 
megverte volna, azt mongya az írás: Megceré őket Abia és az ö 
népe nagy chapással, és ellvtíUdnak Isméiből sebesülve ötszázezer 
erős férfiak, (talám soha egy harezon egy részről annyi ember nem 
veszett). Es megold'«tatának az Israel fia i abban az időben, és 
fölötte igen megerösödének a Júdafiai, mirelhogy az ö attyok Urá
ban Istenében bíztak válnál) Hallod-e, hogy a nagy diadalomnak 
oka, az Istenben való bizodalom volt. És hogy ne vóllyed, hogy 
Abia kiinnyű dologban bízott az Istenben, azt mongya az írás, 
hogy Jeroboámnak kétannyi népe volt, mint Abiának: mert Abiá- 
nak négyszázezer hadakozó és válogatott férfiai váltak, a Jero
boam serege pedig nyólezszázezer válogatott férfiakból állott. De 
hallyad mit mondott a harcz előtt Abia : A mi hadunkban az Isten 
a hadnagy és az ö papjai, kik trombitálnak és zengenek, ellenetek ; 
Israel f ia i ! ne hadakozzatok az atyátok Ura Istene ellen, mert. 
nem fog néktek használni.“) Efféle bizodalom kedves az Istennél, 
és megálgya az Hlyen bizodalmú embereket; a mint Jeremiás 
jelenti, mondván: Áldott férfiú, a ki az Úrban hízik, és az Ur 
lészen az ö bizodalma. Es lészen mint a vizek mellett plántáltatott 
fa, melly a nedvességre ereszti az ö gyökereit; és nem fél, midőn 
eljő a hérség ; és az ö levele zöld lészen, és a szúrósságnak idején 
nem lészen szorgalmatos; ’) és soha meg nem szűnik gyiimölchöt

l ) Vers. 21. 22.
a) Vers. 27—Hl.
3) A Vulg.-ban : Occidit pingues 

eorum, et electos Israel impedivit. 
Vers. 31. Károlyinál: A kövérek 
közül sokakat megöle, és az Iz
raelnek választottit levágá. T. i . : 
az előkelőket büntette meg.

4) Ps. 17, 30. 
η  II. Par. 13, 17. 18.
B) Vers. 12.
"‘) A Vulg.-ban: Jit erit folium 

ejus viride, et in tempore sicci
tatis non erit solicitum. Károlyi
nál : Es lészeu az ő levele zöld,
és a száraz esztendőtől nem fél.
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terme,ni}) Szép hasonlatosság: mert miképpen hogy afféle fának 
semmi fogyatkozása ninchen, hanem megvágjon vastagsága, zől- 
dellő szépsége, bővséges gyömőlehe: úgy az Istenben bízó ember 
semmi fogyatkozást nem érez, nem inga.cloz ide s tova, hanem 
minden dolgában állhatatos ; nem szomorú, hanem víg; és min
den jóban foglalaton, mert mindenben az Istennek akar kedves
kedni, kitől mindenben aegétséget vár, és a segétség után jutalmat 
is reméli az Istentől.

TII. RÉSZE.

Nem ok nélkül ajáulya pedig a sz. írás a reménséget, és az 
Istenben bízót boldognak moudgya és hasonlónak a jóltermő fához : 
mert a reménség nagy tisztelettel illeti az Istent. Mert miképpen 
hogy a ki az Istenben nem bízik, tagadgya atyai gondviselését, és 
követközendőűl jóvóltát is, mellyel örömest közli magát minden 
teremtettállatokkal: avagy véghetetlen bőleheségét, mellyel min
deneket tud és litt, és mindeneket a szükség szerént rendel: avagy 
mindenható erejét, mellyel mindeneket megsegéthet, úgy hogy 
senki ellene ne állhasson. Ebből származott pedig a bálványozás, 
minden gonosságnak kútfeje: mert mihelyen az emberek az igaz 
Isten felől kételkedni kezdettek, tagadván atyai gondviselését, 
más isteneket kerestek és azokhoz ragaszkodtak, hogy a nyomorú
ságot eltávoztatnák és minden jóval meglátogatnák őket; nagy 
gyalázattal illetvén az igaz Istent, hogy őtet megvetették és más
hoz folyamodtak. Azonképpen a ki az Istenben bízik, ollyan íté
letben vagyon felőle, hogy igaz Isten, a ki mindeneket lát, minde
nekre gondot visel, jó és mindenekkel jóltévő, mindenható és a 
mit akar, végbeviszi, igazmondó és a mit ígér, bétellyesíti. Lát- 
tyuk pedig, hogy az emberek között is nagyot használunk ma
gunknak, ha valaki felől jó vélekedésben vagyunk, és az ellenség 
szívét is meglágyíttya, a ki nyomorúságában hozzája folyamlik; 
mivelhogy azt nagy böchűlletnek tartya akárki i s : mennyivel 
inkább megsegóti az Isten az őbenne bízókat, kik igaz szívvel 
segétséget kérnek tőle. Méltán lehetünk pedig illyen jó véleke
désben az Isten felől, mert chodálatosképpen ajánllya hozzánk 
való jóakarattyát és gondviselését, mondván : Vallyon elfeledkez- 
hetik-e az asszony az ti magzattyáról, hogy ne könyörüüyön az ö 
méhe fa ln i és hogyha az elfeledkeznék is, de én el nem feledkezem 
rólad. íme az én kezeimre felírtalak téged, a te kőfalaid minden
kor az én szemeim előtt?) Nem jelenthette volna jobban meg 
hozzánk való gondviselését, mert semmi gyakrabban szemünk

Isa. 49, 15. 16.') Jer. 17, 7. S.
Hálái. Egyházi beszédei. 11
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előtt nem forog mint a kezünk, sem a várasban tettetesb dolog 
ninch annak kőfalainál. Azokáért azt jelenti Isten azzal a mon
dással, hogy mindnyájunkról eggyenként úgy megemlékezik, mint 
akárki a kezéről, melly úntalan szeme előtt forog, és az anya- 
szentegyházra úgy néz és vigyáz, mint a varasra a ki annak falát 
nézi és láttya, mint hogy az első prédikátzióban az ecelesiát varas
hoz hasonlítottuk.1)

Mondaná valaki: Szeműnkkel láttyuk és kezűnkkel tapasz
taljuk , hogy az Isten nem mindenkor hallgattya meg könyörgé- 
sinket, sem segétséget nem nyújt nyomoruságinkban : mint lehet 
tahát bátorságos bizodalmunk hozzája ? Felelet. Az Isten, a mint 
másutt is mondottam, mindenkor meghallgat, de nem mindenkor 
eggyaránt, és mindenkor jót ád, vagy azt, a mellyet kívánunk, 
vagy a mellyet kívánnunk kellene, azaz a mi üdvösségesb ; és 
követközendőűl, jobbat annál a mit mi kérünk, minthogy ő tud- 
gya mi légyen nékünk hasznosb. A kováts hétképpen nyúlhat a 
tüzes vashoz: avagy a vízbe vetvén, és mególtván a tüzet benne ; 
avagy pedig fogóval nyúlván hozzája, és a tüzet benne megtartván. 
De nagy külömbség vagyon e két mód között: mert ha a vízbe 
vetvén, a tüzet mególtyuk, a vas legottan megkeményedik, és 
semmit nem cliinálhatunk belőle; mert azért szokták mondani, 
hogy addig kell a vasat verni a míg tüzes : de ha fogóba fogjuk, 
azt chelekeszszük, hogy minket meg ne égessen, és, lágyan marad
ván, minden formára reá vihessük. Hasonlóképpen midőn a hábo
rúságnak füzében égünk, az Isten kétképpen bánliatik velünk: 
vagy eloltván azt mibennünk; vagy pedig erőt adván, hogy elszen
vedhessük. De e két mód között hagy külömbség vagyon : mert 
ha teljességgel elvészi rólunk, félő, hogy meg ne keményedgyünk, 
jótéteményéről el ne feledkezzünk, és liáládatlanokká ne legyünk : 
ha pedig mulasztót ád annak elviselésére, mindenre reá vihet ben
nünket, és a háborúság által az alázatosságban megtarthat. E két 
módnak eggyikével mindenkor megliallgattya Isten az ő híveit: 
mert vagy teljességgel megszabadíttya őket a háborúságtól, mint 
a zsidókat, midőn szemök láttára Faraót minden seregével a 
tengerbe ölte, úgy hogy chak egy sem maradna bennek, és azután 
soha örökké ne látnák őket; avagy megerőssíti annak elviselésére, 
a mint Sz. Pállal ehelekedett, kinek azt mondotta, hogy elég 
őnéki az ő malasztya. De e két mód között az a külömbség, hogy 
a ki teljességgel megszabadúl a háborúságtól, hamar elfeledke
zik a jótéteményről a zsidókkal: a kin pedig megmarad, az erős- 
sítő malaszttal, minden jóra kész és alkolmatos Sz. Pállal. A terh-

T. i . : a m int hogy vízkereszt után való IV. vasárnapi első 
beszédében, mely azonban nem foglaltatik jelen gyűjteményünkben, 
az egyházat, az evangélium nyomán, városhoz hasonlította.
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hordozó embert íb kétképpen segótbeted m eg: avagy a terhet 
elvévén róla ; avagy jó ital bort adván néki, hogy megerö'södgyék, 
és elviselhesse. De ki nem láttya minómő külömbség légyen ezek 
között ? Mert ha a terhet elveszed róla, jutalmat nem adnak 
néki: de ha megerőssíted, hogy a rendelt helyre vihesse, jutalmát 
vészi. így vagyon a mi dolgunk is a háborúságban. A szállott 
várat is kétképpen segétheted m eg: vagy elűzvén az ellenséget 
alóla; vagy a várat megeró'ssítvén épülettel, elesóggel, fegyverrel, 
vitézekkel. De ezek között is nagy külömbség vagyon: mert ha az 
ellenséget elkergeted, azzal a vár meg nem eró'ssödik, sőt meg
bátorodván a benno valók, jólakásnak adgyák magokat, nem 
vigyáznak a mint kellene; melyből az következik, hogy az ellen
ség ismég alája szállván, künnyen megvehesse : de ha megerőssí- 
ted, az ellenség erőjét fogyatod, a vitézek hírét nevét neveled, 
vígyázóvá teszed őket és a várat megépíted. így vagyon a dolog 
a háborúságban : mert az ember annak eltávoztatásával meg nem 
eró'ssödik, hanem inkább, bátorságban élvén, megrestűl: de 
hogyha az erőssítő malaszttal az ember megsegéttetik, vigyáz, 
többet nyer és nagyobb díchéretet érdemel, nemchak az Istennél, 
ki azt nagyra böchíílli, hanem az embereknél is, kik másban cho- 
dállyák és böchtíllik, a mit magokban nem igen kedvellenek.

Innét vagyon, hogy Hz. Pál, szólván a háborúságról, inkább 
inti a híveket azoknak elszenvedő éré, hogysem eltávoztatására ; 
és a békeségestűrésnek jeles hasznait számlállya elő. És, elsőben, 
azt mongya, hogy az Istennel· örökösi vagyunk, a Kristusnak pedig 
örökös társai: de úgy, ha eggyiitt szenvedünk, hogy eggyiitt meg is 
dichoíttemink.1) Midőn azt mondgya, ha eggyütt szenvedünk, azt 
jelenti, hogy a szenvedésben a Kristushadnagyunk, kit vitéz módra 
követni nagy díchéret. Midőn pedig azt veti utánna, hogy ővéle 
eggyiitt megdichőíttetünk, azt jelenti, hogy nemchak böchűlletes 
a szenvedés, úgy mint a hadnaggyal való eggyüttjárás, hanem 
hasznos is, melly által a Kristus boldogságában löszünk részesek. 
II. Azt mongya: Alitam, hogy nem méltók e mostani időnek szenve
désé a köcetközeruhl dichöségre, melly megjelentetik mibennünk ,·2) 
azaz egy kis háborúságnak szenvedésével nagy dichőséget vehe
tünk, mintha egy fillyéren egy országot vennénk, vagy az egész 
világot. Ha valaki aranyforintokkal hátba hagyigálna, bár ellen
séged volna is, nem bánnád, hanem örömmel felszednéd; a mint 
Juniperus mondotta : így a háborúságok keveset árthatnak ugyan 
e világon, de sokat használhatnak a másikon. Midőn pedig a mos
tani időt nevezi, azt jelenti, hogy nemchak kicliinyek a háború
ságok, de rövid ideig is tártnak, és azután örök jutalmat és nyu
godalmat szereznek. Melyből nagy vigasztalást vehet az ember:

') Kom. ti, 17. ®) Vers. IX.
11*
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mert akármi nagy nyavalya is, ha kevés ideig tart, künnyebbnek 
tetszik a sokáig tartó kichiny nyavalyánál: mennyivel inkább, 
midőn kiinnyű és rövid ideig tartó. II14 Azt mongya: Mert a 
teremtettállatnak várakodása az Isten fiainak megjelentését 
várja ; 4) azaz minden teremtettállatok velünk eggyütt szenved
nek, és várják, hogy a mi szenvedésünk által velünk eggyütt meg- 
újúllyanak és a dichőségben részesűllyenek. Méltó azért, hogy 
szenvedgyünk azoknak példájokért, mellyet nékünk adnak, és 
hasznokért is, mellyet tőlünk várnak: mivelhogy a mi bókesóges 
szenvedésünkkel mindeneket részesítünk a dichőségben. Midőn 
pedig a megjelenést említi, azt jelenti, hogy már Isten fiaivá kez
dettünk lenni: de azt végbe is kell vinni, iiogy, a békeséges szen
vedés által, az Isten fiainak örökségében részesek legyünk menny
országban. Ezen jelenésről emlékezik Sz. János is, mondván: 
Szerelmesim, most Isten fiai vagyunk; és még nem jelent meg mi- 
ehoda leszünk. Tudgyuk, hogy mikor megjelenik, hasonlók leszünk 
hozzája: mert megláttyuk ötét a mint vagyon?) IV. Azt mongya: 
Mert hiúság alá vettetett a teremtettáUat, nem akarva; hanem 
azért, a ki ötét alája vetette reménséghen : mert maga a teremtett- 
állat is megszabadíttatil: a romlandóságnak szolgálattyától az 
Isten fia i dichöségének szabadságára: s) azaz azért várja a terem - 
tettállat illy szorgalmatoson az Isten fiainak megjelenését, mert 
valamíg az nem lészen, mindaddig hiúság alá vettetett,4) sokkép
pen szolgál az embernek: melly szolgálattól megszabadul, mihe
lyen az emberek nem fognak szűkölködni szolgálattyok nélkül; 
megújulnak, és az emberért megdieliőíttetnek. Mert miképpen a 
király fiának dajkája, midőn a tőle feltartatott királyi gyermek 
megkoronáztatok, ő is részesül annak javaiban : neonképpen mi
kor az ember megdichőíttetik, részesülnek az ő dichőségében a 
teremtettállatok, mellyek szolgáltak néki. Es miképpen hogy fel- 
ékesíttetik a ház, melyben a királyt fogadgyák, az ő böchűlletiért: 
azonképpen az egész világ, az Istennek megdichőűlt fiaiért, fel- 
ékesíttetik. Mert noha az Isten fiai mennyországban fognak lakni : 
mindazáltal a világnak alsó része is neminéműkéjjpen hozzájok 
fog tartani, mivelhogy őérettök terem tetett; a mint a királyi palo
tának minden részei a királyhoz tartozók, noha ő chak a felső 
részében lakik. Akkor a hóid világossága ollyan lészen mint, a nap 
világossága, és a, nap világossága hétszert,er lészen mint hétnapi 
világosság ; 5) tudn’illik, mikor békötözi az l ír az Ö népe sebét, és 
az ö ellopása sérelmét meggyógyittya.") V. Azt mongya Sz. Pál: 
Tudgyuk, hogy minden teremtettáUat foházkodik és szül mind
eddig ; ’) azaz egyéb teremtettállatok világ kezdetitől fogva szen-

') Vers. 19. 4) T. i . : nyomorúságban, töké- 5) Isa. 30, 26.
*) I. Joan. 3, 2. letlenségben, romlott állapotban c) Ibid.
8) ltom. 8, 20. van, az első ember vétke- miatt. 7) ltom. 3, 22.
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-vednek mindezidáig; az emberek pedig az ő rövid életűknek 
idejéig. Miért nem hordozná tahát jó kedvvel a keresztet, mellyet 
egyéb állatok ennyi ideig állhatatoson elviseltek, és azt az embe
rek szolgálattyára ? mert nekik szükséges nem volna, a mint 
hogy azután meg is szűnnek azoktól: de az embernek igen is 
szükséges. YI. Azt mongya, hogy várjuk a mi testünknek ráltsá- 
gtíty 1) azaz e nyomorult romlandó test, a bckeségestűréssel, 
dichó'séges és roinolhatatlan lészen : azért méltó a nyomorúságot 
békével szenvednünk. VII. Azt mongya, hogy a reniémég által 
iidröziiltiink: “) azaz bizonyos reménsegünk vagyon, hogy rövid 
időben minden nyomorúságtól megszabadulunk ; melly reménség 
bátoríthattya az embert minden háborúságnak elszenvedésére. 
V ili. Azt mongya, hogy n lelek is segíti a mi gyarlóságunkat 
és könyörög érettünk. ') Ázokáért nem magúnk erejével szenved- 
gyftk a nyomorúságot, hanem az Istennek segétségével: azért nem 
tarthattyuk azt nehéznek; só't azt mondhattyuk, hogy kiinnyű 
hat ló után a szekeret tolni. IX. Azt mongya, hogy az istent sze
retőknek mindenek jóra szolt iáinak.1) Méltó tahát a háborúságot 
jó kedvvel szenvedni, mert azt az Isten jónkra fordíttya. Utól- 
szor, azt mongya Sz. Pál, hogy a kik szenvednek, azokat válasz
totta az Isten magának, úgy mint hasonlókat az ő Piához : ázokáért 
mindezeket szépen fejezi bé, mondván : Ha Isten velünk, kiehoda 
ellenünk !■5)

Ezekből megérthettyük, ha jobb-e, hogy az Isten a háború
ságból kiszabadítson, vagy hogy azokban megerősíttsen. De mind 
a kettőnek megnyerő eszköze az imádság, a mint őmaga az Isten 
paraneholta, mondván : Híj segáségiU entfern a háborúság napján., 
megmetélek téged, és tisztelsz engem; *) megment pedig vagy egy
képpen, vagy másképpen. Es isrnég: Λ háborúságban segítségül 
hittál engem, és megszabadítottalak téged; meghallgattalak téged 
a szélrész rejt ekében.1) így chelekedett, Dávid, és érzette hasznát, 
a mint maga jelenti, mondván: Az Úrhoz kiált ék, midiin hábor
gó Itat mim, és meghallgató engem.’') Es a jámbor Josafát király is, 
kit midőn az ellenség megkörnyékezett volna, tudván, hogy jobb 
eszközt nem találhat, azt mondotta az Úrnak: Mi bennünk ugyan 
niw:h annyi erő, hogy e sokaságnak ellenedllhassunk, mely reánk 
rohan. De holott nem tndgyuk, mit kellessék chelekednünk, diák ez 
vagyon hátra, hogy szemeinket tehozzád emeltyűk.") így eheleked- 
tek a mái evangóliomban az apostolok is, kik látván, hogy sem 
az evezés, sem a vízmérő«, sem a vitorlya forgatása, sem a kor
mány igazgatása nem elégséges a veszedelemből való kiszabadú-

‘) Vers. 25. 
*) Vers. 21·.
3) Vers. 26.

4) Vers. 28.
5) Vers. 31. 
e) Ps. 49, 15.

7) Ps. 80, 8.
8) Ps. 119, 1.
9) II. Par. 20, 12.
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lásra: az utolsó és legnagyobb reménségliez fogtak, és líránkbo; 
járúlván, könyörgöttek. Kiket noha megdorgált a kichiny h ité r t: 
mindazáltal meghallgatta és megszabadította őket.

Utólszor, azt kérdhetnek: MFrt kívánnya az Isten a könyörgés· 
a háborúságban ? mert a minémtí okai vannak, hogy e világi feje 
delmeknek könyörögjünk és supplikátziót adgyunk, azoknak as 
Istenben ninch helyek: először, mert ők külömben nem tudnál 
szükséginket és kívánságinkat: de az Úr a szegényeknek kívánsá 
gát is meghallgattya, és az ő szívok készületit is meghallya az c 
füle.1) Másodszor: Mert nem vagyunk kedvükben : de az Ister 
úgy szeret bennünket, hogy meg sem gondolhattyuk, nem hogj 
megmagyarázhatnék. Harmadszor: Mert azt vallyuk, hogy uka· 
rattyokat megváltoztathattyuk és a magunk akarattyára vonhat 
tyuk: de az Isten meg nem változik.") Negyedszer: Hogy el in 
feledkezzenek rólunk : de az az Istenhez nem fér ; mert, a mini 
azelőtt is mondám, felírt minket kezeire.3)

Felelet. Noha a mit az Isten nekünk adni akar, öröktől fogva 
elrendelte, és meg sem változtattya: mindazáltal nem mindene
ket egyáltallyában rendelt, hanem némellyeket bizonyos ok alatt, 
tudn’illik, ha kérjük ; a mint sok példákkal megmutathatnám : dt 
most megelégszem a Sz. Jakab mondásával, ki nyilván mongya, 
hogy némelly dolgokhoz nem juthatunk, azért, hogy nem kérjük, 
vagy hogy gonoszul kérjük.4) Tahát az Isten kérést, és jó kérést 
kíván némelly dolgokért. Azért mongya Sz. Ágoston, hogy az 
Isten némelly dolgokat kérés nélkül ád, úgymint a hitnek kezde
t i t : némellyeket pedig imádság nélkül nem ád, úgymint a jóban 
való megmaradást. Azokáért noha az Isten kívánnya a kóróst, és 
némellyeket kérés nélkül nem is adna, de azért az imádság által 
meg nem változik ; mert öröktűi fogva úgy végezte, hogy azokat 
úgy adgya, és nem külömben; miképpen hogy öröktűi fogva 
elvégezte, mennyi bort, búzát ád ez esztendőben, de nem szántás 
és kapálás nélkül: úgy hogy a ki az Istennek öröktűlfogvavaló 
rendelését tátott szájjal, öszvekúeholt kézzel és henyélve várja, 
igen megclialatik; mert az Isten múnka által rendelte azoknak 
megadását, és nem annélkül. Azokáért noha talám némelly dol
gokat az Isten könyörgés nélkül is megadna : mindazáltal, mint
hogy mi azokat nem tudgyuk, mellyek legyenek, és másfelől tud- 
gyuk, hogy sokakat nem akar imádság nélkül adni, méltó minden 
szükséginkben könyörgenünk; mert azzal avagy azt nyerjük meg, 
a mit kérünk, ha úgy rendelte az Isten ; vagy valami mást, a mi 
nélkül szűkölködünk; mert az imádság soha heában nem esik, 
ha ollyan a minéműnek kell lenni.

Hogy pedig az Isten némelly dolgokat imádság nélkül íem

4) Ps. 10, 17. a) Malacli. 3, 6. 3) Isa. 49, 16. '*) Jac. 4, ±  3.
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akar adni, a mi hasznúnkra chelekeszi. Mert, először, ha imád
ság nélkül jutnánk minden dologhoz, azokat nem Isten aján
dékinak tulajdonítanék, hanem magúnk ereje és okossága talál
mányának, és úgy kevélyek s háládatlanok lennénk. Másod
szor: Nem tudnék azt megböchűlleni a mint kelletnék; mert a 
mihez ingyen jutúnk, meg nem böchűllyük: a mit pedig köröm
szakadva találunk, megőrizzük. Harmadszor: Sok érdemes jószá- 
gos chelekedetekben nem gyakorlanók magunkat, mellyek eggyütt 
járnak az imádsággal; úgymint a hit, reménség, szeretet, alázatos
ság, aitatosság, állhatatosság, mellyek nélkül nem lehet a tekél- 
letes imádság. Innét vagyon, hogy a sz. atyák az imádságot clioda 
szép nevekkel ékesítik: Sz. Ágoston mennyország kúlcliának 
mongya. És nem ok nélkül: mivelhogy Illyés az imádsággal az 
eget bezárta és felnyitotta; és hamar egymásután vizet hozott 
alá a főidnek gyümőlchözésére és tüzet az áldozatnak megemész
tésére. M Sz. Paulinus a törött hajó deszkájának nevezi: melly, e 
világnak habjai között, az örök boldogságnak partyára viszen ben
nünket. Aranyszáju Sz. János a lélek napjának nevezi: mert em
bernek elméjét megvilágosíttya. Sz. Efrem a józanság őrizőjének 
mondgya, a harag zabolájának, a felfualkodott szív lenyomásának, 
a gyűlőlség orvosságának, a békeség óltalmazójának, a szüzesség 
pechétének, az íitonjárók segétségének, a szántók termésének, a 
hajónjárók szabadúlásának, a bűnösök szószóllójának, a bánatosok 
vigasztalásának, a halottak temetésének. Sz. Prosper pedig azt 
mongya, hogy az imádság az imádkozónak segétség, az Istennek 
áldozat, az ördögnek pedig ostorozás. Sz. Bernárd eggyütt2) azt 
mongya, hogy az alázatos, hív és buzgó imádság az égbe felhat, 
és onnét üressen vissza nem jő. Azért nevezte egy szent jámbor 
mennyei chatornának, mellyen mindennemű ajándékok szivár- 
koznak és chorognak mireánk, és mi viszontag az Isten eleibe 
megyünk, hogy minden jókat nyerjünk tőle, de főképpen e világi 
tengernek habjai u tán : mellyet engedgyen mindnyájunknak a 
kegyes Atyaisten, az ő Fiának érdemiért. Amen.

j  III. lieg. 18, MS—J5. 2) T. i . : egy helyütt, egy helyen



VÍZKEBESZT UTÁN VI. VASÁÉN API ELSŐ BESZÉD.

Mát. ev. 13, 31—35.

Az Isten dolga és alkotmánya az emberétől főképpen abban 
külömböz, hogy az emberé, lia szintén fő módon kezdetik is, 
naponként kiesebb ül, mígnem tellyességgel elfogy : az Istené pedig 
a kichinből is naponként nevekedik és állhatatoson megmarad. 
A Bábeltornyát úgy kezdették az emberek építeni, hogy örökké 
állandó lenne és az eget érvén, az építőknek örök hírt-nevet szer- 
zene : de a nyelvek elváltozásával semmivé lőtt. Nabukodonosor, 
az assyriusok királya, Holofernes által minden isteneket el akart 
törleni a főid színéről, és serényen kezdette a dolgot, sok országo
kat meghóldoltatván: de egy zsidó asszony, a mint Vágao a Holo
fernes komornyikja mondotta, gyalázatot tött a Nabukodonosor 
király házán, *) ki Holofernesnek fejét vötte. Ezt példázta a második 
Nabukodonosornak a Babylon királyának képe, rnellyet álmában 
látott: mert a feje jeles jó  aranyból vált, a méllyé pedig s a karja 
ezüstből, a hasa pedig s a tomporai rézből, a szárai vasból, a lábainak 
németty része vasból, némelly pedig cherépből; *) azaz mind alább- 
alább szállott, mígnem semmivé lőtt, egv kis kőnek ütésével. Sőt 
őmaga Nabukodonosor is példa volt ebben, ki olly nagy fenn heazott, 
hogy a képét is Isten gyanánt akarta im ádtatni: de chakhamar 
országa elmúlt tőle, az emberek közzűl kivettetett, és a barmokkal 
lakván, szénát rágott mint az ökör. Tellyességgel külömb állapatu 
az Isten dolga: melynek kezdeti, emberi ítélet szerént, kichíny 
és alávaló; de a vége dichőséges. Jósefet a báttyai eladták, az 
asszonya bévádolta, az ura tömlöczbe vettette ; de egész Egyiptus- 
nak fejedelmévé lőtt. Moyses egy pap chordáját őrzi, a nyelve aka
dozva szólló és féltében elfút Egyiptusból: de az egész Israel 
népét kiviszi Egyiptusból és Fáraót minden seregivel a tengerbe 
veszti. Dávid, egy pásztorka lévén, a nyájat követi: de a nagy ha
talmas Góliátot meggyőzi, és végre Israelnek királya lészen. Ezt 
adgya elünkbe Kristus urúnk a mái evangéli ómban, a mustár
magnak hasonlatosságával: melly noha minden magoknál kissebb, 
de végre olly fává lészen, hogy az égi madarak laknak az ágain : 
mellyel Urúnk az ő evangéliomát és a kereszten való halálát

j  Judith, 14, 16. j  Dán. 2, 32. 33.
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ajánlotta: minthogy elsőben igen elvetett dolgoknak láttattak ; 
de nagyokká lőttek, és az egész világot betöltötték: melyből nagy 
lelki vigasztalást vehetünk. Azokáért, e mostani prédikátzióban,

I. Megmondom, mi légyen a mustármag.
II. Hogy főképpen a megfeszíttetett Kristus az igaz mustármag.

III. Megmutatom, mint kellessék minden rendbéli embernek 
részesnek lenni a Kristus keresztének gyiimőlehiben.

I. KÉSZE.
Noha az Istennek minden dolgai nagyok és chodálatosok: 

mindazáltal, hasznokhoz és gvümőlchökhöz képest, eggyik a mási
kát föllyűlhaladgya. Azokáért noha azt mondhatnék, hogy az 
Istennek minden dolgai hasonlatosok a mustármaghoz: mind
azáltal annak hasonlatossága kiváltképpen illik az Isten országá
hoz vagy anyaszentegyházához, és' az ő igéjének vagy evangélio- 
mának predikállásához, melynek fölötte igen kichiny kezdete 
volt: de chodálatosképpen kiterjedett, és a régi synagógát s az 
ó törvénnek hirdetését (noha az Isten alkotmánya volt) meg
előzte. Sőt a Moyses törvényében azt talállyuk, hogy a kezdete 
nagy és méltóságos volt, de a nevekedése meg nem felelt annak. 
Mert Egyiptusból az Israel fiai nagy diódák és jelek által jöttek 
ki, mikor Faraónak Istenévé lőtt Moyses 4) és, sok diapások után, 
minden seregével a Verestengerbe ölte. Azután Josue által nagy 
hatalmas kézzel mentek az ígéret főidébe, melynek elfoglalásában 
minden fejedelmek, országok, nemzetségek megrémültek, és senki 
nem állhatott ellenek. A törvént pedig iszonyú nagy chattogás- 
sal és az Isten diehőséges méltóságának megmutatásával vötték, 
elannyira, hogy, őmagok is megrémülvén, azon kérték Moysest, 
hogy ő szóllyon nékik, és ne az Űr, hogy meg ne halnának. Az 
evangéliom kezdete pedig, emberi ítélet szerént, kichiny és böchűl- 
letlen vólt, egynéhány szegény, tudatlan, félénk emberek: de 
rövid időben az egész világot elfoglalta. Innét mondotta Urunk 
az ő nyáját kichinnek; és az apostolokat a fariseusok és írástudók, 
mint fő és tudós emberek, megutálták, megértvén, hogy írástudat
lan és köz emberek válnánaké) De úgy megnevekedett azok által, 
hogy minden földre kiment az ö zengésük, és a főid kereksége hatá
rira az ö ígéjökd) Még Sz. Pál idejében, az egész világon volt,4) 
gyümőlchözött és növekedett. Ez vólt az Isten bőlcheségének cho- 
dálatos tanátsa: mert, a mint Sz. Pál mongya, nem sok bölcheket 
test-szerént, nem sok hatalmasokat, nem sok nemesseket: hanem a 
világ bolöndit választotta az Isten, hogy megszégyeníttse a böl- *)

*) Exod. 7, 1. 3) Ps. 18, 5. idejében az egész vi-
*) Act. 4, 13. 4) T. i . : már Sz. Pál lágon el volt terjedve.
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ekeket; és a világ erötlenit választotta az Isten, hogy megszégye- 
níttse az erösseket; és a világnak nemtelenit s az elvetettit válasz
totta az Isten, és azokat, a mik ninchenek, hogy elrontaná azokat, 
a mik vannak; hogy ne dichekedgyék egy test is az ö színe előtt.1) 
Három dolgot böchűll főképpen a világ: a bőlcheséget, hatalmat 
és nemességet; de azokat mind semminek alította az Isten, a 
hitre, igasságra és üdvösségre való hivatalban, a tudatlanságot, 
erőtlenséget és nemtelenséget választván: mert mind a hívó 
apostolok, s mind a hivatalos pogányok ollyak voltak a világ 
ítélete szerént. Mellyet azért chelekedett, hogy senki ne alítaná, 
hogy őtet érdemiért hítta, bőleheségeert, hatalmasságáért, nemes
ségéért ; hanem ehak tulajdon jóvóltából és irgalmasságából, és 
annak tulajdonítaná tellyességgel kiki ezt a dolgot.

Ezt példázta a kis kút, melly, a mint Mardokeus mondotta., 
igen nagy folyóvízzé növekedett, és igen sok vizekké árradottő) Ezt 
példázta a kis kő, melly a Nabukodonosortól láttatott nagy képet 
elrontotta, és nagy heggyé lőtt, és betöltötte az egész főidet·; 8) a 
mint Dániel próféta megmagyarázta a királynak, mondván : Egy 
országot támaszt a mennynek Istene, melly örökké el nem bornál, 
és annak országa más népnek nem adatik: megrontya pedig és 
megemészti mind ez országokat, (mellyeket a nagy képnek részei 
példáztak) és az megmarad örökké.1) Azoknak az országoknak 
valóban friss és tettetes kezdeti voltak, de nyomorult vólt a végok : 
a Kristus országa pedig kichinből naggyá lőtt, mindeneket meg- 
hóldoltatott, és soha el nem fogy. Az assyriusok birodalmát Nabu- 
kodonosor, vagy Bélus fundálta; a persákét és a médusokét Czí- 
ru s ; a görögökét Nagy Sándor; a . rómaiakét Július chászár, 
kinél talám senki ellenségivel többször meg nem ütközött, sem 
többször diadalmas azokon nem vólt. Minnyájan nagy pompával 
és zörgéssel jártak : de a Kristus hallgatással, békeségestűréssel 
és alázatossággal lőtt győzedelmessé. Nem hordoztatott a zászló
jában sasokat, oroszlányokat, párduezokat és afféle erős fenevada
kat : hanem alázatos czímert választott magának, egy chúszó- 
mászó férgetekét a fán, a keresztet, mellyen ő maga függött, és 
azzal győzte meg minden ellenségit. Ebben szépen példázta Dávid 
a Kristust, mert az írás imigyen beszéli Dávidról: A székben ülő 
legbölchebb fejedelem a három közziil; ö mint a fának igen gyenge 
férgetskéje, ki nyólezszázat ölt meg egy ütközetben.6) A Kristushoz 
igen szépen illik minden czikkelye : legbölchebb vólt, sőt a ből- 
cheségnek és tudománnak minden kinchei őbenne voltak elrejtve.6) 
Igaz fejedelem vólt, mert minden hatalom néki adatott menny
ben és a földön. A fának gyenge férgetskéje; mert a fiira felsze-

j  I. Cor. 1, 26—29. 3) Dán. 2, 35.
*) Estin 11, 10. ‘) Vers. 44.

Ú II. Heg. 23, S.
f'| Goi. %  3.
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gezték és úgy megrántották, hogy magáról azt mondotta: Én 
férni vagyok, és nem ember; emberek gyalázattya és a nép meg
vetéséé) Végezetre, ő egy ütközetben nemcsak nyólczszázat ölt meg, 
hanem egynéhány ezeret: mert Sz. Péternek első prédikátziójára, 
mellyet a megfeszíttetett Jesusról tött, háromezerét vont a Kris- 
tns zászlója alá, a másikban pedig ötezeret. Ki hallott illyen dol
got ? Nem mustármag-e a Kristus országa ?

Ennek a mustármagnak fájára jöttek az égi madarak és az ő 
ágain laktak : midőn a bői eh filosofusok fenn röpűllő elméjüket 
és a hatalmas fejedelmek dichőséges méltóságokat a Kristus keresz
tének meghóldoltatván, a keresztyén anyaszentegyháznak kebelé
ben megnyugodtak, és abban keresvén, bővségessen megtalálták 
az üdvösséges tudománnak táplálását. Mert noha a Kristus első
ben inkább választotta a szegényeket és tudatlanokat: miudaz- 
által azt is akarta, hogy a bőlchek és hatalmasok is térdet-fojet 
hajtsanak az ő evangéliomának, hogy annyival dichőségesb dia- 
dalma lenne. Innét láttyuk, hogy a rómaiak közzűl Paulus Sergius 
tiszttartó, ki hatalmas okos ember volt; a görögök közzűl Diony
sius Areopagita, ki athénási bőlch és böchűlletes ember volt; a 
zsidók közzűl Gamaliel, ki a Moyses törvényében igen tudós volt, 
és Nicodémus, ki a synngógának fejedelme volt, az evangéliomi 
eggyiigytíséget követték: és égi madarak lévén, a mustárfának 
ágain üldögélték és gyümölchében eddegeltek. Ezekhez hasonlók 
voltak azután sok tudós és bőlch filosofusok, kik az evangéliomi 
tudoraánt követték : úgymint Sz. Justinus filosofus, ki chakhamar 
mártyrrá is lőtt, és a, természetnek diódája, Sz. Ágoston, ki az 
ecclesiának kemény ellenségéből nagy óltalmazójává és tanítójává 
lőtt. Annakfölötte sok hatalmas chászárok, királyok és fejedelmek, 
kik Constantinussal, Theodósiussal és egyebekkel minden világi 
méltóság fölött böchfillötték a Kristus keresztét és a mustárfának 
árnyékában megnyugodtak.

Hasonló módot tartott a Kristus az ecclésia főfő részeinek 
felállításában is, ki a szerzetes rendeket kicliinyen kezdötte, de 
igen felnevelte. Sz. Ferencz egy világi kereskedő ember vo lt: de 
az ő rendit, nem sok idő múlva, az egész keresztyénségben kiter
jesztette. Sz. Benedek sokáig chak lappangott a kősziklák liasadé- 
kiban : de olly rendet fundáit, hogy abból szám nélkül neveked- 
tek pápák, kardinálok, érsekek, püspökök, doktorok, sőt mártyrok 
is. Hasonló dolgokat mondhatnék a több régi szent szerzetekről 
is. A mi pedig a mostaniakat illeti : a mi Sz. Ignatiusunk, meg
térése előtt, nem többet tudott-e a puskához és kardhoz, hogy- 
sem Aristóteleshez és Ciceróhoz, vagy a sz. bibliához ? L'e, az 
Istennek malasztya által, az ő legkissebb rendi2) nem az egész

) Ps. 21, 7. !) T. i . : rendje, szerzete.
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világon kiterjedett-e; és az ecclesiában nem számtalan tudós és 
jámbor embereket nevelt-e ? Es nem régen Hispániában Sz. Teré- 
sia szűz olly rendet szerzett, melyben mind férfiak, s mind asszony- 
állatok számoson vannak, és az Isten ecclesiájában mind tudo
mánnyal, s mind jószágos chelekedetekkel tűndöklenek. Ez a Kris- 
tusnak nagy dichó'sége, ki azokat, a mellyek nmekének, elösziíllíttya 
mint a mellyek vannak; ’) és olly könnyen meggyőzheti ellenségit 
kevés néppel, mint sokkal.'2) Kinek méltán mondotta a próféta: 
Kichoda hozzád hasonló Isten ?*) Sőt magunkban is feltalállyuk ezt 
az Istentől származott nevedékenséget, melynek kezdete gyakrab
ban igen kiebiny volt. Mert mi által tértink ki a bűnből ? Hol a 
tanítónak egy szava járja által szívünket, hol egy könyvetekének 
olvasása indít meg, hol valami testi nyavalya rettent meg, hol 
jó barátunknak megtérése mutat utat. Ezek mind kichiny dolgok, 
de nagyok követköznek belőlök. így olvasom, hogy midőn Illyés 
könyörgött az Istennek, hogy essőt adna a nagy szárasság után : 
a szolgája az égre vigyázott, és egy kichiny felyhőcskét, mintegy 
ember nyomát, láta feljőni a tengerből; és azt, kétség nélkül, 
semminek^lította: de Illyés azt mondotta néki: Kredgy fel, és 
moncjya Akábnak: Fogass hé a, szekeredbe, és menny alá. hogy el 
ne érjen ad essél; 4) és legottan nagy osső lőtt. Hlyének azért az 
Isten chelekedóti: kichiny a kezdőtök, nagy az előmenetelük; 
mint az evangéliom és az anyaszentegyliáz állapattya nyilván 
megmutattya.

II. KÉSZE.

De némelly doktorok a mustármagon ó'magát ái'tik a Kris- 
tust, és nem ok nélkül; mert egynéhány szép hasonlatosságot 
találunk közöttük : elsőben, a mustár jó idején, legottan tavasz
ban, megzőldul és a móheknek kedves virágot hoz: Kristas 
urunk, mihelyen az ő szent annyának áldott főidéből, azaz mé- 
héből származott, mindeneknek nagy örömöt szerzett, a vigyázó 
pásztoroknak a mezőn, a mágusoknak napkeletben, a szent atyák
nak a limbusban, az angyaloknak mennyországban ; cliakhamar 
azután kedves virág gyanánt volt Simeonnak és Annának a tem
plomban és egyebeknek egyébütt, mind halálig. II. A mustármag 
külsőképpen kichiny és színtelen, de ereje és haszna nagy. A Kris- 
tus külsőképpen olly szegény volt, hogy chak helye sem volt a 
hová fejét hajtaná; 6) de belől olly gazdag volt, hogy mindeneket 
meggazdagított chak szegénységével is. Mert miórettünk lőtt sze
génnyé, hogy az ő szegénységével mi gazdagok lennénk.6) Mi-

l) Bőm. 4, 17.
!) I. Reg. 14, 6.

6) Midi. 7, 18. 
j  III. Reg. 18, 44..

r·) Luc. 9, 58. 
j  II. Cor. 8, 9.



m

nemű ereje volt pedig az ő tanításának, példaadásának, chodatéte- 
linek ? még az ellenségi sem tagadhatták. III. A mustármag nem 
hegyes mint a búza, árpa, zab, hanem gömbölyű, és sem elei, 
sem utóllya ninch ; mikor él, ollyan mintha megholt volna ; mikor 
pedig meghal, sokaknak életet ad. A Kristus, isteni természete 
szerént, kezdet és vég nélkül való: embersége szerént, a Szűz 
Mária mellében fogantatván, kezdetett; a keresztfán meghalván, 
vége lőtt, és azzal mindeneknek életet ad o tt; ki a halandó test
ben élvén, megholtnak és gyümölchtelennek ta rta to tt: de meg
halván, sok gyftmőlchöt hozott; a mint maga mondotta, a búza- 
magnak hasonlatosságából. IV. A mustármagot az evangéliom 
kissebbnek mongya minden magoknál, nem egyátallyában, mert 
a máknak és magyaránuak kissebb a magva, hanem a nevedéken- 
ségliez képest; mert másféle olly kichiny magból, olly nagy fa 
nem terem : Urunk is nem egyátallyában volt. legkissebb, hanem 
alázatosságához képest, melly által mindeneknél fellyebh magasz
taltatok ; mert, mindeneknél nagyobb lévén, mindenüknél inkább 
megalázta m agát; a mint Sz. Pál jelenti. Nagy alázatosságot mu
tatott. Abrahám, ki pornak és hamunak nevezvén magát,1) holott 
az Istennek baráttya volt, az Istentől nagy ígéreteket v ö tt; ha
sonlóképpen a Szűz Mária is, az Isten annyává választatván, az 
Úr szolgálójának nevezte magát. De sokkal meghaladta a Iíristus: 
ki, Isten ha lévén, magát féregnek nevezte, és az emberek gyalá- 
zattyának ; -) és ahoz képest a barmok között istállóban született 
és a latrok között hóit meg, mivelhogy az alázatosságnak mestere 
akart lenni; és azt kívánta, hogy megtanúllyuk őtőle. Azokáért 
valaki nevekedni akar, meg kell magát alázni. Es kiki elhidgye, 
hogy e dologban igen külömböznek az Úrnak gondolati és útai 
az emberekétől, mint az ég a főidtől; mert. az emberek között az 
növekedik, a ki szegényből gazdaggá, nemtelenből nemessé, tudat
lanból bőlchehó lészen ; akkor örvendeznek jóakaró baráti, akkor 
bosszoukodnak gonoszakaró ellenségi: de a Kristus (kit nékünk 
követnünk kell) akkor mondatott naggyá lenni, mikor miérettünk 
szegénnyé lőtt, és tellyes életében a szegénységet szerette és kö
vette. Azokáért nagy és veszedelmes balgatagság, ha a keresztyé
nek, és főképpen a szegény szerzetesek, akkor ítélik magokat nagyok
nak, mikor díchérik és tisztelik őket.. Nem arra tanította őket Sz. Pál, 
ki magát legkissebbnek mondotta az apostolok között, és minden 
szentek között is : holott sokaknál nagyobb volt, az Istennek aján- 
dékiért. Sz. Péter is, mind az elöljáróknak, s mind egyebeknek, azt 
parancliollya, hogy egymáshoz alázatosságot mutassanak; és szép 
okát adgya: Mert az Isten a kevélyeknek ellenekdll, az alázatosoknak

*) Lásd az adv. IV. vas.-ra szóló *) I’s. 21, 7.
másod. besz. II. részét.



pedig mulasztót ad.1) Bizonyára, Urunk minden dichőségét a 
keresztnek alázatosságában helyheztette, és azért is nevezte fel- 
magasztalásnak.2) Erre nézve mondotta talám Keresztelő Sz. Já
nos : a Kristusnak ne rekedni kell, nekem pedig kissebbiilnöm; *) 
melly, a mint Sz. Ágoston magyarázza, akkor tellyesedett bé, 
midőn János megkissebbíílt a fejével, Urunk pedig nagyobbá lőtt 
a keresztfán ; mert magának nagy nevet nyert, melly minden 
nevet meghalad,1) nékünk pedig sok nagy dolgokat.

Ezt hogy jobban megérthessük, elmélkedgyünk egy kevéssé 
a Nabukodonosor fájáról, melyről Dániel próféta emlékezik és, 
egyéb dolgok között, a Kristus szenvedésének és halálának jeles 
gyümőlehit élőnkbe adgya. Először: a Nabukodonosor fájáról azt 
olvasom, hogy a fold közepeit5) volt, melyhez hasonlót mondott 
Dávid a Kristusról: A mi Istenünk király öröktűi fogra, szabadu
lást szerzett a föld közepeit.") Mert azt írják, hogy Zsidóország a 
főidnek közepe, és Jerusalem Zsidóországnak, a hol a Kristus a 
keresztfán szerzetté a mi szabadulásunkat. II. Az a fa nagy és erős7) 
volt. Mi lehetett nagyobb és erősb a keresztnél, melly a nagy és 
erős Istent elbírta ; és azt chelekodte, hogy mireánk is minden erős
ség származnék. III. Annak a fának magassága a főidtől az eget 
érte.") A Kristus, Isten és ember lévén, az eget érte a főidtől, és 
azért volt közbenjáró az Isten és az emberek között: ki önönmagát 
adta mindenekért váltságúl: 9) mint ember, szánakodott és szen
vedett az emberért; mint Isten, adott szenvedésének erőt és mél
tóságot ; ezt pedig a váltságot a keresztfán vitte végbe, a hol életét 
adta érettünk és vérét egy chöppig kiontotta. IV. Annak a fának 
ellátása az egész földnek határiig volt.10) Mert a Kristus keresztét 
kell látni mindenünnét, a ki üdvözűlni akar, és miképpen a pusz
tában senki meg nem gyógyulhatott a tüzes kígyók mérges és 
halálos mardosásától, hanem a ki a rézkígyóra nézett, mellyel 
Moyses magas fára felemelt vo lt: azonképpen soha senki sem 
üdvözölt, sem üdvözölhet, hanem a Kristus halála által, kire igaz 
hit által kell nézni, azért nevezte őtet Sz. János világ eredetitől

') I. Pét. 5, 5.
*) Joan. 12, 32.
“) Joan. 3, 30.
4) Phil. 2, 8. 9.
5) A Vulg.-bau : «in medio ter

rae». (Dan. -t, 7.1 Károlyi ugyan
avval a szóval él: «a föld köze
pette ».

a) Ps. 73, 12.
’) Dán. í, 8.
K) A Vulg.-ban : Proceritas ejus

contingens cadum. (Dan. 4, 8.) 
K árolyi: Magassága az. égig tel - 
hat vala.

'■') I. Tini. 2, (>.
,0) A Vulg.-ban : Aspectus illius 

erat usque ad terminos universa* 
terree. (Dan. 4, 8.) Károlyi ugyan
avval a szóval él : Annak ellátása 
az egész földnek határáig. T. i . : 
meg lehetett látni, látható volt, 
meglátszott.
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fogva megöletett Barimnak.1) V. Annak a fának levelei igen szé
pek voltak?) Azokon érthettyük a szót vagy beszédet, a mint 
néinelly sz. atyák magyarázzák Dávidnak a boldog ember felől 
való mondását, kit a fához hasonlít, melynek levele el nem liú ll: 
azaz heában való szót nem ejt. Hová lehettek szebb beszédek a 
Kristus beszédinéi, mind tellyes éltében, s mind főképpen a 
keresztfán ? Es a mint éltében való beszédéért azt mondotta 
Sz. Péter, hogy az örök életnek igéi vannak nála ;8) és az ellenségi, 
kik meg akarták fogni, hogy soha ember úgy nem szállott: *) úgy 
halálakor is, hallván a százados kevés, de jeles beszédit, azt mon
dottá : Bizony, igaz volt ez az ember; 6) avagy: Bizony, ez az 
Isten Fia vált; ®) azokáért meg is hallgattatott, az ö böchűlletiért.1) 
VI. Annak a fának gyihmőlche igen sok vált.8) Melly igen illik a 
keresztfához : mert azon lőtt meg a bővséges megváltás, és azon 
mutatta Urunk sokféle jószágos chelekedetit, mellyeknek chodá- 
latos jó és gyönyörűséges gyiimőlclii vannak. VII. Mindeneknek 
elesége vált azon a fán.0) Mellyet a keresztnek gyümőlchiről méltán 
mondhatunk: mert semminémfi rendbéli nem találtatik, a ki 
azon lelki eleségét ne talállya: és a ki annak gyümőlchében nem 
részesöl, magának tulajdoníttsa. Továbbá, minthogy az óltári- 
szentség minden híveknek lelki eledele, melly a Kristusnak szent 
teste, nem a keresztnek gyümőlche-e ? mellyen úgy függött a 
Kristus teste, mint valami drága gyümőlch; és valamikor mi 
élünk azzal a szentséggel, az Úr halálát hirdettyük a míg eljő.10) 
VIII. A fa alatt laktak a barmok és a vadak, és az ágain 'mulatoz
tak az égi madarak, és arról evett minden test.11) Melyből meg- 
tanúlhattyuk, mint lehessünk részesek a Kristus keresztinek gyü- 
mőlchiben.

III. RÉSZÉ.

Két rendbeli okos teremtettállatot találunk: az angyalt és az 
embert. Az angyalt, minthogy tellyességgel lelki és mennyei, pél
dázzák az égi madarak; az embert, ki részszerént testi és földi, a 
vadak és barmok. Az angyalokról érthettyük, a mit Jóbnál olva
sunk : Elre jtetett minden élőknek szemük elöl, az égi, madarak sem 
tudgyák; 12) azaz sem az emberek, sem az angyalok meg nem fog- 
hattyák az Istennek magas bőlcheségét, mellyet a keresztfán meg
mutatott : mindazáltal az angyalok, a madaraknak szép éneklését

’) Apoc. 13, 8. 
*) Dán. 4, 0.
°) Joan, fi, (üt. 
4) Joan. 7, 40. 
fi) Luc. 23, 47.

c) Matt. 27, 54.
7) A Vulg.-ban: Exau

ditus est pro sua reve
rentia. Hebr. 5, 7. Káro
lyi: Az ő félelméből.

s) Dán. 4, 9.
9) Ibid.
lü) I. Oor. 11, 20, 
41) Dán. 4, 9.
’*) Job, 28, 21.
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követvén, díchérik az Is ten t; ki az emberi nemzetből, a Kristu: 
halála által, a mennyei üres székeket betöltötte. Nékünk pedig 
hogy a keresztnek gytimőlchiben részesek légyünk, szükség, bog1 
a keresztnek fája alatt légyünk, lakjunk, azon fészket rakjunk éi 
annak gyümőlchét együk: mert e négy dolgot adgya elünkbe a: 
evangéliom és Dániel próféta a fa felől, és a három első doloj 
három állapatbéli emberekhez illik az ecclesiában, a negyedil 
pedig mindeniknek hasznos és szükséges.

Az első azt kívánnya, hogy a keresztfa alatt legyünk. Mert 
a mint az ecclésia mongya az isteniszolgálatban, a mi Urúnl 
Jésus Kristus keresztében vagyon a mi életünk, üdvösségünk éi 
feltámadásunk. Azokáért, a kik a kereszt alatt nmeimnek, hauen 
azon kívül maradnak, mint a balgatag szüzek; *) vagy az alól ki 
vettetnek, mint a kinek menyekező ruhája nem volt,2) nem üdvö 
zűlnek. Ezekről mongya Sz. János: Kívül ebek, és varázslók, é, 
szemtelenek, és gyilkosok, és bálványimádók, és minden, a ki szeret 
és chelekeszi a hazugságot.3) A hol két rendbéli istentelenekre 
emlékezik : tudn’illik a hitetlenekről, akár pogányok, s akár zsi 
dók, s akár eretnekek légyenek, kiket ebeknek, bálványimádóknál 
és hamisság-szeretőknek és chelekedőknek nevez; és a gonos: 
hívekről, kiknek noha igaz hitök vagyon, mindazáltal gonoszú 
élnek ; minéműék a varázslók, szemtelenek és gyilkosok és egvébl 
effélék. Az elsők távúlb vannak ugyan a Kristus keresztitől: de a; 
utolsók sem részesek annak gyümőlehiben. Azokáért ezek, hí 
üdvözölni akarnak, szükség, hogy a kereszt alá jőjenek és abbi 
illendőképpen béplántáltattassanaís, vagybóóltattassanak, tudniillil 
a hit és penitentzia által: mert a hit a hitetlenséget elkergeti, i 
penitentzia pedig az egyébféle bűnöket eltörli és az Isten harag 
ját megengeszteli. Ez az első állapat, mely az elkezdőké, melybe] 
igen kívántatik a szorgalmatos sietés ; mert félő, hogy, ha hallo 
gattyák dolgokat, kinn rekednek.

A második állapat a növekedőké, vagy elébb-elébbmenőké 
kiktől az kívántatik, hogy ne csak a keresztfa alá mennyének 
hanem hogy alatta is lakjanak: mert, minthogy a hitben és szere 
tetben meggyökereztek és fondamentomot vetettek, a jóba' 
elébb-elébbmennek; avagy, a mint Dávid mongya, erősségről erői 
ségre mennek,1) tudniillik a keresztnek erejével, melyhez jól ragasz 
kodtak: úgy hogy, ha szintén néha ide s tova hányattatnak is 
kísértetektől és háborúságoktól, a mint gyakorta történik' az 
állapattyokban, megemlékezvén tisztökről és hivatalnokról, mell 
a kereszt alatt való lakásban áll, mindeneket örömest és bátorsá 
goson elszenvednek a Kristusért, a Kristus keresztéről chodálatc

*) Matt. 25, 10. 3) Apoc. 22, 15. de virtute in virtuten
a) Matt. 22, 13. 4) A Vulg.-hau: Ibunt Pb. 83, 8.
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vigasztalást vévén : melyről gyakorta elmélkedvén, a Kristus pél
dájával nevekednek a békeséges szenvedésben.

A harmadik állapat a tekélleteseké: kiknek nem elég, hogy a 
kereszt alatt lakjanak, hanem azon ugyan fészket is raknak, Jere
miás prófétának mondása szerént: Hadfiyátok el a, varasokat, és 
lakjatok a kősziklában, Moábnak lakói, és legyetek mint a galamb, 
melly a hasadéknak felső részén rak fészket.1) Emlékezik e mondás
ról Sz. Bernard ; és, ha jói megtekintyük, négy dolgot kell ezeknek 
szemeik előtt hordozni: úgy hogy kettőt eltávoztassanak, és kettőt 
kövessenek: először, a varasokat el kell hagyni; mert az elmélke- 
dőknek el Ítéli távoztatniok minden világi foglalatosságokat, 
mellyek főképpen a várasokban szoktak lenni. Másodszor: el kell 
távoztatni a kevélységet; mert az elmélkedők igen hamar elragad
tatnak és elhiszik magokat. Ezt a Moáb lakói által jelenti a próféta, 
és azért mmgyárt utánua veti: Hallottuk a Moáb kevélységét, 
igen kecel y ,· az ő dölfösségét, és felfmikodását, és kevélységét, és az ő 
szívénekfeluiagasztalását?) Harmadszor: a kősziklában, ki a Kris
tus,3) kell lakni; minden ohelekedetit a Kristusra való tekintetből 
chelekedvén, ő róla gondolkodván, ő felőle beszélgetvén, ő érette 
munkálkodván, és azon igyekezvén, hogy a Kristus őbenne és ő a 
Kristusban lakjék: úgy hogy ne chak a Kristus malasztyában 
légyen, hanem néminemű lelki nyájasság is légyen közöttök. Ne
gyedszer : hasonlónak kell lenni a galambhoz, melly a hasadéknak 
felső részén chinál fészket. Melly hasadékon érthottyük a Kristus 
óldalán nyitott sebet a vitéznek lánchájával, melyből vér és víz 
szivárkozott, az anyaszentegyház származott, melly a Kristusnak 
szintén a szívéig béhatott. Ott rakjon fészket az elmélkedő, ott 
nyögjön és siránkozzék az ének helyett, siratván a maga régi vét
keit és felebarátiét is, szánakodással szenvedvén a szenvedő Kris- 
tussal és a maga szarándokságának liosszúvóltán keseregvén. Ott 
vizsgállya meg a Kristusnak belső részeit, megtekintvén mint olvad 
a szíve az édes Jesusnak a mihozzánk való buzgó szeretettből, és 
megismérvén a Kristusnak minden jószágos ohelekedetit, józansá
gát, tisztaságát, mértékletességét, igasságát, kövesse azokat.

A negyedik és utolsó állapat minden emberekhez illik, mert 
minden rend- és állapatbóliektől az kívántatik, hogy e fának gyü- 
mőlchóben egyenek. Mert a mustármagot nem egyébért vetik és 
szedik, hanem hogy megegyék, vagy egyképpen, vagy másképpen ; 
mivelhogy annak étele hasznos és gyönyörűséges. Hasznos, mert 
az orvosok azt írják, hogy sokféle betegség ellen jó, és mind a 
főnek, s mind a gyomornak, s mind a mellvnek hasznos. Gyönyö
rűséges pedig, mert egyébféle étkeknek is jó ízt ád. Hogy pedig a 
mustármaggal élhessenek, elsőben megtisztíttyák, azután vagy

vj J e r .  48, 28.
Káldi. Egyházi beszédei.

s) Vers. 29. 3) I. Cor. 10, 4.
12



mozsárban megtörik, vagy megorlik, úgy megrontván, hogy sö 
színe, se ábrázattya meg nem marad, hanem elváltozik, végtére, 
vagy mustban, vagy mézes eczetben keverik, és úgy kedves étekké 
lészen. Hasonló dolgokat chelekedtek az édes Jesussal, ki a mus
tármaghoz hasonlította m agát: elsőben, a hitetlen zsidók ítélete 
szerént, mintha a Kristus tiszta nem lőtt vólna, igen megsöprötték 
vesszőkkel és ostorokkal. Azután úgy megtörték-szaggatták, hogy 
nem volt színe, sem ékessége.1) De mi vólt az oka ? 0  pedig 
megsebesíttetett, úgymond a próféta,3) a mi hamisságinkért, megron- 
tatott a mi bűneinkért; a mi békességünk fegyelme vagyon rajta, és 
az ó kékségével gyúgyúltunk meg.3) Végtére eezettel itatták, és az ő 
szent ajakit abba m ártotta; és úgy lőtt nekünk hasznúnkra és 
gyönyörűségünkre, főképpen az óltáriszentségben, melynek haszna 
meggondolhatatlan, gyönyörűsége pedig kimondhatatlan.

De mind ezekért, mivel fizetünk a mi kegyes Urúnknak Iste
nünknek ? Bizonyos dolog, hogy semmit nem adhatunk néki: 
mert semmink ninchen, a mit tőle nem vöttünk vólna, és ha vala
mink vólna is, ő a nélkül nem szűkölködnék. Azokáért cliak azon 
kell igyekeznünk, hogy háláadók légyünk: melly főképpen két 
dologban áll, tudniillik az ő jótéteményinek szűnetlen való vizs- 
gálásában, vagy azokról való alázatos elmélkedésben ; és azoknak 
gyakorlásában,. úgy hogy éllyűnk azokkal szeretetből és buzgó 
kívánságból. A mi az elsőt illeti, az igen méltó: mert olly nagyok 
az Istennek jótéteményt hogy senki azokat nemchak nem kíván
hatta vólna, de ingyen nem is remélhette vólna. Mert kichoda 
kívánhatta vólna, hogy a mennyei király vérével mosogattatnék 
el egy elvetett rabnak undoksága ? hogy az Isten Fiának keserves 
és gyalázatos halálával gyógyítfatnék meg egy háládatlan pártütő 
szolgának nyavalyája ? hogy a főidnek és mennynek teremtője az 
epének keserűségét, mirrhának ízetlenségét, eczetnek savanyúsá
gát megkóstolná, a végre, hogy nekünk a mustármagot megéde
sítené és szájunk ízihez készítené ? Ezekért kell hálákat adnunk, 
és a mellett buzgó szeretettel kell élnünk az oltáriszentséggel: 
mert a hálaadásnak bizonyos jele a jótéteménnyel való élés, a mi 
végre az elrendeltetett. Kristus urúnk pedig az ő szent testét 
azért háttá nékünk az óltáriszentségben, hogy lelkünk vigasztalá
sára gyakran éllyünk véle, állapatunk és ln'vatalúnk szerént, fő
képpen azért az okért, mellyet Urúnk a mái evangeliomban a 
másik hasonlatosság által jelent, melyben ő magát a kovászhoz 
hasonlíttya. Mert miképpen hogy a kovász a lisztet, a melybe egye- 
líttetik, megkovászosíttya: úgy a Kristus azt, a ki őtet úgy vészi 
magához, a mint illik, magához hasonlíttya ; a mint igen szépen

Isa. 53, 2. 
3) Vers. 5.

3) A Vulg.-ban: Já 
voré ejus sanati sumus.

Károlyi : Az ő sebeivel 
gyógyultunk meg.
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tanfttyák a sz. atyák : a többi közzűl Sz. Gregórius Nyssénus ezzel 
ól a hasonlatossággal: *) Miképpen, úgymond, egy kevés kovász az 
egész tésztát magához hasonlóvá tészi: azonképpen a Kristus 
teste a mi testünkbe menvén, azt mindenestől magává véltoz- 
tattya. Az Alexándriai Sz. Cyrillus is azt írja, hogy a mi rotha
dandó testünk, a Kristus rothadatlan testével való eggyesűlésért, 
rothadatlanná lészen. És más hasonlatossággal is bizonyíttya: 
Miképpen a tűznek szikrája, ha a szénába, vagy a polyvába esik, 
mindenestől megtüzesíti: azonképpen az Isten Igéje az oltári- 
szentség által a mi romlandó természetünkkel eggyesűlven, hal- 
hatatlanná és dichőségessó tészi a feltámadásban. Másutt pedig a 
megolvasztott viasznak hasonlatosságával él, melly ha más viasz- 
szal öszveegyeledik, hasonlóvá lészen ahoz, melly bizonyára nagy 
szeretet.

De más oka is vagyon, a miért Urunk magát a kovászhoz 
hasonlította: tudniillik, hogy megmutatná, mméműnek kell lenni 
az igaz tanítónak. Mert miképpen a kovász valamit megérent a
lisztben, azt magához vonsza és megkovászosíttya: azonképpen az 
igaz tanítónak tiszti az, hogy ó'maga, jó erkőlehehel tettetes lóvén, 
jó példájával mindeneket magához vonnyon és hasonlatossá té- 
gyen; mert a jó példa nélkül a tanítás igen erőtlen, midőn azt 
mondhatni a tanítónak: .1 ki mást tanítasz, magadat nem taní
tod; a ki prédikállod, hogi) ne lopjanak, lopsz ; a ki mondod, hogy 
ne paráználkodgyanak, pardzruílkodol.'j Innét olvassuk a Kristus- 
ról, hogy cheiekedni (először) és tanítani kezdett,2 3 4) és hogy hatal
mas vált a chelekedetben (először) és a beszédben.*) Sz. Pál oktatni 
akarván a püspököt, imigyen ír nék i: Visidig gondot magadra (első
ben) és a tndomáura, légy szorgalmatos azokban: mert azt chele- 
kedrén, temayadut isiidcözíted, azokat is, a kik téged hallgatnak; ®) 
azaz elóbl) magad légy kovász, azután kovászíts meg egyebeket is. 
Ezt a rendet példázta a papi öltözet az ó-törvényben: mert azt 
párán cholta az Isten,ö) hogy elsőben a pap a vállra valót vegye fel, 
azután a mellyrevalóékességet: jelentvén, hogy a munkát kell 
előbb mívelni, mellyet a váll példáz ; azután tanítani, melly taní
tást a mellyrevalóékesség példázta; a mint a görög bötű mutat- 
tysi Λ ό γ ια ν , azaz beszédre vagy oktatásra való. Dávid is elsőben 
azokat mongya boldogoknak, kik az Ur törvényében járnak: ’) 
azután, a kik az ö bizonysa(fit rizsgáttyák*) tudniillik, hogy arra 
mást is taníthassanak, és magának is azt kéri, hogy elsőben a jóra 
és a fegyelemre taníttsa, azután a tudománrajj mellyel másnak is 
használlyon. Ezt kívánta Urunk is az ő tanítványitól, kiket első

l ) T. i. : ezzel a 
hasonlatosság
gal él.

8) Vers. 2. 
e) Vers. 66.

2) Rom. 2,21.22. rj  Tim. 4, 16.
") Act. 1,1. e) Exod. 29, 5.
4) Luc. 24, 19. 7)Ps. 118, 1.
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ben a főidnek savához hasonlított,1) a jó példáért; azután a világ
nak világosságához,2) a tanításért. Hlyen vólt Keresztelő Sz. János, 
kit Urunk, égő és fénüÁi szöcétneknek8) m ondott: mert égő volt éle
tével, fénlő tanításával. Nem ok nélkül mongya az írás, hogy a 
prófétaasszony Debora, Lapidoth felesége vólt: 4) Deborát tészi 
elől, melynek neve mehet tészen, molly igen munkás állatotska 
és igen édes mézet gyűjt: melly a jó chelekedetnek édes gyümől- 
chét példázza: a Lapidoth neve pedig villámáét tészen, mely a 
világos tanítást példázza, melly a bűnös embert megrettonti. Ez 
két dolognak azért eggyűtt kell lenni a tanítóban, de a jó példa 
járjon elől. A kihez az Isten szeretetit akarta mutatni, azt mon
dotta nék i: Megékesüettelek téged ékességgel, és amnyperuczeke.t 
adtam kezeidre és aranyldnczot a nyakad körül*) Látod-e, hogy 
előljár a munkálkodó kémek ékessége, és azután a szólló nyaknak 
aranyláncza ? Ne légyünk hasonlók a kúthoz ; melly, a mint egy 
Pástor nevű régi apát úr mondotta, mindeneknek elvészi szomjú
ságát és úndokságát elmossa; magát_ pedig meg nem tisztíttya, 
hanem minden rútság benne marad. Mert, a mint Sz. Prosper mon
gya, jól tanítani és gonoszul élni, nem egyébb, hanem magát 
maga szavával kárhoztatni. Azokáért magunkra visellyűuk elsőben 
gondot, hogy jó kovászok legyünk : azután igyekezzünk egyebe
ket is segéteni; kik ne chak intésünket hallyák, hanem példánkat 
is lássák, és úgy' velünk egyetemben az örök boldogságot bírhas
sák. Mellyet engedgyen minnyájunkuak a kegyes Isten, az ő szent 
Fiának érdemiért. Amen.

') Matt. 5. 13. 3) Joan. 5, 35. r') Itzech. lő, II.
a) Vers. 14. 4) .Truhe. 4, 4.



SEPTUAGESIMA VASÁRNAPI MÁSODIK BESZÉD.

(Mát. ev. Í̂O, 1 — 16.)

Külömböz ti kert a szőlőtől: mert a kertnek gyümőlche olly 
kevés ideig tart, hogy szépségében és erejében ritkán tőit eszten
dőt : a szőlő gyümőlche pedig, a bor, sok esztendeig megmarad, 
sőt növekedik is a szépségben és erőben, és azért künnyebben 
hadgyuk pusztán a kertet, hogysem parlagon a szőlőt. De még az 
Isten is a paradichomnak gyönyörűséges kertét, mihelyen Ádámot 
kirekesztette belőle, pusztán háttá ; más munkást és gondviselőt 
nem helylieztctett beléje, elannyira, hogy most chak a helyét is alig. 
tudgyuk: a szőlőjével pedig, mellyet az ő híveiből plántált, kü- 
lömben bánt, a mint Dávid jelenti; l) minthogy annak gyümőlche 
örökké megmaradandó, tudniillik az örök boldogságba ménő em
ber. Ez a szőlő az ecclesia, kire az Isten olly nagy gondot viselt, 
hogy noha sok szőlővessző kiveszett belőle, hol az árvíz, hol a 
ragya, hol a kó'esső, s hol a hideg vagy dér miatt, és a mívesek köz- 
zűl is sokan elhóltanak, vagy elhóldultanak : mindazáltal minden 
időben újabb-újabb vesszőket plántált, újabb újabb míveseket 
fogadott; melly gondviselése az Istenitek világ végéig tart, a mint 
a mái evangeliomból kitetszik. Mellyből e mostani prédikátzióban 
egynéhány üdvösséges tanúságokat szedegetek, megmagyarázván 
a példabeszédnek fő-fő részeit.

I. Me<ima()!/<i/nízom, ki Iámén a chelédemnber és a szőlő, a 
melybe míveseket, fociadott.

I I .  Un hízhatunk-e a jő  eltel ekedetekben, és ha sza’ad-e jót 
chelekedni jutalomért.

H L -  Megmondom, mi kívántatik a z  érdemes jő  chelekedethez.

I. RÉSZE.

Először : A chelédesemberen az Istent kell értenünk, ki az 
otőle plánt.áltatott ecclesiára nemehak tiszttartói által, mint király;

r) I’s. 79, 9.
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hanoin maga által is, mint chelédesember, szorgalmatos gondot 
visel és minket házanépének ta r t ; a mint Sz. Pál jelenti.1) Nagy 
dichőség pedig és nagy méltóság az Hlyen gazdának munkálkodni: 
mert senkit meg nem dial, eltagadván igaz jutalmát, hanem min
dennek bővségessen .és érdeme szerént fizet. A szőlőn pedig az 
eeelesiát értyük: mert mint a szőlő nem egyéb, hanem a szőlő- 
vesszőknek rend szerént való ültetése, a végre, hogy gyümőlchöt 
hozzon, melyből bort chinállynak: úgy az ecclesiában mindenek 
yend szerént lésznek,2) és azért liasonlíttatik a táboroknak elren
deltetett seregéhez is.3) Ennek a szőlőnek vesszei a hívek, kiket a 
szőlő gazdája azért helyheztetett az ecclesiába, hogy a_ jószágos 
chelekedeteknek jóízű és kedves gyümőlchét teremtsék. Es a mint 
a szőlővessző elsőben savanyú egrest terem, azután megért édes 
szőlőt, melyből jóízű és gyönyörűséges bor lészen : úgy a hívek is, 
midőn megtérnek, elsőben savanyú gyümőlchöt teremnek, nehés- 
séget érezvén, minthogy a jóhoz nem szoktak ; de hozzá szokván 
és az Isten malasztyát bövségesben vévén, megért gyümőlchöt 
teremnek a lelki édességgel, végezetre pedig, a szenvedésnek sajtó
jában megnyomattatván, a szeretetnek édes bora szívárkozik belő
tök, melyben igen gyönyörködik az Isten.

Másodszor: A cheledesembernek külömb-külömb időkben való 
kimenetelén, hogy míveseket fogadgyon, érthettyük: I. Az emberi 
állapatnak külömböző idejét, úgy hogy első órában azokat híja az 
ő malasztyára, a kiket az annyok méhében megszentel, mint 
Jeremiást és Keresztelő Jánost; három órakor az ártatlan gyer
mekeket, mint az Aprószenteket, Sámuelt és Josiást; hat órakor 
az ifiakat, mint Sz. János evangélistát, Istvánt, Saulust; kilencz 
órakor az öregemberkorbélieket, mint Pétert, Andrást, M átét; 
tizenegy órakor a véneket- és a halálok óráján valókat, mint a 
keresztfán függő tolvajt és sokakat Indiában, kik mihelyen meg- 
keresztelkedtek, bóldogúl kimúltak e világból. II. Érthettyük az 
időnek külömböző állapattyát, és így némellyek értik az első órán 
Adámtól fogva való időt Noéig, vagy a vízözönig, mely tartott 
1242 esztendeig, melyben az Isten az ő szőlőjébe sok jeles múnkáso- 
kat küldött, Ábelt, Setet, Enost, Hénokot, Matusalemet; a harmadik 
órán Noétól fogva Ábrahámig, melly tartott 942 esztendeig, mely
ben küldötte Noét, Semet, Jáfetet: a hatodik órán Ábrahámtól 
fogva Moysesig, vagy az Egyiptusból való kimenetelig, melly tar
tott 462 esztendeig, melyben küldötte Ábráilámot, Pótot, Melki- 
sedeket, Isákot, Jákobot, Jósefet: a kilenczedik órán Moysostől 
fogva a Kristusig, mely tartott 1433 esztendeig, melyben küldötte 
Moysest, Áront, -Jósuét, Grédeont, Sámuelt, Dávidot, sok több 
sz. prófétákkal, bírákkal, királyokkal, papokkal; tizenegy órám

l ) Eph. 2, 1>J. 2) I. Cor. 14, 40. :!) Cant, (i, 3.
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Kristustól fogva világ Vegéig, melly meddig fog tartani, chak 
őmaga az Isten tudgya, ki abban küldötte az ő áldott szent Fiát, 
az apostolokat és azután, e mái napig, számtalan sok istenfélő 
míveseket, és ezután is küld : mert ezt a szőlőt nem hadgya par
lagon, sőt ebből akarja helyére állatni az angyalokban lőtt chor- 
bát is. Némellyek pedig az ecclesiát Abrahámon kezdik, mivelhogy 
Ábrahám mondatik a hívek attyánnk,1) és az Ábrahám ideje után 
emlékezik az írás az ecclesiáról a szőlő név alatt.'2) Mert noha 
Ábrahám előtt is voltak hívek és választottak, és kövotközendőűl 
volt ecclesia i s : mindazáltal nem voltak úgy renddel elültetve 
mint a szőlővesszők, hanem imitt-amott nevekedtek: Ábra
hám idejétől fogva pedig az ecclesia jobb formában volt és 
bizonyos jel alatt járt, _ felvevőn a hívek a környtílmetélkedést. 
Ezek az első órán értik Ábrahámtól fogva a Moysesig való időt, a 
harmadikon Moysestől fogva Dávidig, a hatodikán Dávidtól fogva 
a babylóniai fogságig, a kilenczedikén a babylóniai fogságtól fogva 
a Kristusig, a tizeneggyedikén a Kristustól fogva a világ végéig. 
De ebben az időosztásban nem szükség több időt tőltenünk.

Harmadszor: A chelédesembernek a mívesekkel való szegődé- 
sén mit kellessék értenünk, jól meg kell tekintenünk. Mert, m int
hogy a napipénz az örök boldogságot példázza, mi módon mon
datunk mi azt munkánkkal megnyerni, holott az nékünk, mint 
Isten fiainak, örökségünk, és naponként azt mongyuk: Mi Atyánk, 
ki, vagy mennyekben *) Tudnivaló dolog pedig, hogy a testi atyák 
nem kívánnak munkát, vagy szolgálatot a fióktól az örökségnek 
elvételéért: mennyivel inkább tahát a mennyei Atya, ki nem szű
kölködik a mi szolgálatunk nélkül ? Felelet.

I. Mi nem vagyunk természetszeréntvaló fiai az Istennek, 
miiit a testi szüléinknek: azokáért ninchen ollyan igasságunk az 
örök boldogságra, mint a testi szüléinknek örökségére. Mi cliak 
fogadott fiai vagyunk az Istennek, ki, minket szolgákat, vóghetetlen 
irgalmasságából fiaivá választott: de olly szövetséggel ígérte a 
mennyei boldogságot, ha tellyes életünkben szolgálunk néki és 
parancliolatit megtartyuk, ügy hogy nemchak mint fiák örökösi 
legyünk, hanem mint szolgák is az örökséget' hív szolgálatunkkal 
megérdemlyük és nyerjük : azzal a szolgálattal nyilván megvall- 
ván, hogy nem vagyunk az Istonnek természetünk szerént fiai, 
hanem az Istennek kegyelméből lőttünk ízokká. Ha a király olly 
okkal tenne örökösévé, hogy tellyes életedben udvarában lakjál és 
udvari hadnagya légy : örököse is volnál és az örökséghez szolgá
latoddal is jutnál, noha arra a szolgálatra nem érdemed szerént 
jutottál volna, hanem a királynak kegyelmes akarattyából. Sőt az 
is történhetnék, hogy szolgálat nélkül is elvenném az örökséget;

J) ltom. I, 11. 2) l ’s. 70, 0, Iga. 5, 7. :l) Matt. (i, !).
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tudniillik, ha vétkem nélkül el nem járhatnék hivatalomban, 
betegség, vagy egyéb ok m ia tt; melly ha nem volna, a szolgálat 
nélkül el nem foglalhatnám az örökséget: de úgy is chak azért 
foglalnám el, hogy fiává fogadott és arra a tisztre választott, a 
végre, hogy örököse legyek, mivelhogy az a szolgálat és a tiszt 
nem érdemlenó az örökséget egyáltallyában, ha fiává nem foga
dott volna kegyelmességóbó'l. így vagyon a mi dolgunk az Isten
nel, ki minket érdemünk nélkül fiaivá fogad és örökösivé tészen 
az ó' szentségi által, főképpen a keresztség és penitentzia á lta l: de 
az örökséget tulajdon érdemünk nélkül nem akarja kezűnkbe 
ereszteni. A megkeresztelkedett ártatlan gyermekek pedig órdemök 
nélkül is elvészik az örökséget, és az esztelenek is, ha, mikor okos
ságok volt, bűnbe nem estek: de a kik felnevelkednek és okosok, 
szükség, hogy szolgállyanak és az Istennek akarattyát bétellye- 
síttsék, ha az örökséget bírni akarják.

II. De ha szintén természetszeréntvaló fiák volnánk is, úgy is 
érdemelhetnők az Atyánk örökségét, az ő páráncholattya szerént 
járván, és semmi okot gonosz életünkkel arra nem adván, hogy 
az örökségből kirekeszszen, vagy attól megfoszszon. Mert Kristus 
urunk is úgy nyerte a boldogságnak nagy dichőségét. Kinek noha, 
úgy mint természetszeréntvaló Fiúnak, minden igassága volt ahoz : 
mindazáltal azt ugyan érdemiette is az ő nagy engedelmességével: 
mert, a mint Sz. Pál mongya, megalázta imnönmagát, engedelmes 
lévén mind a halálig, a keresztnek haláláig pedig. Azokáért az 
Isten is felmagasztalta Stet, és nevet ajándékozott néki, melly minden 
név fölött vagyon: hogy a Jesus nevére minden mennyeieknek, fö l
dieknek és föld alatt valókiiak térdök meghajollyon.1) így mi is az 
engedelmes chelekedetekkel órdemelhettyük a mennyországot, és 
az nékünk sokkal dichőségesb, liogysem ha chak ajándékon jut
nánk ahoz : mert a mit megérdemlünk, bátorságosban kérjük és 
nagyobb igassággal vészszük, hogysem a mit ajándékon adnak, 
és így, a kik munkájok által mennek a mennyei örökségbe, dichő- 
ségesbek lesznek az ártatlan gyermekeknél, kik azt ajándékon, 
munkájok nélkül vészik. Jóllehet a mi chelekedetink nemehak a 
dichőségét érdemlik, hanem annak öregbűlését i s : és mentői 
nagyobb szeretetből chelekeszszük a jót, annál nagyobb koronát 
érdemiünk. Mert mint a chillag kiilömböz a ehillagtál fényesség
gel,'2) azért, hogy inkább részesül a napnak fényességében : úgy a 
mennyországnak lakói is külömböző dichősógben lésznek, azért, 
hogy a szeretetben több részek volt, és azért mondotta Urúnk, 
hogy az ő Attya házában sok lakóhelyek vannak,3) tudniillik a 
külömböző érdemekhez képest.

) Phil. 2, 8—10. j  I. Cor. 15, 41. ;1) Joan. 14, 2.
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II. KÉ8ZK

Ezek így lévén, kérdené valaki: Ha szabad-e keresztyén em
bernek jó chelekedetiben, vagy érdemiben reménségét helyhez - 
tetni ? Felelet. A híveknek reménségök nemchak a hitből szárma
zik, hanem az érdemes chelekedetekből is : azokáért nagy szorgal- 
matossággal kell azokat keresnünk és gyakorlanunk, hogy annyival 
nagyobb bizodalmunk lehessen az Istennél. Ezt az igasságot nyil
ván értette az istenfélő vén Tóbiás, és azért mondotta oktatás
képpen a fiának : Nagy bizodalom lészen a fölséges Isten előtt az 
alamizsna, minden ő gyakorlóinak.1) A Jób könyvében is hasonlót 
olvasunk:2) Ila a hamisságot, rnelly kezedben vagyon, elveted ma
gadtól, és nem marad a hajlékodban hamisság: akkor felemelhe
ted, orczádat. . .  és bizodalmád lehet, az elődbe vettetett reménpéy- 
ben, és eltemettetvén, bdtorságoson aluszol.9) Sz. Pál pedig így í r : 
Dichekedünk a háborúságokban is : tudván, hogy a háborúság tűrést 
szerez,- a tűrés pedig próbálást, o próbálás pedig reménséget, a 
reménség pedig meg nem szégyenít.4) És : A kik jól szolgálnak, jó  
rendet5) szereznek magoknak, és nagy bátorságot a Kristus Jézus
ban való hit által.*) Es : A foglyokon szánakod,tatok és marhátok
nak elragadozását örömmel rőt-tétek, tudván, hogy nektek jobb és 
megmaradandó jószág tok vagyon. Azokáért el ne veszessétek a ti 
bizodalmotokat, melynek nagy jutalma vagyon.1) Es'Sz. János is: 
Szerelmesim, ha a mi szívünk nem vádol minket, bizodalmunk 
vagyon az Istenhez, és valamit kérünk, elvészsziik ótSle: mert az ö 
parancholatit megőrizzük, és a mellyel őelótte kedvesek, azokat che- 
lekeszsziikA) Hasonlóképpen szólnak a sz. atyák is, a többi között, 
szépen beszéli Aranyszáju Sz. János : Miképpen az olaj meggyújtya 
(vagy inkább táplállya) a gyertya világosságát: úgy a jó cheleke- 
detek is a szívnek hitit felgerjesztik és a léleknek bizodalmát 
adnak. De az okosság is azt mutattya: mert minthogy az Isten az 
ő szeretőinek az életnek koronáját ígérte,") két dologból függ 
annak elvétele : tudniillik az Istennek igazmondásából, ki ígére- 
tit bétellyosíti, és a mi chelekedetinkből, mert nem szóval és nyelv-

’) A Vulg.-ban : Fiducia magna 
erit coram summo Deo eleemo
syna omnibus facientibus eam. 
Tob. t, 12.

2) Job, Π, 14, 15.
3) A Vulg.-ban : Ft habebis fidu

ciam, proposita tibi spe, et defos
sus securus dormies. Job. 1], FS, 
Károlyinál: Bízzál azért míglen 
a reménység ta r t : hogyha a te

életedet megvizsgálandod, bátor
ságban nyughatol.

4) Rom. 5, 8—5. V. ö. a 135. lap. 
3- jegyz.

r') AVulg.-ban: «gradum bonum», 
Károlyinál : «jó méltóságot».

°) 1  Tim. 3, 13.
7) Hebr. 10, 34. 35.
8) I. Joan. 3, 21. 22.
" Jac. 1, 12.
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vei, hanem chelekedettel és igassággal koll szeretnünk.1) Azokáért, 
a mint a reménség bizonyos nem volna, ha szintén mi jól chele- 
kednénk is, ha az Isten meg nem állami fogadását: úgy nem lehet 
bizonyos, ha az Isten igaz is az ö fogadásában, ha mi nem szere
tünk chelekedettel és igassággal; mert, a mint mondám, a remén
ség mind a kettőtől függ.

A ki azért bizonyos az ő jó chelekedeti felől, vetheti valami 
módon azokban reménségét; chakhogy őrizkedgyék a kevélység
től. Mert ha úgy bizakodnék érdemiben, hogy azt ítélné, hogy 
azok nem az Isten malasztyából származnak, hanem az őmaga 
erejéből; avagy azokért egyebeket megutálna, avagy hogy többet 
tulajdonítana magának annál, a mi létei szerónt találtatnék 
őbenne: az nem reménségből bizakodnék, hanem kevélységbe 
esnék. De ha attól nem tart, követheti a szenteket, kik bíztokban, 
jó chelekedetöket Isten előtt előszámlálták; és azt mondhattya 
Dáviddal:2) Megfizet nékem az Úr az én igasságom szerént, és 
kezeim tisztasága szerént fizet meg nékem; mert megőriztem az Ur 
lítait, és istentelenül nem chelekedtern Istenem ellen. Mert minden 
ítéleti az én színem előtt, és az ő igasságit el nem űztem tőlem. Es 
makula nélkül lészele övéle, és megtartóztatom magamat hamissá
gomtól. Es megfizet nékem az Ur igasságom szerént és kezeim 
tisztasága szerént, az ő szemei látására.3) Es m ásutt: Emlékezzél 
meg, Uram, Dávidról és minden szelídségérőlé) Nehemiás pedig 
sok jeles dolgait előszámlálván, így fejezi bé könyörgését: Emlé
kezzél meg rólam én Istenem jómra,3) mind azok szerént, a miket 
e néppel chelekedtern.e) Ezekiás is, életének hosszabbítását akarván 
megnyerni, így könyörgött az Istennek : Kérlek Uram, emlékezzél 
meg kérlek, mi módon jártam előtted igazságban és tekélletes szív
vel, és a mi jó  a szemeid előtt, megchelekedtem; r) melly könyör
gés és bizakodás, ha az Isten előtt kedves nem lőtt volna, tizenöt 
esztendeig való életet nem nyert volna. Mint az Ester könyörgése 
is magának és népének megszabadulását nyerte, ki nagy bizoda- 
lommal mondotta az Istennek: Te tudod szükségemet, hogy gyű
lölöm a kevélységnek és az én dichöségemnek jelét, melly a fejemen 
vagyon az én mutogatásom napjain, és utálom azt, mint a hali- 
vérben valónak ruháját, és hogy nem viselem az én hallgatásom

I. Joan. 3, 18.
*) Ps. 17, 21—m .
3) Ez utóbbi vers a Vulg.-ban 

így szól: E t retribuet mihi Do
minus secundum justitiam meam, 
'et secundum puritatem manuum 
mearum in conspectu oculorum 
ejus. Károlyi: Azgkáért megfize
tett nékem az Űr, az én igazsá

gom szerint, az én kezeimnek 
tisztaságok szerint az ő szemei 
előtt.

4) Ps. 131, 1.
’) A V ulg.;bau : «in bonum», 

t. i. : javamra.
'') l'l. Esd. ö. Itt.
’) Isa. 38, 3.
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napjain, es hogy nem  öttem  a z  A m á n  aszta lánál, se nem  tetszett 
nékem a k irá ly  lakoda lm a ,1) és hogy nem  itta m  a z  á ldoza tok b o rá t; 
és hogy soha nem  vigadott a  te szolgálod, m i o ltótól fo g v a  ide hozat- 
tattam , e je len va h í napig , hanem  chak tebenned U ram , Á b ra h á m 
nak Istene. M indenek  fö lö tt erős Isten , hallgasd meg azok szavát, 
kiknek sem m i egyéb reménségek n inchen, és szabadíts meg m inket 
a ham issak kezéből, és m ents meg engem az én fé lelm em ből?)

És hogy ne véllyed, hogy ezek mint szolgák szólották az 
ó«testamentomban; hallyad mint beszéli Sz. Pál az új törvónben, 
noha igaz fiúi szíve vo lt: J ó  harczot, harczoltam , a, fu tá s t elvégez
tem, a  h ite t m egtarto ttam . Végezetre eltétetett nékem  az igasságnak  
(nem chak az irgalmasságnak) koronája, m ellyet m egád nékem  az  
Ur am a napon, a z  igaz b ír ó 3) (nem chak kegyes atya). Hasonló 
dolgokat olvadunk a sz. atyák felől is. Sz. Jerónymus azt írja 
Sz. Hilárionról, hogy közel lóvén a halálhoz, azt mondotta : Menny 
ki én lelkem, menny ki, mit félsz ? Közel hetven esztendeig szol
gáltál a Kristusnak, s félsz-e a haláltól ? Eemete Sz. Pálról pedig 
azt írja, hogy, azon állapatban lévén, azt m ondotta: Elvégezvén 
a futást, az igasság koronája követközik. Sulpitius pedig azt írja 
Sz. Mártonról, hogy halálakor az ördögöt előtte látván, azt mon
dotta : Mit állasz^itten vérszopó bestia ? Semmit, lator, énbennem 
nem találsz : az Abraliám kebele fogad hó engem. Sz. Bonaventúra 
pedig azt írja Sz. Ferenczről, hogy utolsó szava a Dávid zsoltárá
ból volt: Vidd, k i a  tömlöezböl a z  én telkemet, a te nevednek díché- 
résére ; vá rn a k  engem az igazak, m íg  m egfizetsz nékem ?)  Mondám 
azért, hogy, a hol a kevélységtől nem kell félni, nem gonosz az 
érdemben való bizakodás. Mert a mint az Isten irgalmassága az 
üdvösségnek valóságos oka: úgy az Isten malasztyából való jóche- 
lekedet is. De minden valóságos okban bizakodhatik az ember, 
midőn azt aikolmatosnak és illendőnek isméri az ő igyekezetének 
megnyerésére : mint a testi beteg nem ok nélkül bízik mind az 
orvosnak tudományában és szorgaímatosságában, s mind az orvos
ságnak erejében. Es így az ember főképpen az Isten malasztyában 
bízik, kinek ajándéka a jóchelekedet is.

Mindazáltal, a mi igasságunknak bizontalanságáért és a 
kevélységnek orozva való inchelkedéséért, bátorságosb minden 
bizodalmánkat chak az Isten irgalmasságában helyheztetni: mi
velhogy senki, az Istennek jelentése kívül,5) nem tudhattya bizo
nyoson, ha vannak-e igaz érdemi, és ha végig megmarad-e azok
ban ; főképpen minthogy igen künnyű e világon, úgy mint a kísér- *)

*) A Vulg.-ban: «convivium l) Ps. 141, 8. 
regis», t. i . : a király vendégsége. Λ) T, i. : jelentésén, kijelenté-

4) Esther, 14, 16—19. sén, kinyilatkoztatásán kívül v.
") II. Tim. 4, 7. 8.' nélkül.
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tetnek helyén, kevélységbe esni, a magunk igasságának elmélke
déséből. Azért mondotta Dániel: N em  a m i m egigazűlásinkban  
ve tty iik  a  könyörgéseket a  te orczád eleibe, hanem  a  te sok irgalm as- 
ságidban.1) Az anyaszentegyház is így könyörög az isteniszolgálat
ban : Isten, ki látod, hogy semmi clielekedetinkben nem bizakodunk. 
É s : A hol ninchen semmi segétsége az érdemeknek, a te óltalma- 
zásiddal segéts meg minket. É s : A szentek társaságába bocháss 
bé minket, nem az érdemek böchüllője, hanem a bochánatnak 
adója. Mellyel nem azt jelenti az ecclesia, hogy ne kellessék min
den szorgalmatossággal magunkat a jóchelekedetekben gyakorla- 
nunk, avagy hogy azokban semmit ne bízhassunk, mintha igazak 
nem volnának és az Isten Ítélete előtt helyt nem állhatnának: 
hanem csak arra inti a híveket, hogy nem szintén bátorságos 
azokban bízni és sokkal bizonyod», azokról elfeledkezvén, ohak az 
Isten irgalmasságában bizodalmánkat vetni. Mert ha valóságos 
érdemink vannak, semmit nem vesztünk véle, ha azokra nem 
nézünk is, chak az Istenben bízván, ki azokat tudgya és látt-ya és 
jutalom nélkül nem hadgya, a mint szépen mongya Aranyszáju 
Sz. .János. Ha pedig ninchenek, magánkat megchalván, veszedd- 
messen hízelkedünk magánknak, és ezeket nevezi Sz. Bernard 
hamis gazdagságoknak, mellyekaz igazaknak is akadékot szereznek. 
Innét láttyuk', hogy az Isten baráti, noha magokban nem láttának 
nagy fogyatkozásokat, mindazáltal inkább bíztak az Isten irgal
masságában, hogysem a magok igasságában. Sz. Ambrás, halálához 
közelgetvén, a mint Sz. Paulinus írja, azt'mondotta a mediolá- 
numi polgároknak : Nem ágy éltem, hogy szégyenleném közötte
tek való életemet: de meghalni is nem félek, mert jó Uránk vagyon. 
Melly mondást Sz. Ágoston, a mint Poi-sídius írja, igen diódáit 
és d id iért: azt ítélvén, hogy azért mondotta azt Sz. Ambrás, 
hogy, tudván az Isten igaz ítéletinek sállyát, inkább akarta bizo
dalmát az Úr jóvóltában vetni, hogysem a maga érdemiben. 
Sz. Bernárd is, halála előtt diák kevés idővel, azt írta jóakaróinak: 
Kérjétek az Üdvözítőt, hogy az én megért kimenetelemet ne 
liallaszsza,2) hanem megoltalmazza, és Visellyetek gondot, hogy az 
érdemektől megfosztatott, avagy mezítelen sarkaimat könyörgés
tökkel megefősíttsétek. Holott látod, hogy a szent jámbor jó lelki- 
isméretiből azt kívánnva ugyan, hogy halála ne halladgyon : de 
mindazáltal, érdemiben nem bízván, mezítelennek ítélte magát 
lenni és egyebeknek könyörgését kívánta.

Kérdené mégis valaki: Szabad-e az örökkévaló jutalomért jót 
chelekedni ? Felelet. Elsőben, és főképpen, a jót az Istennek tisz
tességéért és díchéretiért kell chelekedni, a mint a tridentomi 
conciliom taníttya. Másodszor pedig, és követközendőképpen, nem

’) Dán. 9, 18.' a) «Ut tempestivum jam  exitum non differat.» Kpist. 310.



illetlen azokban az örök boldogságnak jutalmára is nézni és igye
kezni, holott Urunk is azon kezdette ol prédikállását: P en iten tz iá t 
t,ártsátok: m ert elközelgetett m ennyeknek országa.1) És az apostolok 
tanítását is úgy kezdette e l : Boldogok a lelki szegények: m ert övék 
m ennyeknek országa.'1) Hasonló reménségen kezdette prédikállását 
líránknak elöljárója, Keresztelő Sz. János, és az ő követői is az 
apostolok, az ö hagyásából. Nemchak intését olvassuk pedig erről 
Urunknak, hanem parancliolattyát is ; úgy mint, mikor azt mon
dotta : Keressétek először az Is ten  országát és a z  o igasságát. és m in d  
hozzá ada tnak nektek ezek?) Es : Szerezzetek m agatoknak bará tokat 
a ham isság m am m ánájábál, hogy, m ikor m egfogyatkoztok, béfogad- 
gyanak titeket a z  őrök hajlékokba?) Sz. Pál is hasonlót beszéli: 
Heménséyben kell szán tan i, a k i s z á n t ; és a  k i eliépel, a, gyüm olch- 
cételnek rememé,gében?) De a szentek példája is ezt bizonyíttya, 
mert Dávid azt mongya maga felől: M eghajto ttam  a szírem et a  te 
igasságidnal,: megekelekedésére, örökké, a  ju ta lo m é r t ; *) avagy, a 
mint Sz. Jerónymus fordíttya a zsidó bőtűből, az örök jutalomért. 
Moy.sesről pedig Sz. Pál azt írja : M oyses, öreg lécén, tagadd  m agát 
a Fáraó le,anya fiának lenni, inkább vá lasztván  a z Is ten  népével 
sanyargattatni, liogysem az ideig való bánnék gyönyör őségében 
lenni ,· nagyobb gazdagságnak ítélvén a K r is ta s  g ya h íza ttyá t az  
egyiptziusok h ind iénél: m ert n ju ta lo m ra  néz r ala?)  Magáról pedig 
Így í r : K iterjesztvén  m agam at, a  fe lté tetett nzé.lhoz sietek, a z  I s te n 
nek m ennyei hivatali,górnak ju ta lm á r a , a, K r is tu s  Jesus álta l?)  És 
egyebütt is egynéhányszor serkengeti magát és a híveket a men
nyei jutalomnak várásával. Azért mongya eggyiitt: Úgy fu ssa to k , 
hogy elvegyétek?) Másutt pedig: J ó t chelekedvén, meg ne s z ik i- 
n yiin k: m ert idejekor ara tunk , meg nem  szűnvén .10) É s :  V alam it 
clielekesztek, szíretek szerént chelekedgyétek, m in t a z  U rnák, és nem, 
mint em bereknek: tudván , hogy az l írtál részltek a z örökség ju ta l 
mát,.11) Másutt pedig azon könyörög az Istennek, hogy az efésiusok 
tudgyák, m i légyen az ő  hívatallyánal: reménsége, és m ichoda  g a z 
dagsága ·*) a z  ö  öröksége dichösségének a, szentekben.13) Melly könyör
gésben azt, kívánnya Sz. Pál, hogy az efesusiak, megismervén a 

[jutalomnak nagy voltát, készek légyenek a jó clielekedetekre és a 
i háborúságnak elszenvedésére a Kristusért.
Ü r) Matt. 1·, 17.

") Matt.
Ö Matt. G. 3M. 
l) Luc. Ki,
') J. Col'. 0, 10.
j  Ps. ns, no
j  Hebr. 11. Í21—
8) Phil. 3, 13. U .  
j  1. Cor. !), 24.

“j  Gál. (i,

u ) Col. :i, 23. 21.
13) T. i . : van.
1S) A Vulg.-ban: Qua1 sit spes 

vocationis ejus, et qnso divitia· 
gloriae liiereditatis ejus in sanctis. 
Eph. 1,18. Károlyi : Mi legyen az ő 
hivatalának reménysége, aző örök
sége dicsőségének minémű gaz
dagságai legyenek a szentekben.
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Ezen dolgot az okosság is megmutattya: mert ha az örök 
élet a hitnek és a jó clielekedetnek czéllya és vége, a mint Sz. Pál 
jelenti, mondván: Megszabadűtatrán a bÍíntol, az Isten szolgái 
lévén pedig, gyümölchötök vagyon a megszenteltetésre, rége,tök pedig 
az örök élet,1) és Sz. Péter is : Jüvérén a ti hiteteknek régét, a lel
hetek üdvösségét: *) kétség nélkül szabad arra való tekintetből jót 
ehelekedni; mivelhogy az igaz okosság azt mutattya, hogy ember 
minden dolgában az ő czéllvára nézzen, arra igazgatván minden 
eszközit. Továbbá, ha szabad a pokoltól való féltünkben, magúnkat 
a bűntó'l megtartóztatnunk és jót clielekednünk: miért nem volna 
szabad az örök boldogságnak megnyeréséért is ? Es ha a szent
ségekkel azért élünk, hogy az Isten kegyelmét megnyerjük: miért 
nem rendelhetnők a jóchelekedeteket az örök boldogságnak 
elvételére, melly a kegyelemnek Utolsó és fő gyümőlehe ? Vége
zetre, ha szabad e világi munkában világi jutalomra nézni és azt 
arra rendelni, figy mint az orvosságnak vételét az egésségnek 
megnyerésére; a szántást és vetést a gyümőlchnek szedésére; a 
pállyafutást a nyereségre : miért nem volna szabad a lelki pálya
futásban a mennyei boldogságnak jutalmára nézni, holott az Isten 
a végre rendelte és készítette azt ?

De mondanád: Urunk szidalmazza a bérest, ki chak a juta
lomra nézve' munkálkodik: taliát nem díchéretes nekünk, arra 
nézve, jót clielekednünk. Felelet. Az a béres, a ki úgy szolgál 
urának, hogy ha a fizetés nem volna, nem szolgálna és a ki a far
kast látván, elfut és elhadgya a juhokat, mint nem övéit; egy 
szóval, a ki nem a juhok javára néz, hanem maga hasznát keresi: 
ez méltó szidalomra. De mi a jó chelekedetben nem chak, de fő
képpen sem nézzük a jutalm at: hanem elsőben az Isten dichő- 
ségét, azután pedig a mi üdvösségünket is, melyből az Isten dichő- 
sége meg nem kiesebből, hanem inkább öregből; mert azért 
kívánnyuk az Istent látni, — melly látásban áll a boldogság, 
hogy annál inkább szerethessük mindörökké.

Ha mégis azt vitatnád, hogy elvetett és szolgához illendő 
dolog bérért vagy jutalomért munkálkodni; a fiák pedig szeré
téiből miveinek akármit is : azt mondom, hogy akkor elvetett 
dolog jutalomra nézve munkálkodni, midőn a jutalom alübb- 
való a munkánál; ezt azok chelekeszik, a kik Istennek vagy az 
anyaszentegyliáznak a lelki dolgokban chak világi jutalomért szol
gáinak, meilyet ha nem látnak vagy reméljenek, semmit munkál
kodni nem akarnak: de nagy és böchtílletes jutalomra nézni, -  
minómű az Istennek látása, - -  nem alávaló dolog, hanem fő és 
királyi dolog. És noha az örök életet sem kell inkább kívánnunk 
az Istennek dichőségénél, és vétek volna, ha a magunk bóldogsá-

1) Rom. 6, 22. -) I. I’ef. 1, !).
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gát inkább szeretnek annál: minAazáltal sokkal gyalázatosb és 
veszedelmes!) is e világi és elmúlandó jutalomra nézni, hogysem 
a lelkire és örökkévalóra: nemchak azért, hogy e világi jutalom 
alábbvaló a munkánál; hanem azért is, hogy e világi jutalomnak 
szerelme az isteni szeretetnek akadálya, az embert az Istentől 
elvonyván és földi gondolatokba foglalván: de a mennyei juta
lomnak kívánsága, melly az Istennek látásában vagyon, az embert 
az Istenhez kapchollya, e világi dolgoktól elvonsza ; a lelket gonosz 
kívánságoktól megtisztíttya, és az Isten parancholatinak megtar
tására serkengeti; mert senki igaz buzgósággal nem kívánnya 
egyébért látni az Istent, hanem azért, hogy szereti és magánál 
inkább szereti. Azokáért méltók szidalomra, a kik chak e világi 
jutalomra néznek, mert a más világon semmi jutalmat nem vész
nek ; mivelhogy, Urunknak , mondása szerént elvötték ju ta lm o 
kat ; 4) és azért mondotta Abrahám is a pokolban kínlódó gaz
dagnak: F ia m , ju sso n  eszedbe, hogy elvötted ja v a id a t a  te életed
ben : 2) de semmi okon szidalomra nem méltó, a ki mennyei és 
örökkévaló jutalomra néz ; mert az a jutalom, természete szerént, 
az embert jóra indíttya ; az elkezdett jóban pedig bátoríttya, hogy 
végig megmaradgyon abban, ha szintén azért minden marháját, 
sőt életét is el kellene veszteni. Továbbá, ha jó és díebéretes az 
Istennek szolgálni és őtet tisztelni az elvött jókért: miért nem 
volna jó és böcbtílletes a követközendőkért, mellyeket az ő hívei
nek készített ? holott ezek sokkal nagyobbak és böobűlletesbek 
amazoknál. Szerettyük azért az örök jutalmat mimagunkért is ; 
de mind azt, s mind mimagúnkat főképpen az Istenért, mert ő 
lészen a fő jutalom ; a mint Abrahámnak m ondotta: N e felit/ 
Ábrám■ : Fm  vagyokr o lta lm iu l eU a te igen nagy ju ta lm a d ,3) és 
minnyájúnknak : I m é  h a m a r eljárok, és; a ju ta lm o m  velem vagyon, 
megfizetni m indeneknek a z  ő  chekkedetök szerént.*)

Π1. TtKSZF,.

Kérdené harmadszor valaki : Mi kívántatik a chelekedethez, 
hogy valóban érdemes légyen az örök boldogságnak elvételére ? 
Felelet. Γ. Kívántatik, hogy jó és Istennek szolgálattyára való 
légyen : mert a kitől jutalmat várunk, szükség, hogy annak szol
gáljunk és kedve szerént chelekedgyíink.

II. Kívántatik, hogy az nem kételenségbó'l, hanem szabad
akaratból származzék. Azokáért midőn azt mondotta volna a 
Bőlch: /I ki vétkezhetett, és nem vé tkeze tt; gonoszt, chelekedhetett,

M Matt. 0, 2. b Luc. 16, 25. '■') Gen. 15, 1. j  Apoc. 22, 12.
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«'s nem  chelekedett; mingyárt utánna ,vetette a jutalmat: Λz- 
okáért m egerössíttettek a z  o ja v a i  a z U rban , ás ο« o a lam izsná it 
beszélli a  szenteknek egész gyiileközete.1) Sz. Pál is azt mongya: H a  
akarva  chelekeszem azt, ju ta lm a m  va g y o n : ha  ped ig  akara tom  
ellen, a sá fá isá g  ream  bízattatott.~) Es: K ik i a  m in t eltekéllette 
szívében,6) nem  szomorúságból, vagy kételenségböl: m ert jókedvű  
adakozót szeret a z  Isten.*) Innét vagyon, hogy noha a nap és hóid, 
a mezők és szőlők, a vadak és madarak nékünk nagy hasznúnkra 
vannak és sokat szolgálnak: mindazáltal tulajdonképpen nem 
mongyuk, hogy valamit érdemlenek tőlünk; mert egyebet sem che- 
lekedhetnek, nem lévén szabad akarattyok. Jól mongya azért 
Sz. Bernárd: A hol szabadság nincheu, érdem is ninchen. Azért 
az oktalanállatok semmit nem érdemlenek; mert a mint tanáts- 
kozások ninchen, azonképpen szabadságok sinchen. Továbbá, az 
érdemért adatik a jutalom és fizetés: de senki egyébért nem tar
tozik fizetni, hanem chak azért, a mit ón a magaméból adtam 
néki; mert ha inasét adnám, semmivel nékem nem tartoznék, 
hanem annak a kiét adnám: de semmi valóságoson nem miénk, 
hanem chak az, a mit szabadakaratunkból megclielekedhetünk, 
vagy elhagyhatunk. Végezetre, a gonosz cliolekedetek büntetést 
nem érdemlenek, ha szabadakaratból nem származnak: talxát 
azonképpen a jóchelekedetek is jutalmat nem érdemlenek a sza
badság nélkül.

III. Kívántatik, hogy a chelekedő ember igaz légyen, az Isten 
kedvében légyen és az újonnan való születés által fia légyen. Innét 
írta Moyses : T ek in ts  az U r  Ábelre és a z ö  a já n d é k ir a : 5) akarván 
jelenteni, a mint Sz. Gergely mongya, hogy az Istennél nem áz 
ajándékért kedves az ajándékozó, hanem inkább az ajándékozóért 
az ajándék. Azért mondotta Urúnk is : M aradqyatolc én bennem, 
és én tibennetek. M iképpen  a sz/ll/lvesszö nem  hozhat gyüm ölchót 
őm agától, ha. meg nem  m arad  a szöl/itöben: cképpen t i  sem, ha én- 
bennem  nem  m arad tok . K n  vagyok a. szőlöto, t i  a  szőlővessh'ík: a 
k i énbennem  m arad , és én őbenne, a z  soli gywmölehöt, hoz.6) Mely
ből kitetszik, hogy a jószágos chelekedetnek gyümőlche a Kris- 
tusnak eleven tagjától származik : mert úgy vagyon a tag a test
hez képest, mint a szőlővessző a szőlőtőhöz képest. Továbbá, a 
sz. írás gyakorta mongya, hogy a mennyország a fiák öröksége és

*) Eccli. 31, 10. 11.
2) A Vnlg.-ban : Si enim volens 

hoc ago, mercedem habeo: si 
autem invitus, dispensatio mihi 
credita est. (I. Cor. 9, 17.) Káro
lyi : Mert ha akaratom szerint 
mívelem ezt, jutalmam vagyon;

ha akaratom ellen mívelem is, 
sáfárságot bízott Isten énmim.

*) T. i . : úgy adjon, v. csele
kedjék.

4) II. Cor. 9, 7. 
f’) Gén. 1, 4.
°) Joan. 15, 4. 5.
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dichősége: azokáért a ki chak szolga, semmi cbelekedetivel azt 
nem érdemelheti; mert a szolga, ha ezer esztendeig munkálkod
nék is, az örökséget, melly a fiáknak tulajdona, el nem veheti. 
Annakfölötte, mihelyen ember vétkezik, minden chelekedetinek 
érdemét elveszti, úgy hogy azok az Isten előtt chak emlékezetben 
sinchenek: és a k i egyben vetkezik, m indenekben vétkessé lészen.1) 
De ha az érdem nem függene a személynek állapattyától és méltó
ságától, hanem chak a chelekedetnek mivoltától: a ki az Isten 
ellen vétene, el nem veszthetné az előbbi chelekedetinek érdemét. 
Mert miképpen hogy a ki az én szőlőmben fizetésért miveit, ha 
szintén ellenségem íészen is, azzal jutalmát el nem veszti; mert 
nem a barátságban, hanem a munkában volt fundálva: azon- 
képpeu ha az érdem chak a elielekedetből állana, senki azt azzal 
el nem vesztené, hogy az Istennek ellenségévé lő tt: és azért ígér- 
tetett az örök élet az Isten szeretőinek. Végezetre, az örök bol
dogság természetfölöttvaló dolog, mellyel sem a szem  nem  látott, 
sem a f ü l  nem  hallott, sem az ember szívébe f e l  néni ment,,*) az
okáért természetfölöttvaló dolgokat is kíván: de senki ollyan 
dolgokat nem chelekedhetik, hanemha elsőben ó'maga természet
fölöttvaló Íészen; a mint Sz. Dienes mongya: kívántatik tahát, 
hogy az ember, az Istennek benne lévő malasztya és Szentlelke 
által, az isteni természetnek részesülésére emeltessék, és úgy che- 
lekedhesse az isteni dolgokat és érdemelhesse az örök boldogsá
got. Ugyanis, ha az érdem nem függene a személynek méltóságá
tól, mi módon lőttek volna véghetetlen érdemnek a Kristusnak 
chelekedeti ? mert a hol chak a dologra vagyon a tekintet, mind
egy akár a király chelekedgye, s akár a parasztember; akár jám
bor légyen, s akár lator : de a Kristusnak chelekedeti véghetetlen 
érdeműek voltak, a személynek véghetetlen méltóságáért; mellyért 
chak egy chöpp vére is elég lőtt volna az egész világnak megvál
tására ; a mint igazán írta a Hatodik Kelemen pápa. Hasonlókép
pen kell pedig okoskodnunk a testnek feje és egyéb tagjai felől. 
Azokáért a mint a Kristus chelekedeti az ő személyének méltósá
gából vötték az érdemnek mértékét és nagy voltát: nékünk is chak 
abból, és nem másból, kell vennünk.

Mondaná valaki: A z  Is ten  nem  szem ély válogató,*) hanem 
annak adgya a jutalmat és dichőséget, a ki jól chelekeszik : tahát 
nem néz a személynek méltóságára, hanem a chelekedetnek mi
voltára. Felelet: A szernélyválogatás, a mint jól mongya Sz. Ágos
ton, nem az irgalmasság ellen való vétek, hanem az igasság ellen 
való: azokáért a bíróban vagyon helye, nem az ingyen vagy 
irgalmasságból adakozóban, és így az Isten az ítéletben, személy
válogatás nélkül, mindennek chelekedete szerént fog fizetni. A jó

fi Jac. 2, 10. ■-) I. Cor, 2, 9. 3) Act. 10, 34. Rom. 2, 11.
13Káldi. Egyházi beszádei.
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chelekedetek pedig az Isten malasztyából, a megigazúlásból, aZ 
új onnan való születésből származnak; mellyeket az Isten nem úgy 
ád mint fizető bíró, hanem mint kegyelmességből adakozó feje
delem. Sőt még a bíró is, midőn a jutalomnak osztogatása a sze
mélynek méltóságától függ, méltán tekinthet a rra ; és akkor nem 
személyválogató, hanem igaz bíró : mert a személyválogatás nem 
minden személybéli méltóságnak tekíntetiben vagyon, hanem 
chak annak, melly a dologhoz nem tartozik vagy nem illik. Mert 
ha törvény volna, hogy a pályafutásban chak nemes emberek 
légyenek, és azoknak valami jutalmat ígérne a király: kétség nél
kül a bíró nem volna személyválogató, ha nem chak a futásra 
tekintene, hanem a nemességet is meggondolná. Azokáért, mint
hogy az örök bóldogság olly pályafutásért való jutalom, mellyet 
az Isten chak az igazaknak vagy az ő fiainak tött fel, midőn az 
illyen állapatot megtekinti, nem személyválogató: személyválo
gató volna pedig, ha arra tekintene, hogy görög vagy zsidó, hogy 
rút vagy szép, tudós vagy tudatlan. Azokáért Sz. Péter és Sz. Pál, 
tagadván az Istenben a személyválogatást, a görögről és zsidóról 
emlékeznek : mert a zsidók chak magokat alították az Isten orszá
gába valóknak, a pogányokat pedig útálták és megvetették.

IV. Kívántatik az Istennek jó kedvéből való ígérete az örök 
életnek megadásáról; a mint igazán mongya a tridentomi conci- 
liom. Mert a mi chelekedetink, természetük szerint, nem tekint
vén az Isten ígéretire és a személynek méltóságára, nem érnek 
semmiképpen az örök bóldogsággal, sem ahoz nem hasonlók, és 
azért nem is érdemlik azt. Innét mongya Sz. Pál, hogy nem  m él
tók e m ostan i időnek szenvedést a  követközendő dichőségre, m elly 
m egjelentetik m ib en n ü n k :*)  mivelhogy, a mint másutt megmagya
rázza, a mostani háborúság chak szempillantásig való és künnyű, 
a dichőség pedig örökkévaló és nagy.2) Mellyel nem azt jelenti, 
hogy az örök életet a jó chelekedetek nem érdemlik, hanem hogy 
tormószetök szerént olly nagy jutalmat nem érdemlenének, ha 
másunnét fel nem emeltetnének ; tudniillik az Istennek ígóretiből 
és a chelekedő személynek méltóságából. Továbbá, az Isten semmi 
nélkül nem szűkölködik, minthogy mindeneket ő terem tett; és 
nem tartozik véle, hogy valamit olly nagy jutalomra illendőnek 
ítéllyen, ha szabad akarattyából azt nem ígérte vólna; mert ha 
jó l  chelekeszel, m it a jándékozsz n ék i  ? 3) És : K i  adott elsőbb néki, 
és vissza a d a tik  a n n a k  ? m ert őtőle, és őáltala, és őbenne vannak  
m indenek  :r őneki légyen dichőség őrökké.1) Adóssúnkká lőtt, úgy
mond Sz. Ágoston, az Is ten ; nem hogy valamit vött vólna tőlünk, 
hanem hogy a mit akart, azt ígérte nékünk. Mert másképpen

*) Kom. 8, 18. ‘j  TI. Cor. 4,17. :l) Job, 3.5, 7. 4) Rom. 11, 35. 36.



inongyulc az embernek: Adós vagy nékem, mert valamit adtam 
néked; és másképpen mongynk: Adós vagy nékem, mert ígérted. 
Mit mondunk azért az Istennek? Vallyon azt-e: Fizess meg 
nékem, mert adtam néked ? Mit adtunk az Istennek ? holott a mi 
vagyunk és a mi jónk vagyon, ó'tőle vöttftk. Semmit azért néki 
nem adtunk, és így semmit nem kérhetünk tőle. Hanem más 
módon mondhattyuk néki: Add meg, a mit ígértél, mert meg- 
ehelekedtük a mit paranclioltál. De azt is te chelekedted ; mert 
minket, a kik munkálkodtunk, segótettél. Annakfölötte, mi min- 
nyájan az Isten szolgái vagyunk, és minden szolgálattal tartozunk 
néki; úgy hogy semmit tőle nem kérhetnénk, ha maga jóakarat- 
tyából jutalmat nem ígért volna a jóchelekedetért. Oh Istennek 
nagy jóvólta, úgymond Sz. Ágoston, kinek noha, állapatunk sze
rónt, tartozunk szolgálattal, mint a szolgák uroknak, a jobbágyok 
fejedelmüknek, a rabok megváltói oknak: mindazáltal barátságból 
való ajándékokat ígér minekünk. Végezetre, semmi egyéb okát 
nem adhattyuk, miért légyenek érdemesek a jó chelekedetek, 
mellyeket éltünkben e világon chelekeszünk; és nem azok, mel- 
lyek a más világon lésznek: hanem cliak azt, hogy az érdemléshez 
az Istennek ingyen való ígérete kívántatik. Úgy tetszett pedig az 
Istennek, hogy az ö ígéretét a mi életünknek idejéhez szabná; 
mert egyébaránt mennyországban sok jókat chelekesznek mind 
az angyalok, s mind az egyéb szentek szabadakarattyokból és az 
Istennek szolgálattyára; mellyekkel diolió'ségöknek öregbűlósét 
érdemelhetnék, ha az érdemlésnek ideje el nem múlt volna. Ha 
pedig cbak a munkának mivoltát kellene tekinteni a jutalomhoz 
képest: semmi időt annak nem kellett volna rendelni, mert min
den időben megmaradhat a munkának mivolta. Innét mondotta 
Sz. P á l: Az idő rövid.1) Es : íme most vagyon a kellemetes idő, 
íme, most az üdvösségnek napja.'2) És : Míg időnk vagyon, minde
nekkel jót, chelekedgyünk.a)

Végezetre, az is kívántatik az érdemes cbelekedetbez, hogy 
szeretettől származzék ; mivelhogy a sz. írás az örök boldogságot 
a szeretetnek ígéri: A ki engem szeret, úgymond Urúnk, szerette
tik az Atyámtól, és én is szeretem ötét és megjelentem néki maga
mat.1) Hasonlóképpen szóll Sz. Pál is és Sz. Jakab.

Mindezekből imillyen kérdés lehetne: Minthogy, a többi 
között, az érdemhez az Isten ígérete kívántatik a jutalom felől: 
mi az oka, hogy a mái evangéliomban, a kiket a chelédesember 
jó reggel hívott a szőlőmunkára, azoknak bizonyos jutalmat ígért, 
megszegődvén vélek egynapi pénzben; azoknak pedig a kiket 
három, hat és kilencz órakor hívott, cbak egyáltallyában azt mon-

>) I. Cor. 7, 29. ÍJ) II. Cor. 6, 2. s) Gál. 6, 10. 4) Joann. 14, 21.
13*



dotta: A  m i ig a z lészen,*) m egadom  n e k te k ; ä) a kiket pedig tizen
egy órakor hívott, azoknak semmit sem ígért ? Felelet. Három 
rendbeli emberek találtatnak: némellyek kezdők, és ezek hasonlók 
a kichiny gyermekekhez, kiket bizonyos jutalomnak ígéretivei 
kell a munkára indítani. Hlyének voltak derékképpen áz ó-testa- 
mentombéli atyák, kiket az Isten külömb-külömbféle ígéretekkel 
táplált, főképpen a tejjel és mézzel folyó földnek örökségével. 
Némellyek nevekedők, kiknek elég egyáltallyában azt megbizo
nyítani, hogy az Isten igaz fizető ; ki miképpen hogy semmi gonosz 
ehelekedetet büntetés nélkül nem hágy: azonképpen a jó chele- 
kedetnek is jutalmát el nem veszti. Illyenek voltak sokan a hívek 
közzűl Sz. Pál idejében, kiknek azt ír ta : N em  h am is a z  Isten, 
hogy elfeledkezzék a ti  chelekedetetökről és szeret, etetőkről, m ellyet 
a z  ö nevéért m u ta tta tok , k ik  szolgáltatok a szenteknek, és szolgái
toké)  Némellyek — végezetre — tekélletesek, kik, minden szegő
dós nélkül, chak az Istennek irgalmas jóvóltában és akarattyában 
vetik reménségöket; kik méltók, hogy nagyobb jutalmat vegye
nek. Hasonló dolgot látunk a fejedelmek udvarában, a hol a ko
mornyikoknak és azoknak, kik mindenkor az urok környűi for
gódnak, semmi szegődségök, se bizonyos fizetésük ninchen, mint 
az alachonb rendű szolgáknak, drabantoknak, szabóknak és egyéb 
efféléknek ; hanem chak szintén a fejedelmeknek jóakarattyára 
liadgvák magokat, kiknek nem valami hópénzzel fizet a fejede
lem, hanem kővárakkal, nagy jövedelmű tisztekkel és uraságok- 
kal. Illyeneknek kellene lenni az új-testamentombéli híveknek, 
hogy, az Istennek nagy és sok jótéteményit meggondolván, sze
müket neminóműképpen béliúnnák és semmi jutalomra nem 
figyelmeznének: úgy hogy, ha lehetséges volna, hogy semmi jutal
mat nem vennének is, nem restellenének az Istenért nagy dolgo
kat chelekedni és háborúságokat szenvedni. Noha efféle hív szolgák 
nemchak jutalom nélkül nem maradnak, de sokkal nagyobbat is 
vésznek egyebeknél: mivelhogy Isten nem engedi, hogy senki őtet 
meggyőzze vagy megelőzze jó szándékkal és clielekedettel; hanem 
mentői többet igyekezik ember ő szent Fölségéért chelekedni, 
annál bővségesb mulasztót nyer e világon, az örök boldogságban 
pedig nagyobb jutalmat vészen. Mellyet engedgyen minnyájunk- 
nak az ő szent Fiának érdemiért. Amen.

*) A Vulg.-ban: Quod justum 2) Matt. 20, 4.
fuerit. Károlyi u. avval a szóval :il Ilebr. 0, 10.
él azon a helyen, a melylyel Káldi.



BOJT IV. VASA UN AIM HABMADIK BESZÉD.

(.Ián. u .. (i, 1- 15.)

Ohodálatos nagy álnokságát és gouosságát mutattya az ördög, 
elhitetvén némellyekkol, hogy az isteni szolgálat1) vagy ártalmas, 
vagy haszontalan ; és azt mondattya vélek : Iledbaralő, a ki az 
hím nek szolgál, és mi haszna, hóim megőriztük az őparancholatit, 
és hogg szomorúan Jaltánk a Seregek Ura, előtt.1 Azért most bol
dogoknak mongynk a kerélyeket,: mivelhogy felépültek az istente- 
lenségehelekedők, és kísértették az Istent, és megszabadultak?) És: 
Az időtől fogra, hogy megszűntünk áldozni az ég királynéjánakl * 3 4) 
és italiái dósatokat tenni néki, mindennélkül szűkölködünk, ét fegy
verrel t  éhséggel emésztettünk meg?) E s : 5 *) Mennyünk el, és szerez
zünk szövetséget a pogányokkal, a kik környülünk, varrnak: mert 
miiíltától fogra eltávoztunk tőlük, sok gonoszok találtak minket?) 
Mert ezeknek hamis és istentelen vélekedését a sz. írásnak sok 
szép mondási és példái megrontyák, és a többi között a mái evan- 
géliom, melyben Urunk az ötét követőkre gondot viselt és fogyat
kozásokban 7) chodálatosképpen táplálta., Innét mongya Dávid: 
Kostollyátok, és lássátok, hogy édes az U r; boldog ember a ki 
őbenne bízik. Féllyétek az Urat, minden szentel: mert ninch fogyat
kozások az őtet felőlinek. A gazdagok szűkölködtek és éheztek: az 
Ur keresői pedig semmi jóban meg nem fogyatkoznak.8) Innét a 
hívek, meggondolván az Istennek gondviselését, nehéz dolgokat 
próbállak; és Dáviddal, az Istenben bízván, általrnentek a kőfalon 
is.1) Senki nem követi tahát heába az Is ten t: ki a pusztában is, 
nemcliak nem ébezteti az ő követőit, hanem ugyan meg is elégíti; 
mint a mái sokaságot, és rógenten az Israel fiait mennyei kenyér-

l) Ϊ .  i. : az Istennek való szol
gálat. azaz a jámborság.

") Mai. 3 ,14 . 15.
“) T. i . : a holdnak.
4) Jer. 44, 18. .
A I. Macin 1, 1 u2 .
ö) A Vulg.-ban: «invenerunt nos

multa mala». T. i . : sok baj v. 
szerencsétlenség ért.

7) T. i . : fogyatkozásukban, szük
ségükben.

") Ps. 33, 9—11. 
a) Ps. 17, 30,
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rel táplálta. Melyből az követközik, hogy minden ügyünkben, 
nagy bizodalmunknak kell lenni az Istennel; segétsége felől. Molly 
dolog, minthogy igen szükséges és hasznos : e mostani prédikátzió- 
ban arról szóllok.

I . E g yn éh á n y  dolgot hozok elő, m ellyek a b izodalm át gerjeszt- 
hetik  szírünkben.

I I .  M egm uta tom , hogy a z Istennek gondviselését követnünk  
kellene.

I I I .  M egb izonyítom , hogy a z  a lam izsná lkodás senkit meg nem  
szegényít.

I. RÉSZE.

E lsőben  : Gerjesztliettyük a bizodalmát, ha megemlékezünk 
az Istennek előbbi gondviseléséről és velünk tött jótéteményiről, 
a mint Urunk őmaga jelentette ; ki,'tudván tanítványinak követ- 
közendő kísértetöket az ő halálából,1) azelőtt ogy kévéssé imigyen 
szóllott nékik: M ikor küldötte lek titeket savhká és táska és saru  
nélkül, vált-e va lam i fo g ya tko zá sto k I A zo k  janiig m on d á n a k: N em  
vált s e m m i ; ,J) mintha azt mondotta volna nékik: Midőn távúi 
voltam is tőletek test-szerént, gondotokat viseltem, és semmi 
fogyatkozástok nem volt: alioz képest ezután is olly bizodalmo- 
tok légyen, hogy, ha test-szerént elszakasztnak is tőletek, el nem 
hagylak, hanem gondotokat viselem. Igen panaszolkodik az Isten 
Jeremiásnál a zsidókra, hogy szükségük idején hozzája nem folya
modtak, megemlékezvén az .attyokkal tött jókról, mondván : M i-  
choda ham isságot ta lá lta k  az a tyá ito k  énbennem, hogy eltávoztak  
tőlem, és a  h iúság u tá n  já r ta k , és hiuságosokká lő tte k ! E s nem  
m o n d o ttá k : H o l vagyon a z E r, a  k i  fe lh o za tta to tt m inke t E g y ip ·  
tu s fö ld é rő l;  a k i  á lta lhozo tt m in ke t a  pu sztá n , a  lakha ta tlan  és 
líta tlan  fö ldön , a  szom júság fö ld é n  és a  Indái á b rá za tty á n ; olly 

fö ld ö n , m ellyen fé r f iú  nem  já r t  és ember nem  lakott '!■ E s hévittelek 
titeket a K a rm á im  fő idébe, hogy a n n a k  gyiim ölch it ennétek és 
a n n a k  legnagyobb ja v a it .3) Erről panaszolkodik Dávid is, mond
ván : E s  gonoszul szállo ttak a z Istenről, és m o n d á n a k : K észíthet-e 
a z  Isten aszta lt a  p u sztá b a n  1 tudniillik : minthogy már azelőtt 
az Istennek hatalmas jótéteményit megízelítették volt, és azért 
veti utánna e panaszolkodásnak okát, mondván : M ert (minek- 
előtte az ételről morgolódtak) m egütötte a  kősziklát, és vizek f  o ly
ta k  és p a ta ko k  á ra d ta k .4) Urunk is a mái dolgot hozza másutt elő a 
tanítványok dorgálására, kik valami kételkedésüket jelentették, 
egymás között szólván. Mert, mikor Urunk azt mondotta volna 8

8) Jer. 2, B—7.
*) - Rs, 77, 19. 20.

*) T. i . : az ő halála miatt. 
•a) Dúc. 22, 35. 36.
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nékik: M eglássátok, és á j á tok m aga toka t a  fa r iseu so k  és saddu- 
ceusok ko v á szá tó l; ők gondolkodnak ra la  m agokban, m o n d v á n : 
H ogy kenyeret nem  hoztunk. T u d vá n  ped ig  Jésus, m o n d a : M it  
gondolkodtok m agatokban k ich inh itűek , hogy kenyeretek n inehen  f 
még sem értitek-e, sem w m  em lekeztök-e a z  őt kenyérről a z  ötezer 
ember közibe ? és h á n y  kosárokat szedtetek f e l  '1 *) azaz, noha 
nem a kenyérről szólottám, mikor a kovászt említettem: de 
ha arról szólottám vólna is, megtiltván a fariseusok és saddu- 
eeusok kenyerét, mi szükség sápolódnotok, hogy kenyeret nem 
hoztatok ? Nem táplálhatok-e én el tizenkét embert, ki kevés 
kenyérrel egynéhány ezer embert eltápláltam szemetek láttára ? 
Emlékezzetek meg az előbbiekről, és nem kételkedtök a követ- 
közendőkről.

Sok igazak, az Istennek előbbi jótétemenyiről megemlékez
vén, nagy bizodalmát vöttek hasonló és nagyobb dolgokra is. 
Judit, midőn asszonyi elme és erő fölött való dolgot akart pró
bálni, az Istennek előbbi hatalmas chelekedetiről emlékezvén, 
könyörgött, mondván : U ram , a z  én a ty á m n a k  S im eo n n a k  Istene, 
k i feg yver t ad tá l nék i a z  idegenek büntetésére, . . . légy segétségid 
nékem özvegynek, kérlek téged U ram  Istenem . T ek in ts  m ost az  
assyriusok táborára, a  m in t akkor a z  egy ip tz iusok táborára  m él- 
tázta ttá l tekin teni, m iko r  a  te szolgáid u tá n  feg yverre l fu tn a k  
valaőj Júdás Makabeus is, látván hogy a sokaságos ellenségtől 
megijedtek a vitézi, így biztatta őket: N e fi t ty e te k  a z  ő  sokaságok
tól, es a z  ö  vakmerőségektől meg ne ijedgyetek. E m lékezzetek meg, 
m in t szabadultak meg a z a tyá in k  a  Verestengeren, m iko r  kergetné  
őket F a ra á  sok sereggel. E s  m ost k iá ltsu n k  a z  égbe: és könyörü l 
ra jtu n k  a z  Ú r.3) Abrahám is a szolgáját, a ki kételkedett ha végbe 
viheti-e az ura parancholattyát, az Istennek előbbi jótéteményivei 
biztatta, mondván: A  m ennynek U ra Istene, a  k i engem  kihozo tt 
az a tyám  házából és az én  születésem  fö ld é b ő l; a  k i szállott nékem  
és megesküdt nékem , m o n d v á n : A  te m agodnak adom  e f ö l d e t ; ő  
elküldi angya lá t előtted, és onnét, végy feleséget a  fiam nak .* )  Jákob 
is, nagy félelemben lévén, azért, hogy Esau őeleibe sietett négy
száz emberrel, az Istent előbbi jótéteményire emlékeztetvén, 
könyörgött, mondván: E n  a ty á m  A bra h á m  Istene, a z én a tyám  
Isák Istene, U ram , k i a z t m ondo ttad  n é k e m : T é r j fö ldedbe és 
születésed helyére, és jól, teszek ve led ; kissebb vagyok m in d en  irga l-  
m asságidnál és igasságodnál, m ellye t bétellyesítettél a  te szolgádnak. 
Pdlczám m al m en tem  á lta l e Jordánon , és m ost két sereggel jö vö k  
vissza. M en ts meg engem a z  én bá tyám  E sa u  kezéből, m ert igen  
félek tőle.6) Dávid is, futván Absalom előtt, és az Istennek könyö-

j  Matt. 16, 6—9. 8) I. Macii. 4 ,  8 — 1 0 . 5) Gén. 32, 9—11.
ή  Judith, 9, 2. 3. 6. *) G e n .  24, 7.
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rögvén, nagy bizodalotnmal azt mondotta: FJn a lud tam , és m ély  
álom ban váltam·, és fe lk ő l te m ; m ert a z U r m eg tarto tt engem. Es  
okát adgya bizodalmának : M ert te verted meg m in d  a z ok nélkül 
va ló  ellenkezőimet,, a bűnösök fo g a it  ősz ver on to ttad .1) Megemlékezett 
arról, hogy Isten segétségével Góliátot meggyőzte, Saulnak álnok- 
ságit elkerülte, egyéb ellenségin diadalmat v ö tt: és azokhoz képest 
bizodalma volt, hogy Isten az Absalom dühösségétó'l is megoltal
mazza. Másutt pedig az Istennek hatalmas chelekedetit elő akar
ván számlálni, okát adgya, miért ehelekeszi a z t: Méllyé,két pa ra n -  
cholt a z  a tyá in kn a k , hogy tu d to k rá  a d n á k  azokat a fo k n a k ,  hogy 
m egtudgya a kő  vetkőzendő nemzetség?) A  f iá k  k ik  születnek és f e l 
kelnek,, és megbeszéllek a z  ö f ió k n a k ; de miért ? H ogy a z Istenben  
helyheztessékreménségöket,.3) Mintha azt mondotta volna: A minémű 
nagy dolgokat chelekedett az Isten az atyákkal, nemchak őérettek 
chelekedte, hanem az utánnokvalókért4) is, hogy ők is hasonló 
dolgokban az Istenben bízzanak.

Ez így lévén, kichoda mondhattya, hogy nem emlékezik az 
Istennek előbbi véle tött jótéteményből ? Mert, hogy a magán- 
valókról ne szóllyak, mellyekkel naponként látogat bennünket, 
nem az Isten teremtett-e minnyájunkat ? és semmiből és a maga 
képére ? Nem ő hívott-e az igaz hitre, az anyaszentegyházba hely- 
heztetvén és annak minden javaiban részesítvén ? Nem ő váltott-e 
meg, az ő szent Fiának keserves kínnyával, halálával ? Nem ren
delt-e eszközöket az üdvösségre ? Ha ezeket meggondolod, mit 
nem remélhetsz tőle ? Ha annyi fáradságot felvött teéretted a 
Kristus, hogy megsegétene : most fáradsága nélkül nem segét-e 
meg ? Chodálatos dolog, hogy, midőn az emberek háborúságban 
vagy kísértetben vannak, semmi bizodalmok nincli az Isten segít
ségében : midőn pedig vétkezni akarnak, nagy bizodalmok vagyon 
kegyelmességében! A ki száz forint nélkül szűkölködik, és azt 
alíttya, hogy, az igasságban megmaradván, azt meg nem nyerheti 
az Istentől, és azért lopással tészi szerét: elhitetheti-e magával, 
hogy az Isten megbocháttya vétkét ? nem nagy bolondságot ehe- 
lekeszik-e ? Mert ha az Istent olly irgalmasnak véli, hogy, ellen
sége lévén is, megbocháttya vétkét: miért nem bízik az Isten
ben, hogy, barátságában megmaradván, azt a szükséges pénzt 
megadgya néki ? holott sokkal nagyobb jótétemény a bűnnek 
megbochátása, hogysem az egész világ kincliének ajándékozása. 
Irgalmasnak véli az Istent ellenségéhez, kegyetlennek bárányá
hoz ! A ki bujaságra ingerlettetik, nem bízik az Istenben, hogy, 
könyörgését meghallgatván, a kísértetet eltávoztattya vagy erőt

η  Ps. 3, 6. 8. *) Ps. 77, 5—7.
2) A Vulg.-ban : «generatio al- 4) T. i . : maradékaikért, gyer- 

tera»; t. i . : a következő nemzedék. mekeikért..
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ád annak meggyőzésére, és azt remélli, hogy eseti *) után meg
kegyelmez néki: és így, kegyesnek alíttya a megengedésre, 
kegyetlennek a megsegótésre! holott az Isten mindkétképpen 
megmutattya irgalmasságát, de inkább kedvelli az ártatlan
ságot.

M ásodszob : Gerjeszthettyük a bizodalmát, meggondolván, 
hogy az Isten az ő véghetetlen irgalmasságával azokkal is sok jót 
chelekeszik és gongyokat viseli, a kik nemchak nem szolgálnak 
néki, hanem ellene is járnak, sokféle bűnökkel bosszontván. Mely
ből nyilván követközik, hogy az ő híveit el nem hadgya, hanem 
szorgalmatosb gondot visel reájok. Ha a fejedelem nem chak híív 
szolgáinak tartana asztalt, hanem az idegeneknek is, sőt ellenségi- 
nek is : vélhetnéd-e, hogy szerelmes fiait koplaltattya és éhen 
hadgya ? Jósef, az ő attyafiait megvendégelvén, kinek-kinek részt 
adott azok közzűl a kik elárulták és eladták volt: de Benjamin 
öt részszel haladta meg a báttyait,2) mivelhogy ártatlan volt és 
soha nem vétett Jósef ellen. Hasonlóképpen kell az Istenről is gon
dolkodnunk ; ha a bűnösökre gondot visel, inkább!1) az iga
zakra.

Habmadszob : Meggondolván az Istennek közönséges gond
viselését minden állatokra. Mert ha azokat az Isten az emberekért 
és főképpen az igazakért teremtette és azokra gondot visel, hogy 
szolgállyanak az embernek: nem nagyobb gongya lészen-e őma- 
gára az emberre ? Ha valamelly atya a fiának 'minden aprólék 
dolgaira, falovára, sípotskájára, chergetőjére, köntösére és egyéb 
dolgaira szorgalmatos gondot viselne: vélhetnéd-e, hogy őmagát 
a fiát gondviselés nélkül hadgya ? Minémő gongya légyen pedig 
az Istennek azokra, mellyeket az embernek szolgálattyára rendelt, 
sok helyen jelenti a sz. írás; Dávid imigyen beszéli: A lyya d  lel
kem az U ra t:  én U ram  Intenem, fö lö tte  fe lm a g a sz ta lta ttá l!*) és 
utánna veti: A te m űn,kádnak (lyüm ölchével m efielégittetik a  fö ld . 
K i szénát terem t a, barm uknak és f a r é t  a z  emberek szolga,lattyáni, 
hogy kenyeret hozzon a fö ldbő l, és a  bor v íd á m ittsa  az ember szívét, 
hogy gyönyörködtesse orozd, já t  a z  olajban, és a  kenyér a z  ember 
szívét m egerősíttse. M eyelégíttetuek a m ező f á i  és a  L ib a n u s  ezéd- 
rm i, m ellyeket p lá n tá lt, ott c iáná lnak fé s zk e t a  verebeké’) Szépen 
elŐBzámlállya Dávid, nem chak azokat, mellyek az embernek szük
ségesek, hanem a mellyek chak gyönyörűségesek is. A barmoknak, 
mellyek az embernek sokképpen szolgálnak, szénát terem t: őma- 
gának az embernek ételére elégséges kenyeret, italára gyönyörű-·

‘) T. i . : esete, azaz bűnbeesés^. 3) T. i. : annál inkább.
*) T. i . : bátyjainak részét, azaz 4) Ps. 103, í.

bátyjai részénél ötszörte többet r’) Vers. 13—17.
adott neki.
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séges bort, kenésére egésséges olajt, lakására nagy széles erdőket, 
mellyekben épületre való fák találtatnak, gyönyörködésére a szé
pen éneklő madarakat és sokféle mezei és erdei vadakat, mellyeket 
eíőszámlálván, felkiált Dávid, és ezzel fejezi b é : M elly  igen f  el
m agasztalta,t.tak a  te chelekedetid U r a m ! m indeneket bőlcheséggel 
chelekedtél.1) Másutt pedig imigyen beszéli: E nekellyetek a z  U rnák  
hálaadással, díchéretet m ongya tok a  m i Isten ü n kn ek  ezitaráné)  
Yallyon miért ? K i béburíttya  a z  eget fe lyhőkke l és a  főidnek essőt 
készít. K i  a  hegyeken szénát terem t és fü v e t  a z  emberek szolgá- 
la ttyá ra . K i  meg'adgya a  barm oknak a z  ő  eledelüket és az ölet 
segétségül h ívó  holló fiaknak .8) Azokáért, ha a hollókra is gondot 
visel: hogy hadgya el az embert ? A mái evangéliomban, mihe
lyen Urunk szemeit felemelte és látta, hogy sokan jőnek hozzája, 
mingyárt gongya volt reájok. Azért mongya Dávid, hogy az U r
n á k  szem ei a z igazakon va n n a k .*)

Az Isten és az igaz ember között oly szövetség vagyon, hogy 
egymásra nézzenek, és azt mondhattya az ember a menyasszony
nak : A z  én szerelm esem  enyém, 'és én ö vé i)  Az igaznak hívatallya 
az, hogy mindenkor az Istenre nézzen, hogy akarattyát megért
hesse és tekélletessen bétellyesíttse. Az Istennek pedig tulajdon
sága az, hogy az igazat mindenütt meghallgassa, megoltalmazza 
és annak gongyát visellye: azaz, a mit Dávid mond, hogy az 
U rnák szem ei a z  igazakon, (a mint ő maga megmagyarázza, mond
ván :) és a z ö  fü le i  a zoknak könyörgésükön . . . K iá lto ttak a z  igazak, 
és a z  U r m eghallgatta  őket, és rtiinden háboníságokből k iszabad í
totta. őket.*) És ismég: I m é  a z Ur szem ei a z  ötét fé lőkön , és azokon, 
k ik  a z  ö  irgalm asságában b íznak. H ogy haláltó l m egm entse azok 
lelkeit, és tá p ld llya  őket a z éhségben.7) Yiszontag, az igazak nem 
fordíttyák el szemöket az Istenről, az .ő akarattya szerént igyekez
vén járni és őtőle várván szabadulást minden gonoszból és gond

viselést minden jóban ; a mint,Dávid magáról jelenti, mondván: 
A z  én szem eim  m indenkor a z U r r a ; mert. ö  vonsza k i lábaimat, a 
tő rb ő l; 8) ihol a gonoszból való kiszabadítás. És m ásutt: M in d e
neknek szem ei tebenned b íznak U ram , és te adsz azoknak eledelt 
alkolm atos időben. F elnyitod  a  kezeidet, és bétültesz m inden  élőálla
tot, á ld o m á ssa l; 9) ihol a jóban való gondviselés. Ha azért erről · 
bizonyos akarsz lenni, légy istehfélő és bízzál az ő irgalmasságá
ban ; a mint Dávidtól hallók.

Úgy vagyon, hogy az Isten minden embereket lát, és tudgya 
mi nélkül szűkölködnek: de kiváltképpen az igazakra- fordíttya 
szemeit, hogy mennyből segétséget kűlgyön nékik és megmentse

‘) Vers. 24. 4) Ps. 33, 16. 7) Ps. 32, 18. 19.
3) Ps. 146, 7. 5) Cant. 2, 16. ") Ps. 24, 15.
8) Vers. 8. 9. °) Ps. 33, 16. 18. 9) Ps. 144, 15. 16.
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haláltól lelköket; melly a gonosztól való kiszabadításhoz tartozik: 
és táplállya őket az éhségben ; melly a jóban való gondviselésnek 
része. Hogy azért a két dolgot ohelekedgye az Isten, mitőlünk is 
két dolgot kíván: tudniillik, hogy féllyük őtet és az ő irgalmassá
gában bízzunk ; melly két dologban áll a tekélletes igasság és az 
Istennel való barátság: mivelhogy a félelem a reménség nélkül 
szolgához illik és a szeretetben nem találtatik ; a bizodalom pedig 
a félelem nélkül vakmerő bátorság : de a félelem a bizodalommal 
eggyütt, az igaz szeretetet megmutattya; mellyel az Istent úgy 
szerettyük, mint atyánkat, mint barátunkat, mint jegyesünket. 
Mert a kiben ez a szeretet találtatik, fél is, hogy szeretőjét meg 
ne bántsa, ellene vétvén ; és bátorságoson bízik, hogy szeretőjé
nek irgalmasságában meg nem fogyatkozik, sem a gonosznak eltá- 
voztatásában, sem a jónak megadásában, mind a testhez s mind a 
lélekhez képest.

Ez a mi Istenünknek mink való nagy gondviselése olly bizo
nyos, hogy hamarább megszűkölköduek e világi gazdag emberek, 
hogysom az Istenben bízó hívek ; a mint Dávid mongya : A  g a z 
dagok szűkölködtek és éheztek, a z  Ú r keresői ped ig  sem m i jó b a n  
meg nem  fo g ya tko zn a k .1) Mintha azt mondaná: A kik gazdagok 
voltak, szűkölködni kezdettek és éhezni; mert a gazdagság állha
tatlan, álnok, hamar egytől máshoz szökik : de a kik az Urat félik, 
azaz, a kik nem a gazdagságban, hanem az Istenben vetik remén- 
ségöket, ha szintén szegények lesznek is, semmi jóban meg nem 
fogyatkoznak, mindenök elég lévén. Holott azt vedd eszedbe, 
hogy a gazdagokért, a zsidó bötűben oroszlányokat olvasunk, kik
hez hasonlók a világi gazdagok: mert, hogy hasokat tölthessék, 
úgy bánnak a szegényekkel, mint az oroszlányok az erőtlen álla
tokkal. Azt is jelenti Dávid, hogy e világi gazdagok, ha szintén 
torkig ülnek is a gazdagságban, szűkölködnek és éheznek; mert, 
meg nem elégedvén azokkal a miek vagyon, mindenkor többet 
kívánnak: de a kik az Urat keresik, mivelhogy véghetetlen jót 
keresnek, melly nagyobb az ő kívánságoknál, — minthogy nagyobb  
az Isten  a  m i szírünknél,*) — semmi jóban meg nem fogyatkoznak, 
mert ahoz ragaszkodnak, a kiben minden jó vagyon ; a mint Sz. 
Ferencz szokta mondani: Én Istenem és mindenem, azaz az 
Isten enyírn és mindenek, tnellyek ő benne vannak.

Hally szép példát erről; az Isten azt parancbolta Illyésnek; 
Távozzák el innét, és m enny  napkelet fe lé , és rejtezzél el a  K á n  t 
patakában, m elly a Jo rd á n  ellenében vagyon, és o tt a  patakból 
ig y á l: és a  hollóknak m egparancholtam , hogy ö tt tá p lá llya n a k  
téged.3) Choda dolog ez! mert az angyalok, mindenben és min

l ) Ps. 33, 11. j  I. Joann. 3, 20. ») III. Beg. I7, 3. 4
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denkor készek lévén az Isten parancholattyát, bétellyesíteni: azok 
által nem jobban táplálhatta vólna-e Illyést, hoyysem a hollók 
által, kik természet szerént *) zabállók ? és nem lmgy másnak ele
delt hordanának, de egyebektől is elvonnyák ? Úgy vagyon : de 
mindazáltal a hollók is engedtek az Istennek, kenyeret és húst 
hordván Illyésnek estve és reggel. Hová lehetne jobb sáfárod, mint 
a ki pénz nélkül hússal és kenyérrel táplálna ? Azzal azért azt 
jelentette az Isten, hogy az ő híveinek a gazdagokkal is szolgál
tat ; és azokkal is tápláltattya, a kiknek szokások, hogy egyebek
nek is kivonnyák szájokból az eledelt. Ne essék azért Dániel két
ségbe az oroszlányok vermében i s : mert olly gongya vagyon 
Istennek reája, hogy még az aratóknak készíttetett ebédet is néki 
küldi; chodálatosképpen az angyallal Habnkukot hajánál fogva 
Judeából Babyloniába viteti, hogy Dánielnek ebéde légyen.") No 
féllyen Illyés; nem chak a hollók, hanem az angyalok is fogják 
táplálni, sőt a szegény özvegy is. Ne féllyenek az Israel fiai a pusz
tában ; gyönyörűséges mannával, mennyei és angyali kenyérrel 
táplállya őket az Isten, ki a pogányok tartományit is nékik adgya.

Ha azt mondod, hogy nem mindenkor chelekeszik az Isten 
illyen diódákat: hanem gyakorta éhezteti is az ő híveit, és sok 
háborúságot s halált is szenvedtet vélek; mint az ó-testamentom- 
ban a Makabseu'sokkfil, az új-testamentomban, pedig az apostolok
kal és számtalan mártyrokkal chelekedett. Én azt felelem, hogy 
azok is minden háborúságtól megmenekedtek: mert a halálnak 
rövid és bizonyos u tán3) hamar az örök boldogságba jutottak, 
melyben semmi fogyatkozások nem lehet, semmit többé nem szen
vedhetnek : és őket is meghallgatta az Isten, jobbat adván nékik 
a testi szabadúlásnál; tudniillik a-békeségesttírést, és azáltal az 
örök életet, sőt gyakorta a szenvedésben is, a kínok között, olly 
lelki vigasztalást adott nékik, hogy az iszonyú kínokat semmi 
világi gyönyörűségen el nem cherélték volna ; mint az apostolok, 
örülvén m entek el a  gyuleközet elöl, m ivelhogy m éltók lőttek a  Jesus 
nevéért gya láza to t szenvedni ; 4) és sok mártyrok, a tííz között lévén, 
úgy érzették és viselték magokat, mintha rózsák között lőttek 
volna.

II. RÉSZE.

Ebből az Istennek reánk való gondviseléséből nékünk is meg 
kellene tanulnunk, hogy kegyes szemmel tekintenénk a szegé
nyekre, és azoknak nyomorúsága irgalmasságra indítana bennün
ket. A fő és gazdag embereknek ollyanoknak kellene lenniek az

*) T. i . : természetük szerint. 
*) Dán. 14, 35, 36.

:‘) T. i. : útján. 
*) Act. 5, 41,
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Országban Vagy varasban, mint a szemnek a testben ; mindenfelé 
kellene vígyázuiok, hogy a hol szegényeket látnának, azokat meg- 
segétenék. Igen haragszik az Isten a fösvény és irgalmatlan gaz
dagokra, és azért parancholta, ljogy az amnmdta és moabita tized 
■íz után is hé ne mennyénél' az Urnák gyiileközetibe, mind örökké: ’) 
mert nem akartak az Israel fiainak elejökbe menni kenyérrel és 
vízzel, az úton, midőn Egyiptusból kijöttek; és mivelhogy meg
fogadták ellenök Bálámot: mennyivel inkább kirekednek az Isten 
országából, kik nemchak nem viszik a szegények eleibe a kenye
ret, hanem ajtójokat is bézárják előttök, vagy az ebeket huszo- 
gattyák reá,jók, hogy elkergessék ? Nékem úgy tetszik, hogy a 
Kristus az ő szegényiben fel s alá jár a váras útzáin, és azt 
mongya : Ilol vegyünk kenyeret, hogy egyenek ezek ? *) Mit felelnek 
a világ fiai ? Sok ehelédet tartunk; állapatunk szerént kell ma
gunkat ruháznunk és asztalunkat tartanunk; fiaink, leányink 
naponként szerenchét várnak, azoknak kell gyűjtenünk ; nineh 
mit adnunk a szegényeknek. Másfelől az ördög is elmégyen azon 
útzákon, és azt mongya: Hol vegyünk pénzt a heábavaló lovak 
tartására, a czifra köntösre, vendégeskedésre, kártyára, koczkára, 
egyéb számtalan hiúságra ? Mit felelnek a világ fiai ? Ezeknek 
meg kell lenni, vagy inde vagy unde; a ládák fenekén való zsáko
kat iireslttsük k i : ha azokban ninehen, a szegénységre vessünk 
valami új adót; vessük zálagba az eggyik fa lu t; uzsorára kérjünk 
költsön a zsidóktól: és így, a mire nem kellene, találunk; a mire 
kellene, szerét nem tehettyük. Efféléknek szintén olly bolondság 
fogta el elméjüket, mint régen a zsidóknak: kiktől midőn Áron 
aranyat kért volna a borjúöntésre, legottan megfosztották fele
ségeket és gyermekeket a drága arany fülfüggőknek ékességétől, 
és Áronüoz vitték, hogy borjút öntene azokból; melly nagy vesze
delmükre követközött. Ezek is, hogy az ördögnek kedveskedgye- 
nek, készek mindeneket elkölteni: de az Istennek szegényire nem 
is méltóztatnak tekinteni, mint mikor a próféta, azt mondotta az 
Úr nevével a zsidóknak, hogy megépítenék az Úr házát, azt felel
ték : Nem jött még el ideje az Ur háza építésének.1 * 3)

Hasonlók ezek a bolond és istentelen Nábálhoz i s : kihez 
elkűldvén Dávid tíz szolgáit, hogy békeséggel köszöntvén őtet, 
valami eleséget kérnének tőle ; nagy keményen azt felelte: Ki- 
ehoda a D ávid! és kiehoda az Isai fia í Ma sokasodtak meg a 
szolgák,*) kik elszöktek az űröktől. Elvegyem-e azért kenyerimet, és 
vizeimet, és a barmok húsát, mellyeket, nytrőimnek *) öltem, és a

1) Deut. 23, 3. 4) A Vulg.-ban: Hodie increverunt servi. Ká*
*) Joann. 6, 5. ro ly i: Sok szolgák vágynak most.
3) Agg. 1, 2. rj  Károlyi ama helyen ugyanavval a szóval él.



fé r fia k n a k  adgyam -e, k ike t nem  tudom  hord valók ? *) Hlyen mó
don beszélnek a világ gazdagi: Nem ismerem a Kristust; nem 
tudom, ki légyen a szegény, liogy kenyeret adgyak néki. Tabát 
kinek tartod ? f  A nyírőimnek, úgymond. De kichodák a nyírok ? 
A cliélchapók, kik nyírten-nyírnek és chaknem a bőrödet is levon- 
szák, a hazsártos társok, heábavaló vendégek és egyéb effélék, kik 
minden gazdagságot megemésztelek és az Isten szegényit, elfelejte
tik. De lássák, hogy a Nábál vétkét és természetét, követvén, úgy 
ne járjanak mint ő, kit t í z  nap  m ú lva  m egvert a z  Ur, és megholt:') 
Melly tíz nap is nagy gyötrelmére volt: mert, hallván a feleségé
től, minémtí szándékban volt felőle Dávid, elhalt a  szíve belől, és 
o llyanná  lőtt m in t a  kő  ;*) és azt írja Rabbi Salomon, hogy azért 
nyavalygott tíz nap, hogy Dávidnak tíz szolgáit illette bosszú
beszéddel. Ámos próféta is keményen feddi és fenyegeti Israelnek 
tíz nemzetségit, mondván : J a j  a  k ik  gazdagok vatták Sóm ban, és 
bíztok a  S a m a r ia  hegyében, fe jede lm ek , a  népek fe je i , fr is se n  m en
üén a z  Israel házába  . . .  K ik  el írattok választva  a gonosz napra. 
Yallyon miért ? utánna veti: K ik  m egészitek a  báránt a  nyájból, 
és a  borjú t a  chorda k ö z z ü l; k ik  énei teltek a  zso ltár szava m el
le tt ; .  . .  k ik  a  bort chészékből ittá k , és je les j ó  kenettel kenettettek; 
és sem m it nem  szánakod tak a Jó se f ro m lá sá n ; *) azaz semmi irgal
masságot nem mutatnak szűkölködő attyokfiaihoz. Féllyenek attól 
a jajtól a gazdagok: mert bizony irga lm asság  nélkü l való  ítélete 
lészen annak, a  k i irgalm asságot nem  chelekedett.") Holott azt vedd 
eszedbe, hogy a Kristus törvényében, melly a szeretetnek és 
kegyelemnek törvénye, inkább kívántatik a kegyesség, irgalmasság 
és szeretet: és azokáért, a kik azt nem követik, keményebb bün
tetésük lészen. Sz. Gergely pápa, magyarázván a frissen lakozó 
gazdagnak históriáját, ki a szegény Lázáron nem könyörült, így 
í r : Némellyek azt ítélik, hogy az ó-testamentomi paraneholatok 
keménybek hogysem az új-testamentomiak; de azok magokgon- 
dolatlanúl megchalatkoznak: mert az ó-testamentomban nem a 
fösvénség vagy szoros marokkal való sáfárkodás bűntettetett meg, 
hanem a lopás és tolvajlás : abban, a ki hamissan valamit elvött, 
négyannyit kellett érette adni, és az vólt büntetése; de itten a 
gazdag embert nem azért feddik és büntetik, hogy a másét elvonta, 
hanem hogy a magáét nem osztogatta. Ez vólt a mi ezt a pokolba 
vitte, hogy az ő szerenchójében félelmes nem vólt: mert az elvött

j  I. Reg. 25, 10. 11. 
a) T. i . : a kenyeret, a jószágot, 

a vagyont.
3) Vers. 38.
*) A Yulg.-ban : Emortuum est 

cor ejus intrinsecus, et factus est

sicut lapis. I. Reg. 25, 37. Károlyi: 
Elhala az ő szíve ő benne, és ő 
lön m int egy kőbálvány.

5) Amos, G, 1. 3—6. 
e) Jac. 2, 13.
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jótat a kevélységi-e fordította; inert a könyörűletességet nem 
tu d ta ; mert a bűneit felváltani nem akarta, nolia bővelködött 
annak árrával.

III. KÉSZE.

Mondaná valaki: Ha az enyímet kiadogatom alamizsnában, 
magam megfogyatkozván, mástól kérjek e vagy várjak? nem 
jobb-e, ha a magaméval élek ? Felelet. Ezt mondhatná^talám a 
pogány, ki az Istennek ígéretit nem tudgya: de a keresztyén 
ember, a ki hiszen az Isten szavának, nem látom mint mond
hassa. Nem Urunk mondotta-e: Adgyatolc, és a d a tik  nektek ? *) 
Nem a Szentlélek mondotta-e Salomon á lta l: T iszte llyed  a z  U rat 
a te. m arhádból, és m in d en  qyiim ölchidnek zsengéiből adgy néki, 
(tudniillik a szegényekben) es m egtöltetnek a chüreid  eleséggel, és a 
sa jtó id  borral bő felhődnek Γ2) Melly mondással azt jelenti Salo
mon, hogy a ki a'szegénnek ád, az Urat tiszteli; és méltán, mivel
hogy Űrünk úgy tartya a mit a szegénnek adunk, mintha néki 
adnók, mondván: V alam it egynek a z  én legkissebbik a tyám fiá i 
k ö zm i chelekedtetek, nékem  chelekedtétek.*) Azért mongya Salomon, 
hogy ne valami lopott marhát, vagy elvetett rongyot adgyunk az 
Istennek tisztességére a szegényekben, hanem igaz marhánkból, 
és annak is a javából (mint a zsengék lévélnek) és azt nem szűkön. 
Mert a ki alamizsnában alávalót, vagy szűkön ád : vagy azt 
jelenti, hogy nem az Istennek adgya; vagy, ha azt ítéli hogy az 
Istennek adgya, nagy bosszúsággal illeti, hogy ollyat ád néki, 
mellyet világi fejedelmének általlana ad n i; vagy, ha adná, nem 
venné tőle jó néven; a mint az Isten Malakiásnál mongya. 
Azokáért mongya Sz. Ágoston, hogy az alamizsnát olly bőven kell 
osztogatni, mintha nem a szegény kóldússal volna ügyünk, hanem 
hatalmas fejedelemmel: kinek nem elég akárminémű ajándék, 
hanem olly, hogy kedve szerént légyen, azaz nagy, gazdag, 
böchűllotes; és a ki illyen módon ád alamizsnát, az Istenre 
tekintvén a szegényben, kétség nélkül tiszteli az Urat.

Sőt más módon is tiszteli az Urat, a ki a szegénnek alamizs
nát á d : mert az Isten gazdag a z  irga lm a ssá g b a n : 4) és, a mint 
Aranyszáju Sz. János magyarázza, nemchak az ő irgalmasságában, 
hanem a miénkben is ; azaz a mi alamizsnánkban. Úgy vagyon : 
mert akkor mongyuk a fejedelmet gazdagnak, midőn nemchak a 
fő udvari népeknek vagyon jó fizetésök és tisztességes asztalok; 
hanem az alatsomb rendűeknek is, drabantoknak, lovászoknak, 
peszéreknek jól vagyon dolgok, ételből, ruházatból és egyéb szük-

') Lue. 6, 38. a) Prov. 3, 9. 10. 8) Matt. 25, 40. 4) Ephes. 2, 4.
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séges dolgokból. így az Isten is az ő irgalmasságának gazdagságát 
nem akkor mutattya meg főképpen, midőn e világi udvarában a 
fő· emberek' és fejedelmek bővelködnek minden kívánta jókkal; 
hanem, mikor az ő legkissebb szolgáinak is, a szegényeknek tisz
tességes táplálások vagyon. Innét vagyon, bogy Urunk az Isten
nek gazdag tárházát meg akarván velünk ismértetni - melyből 
naponként eleséget ád nemchak az embereknek, hanem az okta
lanállatoknak is — nem emlékezett az oroszlányokról, sasokról, grif- 
madarakról, hanem alávaló vagy apró madarakról, mondván: 
G ondollyá tok meg a hollókat, v ie r t nem  veinek, sé  nem  a r a tn a k ; 
k ikn ek  iiin eh  p inezéjek, se e ltű rö k ; és a z Is ten  eltáplállya azokat.1) 
És : N em de nem  öt verebet vésznek-e két fillyéren , és egy azok köz· 
ziil n inch  elfelejtve a z  Is ten  előtt '1 *) Azokáért, minthogy az Isten 
azt rendelte, hogy a szegényeket a gazdagok által táplállya, méltán 
mondhattyuk, hogy az Isten az ő gazdagságának dichőségét a 
gazdagok irgalmasságában helyhez te tte : és úgy, nemchak a maga 
irgalmasságában gazdag, hanem a miénkben is.

Vedd eszedbe itten az Istennek nagy kegyességét a gazda
gokhoz : kik, mivelhogy a sok akadályok miatt nehezen üdvözöl
hetnek, a mint Urunk jelentette, módot mutatott nékik, hogy 
minden akadályokon általmehessenek ; némelly szegényeket ren
delvén e világon, kiknek táplálásokat a gazdagokra hadta: kik ha 
tisztökben el nem járnak, az Istent gyalázzák és bosszúsággal ille
tik. Mert valamikor a gazdag meg nem segéti a szegént és az 
éhhel meghal: a mi gyarlóságunk miatt neminéműképpen ok ada
tik, hogy ne úgy gondolkodgyunk az Isten gondviseléséről, a mint 
kívántatnék ; azt ítélvén, hogy arra a szegényre Isten gondot nem 
viselt; holott nem az Istenben, hanem az irgalmatlan emberben 
volt a fogyatkozás. De az Isten ezt a terhet felvállalta, hogy a 
gazdagokat veszedelemben ne hadná: kik, ha az irgalmasság által 
nem üdvözölnek, nehezen talállyák fel az utat mennyországra. És 
ez eggyik oka, hogy az Isten magának tulaj doni ttya, a mit a sze
génnek adunk; mert a ki énérettem adósságomat megfizeti, azt 
mondhatom, hogy azt a pénzt nékem ad ta : így, az Istennek aján
dékozzuk, a mit ő képében a szegénnek adunk; kire való gond
viselés az Istené; ki, mint teremtő, teremtettállatinak gondvise
lését magára vö tte; és arra kötelezte magát jó akarattyából és 
szeretetiből. Ugyan ez az oka, hogy a ki alamizsnát ád, el nem 
veszti ju talm át: mert, a mint Salomon mongya, az U rnák ád  
költsön, a  k i a szegényen k ö n y ö rü l.3) Lehetetlen dolog pedig, hogy 
az Isten adóssá maradgyon; sőt hogy uzsorával is meg ne téríttse, 
a mit néki költsön adunk.

Ezt ha meggondolnák a gazdagok, nem mentenék magokat

Luc. 12, 24. a) Vers. (i. ') Prov. 19, 17.
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azzal, hogy eok gyermekük vagy chelédök vagyon: hanem inkább 
azért lennének adakozók, hogy az Istentől áldomást nyernének, 
Dávidnak ama mondása szerént: ’) Ifiú váltam , és m eycénhedtem: 
es nem  lá ttam , hogy a z  igaz elhagyato tt válna, sem  hogy a z  ö 
m agva kenyeret keresett válna?) N apestig  könyörül, és költsön á d ; 
és a z  !> m a g ra  áldásban lé szen ; azaz nemchak meg nem fogyat
kozott, de maradékinak is gazdagságot hagyott; mert, a mint Sz. 
Cypriánus mongya, az Istent hadta fiainak tútorúl és gondvise
lőül. Erről igen szép példát ír Soplirónius, jerusalemi patriarcha, 
egy konstantinápolyi ember felől: ki őmaga beszedette, hogy az 
attya igen gazdag ember volt és sok alamizsnát osztogatott. Ez 
egykor magához liíván a fiát, minden kincheit megmutatta néki, 
mondván: Fiam, mit választasz inkább? ezt-e a pénzt, vagy 
hogy az Istent hadgyam tutorodnak ? Kinek a fia azt felelte, hogy 
inkább választya az Istennek tútorságát; és okát ad ta: Mert, 
úgymond, ezek a gazdagságok mind elmúlnak; ma vannak, és 
holnap nem lesznek: de a Kristus örökké megmarad. Hallván azt 
az attya, annál inkább mindenét a szegényeknek osztogatta, úgy 
hogy halála után igen keveset hagyott a fiának. Azonban megsze
gényedvén az ifiú, erős bizodalommal bízott a Kristusnak, mint 
tútorának, gondviselésében. Azon várasban volt egy gazdag fő 
ember, tekélletes istenfélő felesége lévén, és eggyetlen egy leánya, 
a kire nézett minden gazdagsága ; kinek monda a felesége : íme 
ez egy leányunk vagyon, és az Isten sok gazdagsággal szeretett 
bennünket: ha a leánzót valami gazdag, de feslett erkőlchü ifjú
nak adgyuk, gonoszúl fogja tartani: azokáért keressünk valami 
alázatos és istenfélő férjet néki, ki Isten szerént szeresse és táp- 
lállya. Kinek felele az ember: Jól szóllasz, menny a templomba 
és, aitatoson imádkozván, maradgy o t t : és valaki elsőben a 
templomba mógyen, azt rendelte Isten a mi leányunk férjének. 
Elmenvén az asszony, úgy chelekedett; és legelsőben az az ifiú talál
kozott a templomba menni, kit az attya a Kristus tútorságában 
hagyott. Kihez egy szolgát kűlde az asszony, és magához hívatván, 
megkérdé, ki és honnét való volna ?r És megértvén ki vólna, hálát 
ada az Istennek és monda néki: ímé a te gondviselőd, házas- 
társot és nagy gazdagságot parandiolt néked, hogy isteni félelem
mel ólly mind a kettővel: és néki adá leányát minden gazdagsá
gával. Látván az ifiú, hogy az attya jó tútornak hadta, hálát ada 
az Istennek, és, tellyes életében az attya nyomdokát követvén, 
sok alamizsnát osztogatott.

Ne véllyék azért e világ fiai, hogy a mit a szegényektől 
megvonsznak, azt magoknak vagy gyermeküknek megmarasztyák;

b Ps. 36, 25. 26.
2) Ez utóbbi kifejezésre nézve v. ö. a 130. lapnak 6. jegyz.

14Káldi. Egyházi beszédei.



teljességgel kűlömben vagyon a dolog : mel-t azt mind olvesztik, 
és chak azt marasztyák meg magoknak és gyermeküknek, a mit 
kiadnak a szegényeknek : mint az apostolok, lia az öt árpakenyeret 
megtartották volna, tizenkét kosár morzsalékot nem szedtek volna. 
Innét mongya Salomon: A m elly  lélek áld, m e g h íz ik ; én a  ki 
részegít, ő is m egrészegíti é t i k ; *) azaz a ki sokat ád alamizsnában, 
sokat vészen helyében. Az adakozás, úgymond Clemens Alexan
drinus, a kegyességnek jó kútfeje; és midőn a szomjúhozóknak 
italt ad, ismég megtelik és bővelkedik : mint a melly emlőt szop
nak vagy fejnek, abban bővségesb téj származik. Azt írja, Burins 
Sz. Germánusról antisiodórumi püspökről, hogy az úton a szegé
nyek alamizsnát kértek tőle : ki megkérdvén a diaconusát, mennyi 
költsége volna ? és megértvén, hogy chak három arany : megpa- 
raneholá, hogy mind a koldusoknak adgya. Kinek monda a diaco
nus : Mi tahát mivel élünk ? Felele a püspök: készen Istennek 
gondgya, hogy szolgáit eltáplállya; te add a szegényeknek a m: 
nálad vagyon. De a diaconus, mint jó gondviselő és okos sáfár,2] 
chak két aranyat ada a szegényeknek, megtartván a harmadikat 
Azonban egynéhány lovas szágúldva utánnok siete, és, egy Lepő 
rius nevfí fő embertől, kétszáz forintot vűn a püspöknek; ki a 
diaconushoz fordulván, monda néki: Vedd el a mit adnak, és tudc 
meg, hogy a szegényeket megchaltad: mert ha, a mint párán 
choltam, mind a három aranyat nékik adtad volna, a mi fizető 
mesterünk ma háromszáz forintot adott volna azokért. Sok efféh 
példákat találunk a szentek históriáiban.

Szép mondását olvasom Salomonnak : N ém ellyek a z o tu la j 
donokat osztyák el, és gazdagbakká lé szn ek ; ném ellyek elragadgyál 
a m ásét is, és m in d en ko r szűkölködésben vannak.9) Azt akarja pedij 
Salomon jelenteni, hogy nagy külömbség vagyon az irgalmasok ói 
a fösvények között. Az irgalmasok a magok pénzét a szegények 
nek osztogattyák, és naponként gazdagúlnak : a fösvények pedii 
a másét is elvészik, és mégis szűkölködnek. A Hetvenkét Magya 
rázok e mondást szépen fordították : Vannak, a kik a magokét ma: 
gyanánt elvetik, és megtöbhítik ; mint a szántóemberek tudniillik 
kik többet szoktak bévenni, hogysem elvetni. Innét mongy; 
Aranyszáju Sz. János: Ha a szántóemberek tárházokat megüre 
sítik és búzájokat a főidbe ^etik nagy vígasággal, remélvén, hog 
több gyümőlchöt szednek b e ; és noha tudgyák, hogy az ég 
háború, a főidnek soványsága és sok egyéb történetek megchallyá 
néha reménségöket, úgymint a sáskáknak seregi és a ragyr 
mindazáltal mindent megmiveltet vélek a reménség: sokh 
inkább nékünk ki kell azt adnunk, a minek kűlömben semn

:) Prov. 11,' 25. 2) T. i . : a világ ítélete szerint. 3) Prov. 11, 2'
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hasznát nem vehettyük; mert lia a szegényeknek adgyuk, mind 
(ízen, s mind a más világon jutalmát vészszük.

Hasonló azért az alamizsnálkodás némelly gyümőlchfákhoz, 
mellyek kétféle gyümőlehöt teremnek, eló'veáró't (e világi marhá
nak megtöbbítését) és ntólraérőt (az örökké megmaradandó ból- 
dogságot). És így liasonlította Nicótas az irgalmas embert a füge
fához: mert nemcbak késönérő gyümőlehötád az irgalmas ember; 
azaz nemcbak halálakor hagy sok alamizsnát a szegényeknek, 
midőn egyebet sem tehet benne, azért hogy a halál mindenektől 
megfosztya : hanem éltében is, úgy mint előlérő gyümőlehöt. És 
azt inongya, hogy Urunk azért átkozta meg a fügefát, a mellyen 
gyümőlehöt nem ta lá lt: mert noha, a mint Sz. Márk mongya, 
nem volt ideje a fügéknek, tudniillik az utolérő fügéknek : de az 
előlérő fügéknek ideje volt; és azt akarta jelenteni Urunk, a mint 
Nicetas mongya, hogy ő nemehak azokra haragszik, kik halálok 
óráján semmit a szegényeknek nem hagynak, hanem azokra is, kik 
éltekben elmúlattyák az alamizsnálkodást. De a mint Nicétas az 
alamizsnálkodó embert hasonlíttya a fügefához, azonképpen mi 
őmagát is az alamizsnát, vagy irgalmasságot, ahoz hasonlít,hattyúk; 
mivelhogy nem egy, hanem két gyümőlehöt terem : tudniillik 
elöljáró gyümőlcliűl e világi jutalmat, utóljáró gyümőlcliül pedig 
az örök boldogságot; a mint hasonló dologban mondotta Űrünk : 
Senki ninch, a  lei elhaclta házát, vagy a ttya fia it, vagy n énnyeit, 
vagy a ttyá t, vagy an n yá t, ragy f ia i t ,  vagy m eze it-énérettem  és a z  
evangéliom ért, a  lei száz a n n y it ne vegyen, m ost ez időben házakat, 
és a tya fiaka t, és nénéket, és a nyáka t, és fia k a t, és mezőket, háború
ságokkal, és a. leövetközendö világon a z őrök életet.1) Mindezekből 
kitetszik az irgalmasságnak haszna: és hogy senki az Isten gond
viselése felől nem kételkedhetik ; cliak hogy őbenne bízzék és etet 
kövesse a mái sokasággal, sőt jobban a mái sokaságnál, melybon 
Urunk látott valami fogyatkozást, és azért mondotta: B izo n y , 
bizony m ondom  nektek, kerestük engem, nem  hogy a je leke t lá ttá tok, 
hanem  hogy ötletek a kenyerekben, és megelégedtetek,2) És utánna 
vetette: M u n k á ik  tdgy á tok nem  az eledelért, m elly elvesz, hanem  
a m elly m egm arad az örök életre.’')

Adgya Isten, bogy most is ne légyen helye e dorgálásnak, és 
ne találtassanak, kik a Kristust nem egyébért, keresik, hanem a 
kenyérért és a kevés halakért: azaz hogy ne légyenek, a kik az 
egyházi méltóságot nem azért keresik, hogy az Istennek dichő- 
ségéért és a lelkek üdvösségéért munkálkodgyanak, hanem hogy

b Marc. 10, 29. 30. ettetek ama kenyerekben, és meg-
2) A Vulg.-ban : « . . .  séd ipiia telt vala hasatok, 

manducastis ex panibus et, satu- 3) Joann, ö, 2fi. 27. 
rati estis.» Károlyi: Hanem hogy
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kenyeret és halat kaphassanak; azaz nem a tisztért, hogy abhan 
eljárjanak, hanem a jövedelemért. Nem követnék ezek az aposto
lok nyomdokit: kik, látván, hogy hívatallyokban, az imádkozás
ban és prédikállásban, akadékot szerez a külső dolgokra való gond
viselés, (minthogy az első keresztyének, a miek volt, az apostolok 
lábaihoz vitték, és ők osztogatták el, a mint kinek-kinek szüksége 
kívánta) másképpen gondolkodtak a dologról, és azt a gondot ma
gokról lerázták, mondván : N em  m éltó  n ekünk e lhadnunk  a z luten  
igéjét, és a z  aszta lokhoz szolgálnunk. Válaszszatok azért, atyám,fin i, 
közzületek hét j ó  h írű -n evű  fé r fia k a t, Szentlélekkel és bölcheséggel 
tellyeseket, k ike t erre a  dologra rendellyünk. M i p ed ig  a z  im ádság
ban  és a z  igének szolgála,ttydban lészünk fog la la tosok  ,·1) sőt te ljes
séggel külömbet mondanának, ha nem szájokkal is és nyelvükkel, 
de szívükkel és chelekedetökkel; tudniillik: Nem jó, ha mi az 
Isten igéjének prédikállásában annyira lészünk foglalatosok, hogy 
a jövedelemről való gondviselést félbenliadgyuk: he lyheztessünk 
egy káplánt, vagy állassunk egy prebendárt a templomba, ki 
helyettünk elvégezze a prédikállást és a szolozsmát: annak ren
dellyünk valami fizetést, vagy adgyunk egy sedeeimát néki: és 
ígéijük meg, hogy, ha valami beneficium vákálni fog, el nem feled
kezünk róla : az mindeneket elvégezhet, keresztelhet, gyóntathat, 
avathat és tem ethet: mi pedig a pénzgytíjtésben és beneficiomok 
többítésében legyünk foglalatosok. Adgya Isten, mondám, hogy 
most effélék ne légyenek: mert bizonyos dolog, hogy az eretnek
ség illyen egyházi emberek miatt áradott el a szomszéd országok
ban és a mienkben is. Ninchen útálatosb dolog, a mint Sz. Ber- 
nárd írja, mint mikor a püspök a gazdagságnak gyűjtésére figyel- 
mez ; mindenekre vigyáz ; mindenektől számot vészen; minden 
kárért feddődik; és a lelkeknek veszedelmét nem sirattya; és, 
mintha nem ő tiszti volna,2) meg sem gondolja. Es a pogány 
Putifár példáját hozza elő, ki minden marháját úgy kezébe bízta 
Jósefnek, hogy ő maga nem is tudta n j  légyen házánál, hanem 
chak a kenyeret a mellyet megevett. Sz. Ágostonról azt írja Pos- 
sidius, hogy soha se kúlchot, se gyűrőt, avagy pechétet kezébe 
nem vött, hanem minden gondviselést a szolgákra bízott: és men
tői inkább meghitte őket, annál hívebbeknek találta.

Tudom, hogy ez ellen azt mondhatná valaki, hogy nehéz most 
hűv szolgát találni. De én viszontag azt mondhatom, hogy nem- 
chak most, hanem mindenkor találtattak gonosz szolgák: de azért 
a jó püspökök nem átották magokat a világi gondviselésbe, és, a 
mint Sz. Bemárd mongya, noha Urunk tudta Júdásnak hamis
ságát és lopását: mindazáltal nem vötte magához az erszényt,

η  Act. 6, 2—4.
2) T. i . : mintha nem az ő tiszte v. hivatala v. kötelessége volna.



213

hanem nála hadta. És sok példákkal megbizonyodott, hogy azok 
az egyházi emberek, kik nem fölöttébb szorgalmatoskodtak a 
pénzgytíjtésben, künnyen lifív szolgákat találtak; és azokat magok 
példájával arra oktatták, hogy a világi elmúlandó kinchen ne kap
janak : a kik pedig, hívatallyokról elfeledkezvén, minden igyeke
zetüket arra fordították, hogy gazdagságot gyűjtsenek, ritkán 
találtak hűv szolgákra; mert látván a szolgák uroknak példáját, 
örömest azt követték ; és magokkal elhitették, hogy, ha az egyházi 
emberek hívatallyok ellen is gyűjtik a pénzt, őnekik sem kell ma
gokról elfeledkezni; és úgy, meglopták urokat.

Efféle példákat künnyű volna írásban foglalni; de én nem a 
személyeket akarom gyalázni, hanem a vétkeket kigyomlálni; és 
minden egyházi embereket arra inteni, a mit Urunk mindeneknek 
mondott (de főképpen az egyházi embereket illeti, tisztök és híva
tallyok szerént): Keressétek először a z  Is ten  országát és az ö igas- 
ságát; és m ind, hozzá  ada tn a k  nektek ezek.1) Mert ha külömbet che- 
lekesznek, és Urunk rendit visszafordíttyák, először keresvén a 
magok hasznát és alkolmatosságát, azután pedig az Isten országát 
és a lelkek üdvösségét: hasonlók lésznek a balgatag gyermekek
hez, kik a diónak héját szorgalmatoson felszedik, a bélit pedig 
elliadgyák ; noha a dió héjával chak közöket mochkollyák, a bélivel 
pedig magokat táplálhatnák. Sőt azt is meggondolják,2) hogy, ha 
ők, az Istenét félbe hagyván, a magokét fölöttébb keresik, az Isten 
teljességgel elvészi tőlök a jövedelmet, mellyet a régi jámborok 
a tisztért és szolgálatért rendeltek az egyházi embereknek: B e n e 
fic ium  d a tu r  p ro p te r  o ff ic iu m : quare, si non  p ra e s ta tu r  officium , 
to lla tur beneficium ?)

Mondaná valaki: Ebben semmi részem n inch ; lássa á ki 
bűnös. Én örömest elhiszem; és bizonyoson tudom, hogy sok 
istenfélő egyházi emberek vannak, kik efféle hajóban nem evez
nek : és szívem szerént kívánom az Istentől, hogy minnyájan meg
feleljenek tisztöknek. Azokáért, hogy senki meg ne chalatkozzék, 
ím én egy próbakövet mutatok: azon ha általmennek, jól vagyon 
dolgok, járjanak békével. Történik, hogy valami egyházi tiszt, 
püspökség, prépostság, apátúrság vákál, melynek jobb jövedelmét 
mongyák, hogysem a tiednek vagyon: kívánod azt, és kéred a 
kitől illik. De miért ? Hogy remélíed, hogy abban több lelkeket 
nyerhetsz, Istenednek jobban szolgálhatsz, a szegényeket inkább 
segétheted. Jól vagyon : bátorságoson törekedhetel; mert először

*) Matt. ■ 6, 33.
2) T. i. : gondolják meg az egy

házi emberek azt is.
3) E «regula juris»-t az előtte 

való szavakban, szabadon, lefor

dítja ; szóról szóra így van : A jö
vedelem (Káldi e szóval fordítja a 
«beneficium» -ot) a tisztért adatik : 
azért, ha nem teljesíttetik a tiszt, 
vétessék el a jövedelem.
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az Isten országát és igasságát keresed: és, minthogy a munkás 
méltó az <! bérére, *) és a jól forgolódó egyházi szolgák kettős tiszte
letet érdemlenek,a) szolgálatodnak jutalmát is keresheted. De, kitől 
Isten oltalmazzon, ha azért vágyódd utánna, hogy több jöve
delme vagyon és kevesebb munkát kíván, és következendőképpen 
frissebben lakhatol, több szolgákat tarthatsz, atyádfiáit inkább 
segétheted, nagyobb szabadságban élhetsz, nem tartom szerenelié- 
det: hanem azt mondom Sz. Pállal:8) Ne érts fenn, hanem félig. *) 
Urunk nem félhetett akárminémü tiszttől is vagy méltóságtól, és 
minden dichőséget megérdemlett: de mindazáltal midőn eszébe, 
rőtté válna, hogy élj önének, hogy megragadnák éltet, és királlyá, 
tennék éltet, ismég a hegyre Juta maga egyedül: 6) példát adván min
den lelkipásztoroknak, hogy a méltóságos tiszteket ne chak ne 
kergessék, hanem ugyan fussanak elüttök ; és a hegyre fussanak, 
a hol alkolmatosban elmélkedhessenek a mennyei dolgokról; nyu
godalmasban könyöröghessenek mind magokért, s mind a juhok- 
é r t : és úgy, azokkal eggyütt, múnkájoknak jutalmát vehessék, az 
örök boldogságot; mellyet engedgyen minnyájunknak a kegyes 
Isten, az ő szent Fiáért. Amen.

’) Luc. 10, 7- 4) V. ö. 57. lapnak 2. jegyzetét.
2) I. Tim. 5,' 17. 5) Joaim. 6, 15.
3) Rom. 11, 20.



BÖJT V. VASÁRNAPI HARMADIK BESZÉD.

(Ján. üv. (S, 40— 50.)

Annyira kívánnya az ember a hasznot és nyereségei, liogy 
gyakorta az Istent is megveti érette ; mint a hamis kereskedőkből 
kitetszik. Sokan még a testi gyakorlást is és a mulatságot, úgy
mint a nyúlászatot és játékot, a nyereségért űzik ; és a hol nyere
séget nem remóllenek, azokban semmi gyönyörűséget nem érez
nek. Sokan még az elmeélesítő tudományokat is nyereségre 
fordíttyák, úgy hogy a kitől nyereséget nem várnak, azzal tudo
mányokat sem közíik. Sokan a lelki dolgokat is, úgymint a prédi- 
kállást, misemondást és egyéb efféle szent dolgokat, cliak a nyere
ségért gyakorlyák; úgy hogy azokra mindenkor készek, ha a nye
reséget érzik : de a, nélkül eszökbe sem jút. Végezetre, sokan 
azokban is nyereséget keresnek, mellyeket éle tök veszedelmével 
gya.korlanak, mint a vitézkedésben, hogy ne szóllyak sok kemény 
múnkáról, szántásról, kapálásról etc., mellyekben a fáradságot a 
nyereségnek reménsége enyhíti és a haszon a munkát könnyebbíti. 
Illyen szorgalmatosok lévén az emberek a testi és elmúlandó nye
reségnek keresésében, chodálatos dolog, hogy a lelkivel kevesen 
gondolnak, melly a barátságos és atyafiúi intésben és dorgálásban 
találta'ik : mert bizonyos dolog, hogy annak nagy haszna és nye
resége vagyon, és annakfölötte nagy böchűllete is és gyönyörű
sége ; a mint e mostani prédikátzióban, Isten segétségével, meg
mutatom, okot vévén arra a mái evangóliomból: minthogy 
Urúnk, azt mondván : K i fedd meg emfém közziüetek a bűnről D) 
azt jelentette, hogy kész a dorgálást felvenni, ha valami dorgá
lásra való dolgot találhatnak benne: másfelől, a zsidókat egy
néhány mondással és felelettel megdorgálván, azt jelentette, hogy 
felebarátunk vétkét nem kell elhallgatnunk, hanem, módunk lévén 
benne, megdorgállyuk. Melly dolog igen szükséges, azért hogy 
a,: egész rilág gonoszban helghcztetetté) és szorgalmatos magyará
zatot kíván.

I . M egm u ta tom  az a tga fiú i dorgá lásnak haszná t, böchiilUtes 
n íltá t és gyönyörűségét.

J) Joann. 8, 46. a) I. Joann. 5, 19.
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I I .  M egjelentem , m ié r t m ú la tty á k  el a z t ném ettyek.
I I I .  M egm ondom , m i okért és m in t kellessék a zza l éln i és azt 

venni.

I. KÉSZE.

Az atyafiúi intést vagy dorgálást méltán d’'chérik nemcliak 
a Szentlélek az írásban és a sz. atyák annak magyarázásában, 
hanem a pogány bőlchek is az ő okoskodásokban.1) Mert sok jeles 
hasznai vannak, és nemchak annak használ, a. kit megdorgálnak, 
hanem a dorgálónak is, sőt egyebeknek is. I. Urúnk nagy hasznát 
jelenti, mondván : I la  vétkezik ellened a z  a tyádfia , m enny el, és 
fedd  meg Ötét teközötted és öm aga között. I la  téged m eghallgat, meg
nyerted  a z  a tyá d fiá t.2) Ha, úgymond Sz. Ágoston, megfedd téged 
az, a ki ellen vétkeztél, temagad között és őközötte, és te meg
hallgatod őtet, megnyert téged. Michoda az, megnyert téged ? 
ha nem, hogy elvészsz vala, ha me|j nem nyert volna: mert ha el 
nem vészsz vala, mi módon nyert meg ? s) Hasonlóképpen beszéli 
Sz. Jakab is: A tyá m fiá i, ha  va laki eltévelyedik közzületek a z igas- 
ságrdl, és m egtéríti valaki ö té t: tu d n i kell, hogy a ki m egtérítteti a 
bűnöst a z  ö  tévelygő útáról, m egszahadíttya  a n n a k  lelkét a  háláitól, 
és elfödözi a  bűnöknek sokaságát.*) Nem ok nélkül mondotta azért 
Seneca, hogy ember azokkal társolkodgyék, a kik megintik és 
megdorgállyák. II. Haszna a dorgálásnak az, hogy a dorgáló sok 
jókat nyer azáltal; a mint Salomon jelenti, mondván : A  k ik  az  
istentelenekkel a zt m ongyált: Ig a z  vagy: m egátkozzák azokat a 
népek, és m egú tá llyák azokat a nem zetek. A  k ik  fe d d ik  őket, meg- 
d íc liérte tnek; és á ldom ás jö  red jo k l)  III. Haszna a dorgálásnak 
az, hogy, a mint Salomon mongya, a döglelet.es m egostoroztatván, a 
bolond bölchebb lészenö) Mintha azt mondaná: Ha a dorgálásból 
az istentelennek semmi haszna nem követközik is, mindazáltal 
attól meg nem kell szűnnünk : mert annak példájából megokosúl 
a ki nem tellyességgel istentelen, hanem bolond, azaz tudatlan, és 
a más kárán tanúi. Mert, a mint Aranyszájn Sz. János mongya, 
mikor senkit meg nem büntetnek, sokan vétkeznek: de ha a vétek 
megbűntettetik, a jószágos chelekedetet sokan megtanúllyák. 
Azért mongya Sz. Pál is: A  vétkezőket m indenek  e lő tt1) fedd  
meg, hogy egyebeknek is  fé le lm ek légyen  ,·8) azaz ne mérészellyenek 
hasonló vétket chelekedni.

T. i . : okoskodásukban.
2) Matt. 18, 15.
3) «Quid e s t: lucratus est te ? 

nisi quod perieras, si non lucra
retur te ? Nam si non perieras : 
quomodo te lucratus est?» De 
verbis Domini, sermo 16,

4) Jac. 5, 19. 20. 
r') 1’rov. 24, 24. 25.
") Prov. 19, 25.
7) A Vulg.-ban: Coram omni 

bus.
8) I. Tim. 5, 20.
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De nemehak hasznos az atyafiúi dorgálás, hanem böchűlletes 
is : mert megnyervén azzal felebarátunkat, a Kristushoz hasonlók 
leszünk, és ővéle munkálkodunk : ki azért jött e világra, hogy 
megtisztítana a bűnökből, melynek eggyik fő eszköze a dorgálás, 
és hogy azt megkeresse (is üdvözíttse a  m i elveszett volt.1) Azokáért, 
a ki megfeddi a bűnöst, megnyeri ó'tet; nemehak őmagának a 
bűnösnek, hanem a vitézkedő anyaszentegyháznak is, sőt a győze
delmesnek is, azaz a mennyei boldogságban lévő szenteknek és az 
angyaloknak, annakfölötte az Istennek is, sőt magának is a dor- 
gáiónak : mert megtérvén, baráttya lészen. Sőt a dorgálónak nagy 
gyönyörűsége is követközik a dorgálásból és vigasztalása : mert, 
látván az ő szeretettnek hasznát és munkájának gyümőlchét, 
kiváltképpenvaló gyönyörűséget érez abban, hogy a mennyei szen
teket is örvendezteti; a mint Urunk jelenti, hogy öröm vagyon 
az Isten angyali előtt a penitentziatartó bűnösön, ki az atyafiúi 
dorgálás által tért meg. Innét vagyon, hogy az atyafiúi dorgálás a 
sz. írásban nem mindennek tulajdoníttatik; hanem : 1. Az ember 
igaz baráttyának; a mint a Bőleh jelenti, mondván: F edd  meg 
barátodat.’’) 2. Az igaz embernek ; a mint Dávid mongya: A z  igaz  
m egfedd engem.") 8. A lelki embernek; Sz. Pálnak ama mondása 
szerént: T i, k ik  lelkiek vattok, a z  o llgan em bert oktassátok a sze
lídségnek leikével.1) 4. Az igaz atyafinak; a mint Urúnk jelenti, 
mondván : H a  vétkezik ellened a z  a tyád fia , m en n y  el, és fe d d  meg 
ó'tet.'') Mellyekből nyilván kitetszik, minémű szorgalmatosoknak 
kell e dologban lennünk, hogy valami fogyatkozás benne ne tör- 
ténnyók: főképpen, minthogy az ördögnek igen ellene vagyon : 
és annál inkább igyekezik attól az embereket elfogni, mentői ked- 
vesb az Istennek és üdvösségesb az embernek: és nem kevesen 
találtatnak, kik e dologtól irtóznak, sok, de lieábanvaló okokból 
indíttatván; mellyeknek egynehányát meg kell rostálnunk, és a 
hívek szívéből ki is kell irtanunk. II.

II. RÉSZE.

E lső oka az, hogy sokan azt vélik, hogy nincli arra semmi 
kötelességünk, és ha megchelekeszszük, j ó ; de ha elmúlattyuk, 
nem vétek. De nem úgy vagyon: mert az atyafiúi dorgálás paran- 
cholat, a mint az Urúnk mondásából nyilván kitetszik: H a  vé t
kezik a z  a tyád fia ·,. . .  f e d d  meg ; °) é s : H a  meg nem  hallga t téged, 
tégy m agadda l még eggyet, vagy k e ttő t; 7) és : H a  meg nem  hall- 
ga ttya  azokat, m ondd  meg a z anyaszen tegyháznak .8) Melly mondások

1) Luc. 1!), 10. 3) Ps. 140, 5.
2) Eceli. 19, 13. 4) Gál. fi, 1.

5) Matt. IS, 15. 7) Vers. 16.
·) Ibid, 8) Vers. 17,



mind parancholatot és kötelességet jelentnek. Sz. Basilius is azt 
taníttya, Sz. Lukáchnak mondásából: 11a rákesik ellened as 
atyádfia, dorgáld me<j ötét ,·1) és a Sz. Páléból: Ne légyetek része
sek a setétségnek gyüm/ilchteleu cl/eleked'etilen, hanem inkább meg- 
feddgyétekd) Azont mongya Sz. Ágoston is és Sz. Gergely, a több 
sz. atyákkal. De a természetszeréntvaló okosság is arra tanít, hogy 
felebarátunknak mind testében, s mind lelkében használlyunk : 
mivelhogy minden élőállat maijához hasonlót szeret: úgy minden 
ember is az ö  felebarátíyát; s) a mint a Bőlch írja. A kit pedig 
szeretünk, annak használni igyekezünk, de főképpen az intéssel és 
dorgálással használhatunk; a mint a pogány Plautus is eszébe 
vötte, ki imigyen í r : Te, a ki nékem bizonyos barátim között leg- 
bizonyosb vagy, ha tudod hogy valamit gonoszul vagy tudatlanul 
ehelekedtem, és ha meg nem feddesz, magadat teszed feddhetővé. 4) 
Sőt még az okosság nélkül való állatok is, tulajdon ehelekedetök- 
kel, erre tanítnak : mert a földet a víz megmossa, nedvesíti gyü- 
mőlchözővé tészi: a rút és büdös vizet a levegőég megorvosollya 
és tisztíttya, és, ha neminémfikóppen megholt, megeleveníti: a 
megveszett levegőeget a tfíz a világossággal megorvosollya : a tűz 
vékonybá lészen az egeknek forgása és mozgása által: a chillagok 
megvilágosíttyák az elementomokat: a obillagokat pedig a nap, ki 
a világ szemének neveztetik.

M ásodik  oka az, hogy sokan azt alíttyák, hogy az atyafiúi 
dorgálás chak azoktól kívántatik, a kik egyebekre gondot viselnek 
és azoknak eló'ttökjárói. Ez sem úgy vagyon : mert noha főképpen 
azokat illeti tisztök szerént, miudazáltal közönségessen egyebek 
is tartoznak azzal. Innét vagyon, hogy a sz. írás is azoknak veti 
szemökre annak elmulatását, a kiknek az tisztök szerént híva- 
tallyok; úgymint a pásztoroknak; kiknek keményen szóll az Isten 
a prófétánál, mondván : J a j  az Israel 'pásztorinak, k ik  ömagokat 
legeltetik cala . . .  a z  erőtlent meg nem  erősítettétek, és a beteget 
meg nem gyógyítottátok, a m egtöröttet nem kötözgettétek, és az elve
te tte t vissza nem  hoztátok, és a  m i elveszett cala meg nem keresté
tek. 5) Az elvetett akkor vitetik vissza, úgymond Sz. Gergely, 
midőn valaki vétekbe esvén, az igasságnak állapattyára vitetik a 
pásztorság tisztinek szorgalmatos gondviseléséből. Azont mongya 
Sz. Ágoston is. Sz. Bernárd pedig maga felől azt írja : Nékem hall
gatnom nem szabad, mert tisztem szerént meg kell a bűnösöket 
feddenem. Ebből a kötelességből a tisztviselők tartoznak az alat- 
tokvalóknak életét és chelekedetit vizsgálni i s ; mint a pásztor a 
rühes juhokat kikeresi, hogy a többi közzűl kivesse. Jóllehet, a 
mint Cajetanus mongya, ebben a tisztviselőknek nagy okoson kell *)

*) Luc. 17, :i. 3) Eceli. 13, lit. ") Kzecli. M ,  %
a) Eph. 5, 11. 4) Trinummus, 1. %
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magokat viselniek; hogy se a fölöttébbvaló gyanóság hirtelenné 
őket ne tegye és meg ne útáltassa az alattokvalókkal, se a fölöt
tébbvaló gondviseletlenség a titkonvaló bűnöket meg ne sokasíttsa.

Hogy pedig-egyebek is tartoznak az atyafiúi dorgálással, első
ben kitetszik Urunknak előhozott mondásából; melly közönséges, 
a mint a sz. írásnak több mondáéi is. Innét mondotta Sz. Ana- 
clétus pápa és mártyr, Gratiánusnál: Mind a papoknak, s mind a 
több híveknek nagy gongyok légyen azokra a kik elveszendők, 
hogy az ő dorgálások által a bűnből megtérjenek; vagy, ha meg 
nem akarnak térni, az anyaszentegyházból kirekesztessenek. Ezt 
jelenti Sz. Pál az egv testben való tagoknak hasonlatosságával, 
mellyek egymásért szorgalmatosok ; a mint azon Sz. Pál mongya. 
Azokáert mindeneket illet az a szorgalmatosság. Erről példáink 
vannak a sz. írásban : mert Urunk, úgy mint fejők és mesterök'az 
apostoloknak, gyakorta megfeddette őket; mint a Zebedeus fiait, 
Pétert, minnyájokat. Hasonlóképpen Jób megfeddette a feleségét. 
A hasonló személyek között példánk Jósafát király, ki Ákáb 
királyt megfeddette. A mi pedig az alatsonb renden való szemé
lyeket illeti, példánk Joáb, a Dávid király hadnagya: ki látván, 
hogy Dávid méltatlan dolgot kíván, intette, hogy ne chelekedgye; 
noha a  k irá ly  beszéde hatalmiasb vo lté)  Foganatos!) volt a Syriai 
Námán szolgáinak intése: kik látván, hogy az urok megharagudt 
Eliséusra, szép szóval intették és attyoknak nevezték: jelentvén, 
hogy ők, mint jó fiák, attyoknak hasznát kívánnyák; és reá bír
ták, hogy engedgyen a próféta parancholattyának. Abigail asszony 
is megfeddette az ő férjét Nábált, Judit pedig a váras fejedelmit 
is Betúliában, sőt Oziás papot is. Innét mongya Sz. Gergely: 
Miképpen hogy díchéretes végezés az, hogy az öregbeknek meg- 
adgyuk méltó böchtílletöket és tiszteletűket: azonképpen az igas- 
ság és az istenifélelem azt kívánnya, hogy ha dorgálás nélkül szű
kölködnek, azt el ne mulassuk; hogy az egész testet el ne fogja a 
betegség, ha az a főben meg nem lészen gyógyítva. Oka pedig 
ennek az, hogy mind azokat tartozunk inteni, időhöz és helyhez 
képest, a kiket tartozunk szeretni: az előttünkjárókat pedig 
kiváltképpen tartozunk szeretni, és azok inkább is szűkölködnek 
az intés nélkül; mert, a mint Sz. Ágoston mongya, nagyobb 
veszedelemben vannak; többet árthatnak; és kövesben találtat
nak, a kik őket inteni tudgyák és merjék. Mindazáltal, midőn az 
előttünkjárónak szükséges az intés, azt alázatoson kell clieleked- 
nünk ; úgy hogy inkább láttassák kérésnek, hogysem intésnek: 
A  vén embert, úgymond Sz. Pál, meg ne dorgdllyad, hanem  kérjed  
m in t a tyádat?)

H abmadik oka a félelem. Mert sokan attól tártnak, hogy az

‘) I. Par. 21, 4, :) I. Tim. 5, 1.
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atyafiúi dorgálással baráttyokat haragra indíttyák és ellenségükké 
tészik; mivelhogy Keresztelő Sz. János is, Heródest megfeddvén, 
elsőben tömlöczbe vettetett, azután fejét is elvesztette. Amásiás 
király is, az őtet feddő prófétának azt mondotta: Vattyon s a 
k irá ly  ta n á tsa  vagy-e ? S zü n n yé l meg, hogy meg ne öllyelek téged.') 
A mái evangéliomban is, a zsidók köveket kapdostak, hogy Urun
kat megköveznék, azért hogy dorgálta őket. De ezeknek azt kell 
meggondolniok, a mint Sz. Gergely mongya, hogy, ha azért szűn
nek meg a dorgálástól, nem az Istennek nyereségét keresik, a 
kinek szolgái, hanem a magokét; és azért méltók büntetésre. 
Mert, a mint Aranyszáju Sz. János írja, a ki a gírát a főidbe ásta, 
nem azért vádoltatik hogy kárt tött, (mert a mit kezéhez vött, 
éppen előadta:) hanem hogy azt meg nem többítette ; hogy egye
beket meg nem feddett; hogy a gírát a pénzváltókhoz nem vitte; 
meg nem dorgálta a kik vétkeztek. Sőt ezek azt is jól meggon- 
dollyák, hogy kevés és bizontalan kártól félvén, nagyba és bizo
nyosba esnek; mert azoknak büntetésekben részesülnek, a kiket 
meg nem feddettek. Sz. Ágoston Kómának, sőt egész Olaszország
nak iszonyú elpusztulását a góthusok által annak tulajdoníttya, 
hogy a jámborok a gonoszokat meg nem dorgálták, és azért a 
jámborok is eggyütt szenvedtek a gonoszokkal. De azt is meggon
dolják, hogy noha történik néha, hogy a gonoszok meggyűlőlik 
a dorgálót; mindazáltal némellyek jó néven is vészik és megjob- 
bíttyák életűket; a mint Salomon jelenti, mondván : F edd  meg 
a  bolchet, és szeret téged.2) És : A  k i m eg fedd i a z  embert, ked ve t3) 
ta lá l a zu tá n  ná la , inkább hogysem az, a  k i nyelvének hízelkedésével 
m egchallyad)

N eg y ed ik  oka a szemérmetesség, vagy szégyenlés; midőn 
valaki azon vétekben hever, melyről mást meg kellene feddeni, és 
attól tart, hogy azt kezdik néki mondani: Orvos ! m agada t gyó- 
gyíttsadd)  És nyilván rút dolog, ha a tanító abban feddhető, a 
miről mást dorgál: mert a dorgálónak, minden bőlch emberek 
ítéleti szerént, feddhetetlennek kell lenni abban, a miben mást 
megfedd. Innét mongya Salomon, hogy a m egpróbáltatott erő dor- 
gá ttya  m eg a z eszteleneket.6) Dávid pedig : A z  igaz m egfedd engem  
irgalm asságban.’’) Erre nézve mondotta Urúnk is : K épm uta tó , vesd 
k i először a, gerendát a  te szemedből, és akkor látod k ivenn i a  szá l
ká t a z  a tyádfia . szeméből.") Sz. Pál is ezért mondotta: A  k i mást, 
tan íta sz , m agada t nem  tan íto d : a  k i p ré d ik á lo d , hogy ne lopja-

') II . Par. 25, 16. 6) Luc. 4, 23.
2) Prov. 9, 8. e) Sap. 1, 3.
3) AVulg.-ban: «gratiam», Károlyinál: «kegyel- ’) Ps. 140, 5.

met». K) Matt. 7, 5.
η  Prov. 28, 23,
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nak, lopsz}) Az Inten sátorában a hamuvévoknek tiszta aranyból 
kellett lenniek : jelentvén azzal az Isten, hogy a ki másnak ham
vát, azaz fogyatkozását, el akarja venni, maga tiszta légyen. Ha 
gondolkodván magunkról, úgymond Sz. Ágoston, feltalállyuk, 
hogy azon vétekben vagyunk, a melyben az, a kit inteni akartunk : 
meg ne dorgállyuk, se meg ne feddgyük ; hanem eggyütt foház- 
kodgyunk véle, és ne intsük arra, hogy nekünk engedgyen, hanem 
hogy velünk eggyütt őrizkedgyék. A pogány bőlch, Cicero, is azt 
írta, hogy minden vétek nélkül kell annak lenni, a ki mást akar 
vádolni. Horátius pedig feddi azt, a ki maga fogyatkozását chipás 
szemmel nézte, barátinak vétkét pedig éles és fényes szemmel.2) 
Ezek így vannak, de azért a kötelességtől bennünket fel nem sza
badítalak: úgy hogy, ha szintén bűnösök vagyunk is, tartozunk 
az atyafiúi dorgálással. Mert, a mint a doktorok jól mongyák, a 
bűns) nem szabadíttya fel az embert az Isten parancholatinak 
kötelességétől,1) mert úgy5) neminéműképpen hasznát venné 
gonosságának: ez pedig,6) a mint megmondám, az Istennek kö
zönséges parancholattya. Azokáért az előhozott mondások azt 
jelentik, hogy nem szintén alkolmatos egyebeknek dorgálására, 
a ki magát elsőben meg nem jobbíttya; és nem olly foganatos a 
dorgálása, azért hogy azon dolgot vethetik szemére: és hogy afféle 
embereknek nem kell kemény dorgálással élni, hanem gyenge és 
kéremés szerént való intéssel és foházkodással.

Ötödik  oka a kevélység, midőn ember nem akarja magát a 
felebaráttya dolgába á tan i; kívánván, hogy néki is senki hántá
sára ne légyen, se meg ne dorgállya. Ezek, nékem úgy tetszik, 
hogy Káint követik : kitől, midőn az Isten azt kérdette volna: 
H o l vagyon Abel a z  a tyád fia  ? nagy kevélyen azt felelte: N em  
tu d o m ; va llyon  s örizöje vagyok-e én a z  a tyá m fiá n a k  ? 7) Igenis, 
mert az Isten parancho la to t adott k inek-k inek az ö  fe lebará ttya  
felő l})  A bíró, úgymond Aranyszáju Sz. János, hasonló szorgal- 
matosságot kíván mitőlünk a magunk és felebarátunk üdvössége 
felől. Azokáért Sz. Pál is arra int bennünket, hogy ne keressük a 
magunk hasznát, hanem a felebarátunkét; és keményen megfeddi

') Rom. 2, 21.
“) «Cum tua pervideas oculis mala lippus inunctis,

Cur in amicorum vitiis tam cernis acutum,
Quam aut aquila, aut serpens epidaurius ?»

(Sat. lib. I. sat. III. v. 25—27.)
3) T. i.: a halálos bűn, mely- r') T. i . : különben, másképpen,

nél fogva az ember elveszti Isten ha nem így volna stb. 
kegyelmét. β) T. i . : az atyafivá dorgálás.

*) T. i . : a baláloB bűn állapo- ’) Gén. 4, 9.
tában lévő ember is tartozik meg- 8) Eccli. 17, 12.
tartani Isten parancsolatait.



a korintiusokat, hogy nem volt gongyok az undok paráznaságba 
esett felebaráttyokra. A galatziaiaktól is azt kívánnya, hogy ha az 
ember hirtelen valami bűnben találtatik, ők mint lelkiek, az 
ollyant oktassák a szelídségnek leikével. A tessalonikaiaknak is 
azt paranchollya, hogy megfeddgyék a nyughatatlanokat. Mert 
hogy valaki azt ne mondaná: Mi közöm másra ? vagy: Mi gon
dom annak üdvösségére ? A ki elvesz, veszszen e l ; és a ki meg
marad, maradgyon m eg: ninch nékem arra gondom, chak azt 
parancholták nékem, hogy magamra viaellyek gondot: ezt az em
bertelen és kegyetlen gondolatot meg akarván fojtani, környűl- 
vötte e parancholatokkal; mellyekkel megparancholta, hogy ma
gunk hasznát is elhadgyuk felebarátunk üdvösségéért. Bizony úgy 
vagyon: mert erről nemchak tanátslásképpenvaló intésink van
nak, (noha azoknak is méltó volna engedni) hanem ugyan köte
lező parancholatink is, mellyeket vétek nélkül el nem múlatha
tunk. Innét olvassuk még a Moyses törvényében is : N e gyülöllyed  
a z  a tyá d fiá t szíredben, hanem  n y ilvá n  m egfedd ötét, hogy ne legyen 
bűnöd m i a t t a ') Melly mondást az atyafiúi dorgálásról magya
ráz Tertullianus, és azt mongya, hogy a zsidóknak is meg volt, 
parancholva. Sz. Ágoston pedig, magyarázván Urunknak mondá
sát, azt mongya: Ha azt elmulatod, te gonoszb vagy: mert cí 
bosszúságot vagy kárt tött, és kárt tévén, magát igen megsér
tette ; te pedig nem gondolsz az atyádfia sebével ? látod hogy 
elvész, és elhagyod ? Gonoszb vagy a hallgatással, hogysem ő a 
szidalmazással.

H atodik oka a gonosság, gytílőlség és irégyseg ; midőn 
valaki azért nem akarja inteni feiebaráttyát, hogy meg ne job- 
búllyon, hanem annál is nagyobbat véttsen és keményben meg- 
bűntettessék. Ezek az Istennek méltóságát magoknak akarják 
tulajdonítani: mert chak az Isten engedheti azt meg, ki egyedül 
tndgya, mi légyen hasznosb avagy illendőbb mind az ő igasságának 
megmutatására, s mind egyebeknek példájára; és ő egyedül 
tudgya a gonoszt jóra fordítani. Mert, a mint Boétius mondotta, 
chak az Istennek vagyon ollyan ereje, hogy a gonoszból is jót 
hozhat k i : és azért, a mint Dávid mongya, némellyeket az ő szí
vok kívánsági szerént hágy, hogy az ő találmányokban járjanak ; *) 
kiket mindenkor megtéríthet, vagy megbüntethet, a mint őnéki 
tetszik; mellyet minthogy az ember nem chelekedhetik, nem 
hallaszthattya a dorgálást.

H et ed ik  oka az, melyről Aranyszáju Sz. János emlékezik és 
meg is felel reá : Mit mondasz, úgymond, hogy maga is jól tudgya, 
hogy gonoszt chelekeszik ? mintha azt mondaná: Azzal senki 
nem mentheti magát, hogy az ő intése nélkül is tudgya a fele-

Ô új.ü)

‘) Levit. 19, 17. a) V. ö .: Ps. 80, 13. Aet. 14, 15.



banlttya, mi légyen a jó ók mi légyen a gonosz ; és hogy intés 
nélkül is jót chelekedhetik, lm akarja; és a gonoszt eltávoztat- 
liattya: mert noha az úgy vagyon, mindazáltal a gonosz kívánság 
elragadgya és megvakíttya az embert. Mert a ki beteg is, jól 
tudgya, hogy ártalmas, ha hideg vizet iszik, de mindazáltal szük
ség, hogy attól más is tiltsa; mert midőn ember megindul, nem 
küunyeii viselhet magára elégséges gondot. Innét láttyuk, hogy a 
fő orvosok is, midőn megbetegííínek, más orvos keze alá adgyák 
magokat, mivelhogy betegek lóvén magokra gondot nem visel
hetnek.

Nyőlczadik oka az, hogy gyakorta megdorgálván felebaráttyát, 
semmit nem használt véle ; semmi jobbúlása nem követközött 
belőle. Erre is szépen megfelel Aranyszáju Sz. János: Az orvos, 
úgymond, ha egy orvosságot adott, és azzal meg nem gyógyultál, 
vallyon másnap nem ád-e más orvosságot ? A ki a tölgyfát le 
akarja vágni, és egy chapással azt végbe nem viheti, vallyon nem 
ehapja-e másodszor is ? és harmadszor is ? sőt tizedszer is ? te is 
úgy ehelekedgyél. És m ásutt: Megmondottad egyszer, és nem 
engedett ? azokáért mondd meg másodszor is és harmadszor is, 
és mindaddig, mígnem elhiteted véle : nekünk mindennap szóll 
az Isten, és nem akarjuk hallani; de mindazáltal nem szűnik meg 
a szobástól. Te is ezt kövessed felebarátodhoz.

K ilenozeliik oka az, hogy heába vagyon minden munkája, 
azért hogy felebaráttya a gonoszban megáltalkodott. Erre jól 
megfelel Phílo: Azon kell, úgymond, igyekeznünk, hogy azo
kat is, a kik bizonnyal elvesznek, a mennyire tőlünk lehet, 
megoltalmazzuk; követvén a jó orvosokat, kik, noha láttyák, 
hogy alig gyógyíthattyák meg a beteget, mindazáltal minden 
gondviselésekkel azon vannak, hogy ne láttassanak restségük 
miatt valamit elhenyélni avagy múlatni, melytől az orvoslásban 
valami fogyatkozás történt volna. így ehelekedett Urúnk Júdás- 
sa l: kiről noha bizonyoson tudta, hogy az intés által meg nem 
jobbul; mindazáltal mind a kertben, s mind egyébütt megintette. 
Jóllehet mi senkiről nem mondhattyuk, hogy dorgálván, heában 
munkálkodunk véle: Mert kiinnyű az Isten szemei előtt hamar 
leitisztelni1) a szegényt?) Hallyad mit beszéli erről a pogány 
beleli Séneca ; Meg merem mutatni a bűnösnek az ő vétkeit: mert, 
ha szintén azokat ki nem gyomlálom is, bentartom és szájokra 
nem bochátom. Ha el nem hadgyák is tellyességgel, egyideig meg
szűnnek ; és talám el is hadgyák, ha gyakorta félbe hadgyák. Ha
sonlóképpen felelt, Petrus Bibadeneiránál, a mi szent, atyánk Igná- 
tius, azoknak, kik látván, hogy sok munkával igyekeznek a tisztá
talan személyeket a gonosz kereskedéstől elvonni, azt mondották,

1) A Vtilg.-ban: «honestare». !) Eccli. 11, 23.
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hogy heában fárad, azért hogy ismég reátémének a vétekre: Hí 
tellyes életemnek munkájával chak eggyet, és csak egy étszakí 
tartóztathatnék is meg a vétektől, hogy az én Istenem ne bántod 
nék, elégséges haszonnak tartanám. De ha bizonyos volnál hog; 
többet ártasz hogysem használsz dorgálásoddal, nem tartózná 
azzal: mert, a mint Sz. Ágoston mongya, az igaz szeretet azi 
kívánnya, hogy felebarátunknak, ha nem használhatunk dorgálá 
sunkkal, ne is ártsunk. Jól mondotta azért egy tudós ember 
Adriánus, hogy heában igyekezni, és munkájával egyebet gyűlöl 
ségnél nem nyerni, merő bolondság. Ne fedd meg a rsúfolót, úgy 
mond Salomon, hogy ne gyíllöllyön téged. Fedd meg a bölchet, é\ 
szeret téged.1) A hol azért árt a dorgálás, nem kell véle élni: mert 
a mint Patiánus mongya, a ganéj legbüdösb mikor piszkállyák, éi 
a tűz inkább gerjed mikor mozgattyák, és a harag inkább gyulát 
mikor ingerük : úgy a gonoszok is leginkább rúgódoznak mikoi 
őket dorgállyák.

Innét vagyon, hogy az igazmondást, vagy az atyafiúi dorgá 
lást és intést, a bőlchek sokféle dolgokhoz hasonlították: I. Plu 
tarchus a tojáson ülő madárhoz, kinek olly tulajdonsága vagyon 
hogy mindenféle tojást kikőit, akár magáé, s akár másé légyen 
akár jó, s akár gonosz: azonképpen, ha az íntő igazmondás 
gonosz és megál'taíkodott szívre talál, gyűlőlséget kőit k i; ha pedit 
jó és eggyügyű szívre talál, szeretetek II. Sz. Basilius a búzamag 
hoz, melly ha jó kövér földbe esik, jó és bővséges búzát terem ; ht 
pedig sovány főidbe vettetik, roszszá válik, vagy valami alávalc 
maggá: azonképpen ha az intés nemes szívre talál, szeretetei 
nemz ; ha pedig háládatlanra, gyűlőlséget. III. Húgo cardinális í 
baraszkfához, melly némelly országokban (úgymint a mi földünk 
ben is) igen jó és egésséges gyümőlchöt terem, mellyet a beteget 
ártalmok nélkül kívánhatnak, a mint Plinius írja; de viszontag 
némelly országokban, és főképpen Persiában, merő mérges gyű· 
mőlchöt terem, melytől embernek meg kell halni: azonképpen a 
dorgálás az istenfélőkben jó gyümőlchöt terem, a szeretetet; a? 
istentelenekben gonoszát és mérgest, a gyűlőlséget. IY. Clement 
Alexandrinus a gyöngyhöz, mellyet ha eczetbe vetnek, elolvad ét 
eczetté lészen ; ha pedig mézbe, abban is elolvad és mézzé válto
zik : azonképpen ha az íntő igasság az eczethez hasonló mord 
szívbe esik, gyűlőlségnek keserű eczetévé válik; ha pedig mézhez 
hasonló kegyes szívbe, szeretetté változik ; melynél édesb és gyö
nyörűségest) dolog nem lehet. Azokáért, mivelhogy az intés nem 
mindeneknél szerez gyűlőlséget, nem kell azt elmulatni; főképpen 
minthogy nem tudhattyuk, kinek minémű szíve légyen ; és hasz· 
nosb s illendőbb mindenek felől jó vélekedésben lenni, hogysem *)

*) Prov. 9, 8.
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chftk egy felől is gonoszban, ok nélkül: mivel mi a fáradságnak 
jutalmát el nem vesztyük, lia szintén másnak a dorgálással nem 
használunk is.

I I Γ. KÉSZE.

Kérdené valaki: Minémű okokkal gerjeszthetném vagy ösz
tönözhetném magamat az atyafiúi dorgálásra ?

Első az lehet, melyről Sz. Gergely emlékezik, mondván: Ha 
barátid szűkölködnének, és elrejtenéd előttök pénzedet vagy gabo
nádat, vétkeznél: mi módon tiltod meg taliát az atyafiúi dorgá
lást a vétkező atyádfiától ? A ki elrejti a gabonát, átkoztatik a 
népektől, úgymond Balomon.1) A melly orvos el nem mettszi a 
tagot, melyből a betegnek halála követközik, részes felebaráttyá- 
nak halálában : mint lószesz te vétek nélkül, ha tudván a lélek
nek sebét, azt meg nem orvoslod a beszédnek mettszésével ? Azért 
rnongya Jeremiás: Atkozott, a ki megtíltya fegyverét, a vértől: *) 
azaz, a ki megtíltya a dorgálásnak igéjét a testi életnek megölésé
től. Sz. Ágoston pedig imigyen í r : fiúsítására vagyon az orvos a 
hagymászban bolondozó betegnek, és az atya a szófogadatlan fiá
nak. : amaz megkötözvén, ez pedig megvervén ; de mind a kettő 
szeretvén. Ha pedig ezeket elhenyélik, ás elhadgyák őket veszni, 
kegyetlen és hamis a kegyesség. Azokáért ha vétek a testet meg 
nem gyógyítani, a kitől lehet, mennyivel inkább a lelket ? főkép
pen, minthogy ez kevesebb múnkát kíván és a betegnek is nem 
annyira fáj.

Második okéit is Sz. Gergely jelenti, mondván : A nyilvánvaló 
bűnöket nem kell titkonvaló feddéssel megdorgálni; hanem nyil
ván kell azokat megfeddeni, a kik nyilván ártnak; hogy, midőn 
nyilvánvaló dorgálással meggyógyúlnak, azok is megjobbúllyanak, 
a kik őket követvén vétkeztek. Mert mikor egy megdorgáltatik, 
sokan tanúinak ra jta : és sokkal jobb, hogy sokaknak üdvössége
kért eggyet, kárhoztassanak, hogysem egynek szabadsága által sokan 
veszedelemben légyenek. Origenes is hasonlóképpen beszélget: 
Midőn, úgymond, a papok egynek megengednek, veszedelmet 
szereznek az egész gyüleközetnek. Michoda kegyesség ez ? michoda 
irgalmasság, egynek kedvezvén, minnyájokat veszedelembe ejteni ? 
mert egy bűnös ember által az egész nép megferteztetik, mikép
pen egy rühes juh által az egész nyáj megrühesedik. Ezerötszáz- 
kilenezvenkilencz3) esztendőben három iszonyú gyilkosság történt 
Kómában, három fő nemes nemzet között: egy Cencius az attyát, 
egy Sanctaerucius az annyát, egy Maximus az attyafiát ölte meg :

’) Prov. 11, 26. :1) T. i . : az 1599-ik. Ma is gyakran élünk tőszámokkal
2)je r. 48, 10. sorszámok helyett, péld. 1848-ban v. 49-ben stb.

K üld i. Egyházi beszédei. 1 5
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Cencius az attyára azért haragudt, hogy fösvényül tartotta háza- 
népét; Sanctacrucius az annyához gyanakodott, mintha özvegy 
állapattyának tisztán meg nem felelt volna ; Maximus az attyafiá- 
val az örökségen nem alkodhatott. Ezt megértvén a Nyólczadik 
Kelemen pápa, azt mondotta : Ha Cenciust hamarébb megbűutet- 
tök volna, hogy az attyát megölte : sem Sanetaerucius az annyát, 
sem Maximus az attyafiát meg nem ölte volna. Jól mondotta 
azért Seneca: A vétkeket a követközendőkre bocliáttya, a ki a 
jelenvalókat megengedi. A jóknak árt, valaki a gonoszoknak 
kedvez.

Harmadik oka az, hogy a kit a vétekért meg nem dorgálnak 
és büntetnek, bátorságosb és vakmerőbb lészen a bűnre; a mint 
Aranyszáju Sz. János jelenti, mondván : Valamikor a bűnöket el 
nem vágják, mindenkor nevekednek: mert a kit meg nem bün
tetnek, bátorságosban vétkezik. így, mivelhogy Absalom meg nem 
bűntettetett, azért hogy az öttsét megölette árúitatással, azután 
az attyára is támadott, és mind országától, s mind életétől meg 
akarta fosztani. Igazán mondotta az olaszországi mantuai herczeg- 
nek egy paraszt kertésze, hogy a három gyilkosság közzül, mellye- 
ket egy vitéz nemes ember chelekedett volt, kettőnek a lierczeg 
volt oka: mert ha az elsőért megbüntette volna, a másikát és a 
harmadikét íneg nem próbálta volna. Nem szintén ok nélkül mon
dotta azért Timon, hogy ő mind a jókat, s mind a gonoszokat 
gyűlöli: a gonoszokat azért, hogy gonoszok ; a jókat pedig azért, 
hogy a gonoszokat nem gyűlölik és nem büntetik.1)

Kérdené mégis valaki: Mint kell embernek e dologban magát 
viselni ? Felelet. A mi a dorgálót illeti, annak nem kevés mester
ség kell: és, mindeneknek előtte és fölötte, tudni kell, miclioda 
feltött czóllya légyen e dologban, a melyhez arányozni kell, ahoz 
tudniillik, a mihez képest Urunk parancholta, mondván : Ha téged 
meghallgat, (tudniillik a megdorgáltatok atyádfia) megnyerted az 
atyádfiát?) Melyből nyilván kitetszik, hogy az atyafiúi dorgálás
nak vége és oka felebarátunknak üdvössége és a veszedelemből 
való kiszabadítása. Nem jól clielekesznek tállát azok, kik fele- 
baráttyokat azért dorgállyák, hogy rajtok tött bosszúságért bosszút 
állyanak, vagy hogy őtet kárba vagy gyalázatba hozzák: hanem 
azon kell igyekezniek, hogy az elveszett attyokfiát megnyerjék és

') Moliére is mondja :
«. . . Je liais tons les hom ines:
Les uns, parce qu'ils sont mediants et malfaisants,
E t les autres, pour étre aux mediants complaisants,
E t n ’avoir pas pour eux ces liaines vigoureuses 
Que dóit donner le vice aux ámes veitueuses.»

Le Misanthrope, I. 1.
2) Matt. IS, 15.



a lelki nyavalyából meggy ógyíttsák. Innét vagyon, hogyha kiilöm- 
ben nem lehet a dorgálás, hanem atyánkfiának kárával, el kell 
hallasztani; hogy valamiképpen, meg akarván égetni a tövist, meg 
ne emészszük a vetést is ; vagy, a mint Urunk mondotta, a kon
kolyokat szedvén, ki ne gyomlállyuk a búzát is. Nagy gongya volt 
erre Urunknak: és azért kívánta, hogy az intés elsőben chak tit
kon légyen; és ha úgy foganatos, abban maradgyon: ha az nem 
elégséges, úgy vegyen valakit bizonságúl melléje. Kívánnya ugyan 
az Isten és igen ajánlya a felebarátunk üdvösségét: de azt is 
akarja, hogy azt úgy nyerjük meg, hogy, a mennyire lehet, híré- 
ben-nevében is kártól megoltalmazzuk. Az egyházi törvényben is 
azt paranchollyák, hogy a titkonvaló vétket titkon fedgyék meg és 
ki ne jelentsék : mivelhogy: Jobba jó  név sok gazdag sag oknál.1) 
Az orvosoknak törvénye is azt kívánnya, hogy a betegnek egós- 
segét és életét, mentői kevesebb kárral és fájdalommal lehet, oltal
mazzák : úgy hogy, ha a kelíst vagy kelevént eloszlattathatni, meg 
ne vágják, se tüzet ne fogjanak hozzája: ha a tűz is szükséges, és 
elégséges a sütögetés, tíltatik a tagnak elmettszése : de ha külöm- 
ben az életét meg nem tarthatni, hanem a megveszett tagnak 
ehnettszésóvel, megengedtetik a chonkítás is : mert jobb ember
nek chonkán élni, hogysem tagja megmaradván, meghalni. Ezt a 
törvényt kell követnünk a lelki orvoslásban is : elsőben chak ma
gunk között megfeddvén, azaz hírének minden sérelme nélkül; 
iia az nem elég, és nem lehet valami szégyenvallás nélkül, az leg- 
kissebb légyen; a sokaság előtt ki ne tudódgyék vétke, hanem 
chak eggy vagy kettő előtt: de ha az sem elég, elébbmehetni. 
Így chelekedett Urúnk Péterrel, ki noha sokaknak hallattára 
tagadta meg édes Mesterét és Urát, mindazáltal Urúnk nem nyil
ván foddotte meg, hanem chak reá tekintett,: mellyet eszébe vóvén 
Péter, kiment., és keservessen sírt.*)

Erről magyarázza Petrus Damiánus, a mit Isaiás jövendölt az 
anyaszentegyháznak bókeséges állapattya felől, mondván : Az ó 
szablyájokból szántórasahit, és dárddjokbál sarlókat ehindlnak,3) 
és nem ok nélkül; mert azt mondotta volt a Messiásról azelőtt a 
próféta: Megítéli a pogányokat, és megfedd. sok népeket4) Mert 
miképpen hogy a dorgálás mind közelről, s mind messziről meg
sérti az embert, ha gonosz akaratból származik, mint a kard és 
dárda: azonképpen ha a szeretekből származik, szántóvassá és 
sarlóvá változik ; azaz olly eszközökké, mellyek a főidet tisztíttyák 
és gyümőlchözővé tészik. Reá kell azért vigyázni, hogy az ördög 
chalárdsága által úgy ne járjunk, mint az Israel fiai a filisteusok 
álnoksága által, hogy kováts nem találtatott közöttük: és azért 
megtompúlt az éle a szántóvasaknak, kapáknak, háromágú villák-

x) Prov. 22, 1. 8) Luc. 22, «2. 3) Isai. 2, 4. 4) Ibid.
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nak,fejszéknek és ösztönöknek;1) melly szerszámok és eszközök 
példázzák az atyafiúi dorgálásnak minden módgyát és formáját. 
A kapával egy ember munkálkodik, és az első módot jelenti: Fedd 
meg teközötted és ömaga között; “) a szántóvasat az ekében ketten 
vonnyák, és a másik módot jelenti: Végy eggget, melléd, eagg Let
töt ; 3 4) kiket, magaddal eggyütt, a háromágú villa példáz ; a fejsze 
pedig és ösztön a harmadik módot jelenti, melly az egyházi bíráké, 
kik a bűnös embert megbüntetik és mint valami ösztönnel serken- 
getik: mellyel ha nem gondol, végre, mint valami fejszével, 
kivágják az excommunikátzióval vagy kiátkozással; melly után 
ollyan lészen mint, a, pogány és a, publikánus.1) Holott vedd 
eszedbe, hogy nem mindenkor szükség ezt n rendet megtartani, 
akkor tudniillik, mikor felebarátunknak vétke közönséges vesze
delmet szerezhetne, vagy sok ártatlanokat elveszthetne, vagy meg
nyomoríthatna : minémfi vétek az árúitatás, tolvajlás, égetés, 
pénznek és leveleknek meghamisítása, eretnekség és egyéb efféle : 
mert az illyen dolgokban nagyobb gondot kell viselnünk a közön
séges jóra és az ártatlanoknak megmaradására, hogysem egy fele
barátunknak hírére-nevére.

Ezt a felebarátunk előmenetelét előttünk viselvén, és ahoz, 
mint őzéihez arányozván, a keresztyéni okosság a dorgálásnak 
minden illendő módgyára megtanít, úgy hogy se felebarátunkat 
meg ne sértsük, se mi ne vétkezzünk. Ez azt ohelekedteti velünk, 
hogy külömb-külömb módon visellyük magunkat, annak álla- 
pattyához szabván chelekedetünket, a kinek javát keressük. Dániel 
próféta minekelőtte megmondotta Nabukodonosornak a. kövotkö- 
zendő nyomorúságot, szép cliendesen beszéllett véle és, a többi 
között, azt m ondotta: Az Isten . . . megjelentette néked, . . .  a mik 
jövendők az utolsó időkben.0) Sz. János apostolról azt írják, hogy 
lóra ült, és úgy kergetett egy ifiat, míg elérte: eggy a régi sz. 
atyák közzűl . . . ment, hogy egy gonosz személyt megtérítene : a 
mi Sz. Ignatiusunk egy világi fő emberrel olly játékot jádzott, 
melyhez semmit nem tudott, hogy valami jóra vihetne: egy szó
val, a keresztyéni szeretet és okosság azt ohelekedteti, a mit Sz. Pál 
mondott maga felől: Mindeneknek mindenné lőttem, hogy minde
neket üdvözítenék.“) Ez megmutattya,

Elsőben, az alkolmatos id ő t: hogy ne dorgállya ember akkor 
attyafiát, mikor húsúit elmével vagyon, és ne szóllyon keze alá, 
hanem megvárja a míg leohendesedik. Mert a dorgálás ollyan 
mint a világosság, melly a fájdalmas szemet megsérti: ollyan 
mint a hideg víz, mellyet ha akkor adnak embernek, mikor a forró
ság rajta vagyon, ártalmas: ollyan mint az olaj, melly a tüzet
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‘) I. Reg. 13, 19. 21. 
2) Matt. 18, 15.

3) Vera. 16.
4) Vers. 17. ·

·'■) Dán. 2, 28.
°) I. Cor. 9, 22.
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inkább felgyulasztya: ollyan mint a jó fkstrom vagy íres ruha,1) 
mellyet ha kemény kézzel tésznek a búsult sebre, többet árt hogy- 
sem használ: ollyan mint a tisztitó szél, melly ha valami tüzes 
edénybe akad, tellyességgel megemészti. Időt kell azért várni a 
dorgálásra, és nem kell hevenyében belékapni. A ruha ha meg- 
sárosodik, meg kell várni, hogy megszáradgyon ; és ha úgy dör
gölik meg, szépen és künnyen megtisztul: de ha az előtt nyúlnak 
hozzá, inkább megrútúl. Nátán Dávidot nem mingyárt feddette 
meg, hanem cliaknem esztendeig várakozott; és igen foganatos volt 
beszéde: egy szóval, akkor használ az orvosság,mikor idejét várják.

Másodszor, szükség, hogy a helyt is megtekintsük: mert 
Urúnk is, a mint mondám, a hol sokan voltak, nem akarta Pétert 
nyilván megfeddeni. Josef pedig, midőn magát a báttyainak meg 
akarta jelenteni, kik eladták és sok bosszúsággal illették volt, a 
szolgáit kiküldötte, hogy senki, idegen jelen ne lenne az egymás 
megismerésében?) Saul is nehéz néven vötte Sámueltől, hogy a feje
delmek előtt dorgálta meg, és azt mondotta nék i: Böehiilly meg 
engem a, népem vénei előtt és az Israel előtt?)

Harmadszor, nagy gondunknak kell lenni a személyekre is, 
kiket megdorgálunk; mert nem minnyájan egyenlő állapatúak: 
az arany és ezüst edényeket kemény kézzel is dörgölhettyük, mert 
vastagok és helyt állanak ; de a kristálüvegekkel ha gyengén nem 
bánunk, elpattannak. A nemes ló, úgymond Seneca, chak a vesz- 
szőnek suhogására is megindúl: a paraszt ló pedig a sarkantyút 
is megvárja és elállya. Az erős étek az öreg embereknek egésséges, 
a gyenge gyermekeknek kész nyavalya és halál.

Azoktól is, a kik megdorgáltatnak, egynéhány dolgok kíván
tainak :

Elsőben az, hogy a dorgálást gonosz néven ne vegyék, hanem 
köszönnyék; és azokat tartsák igaz baráttyoknak, a kik szeretetből 
megdorgállyák: mert, a mint Salomon mongya, a ki szereti az 
oktatást, szereti g tudományt; a ki pedig gyűlöli a dorgálásokat, 
esztelen?) És : Életnek úta az oktatást megőrizőnek; 5) a ki pedig 
a dorgálásokat elhadgya, tévelyeg: *) azaz, ha szintén vétekbe esik 
is az ember, ha a dorgálást jó néven vészi, jó reménség lehet 
felőle, hogy jó útba igazodik : de a ki azt nem kedvelli, semmi 
reménség ninch felőle ; szintén úgy, mint a ki az útat elvéti és 
nem akarja hallani, hogy nem igaz úton jár. Másutt pedig azt írja 
Salomon, hogy az emberre, a ki a dorgálot kemény nyakkal meg-

1) így magyarosítja a «flastrom» 
szót.

2 ) Gén. 45, 1.
ή  I. Reg. 15, ::o.
*) Prov. 12, 1.

5) A Vulg.-ban : Via vitae, custo
dienti disciplinam. Károlyi : A böl- 
cseség megőrizőinek útjok életre 
vagyon.

e) Prov. 10, 17.
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veti, hirtelen veszedelem jő, és ötét nem követi az egésseg.1) Mert, 
a mint Aranyszáju Sz. .János mongya, a dorgálás ollyan a bűnös
nek, mint az orvosság a betegnek: azokáért miképpen hogy a 
beteg, ha megveti az orvosságot, nemcliak bolondul chelekeszik, 
hanem halálának is oka: azonképpen a bűnös ember, megvetvén 
a dorgálást, veszedelmet hoz fejére. Jól értette ezt Sz. Ágoston 
doktor, ki Sz. Jerónymusnak imigyen í r t : Szüntelen kérlek, hogy 
bátorságoson megdorgálly engem, valahol azt szükségesnek látod 
énnékem : mert noha, a tiszteknek pevezete szerént, az anyaszent - 
egyháznak szokásából, nagyobb a ,püspökség a papságnál: mind- 
azáltal sok dolgokban kissebb az Ágoston Jerónymusnál, jóllehet 
a kissebbtől sem kell megvetni a dorgálást. Bizony, még a pogány 
bőlchek is nagyraböchűllötték a dorgálást: mert Plátó, midőn 
eggyet baráttyává fogadott vólna, és az azt kérdette volna Plútó
tól, minémű dologban kedveskedhetnék néki leginkább ? azt 
felelte Plátó : Ha megintesz azokról, a miket nem jól chelekeszem. 
Nagy Sándor egy’szolgáját udvarából kiküldötte, azért, hogy tizen
két esztendeig szolgálván, semmiről meg nem dorgálta. Az attyá- 
ról pedig, Filep királyról, azt írja Plutarolius, hogy egykor a had
ban fogott rabokat kótyavetyére hánták a király jelenlétében; 
kinek a köntöse nem illendőképpen állott: mellyet egy rab eszébe 
vévén, felszóval azt m ondotta: Kegyelmezz meg nékem király, 
mert atyádról rokonod vagyok. Hallván azt a király, megkérdő, 
honnét eredett vólna az a rokonság ? Kinek monda a rab : Meg
mondom titkon, ha közelebb mehetek hozzád: és mikor hozzája 
ment vólna, titok gyanánt azt mondotta néki: Erezd alább a kön
tösödet, mert nem szépen ülsz. És legottan azt mondotta a 
király: Boehássátok el ezt, mert ezelőtt nem tudtam hogy roko
nom és barátom légyen. Melyből kitetszik, úgymond Plutarolius, 
hogy Filep király, mint eszes ember, azt ítélte rokonának és 
baráttyának, a ki fogyatkozásáról megintette. Ha azért azt chele- 
kedte ollyan fejedelem egy rabbal: mit kell nékünk ehelekednftnk 
a minket megdorgáló atyánkfiaival ? Molly példából két jeles dol
got tanulhatunk : I. Azt, hogy a dorgálást ne ehak azoktól vegyük 
jó néven, a kik előttünkjárók ; hanem egyebektől is : mert ha 
chak az előtfünkjáróké vólna a dorgálás, őket kichoda inthetné 
meg, holott ninchen előttökjárójok ? II. Azt, hogy ha jó néven 
vószszük szolgáinktól, hogy megmongyák, hogy a köntös nem jól 
áll rajtunk: sokkal jobb néven kell vennünk, ha valami vétkünket 
megjelentik, hogy abból kimenekedgyünk.

Másodszor, az kívántatik attól, a ki megdorgáltatik, hogy 
minden dorgálást jó néven vegyen: mert ha szintén ok nélkül 
dorgáltatik is meg, a jó akaratot és igyekezetét kell megtekinteni

x) Ibid. 2!), 1.
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és barátságnak kell alítani: mert ha nem szeretne és jódat nem 
kívániiii, meg nem dorgálna. Továbbá, ha a dorgálás keményben 
és súllyosban *) esik is, hogysem mint vélte vagy várta volna, jó 
néven vegye és örömest elszenvedgye; a mint hogy a testi nya
valya ellen a keserű és nehéz orvosságot is bévészszük és eltűrjük. 
Aunakfölötte, hogy akárkitől is jó néven vegye a dorgálást, ha 
szintén tudgya is, hogy a dorgáló hasonló vétekben vagyon, avagy 
nagyobban is : mert az ő vétke nekünk nem á r t ; a, dorgálása 
pedig, ha jó néven vészszük, sokat használ. Vallyon a részeges 
orvos nem jól tanátsollya-e a józanságot ? avagy a beteg nem 
mondhat-e jó orvosságot ? Nem élhet-e az Isten akármi eszközzel 
is ? nem feddbeti-e meg a prófétát is a balgatag szamár által ? 2) 
Végezetre, midőn dorgáltatik, ne mentse magát, se szépíttse, mert 
azzal gyakorta vétkét öregbíti: se ne mongya, hogy jó igyekezet
ből chelekedte ezt vagy am azt; mert a dorgáló nem tudgya az 
igyekezetét, bánom a külső cbelekedetet láttya, és azt dorgállya. 
Ezeket hu megebelekeszik, kétség nélkül a dorgálásnak nagy hasz
nát veszik ; azt, tudniillik, hogy el ne veszszenek, hanem, bűnök
ből ") kitérvén, az örök boldogságban részesüljenek: mellyet 
engedgyen minnyájunknak a kegyes Atyaisten, az ő megfeddhe- 
tetíen szent Fiának érdemiért. Amen.

*) T. i . : keményebben és súlyosabban.
a) T. i. : Bálám szamara megszólalt. V. ö. Nmu. 22, 28—30. 

T. i . : bűnükből.



HÚSVÉINAPI ÖTÖDIK BESZÉD.

(I. Korinth. 5, 7—8.)

Ezekben a napokban az anyaszentegyház köszönti a mái szent 
innepet, mondván: Salve festa dies, toto venerabilis sevo, Qua 
Deus infernum vicit et astra tenet: azaz üdvözlégy, vagy örven
dezz, te szent és minden időben böchűlletes nap, mellyen az Isten 
a poklot meggyőzte és mennyországot megnyerte. Melly köszön
téssel két hasznát jelenti a Kristus feltámadásának, mellyeken 
méltó a keresztyéneknek tellyes szívből örvendezni: első az, hogy 
a poklot meggyőzte és megfosztotta, kiszabadítván abból a fog
lyokat ; és valami a pokolhoz való volt, lába alá tapodta, a bűnt 
megrontván, az ördögöt megzabolázván, a halált megerőtelenít- 
vén. Másik az, hogy a mennyországra vitat nyitott és minden aka
dályokat eltisztított, az ő mennyei szent Attyának eleget tévén és 
őtet megengesztelvén : nékiink pedig erőt adván és módot mutat
ván a boldogságra való bémenetelre. Mind a két dolgot azzal pél
dázta Kristus Urunk, hogy, a mint Sz. Máté írja, a k iporsók fel
nyíltak : és sole szentek testei, kik elaludtak volt, feltámadtak. Es 
kimentén a koporsókból az o feltámadása utóm, a szent várasba 
mentek és sokaknak megjelentek.1) Mert ha feltámadtak, a mint a 
testek a koporsókból: úgy a lelkek a limbusból kijöttek, sőt a lel
kek előbb jöttek ki a limbusból, és a testekbe menvén azokat 
megelevenítették, hogy a koporsókból kijöhetnének ; és így, mind 
a poklot s mind a halált meggyőzték. Hogy pedig a szent várasba 
mentek: azt példázták, hogy a mennyei szent váras nékik meg
nyílt ; mivelhogy igen hihető, a mint másutt mondottam, hogy 
többé azok meg nem holtak, hanem a Kristnssal testestől-lelkestől 
mennyországba mentek. E két dolgon méltó örvendeznünk. És 
hogy hasznoson örvendezhessünk, az anyaszentegyház a Sz. Pál 
mondását adgya élőnkbe eszközül, a mái sz. epistolában: mellyről 
most szóllok. *)

*) Matt, 27, 52. 53.
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I. Megmutatom, hogy főképpen ebben az időben ’) az igasság- 
nak mind a két része kívántatik mitőlünk.

II. E  két résznek rendit megmagyarázóm.
III. Megmondom·, mi okért mondatik a Kristus mi húsvétiinknek.

I. KÉSZE.

A mint hogy Kristus Urunk az ő feltámadásával két dolgot 
chelekedett, a gonoszt elkergette és a jót megnyerte : azonképpen 
Sz. Pál is2) a hívektől két dolgot kíván, tudniillik az igasságnak 
két részét, mellyekről Dávid kétszer is emlékezik, mondván : Térj 
el a gonosztól, vagy távozzál el, és chelekedgyél jót*) mert eggyik 
a másik nélkül nem elégséges. A ki a gonosztól eltér, de jót nem 
cbelekeszik, hasonló a rest szolgához, ki el nem tékozlotta ugyan 
Urának gíráját, de nem is töbhítette, nem kereskedvén véle : és azért 
nemchak elvették tőle a gírát, hanem magát is a külső setétségre 4) 
vetették. A ki pedig jót cbelekeszik, de a gonosztól el nem távo
zik, hasonló a fariseushoz, ki kétszer bőjtölt ugyan egy hétben, ás 
mindenekből dézsmát adott, de minthogy meg nem tartóztatta 
magát a vakmerő ítélettől, meg nem igazíttatott, hanem megaláz
tatok. Ezt a két dolgot kívánnya Sz. Pál is: a gonosznak eltávoz- 
tatását, a régi kovásznak kitisztításával, és a jónak gyakorlását, 
az új tésztává letellek Melly két dolgot azután több szóval ma
gyarázott m eg: és az elsőt gonosság és álnokság kovászának ne
vezte, a másikat pedig tisztaság és igasság kovásztalan kenyerének.

Noha pedig mindenkor szükséges az igasságnak két részét 
egybefoglalnunk, és mindenikben magúnkat gyakorlanunk: mind- 
azáltal az főképpen e mostani időben kívántatik. Mert némellyek 
azt alíttyák, hogy megérik véle, ha a gonoszt eltávoztattyák és 
régi bűnöket6) a gyónás által lerakják, a mellett pedig semmi 
jóban nem foglallyák magokat, semmi aitatosságnak jelét nem 
mutattyák; kik igen megchalatkozuak. Némellyek pedig azt vélik, 
hogy elég nékik, ha valami jót chelekesznek, bőjtölnek, az egy
házba jővén imádkoznak és valami alamizsnát is osztogatnak ; de 
azonban a gonoszt el nem távoztattyák, a régi gonosz társaságot, 
a hamis marhagyűjtést el nem hadgyák; és ezek is megchalatkoz- 
nak: mert mind a kettő szükséges ; a mint mind az írás, s mind a 
sz. atyák nyilván taníttyák.

Az elsőkről, kik, hogy Sz. Pállal szóllyak, mind a gonosságnak 
és álnokságnak kovászával, s mind a tisztaságnak és az igasságnak

‘) T. i.: a húsvéti időben. 3) Ps. 33, 15., 36, 27.
2) T. i . : a húsvétvasámapi sz. 4) Matt. 25, 30.

leczkében. 5) T. i . : bűnüket, bűneiket.
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kenyerével lakoznak, azt alítván, hogy az igasságnak eggyik részé
vel, a mellyet clielekesznek, bépalástolhattyák a másik részt, 
mellyet általhágnak, liallyad mit beszéli a Bőlcli: .1 hamisnak 
ajándékát nem jarallya a Fölséges, se nem tekint a hamisnak áldo
zatira, sem az <> áldozattyoknak sokaságával meg nem engesztelte- 
tik a bűnökért. A ki áldozatot tészen (ez jó) a szegények marhájá
ból (ez gonosz), mint a ki attyának színe előtt öli meg gfiáté) 
Salomon pedig: Az istentelenek áldozati'1) utálatosok az Urnái:') 
Azokáért ha az illyen ember, bizakodván némelly jó chelekedeti- 
ben, azt mondaná: Uram, Uram ! nem a te nevedben prófctál- 
tam-e ? vagy bőjtöltem, imádkoztam, alamizsnáikor!iám: azt 
liallya Urunktól: Távozzatok/ el tőlem, kik hamisságot chelekes-- 
tek!i ) Ezeknek mongya az Úr Isaiásnál: Ne tegyetek többé áldo
zatokat heába; a jó  illattétel utálatosság énelőttem. Az újhóid 
innepét és a szombatot és az egyéb innepeket nem szenvedem, .. . 
a ti újhóldotakat és a ti innepiteket gyűlöli a lelkem ; meguntam, 
megfáradtam azoknak eltűrésében. Es mikor kiterjesztitek kezeite
ket, elfordítom szemeimet rólatok; és mikor megsokasíttyátok az 
imádságot, meg nem hallgatlak.5) Hová lehetnek főbb jó elieleke- 
detek ezeknél: áldozat, innep megszentelése, imádság ? Miért 
nem kedvelli tahát azokat, holott mindenik az ő kiváltképpenvaló 
tiszteletire vágyon, és mindenikét ő parancholta ? Azért, hogy a 
hamisságot a mellett el nem hadták ; a mint ugyanottan jelenti, 
mondván: Mert a ti kezeitek raknák vérrel,") é s : Hamissal;, a ti 
gyüleközetitek.1) És utánna veti: Mosdgyatok meg, tiszták legyetek, 
vegyétek el a ti gondolatitoknak gonosságát szemeim elől; sziinnye- 
tek meg gonoszul chelekedni! 8) a hol nyilván látod, hogy mind a 
a kettőt kívánnya.

A mi a másikat illeti, az is azon mondásból megbizonyúl, 
melyről Sz. Ágoston imigyen beszéli: Az igasság nem egyéb, 
hanem nem vétkezni:9) nem vétkezni pedig nem egyéb, hanem 
a törvénynek parancholattyát megtartani: a parancholatoknak 
megtartása pedig két dologban foglaltatik : hogy semmit azokban 
ne chelekedgyél, a miket megtiltottak ; és mindeneket igyekezzél 
bétellyesíteni, a miket megparancholtak: mert az,1“) a mit a zsol
tár mond: Távozzál el a gonosztól, és chelekedgyél j ó t ; u ) ha a 
gonosztól eltávozol, és jót nem ehelekeszel, a törvénynek által-

') Kecli. 34, 23. 24 
*) T. i . : áldozatai.
3) Prov. 15, 8.
4) Matt. 7, 23.
5) Isai. 1, 13—15.
6) Vers. 15.
7i \ 7 „ „ „  1 Q

K) Vers. Ki.
“) A pogány költő meg így : 
«Virtus est vitium Ingere.» 

Hor. líp. lib. 1. ep. 1. v. 41. 
*“) T. i. : az az, v. ez az. 
u ) Ps. 36, 27.
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hágója vagy: melly nemchak a gonoszoknak megútálásával tel- 
lyesíttetik bé, hanem a jóknak inegchelekedésóvel is. Es nemchak 
az parancholtatik néked, hogy a ruliást meg ne foszszad ruháitól, 
hanem hogy a ruhátalant is béfödözzed ruháiddal. Hasonlóképpen 
beszéli Aranyszáju Sz. -János is : Nemchak a latorságnak cheleke- 
dése, hanem a jószágos chelekedetektó'l való megszűnés is megbün
tetted bennünket: mert a kik az éhezőket nem táplálták és a 
szomjuhozókat nem itatták és a mezítelent meg nem ruházták, 
nem azért hogy loptak, vagy hogy fösvények voltak, vagy hogy 
másnak jószágába kaptak, hanem hogy alamizsnát nem adtak, az- 
okáért meghalhatatlan büntetésnek és véghetetlen gyötrelemnek 
adattanak. Melyből megérthettyük, hogy nem elég az üdvösségre 
a gonosztól eltávozni, ha azzal eggyütt nem lészen a jó cheleke- 
det is. Hasonlóképpen beszéli másutt is, és szép példákkal megbizo- 
nyíttya mondását: A jót nem chelekedni a gonosságnak némelly 
része, mert az restség és tunyaság : a restség pedig a gonosságnak 
része, sőt nem része, hanem minden gonosságnak oka és gyökere, 
mert sok (/(másságot tanított a hwolkodds.1) Azokáért őrizkednünk 
kell, hogy bolondul ne kérdezkedgyünk arról, minémű helye 
lészen annak, a ki semmi jót nem chelekedett: mert semmi jót 
nem chelekedni, annyi mint gonoszt chelekedni. Kérlek, mondd 
meg nékem, ha olly szolgád volna, a ki se nem lopna, se nem 
szitkozódnék, sem ellened nem szóllana, se nem részegeskednék ; 
de mindazáltal mindenkor hívolkodnék, és semmit azokban nem 
chelekednék, a mellyekkel tartozik a szolga az ő Urának: nem 
vernéd-e meg ? nem úgy bűntetnéd-e, mint gonosz szolgát ? De 
lám semmi gonoszt nem chelekedett ? Úgy vagyon, de azzal tött 
kárt, hogy hívatallyában el nem járt, és a mivel tartozott, azt meg 
nem cholekcdte, hanem elhenyélte és elmúlatta.

II. KÉSZE.
De azt is vedd eszedbe, hogy Sz. Pál az ő mondásával e két 

rész között azoknak rendit is megjelenti: és elsőben azt kívánnya, 
hogy kitisztíttsuk az ó kovászt, azután pedig, hogy új tészták 
legyünk : elsőben, hogy ne lakozzunk a régi gonosságnak és álnok
ságnak kovászával, azután, hogy lakozzúnk a tisztaságnak és igas- 
ságnak kovásztalan kenyereivel. Hasonló rendet szabott Dávid is, 
mind a két helyen,3) és elsőben azt kívánnya, hogy a gonosztól 
távozzunk el, azután pedig, hogy jót chelekedgyünk. Illyen módon 
szóll az írás sok egyéb helyeken is. És hogy a többiről ne emlé
kezzem, eggyütt Sz. Pál igen szépen beszéli: Vessük el, úgymond, 
a setetség vhelekedetit, és öltözzünk fe l a világosságnak fegyverébe;

') Eccli. 33, 29. ”) A melyeket e beszéd első részének elején idézett.
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mint nappal tisztességeden já r ju n k; nem tobzódásokban és részeg
ségekben, nem az ágyasházakban és szemtelenségekben, , nem a 
visszavonyásban és írégységben: hanem öltözzünk fel az Ur Jésus 
Kristusban.1) Melly mondás, adná Isten, hogy/ ollyan gyümőlchöt 
termene mibennünk, a mint valaha Sz. Ágostonban term ett: 
kiben, midőn a testnek és léleknek, a tisztátalanságnak és tiszta
ságnak nagy pőre és harcza volna, és őmaga elégséges nem volna 
azoknak ügyét megítélni, minden pörpatvarnak szépen végét sza
kasztottá ; a mint őmaga megírta : 2) úgy hogy, mihelyen azt meg
olvasta, minden testi kívánságoknak búlchút ado tt; és az Isten
nek segétő malasztyával a tiszta életben nagy gyönyörűségessen 
végig megmaradott; mellyet azelőtt igen nehéznek, sőt lehetet
lennek tartott.

Melly Sz. Pál mondása, hogy mibennünk is foganatos légyen, 
abban két igét kell jól eszünkbe vennünk, mellyeknek nagy ereje 
vagyon. Mert, midőn a gonosznak eltávoztatásáról szóll Sz. Pál, 
nemchak azt kívánnya, hogy a sötétségnek chelekedetit imígy- 
amúgy letegyük, mintha ismég fel akarnók venni, hanem ugyan 
elvessük, úgy hogy soha többé azokra ne térjünk : midőn pedig a 
jónak clielekedését ajánlya, nemchak azt kívánnya, hogy a vilá
gosságnak chelekedetit és a Kristust akármiképpen illessük vagy 
kezünkbe vegyük, mintha ismég akármellv künnyen le kellene 
tennünk, hanem hogy, mint a jól hozzánk szabott ruhát, reánk 
vegyük és azokba öltözzünk. A Kristusba pedig az öltözik, a mint 
Sz. Tamás magyarázza, a ki a Kristust követi. M ert: I. Aliképpen 
hogy az embert az öltözet környűlvészi és bófoglallya, és annak 
színe alatt vagyon és láttatik az em ber: azonképpen abban, a ki 
a Kristust követi, chak a Kristus és az ő őltözetinek színe, azaz 
az ő szentsége és magaviselése láttatik. A Kristusba öltözni, úgy
mond Aranyszáju Sz. János, semmi nem egyéb, hanem az, hogy a 
Kristus mibennünk a szentség és kegyesség által mindenfelől tet- 
tetes légyen. Mert a felöltözött ember annak láttatik, a mibe őltö- 
tözött. Azokáért láttassék és tessék mibennünk a Kristus. II. Mi
képpen hogy az öltözet az egész testünket befödi: azonképpen a 
Kristus jószágos chelekedetinek minden mi chelekedetinkre el 
kell érniök, hogy azokat felékesíttsék, és mi a Kristust mind beszé
dünkben, s mind egyéb magunkviselésében kiábrázollyuk. III. A ki 
a ruhába felöltözik, nem annyira érzi annak terhét, mint a ki, 
egybekötve, ölében vagy a vállán hordozza: azonképpen, a ki a 
Kristust nemchak elméjében, mintha békötözve volna, hordozza, 
hanem ugyan chelekedetivel és követésével magához kapchollya 
és övedzi, semmi nehességét nem érzi a Kristus jószágos cheleke
detinek. IV. Miképpen hogy a szép ruha nemchak béfödi az embert,

Kom. 13, 12-14 . 2) T. i . : «Confessiones# czímű művében.
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hanem ékesíti i s : azonképpen a Kristusnak jószágos chelekedeti 
fölötte igen ékesítik az embert, és mind Istennél, s mind embe
reknél kedvessé tészik.

Kérdené valaki: Mi okért kell elsőben a gonosztól eltérnünk, 
és azután a jót chelekednünk ? Felelet: Azért, hogy két ellenkező 
dolog eggyütt nem lehet; és, a mint Salomon mongya, a gonosz
ában'} leiekbe a bolcheség be nem megyeit, sem nem lakik a bűnök 
alá vettetett testben; mert a fegyelemnek szent lelke fa ttya  a tet- 
tetőt, és megvomza magát az értelem nélkül való gondolatoktól.1) 
Sz. Pál szépen szóll o dologról, ki magáról is tanulhatott: mert 
Urunk elsőben azt mondotta néki: Saule, Saule, miért üldözsz 
engem ! a) Mintha azt mondotta volna : Szűnnyél meg az istente
len üldözéstől, és annak engedvén Saulus, úgy mondotta: Uram, 
mit akarsz, hogy cltelekedgyem '1s) És úgy küldetett _ Ananiáslioz, 
hogy az életnek parancholattyát megtanulná tőle. így tanulván 
azért magáról Sz. Pál, azután mondotta: Michoda részesülése 
vagyon az igasságnak a hamissággal '1 Avagy michoda társasága a 
ciltígossáynak a setét.séggelf Michoda alkotása vagyon pedig Kris
tusnak a Béliállal '!■4) azaz valamíg a hamisság ki nem irtatik, 
addig az igasság bé nem plántáltatik : valamíg a setétség el nem 
távozik, addig a világosság nem fónyeskedik: valamíg a Béliál ki 
nem fizettetik, addig a Krístus bé nem fogadtatik. Mert miképpen 
hogy új házat nem építhetni, mígnem a régit elrontyák ; sem új 
fát nem plántálhatni, mígnem a régit kivágják; sem új ruhába 
nem öltözhetünk, mígnem a régi rongyot levettyük : azonképpen 
a jószágos chelekedetben senki részes nem lehet, míg a gonos- 
ságnak búlchút nem ád és abból ki nem tisztül.

Más oka is lehet: mert a gonosznak kigyomlálása nehezebb, 
hogysem a jónak béplántálása: azokáért a ki a nehezbet véghez 
viszi, a könnyebbnek hamar szerét teheti. Egy fő lantos afféle 
tanítványoktól, a kik azelőtt más mesternél tanúltak, két annyi 
fizetést kívánt; és okát is ad ta : mert több múnkája volt abban, 
hogy arról elszoktatná a mit nem jól tanúltak, liogysem abban, 
hogy újonnan jól megtanítaná. És talám ez az oka, hogy midőn 
az Isten Jeremiást a nép tanítására küldötte, nemchak a meg-

*) A Vulg.-bat) : Iu malevolam 
animam non introibit sapientia, 
nec habitabit in corpore subdito 
peccatis. Spiritus enim sanctus 
disciplinae effugiet fictum, et aufe
ret se a cogitationibus, quae sunt 
sine intellectu. Sap. 1, 4. 5. 

s) Act. 9, 4. 
s) Vers. ii.
*) A Vulg.-ban : Quae ..  . parti

cipatio justitiae cum iniquitate ? 
Aut quae societas luci ad tenebras ? 
Quae autem conventio Christi ad 
Belial? II. Cor. 6, 14—-15. Káro
lyi : Micsoda társasága vagyon az 
igazságnak a hamissággal ? És 
micsoda egyesülése vagyon a  vi - 
lágosságnak a setétséggel ? És m i
csoda ügyessége vagyon a Krisztus
nak a Béliállal?



mondott rendet adta eleibe, hanem az elsőnek *) nagyobb nehéz
ségét is mutatta, többet kívánván arra, hogysem a másikra,1 2 *) 
mondván : íme, az én igémet a te szádba adtam; íme, ma téged a 
pogányákon rendeltelek és az országokon, hogy gyomlálly és ronts 
és veszess és hánny és építts és plántáiig; ) az elsőre négyet kíván
ván, a másikra kettőt,4) és jelentvén, hogy az elsőhöz több munka 
kell, hogysem a másikhoz; a mint szépen magyarázza Cassiánus, 
és igaz okát is jelenti: tudniillik, hogy a vétkek többen vannak ; 
mert minden jószágos chelekedet ellen két vetek harczol, és mivel
hogy a jószágos chelekedet középúton jár, eggyik vétek jobbkéz- 
feló'í ostromollya, a másik balkézfelő], úgymint: a reménséget a 
vakmerő bizakodás és a kétségbeesés, az adakozást a tékozlás és a 
fösvénység.

III. RÉSZE.

A megmondott két dolgot pedig mi okért kívánta légyen 
Sz. Pál, őmaga megjelentette, mondván : Mert a mi húsrétünk a 
Kristas megáldoztatott: 5) azaz, minthogy a Kristus miérettünk, 
mint a húsvéti bárány, megáldoztatott, és úgy váltott meg min
ket, a húsvétnek inneplését ajánlotta nekünk. Ázokáért mint a 
zsidók, az ő liúsvéttyeknek megáldozása után, hét nap éltek 
kovásztalan kenyérrel: mi is a Kristusnak áldozása után, lélek 
szerént, a kovásztalan kenyerek innepét megtartsuk, és kovász 
nélkül legyünk, azaz tiszták; és kovásztalan kenyérrel óllyünk, 
tiszta életben maradván hét napig, azaz a mi tellyes napjainkban ; 
mert hét nap között forog el tellyes életünk: abban pedig min
denkor hálaadással .megemlékezzünk a mi Húsvéti Bárányunknak 
velünk tött irgalmasságáról, akaratiunkat akarattyálioz szabván; 
mert az ő drága szent vérével váltattunk meg, a mint Sz. Péter 
int bennünket, mondván: Félelemmel forgolódgyatok a ti életetek
nek idején ; tudván, hogy nem megveszendő aranyon vagy ezüstön 
váltattatok meg,. . .  hanem a Kristusnak, úgy mint, makula nélkül 
rabi és ferteztetetlen báránynak drdgalátoa vérén.*)

Nem ok nélkül nevezi pedig Sz. Pál a Kristust mi bús véti 
bárányunknak, hanem sok jeles hasonlatosságokért, mellyek azok 
között találtatnak: I . A zsidók az ő liúsvéttyeket közönségeskép
pen az első holnapban, nisánban, áldozták ; melly a mi bőjtmás- 
havunk: ugyanazon holnapban áldoztatott meg a Kristus is.

1) T. i . : «a gonosznak kigyom
lálása», a m int fennebb említette, 
értendő alatta.

2) T. i . : «a jónak béplántálása»,
m int fennebb mondta, értendő.

s ) Jer. 1, í). 10.
‘) T. i . : hogy építsen és plán· 

tál jón.
'5) I. Oor. Γ», 7. 
e) L Pet. I, 17 — 19.



1II. A húsvétet a hónak tizedik napján szerzettek meg, a tizen
negyedikén megáldozták: Urunk is azon hónak tizedik napján 
ment Jerusálembe, tudniillik virágvasárnapon, nagy örömmel ós 
pompáival; negyed nap azután, a végvacliorán, áldozta magát az 
óltáriszentséghen ; és azon nap fogták meg, hogy halálra adnák ; 
és úgy másnap áldozta magát a keresztfán. III. A báránynak má
kul# nélkül valónak, hímnek ós esztendősnek kellett lenni: a 
Kristus is makula nélkül való vólt, a mint Sz. Péterből hallók, 
h í bánt nem e.helekedett, nem álnokság nem találtatott szájában.1) Hím 
vólt, az ő bátorságáért és erősségéért; és vas vesszővel rontya meg 
az ellene tusakodókat. Esztendős vólt, mert idejének legjobb korában 
áldoztatott meg érettünk. IV. A húsvétet az Israel fiainak minden 
sokasága áldozta, estvefelé : a Kristus halálát is minnyájan kíván
ták a zsidók, kik azt kiáltották, hogy felfeszíttse Pilátus, ós estve
felé hóit meg, s az időnek utolsó részében vagy a világnak8) utolsó 
idejében, ós, minthogy az ő halála vólt a mi megszabadulásunk
nak oka, estve sok betegeket gyógyított meg. V. A húsvétet hold
töltére áldozták a tavaszi aequinoctium után, midőn a nap az étsza
kát meg kezdi haladni ós a világosság növekedik: a Kristus az ő 
halálával az egész anyaszentegyházat, melly a hóidhoz hasonlít- 
tatik szépségéért, megvilágosította ; ós az ő halála után kezdette 
az igasságnak világossága meghaladni a bűnnek sötétségét, ós az 
új-testamentomnak fényessége az ó-testamentomnak homályos 
árnyékát.

De lássuk már azt is, mi végre áldozták a zsidók húsvétet; 
és mit parancholt arról nékik az Isten ?

Először: Vegyenek, úgymond az Isten, annak véréből, és tegye
nek mind a két ajtómellyékire és a felső küszöbire a házaknak, a, 
mellyekben azt megészikd) A Kristus véréből mind a két ajtó- 
mellyékéro tészünk, midőn a Kristus szenvedését szívünkben for- 
gattyuk a hit által, ós szájunkban a vallástétel által, mert szívvel 
hiszünk az igasságra, szájjal lészen pedig a vallástéted az üdvös
ségre.*) A felső küszöbre pedig, mikor szívünket felemellyük a 
mennyei dolgok reménsógóre a Kristus szenvedésének érdeme 
által. Az a vér jel vólt, hogy a melly házon azt látná a pusztító 
angyal, azt ne bántaná ; a többiben pedig az elsőszülötteket meg
ölné : azonképpen valakin nincli a Kristus vérének érdeme, el 
kell annak veszni; a kiken pedig vagyon, üdvözölnek. Nem szű
kölködött ugyan az angyal afféle külső jel nélkül, mert tudta és 
látta, melly házakban ették a zsidók a húsvétet: de azt akarta az 
Isten, hogy . a megszabadulást a jel által várnák és vennék a zsi
dók ; az ártatlan báránynak példázásáért, ki az ő vérével szaba
dít meg mindeneket az Isten haragjától és az örök haláltól. Az-

‘j I .  P é t . 2, 22 . ‘2) T . i . : a  v i lá g o s s á g n a k . 3) E x o il . 12, 7. 4) K o m . 10, 10·
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okáért azzal a jellel, homályoson, azt vallották a zsidók, hogy 
őket a Messiás vére szabadíttya m eg: és azért kellett megkenni 
vagy hinteni az ajtó mellyékit a felső küszöbbel,1) mert azok a 
keresztet példázták, a mint Sz. Cypriánus írja. Ezekielnél is azt 
olvassuk, hogy az Isten azt parancliolta az angyalnak, hogy min
deneket megöllyön azokon kivűl, a kiken a «than» bötűnek jele 
vo lt; melly formájával is a keresztet példázza.“)

Másodszor: Azt parancholta az Isten, hogy a báránynak tűz
nél sült húsát megegyék és kovásztalan kenyereket vadsalátával; 
és hogy se nyersen, se vízbe főttet abból ne ennének: a fejét, 
lábaival és bélével megennék; és semmi abban reggelig ne ma
radna ; ha pedig megmaradna valami, tűzzel égetnék meg. Ezek 
mind példában történtek ; m ert: I. A Kristus szenvedéséről nem 
kell az emberi okosságnak világosságával elmélkedni; hanem a 
hitnek homályosságában kell hinni, hogy a megfeszíttetett Kristus 
botránkozás ne légyen nálunk, mint a zsidóknál; vagy bolondság, 
mint a pogányoknál.8) II. Nyersen észi a Kristus szenvedését., a 
ki a Kristust chak embernek véli; vízzel főzi, a ki emberi ítélettel 
fontollya : és ezeknek nem használ. Tűznél süti pedig, a ki Kris- 
tusnak lángoló szeretetit szemléli, mellyel magát áldozta érettünk 
a keresztfán: mert a báránt is kereszt módra sütötték, a mint 
Sz. Justinus' mongya; mert liosszattában általnyársolták és a 
lapoczkáin más nyársat vontak által rajta. A Kristusnak a keresz
ten semmi vize, azaz semmi nyugodalma, vagy bívesítóse nem 
vólt, sem vigasztalása a kínokban: hanem a fájdalom és a szere
tet tellyességgel megsütötte és megszáraztotta. Azokáért a zsidók, 
a kik tagadták a Kristus istenségét, és nyersen, vagy bötű szerént 
értvén a mit az írás jelent a Messiás országáról és dichőségéről, 
neminéműképpen nyersen ószik a Kristust: az eretnekek pedig, a 
kik minden titkait emberi elmével akarják fontolni és vizsgálni, 
vízbe főzik, mivelhogy minden emberi okosság és tudomány áll
hatatlan mint a víz. A keresztyének pedig, józanon és aitatossan 
elmélkedvén azokról, és azoknak elmélkedésével a hitet és szere- 
tetet gerjesztvén magokban, és a Kristusnak szorgalmatoson szol
gálván, sütve észik a Kristust; a mint Sz, Gergely magyarázza. 
Továbbá, a fejét, lábaival és bélivel eggyütt kellett a báránnak 
megenni: mert az egész Kristust, és valamit az anyaszentegyház 
tanít felőle, hinni kell; és a hitnek chak egy ágazattyát vagy 
czikkelyét sem kell megvetni: és azért is egésszen kellett a bárány-

’) T. i. : együtt. A pún írásban is a «tau» olyan,
2) A «tau», a héber ábécze utolsó mint a kereszt. V. ö. Ezecli. 9,

betűje, keresztformájú ; a kereszt 4. 6. 
jele a régi egyptomiaknál és egyéb ;‘) I. Gor. 1, 23. 
régi népeknél az életet példázta.
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mik maradni; mert főképpen azok a tagok sültek meg, azaz szen
vedtek a Kristnsban, tudniillik a feje a töviskoronától, a lábai a 
szegektől, a belső részei, vagy a szíve, a bánattól, szánakodástól 
és hozzánk való szeretettől. Végezetre, lia mi megmaradott a 
bárányban, azt tűzzel meg kellett égetni: mert a mit a Kri«tus
nak szentséges titkaiban nem érthetünk, azt a Szentlélek hatal
mának alázatossan raegtavtyuk; a mint Sz. Gergely írja.

Harmadszor: Azt paraucliolta az Isten, hogy kiváltképpen- 
való czeremóniákkal ennék meg a báráut, mondván : Azt palit-/ 
ekl,éppen eijj/étel; inét): A li regéiteketJélöredzélek, At táruló!,· kiha
lókban Ιά/ι/ηι, páirztílokál kezetekben tártnál, ex xietre ee/t/eteké) 
Ezek is mind példában történtek: mert a ki hasznoson akar a 
Kristus szenvedéséről elmélkedni, a testi gyönyörűségtől, és fő
képpen a bujaságtól megtartó/,tussá magéit, sőt testet sanyargassa ; 
és ezért eleitől fogva a keresztyének lmsvét tájban testüket inkább 
sanyargatták, hogysem egyéb időkben, főképpen a negyvennapi 
böjttel, és Sz. Bornárd azt írja, hogy a nagyliétbon minden keresz
tyének, ogyébhaj szokás kívül, gyakorijaik az aitatosságot, követik 
az alázatosságot és magokviselésében a megért erkőloliöt meg- 
mutattvák, hogy a szenvedő Kristnssal láttassanak cggyntt. szen
vedni avagy őrajta szánakodui. Mert kiehoda olly aitatatlan, a ki 
töredelmességet ne erezzen ? Kiehoda olly kevély, hogy magát 
meg no alázza ? Kiehoda olly haragos, hogy meg ne bochásson ? 
Kiehoda olly kinyi«, hogy ne bőjtöllyön ? Kiehoda olly gonosz, 
a ki ponitentzhít ne tartson e napokban? Aranyszáju Sz. János 
is hasonlóképpen beszéli, és azt mongva, hogy a hívek azok által 
tisztelik azt a, szent hetet. Akkor sarut kell lábunkon viselnünk, 
hogy valami vétekben meg ne ütközzünk; a pálezát kezünkben 
kell tartanunk, hogy a gonosz társaságot és az ördög kísérletit 
elkergessük, és magúnkat azoktól megoltalmazzuk: és sietnünk 
kell, futván az Ur parauehólaidnak éltéin2) és a mennyei hazánkat 
óhajtván, melyre nekünk utat nyitott a Jesus.

Végezetre, mintha mind ezeknek okát akarta vólua adni az 
Isten, azzal fejezte hé : Mert ez az Urjazéja") (azaz általmonetelo). 
Ex állal me; tffek Ιύ/yrptux földén azon éjjelé) Altalment a zsidók 
házán, megkímélvén őket; éiltalment az egyiptziusok házán is, 
megölvén minden olsőszdlöt tokét. Ezen kívül más két általme- 
uetel is volt, a Verestengeren és a Jordánon, és azután jutottak 
a, zsidók az ígéret főidébe: üzemképpen a Kristus halála által 
mentünk elsőben által az Isten haragjából az ő kegyelmébe, mert 
ő eleget tévén az Attyának, megengesztelte őtet nékünk ; másod
szor, a bűnnek állapattyábói általkőltöztünk az igasságnak álla- 
pattyára a koresztségnek vize által és a penitentzia által, mellyek-

Ki

K Jíxod. 12. I I. “) T. i . : útján. '”) Kár.:  páskbája. ') Exod. 12, I I .  12.
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nek erejök a Kristns szenvedésétől származik; mellvekután a nyo
morúság völgyéről általmegyünk, mellyet Egyiptus példázott, az 
örök boldogságnak nyugodalmára, mellyet az ígéret földe példázott, 
és ezt is a Kristns szenvedése szerzetté. I )o azt sem kell elhall
gatnunk, hogy a húsvéti báránynak chontyait meg nem kellett 
törni. Mellyet Sz. János arra magyarázott, hogy a Ivristus szárait 
meg nem törték a keresztiéin, noha a véle felfeszíttetett tolvajokét 
megtörték. Az pedig azt jelentette, hogy a Kristusnak ereje és 
méltósága meg nem romlott a szenvedés által, hanem eliak a 
teste : sőt az ő szenvedése áltál mindenütt kihirhodett az ő nagy 
ereje és bőlchesége: mert a megfeszíttetott Kristus a ki-mtti
los zsidóknak és a ijömjöknek az Isten ereje és az Isten ből- 
cheségo.1)

Mondám nem régen, hogy Hz. Pál azért kívánnya, hogy 
kitisztíttsuk az ó kovászt és új tészták legyünk, mert a mi hús
véti bárányunk, a Kristns, mogáldoztatott; és miképpen hogy a 
zsidók az ő húsvéttyöket kovász nélkül való kenyérrel öt-ték: 
azonkóppen illik, hogy mi is előttünk hordozván és elménkben 
forgatván a Kristns áldozattyát, mellyel minket, a bűnhői kitisz
tított, tiszta életet, visellyünk és a bűnnek kovászába ne egyeled- 
gyünk. De ugyanazon mondásban más okot is találunk, tudniillik, 
hogy a húsvéti báránynak vétele ós étele után, azaz az óltéiri- 
szentség után is, tiszta életben foglallyuk magúnkat. Mert noha a, 
húsvéti bárány, azért hogy az áldozatra megöletett, a Kristns 
áldozattyát példázta, midőn a keresztfán vérét, ontotta és lelkét 
k iadta: miodazáltal, a kovász tálán kenyérhez képest, és hogy a 
húsvéti báráiit meg kellett enni, az óltáriszentségben való áldo
zatot példázta; melly vérontás nélkül lészen ós eledelül vétetik. 
Azokáért midőn Sz. Pál a húsvéti bárányról emlékezik, az óltári- 
szentséget is érti ra jta ; a mint a sz. atyák magyarázzák, Hz. Cypriá- 
nus, Sz· Gregórius Nazianzénus, Aranyszáju Hz. János és többen 
is. Azért mondotta Sz. András apostol is Aegóas tiszttartónak, 
a mint az ő életében olvassuk: En mindennap áldozom a inakula 
nélkül való báránt, kinek húsát minekutánna az egész nép őszi, 
mégis a megáldoztat ottbárány egésszen és elevenen marad. Az 
anyaszentegyliáz is azért olvastattya ezt az epistolát a mái szent 
húsvét napján, mellyen minden hívektől kívánnya, hogy egyenek 
a húsvéti bárányban, melyben az első hívek minden nap öttek, 
a mint Hz. Pál jelenti, és azért mongya, hogy a híveknek tiszta 
életet kell viselni, kik ollyan tiszta eledellel élnek.

Sok jeles hasonlatosság is vagyon a húsvéti bárány és az 
óltáriszentség között, melyből könnyű megérteni, hogy arról 
emlékezett Sz. P á l; főképpen minthogy az eledelről szólj, és azt

Ú I. Oor. 1, 24.
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kívánnya, hogy a. tisztaságnak és igazságnak kovásztalan kenyeró- 
vel éllyünk.

Első hasonlatosság az, hogy, a m in t azelőtt is jelentem , a 
molly nap a Lmxvótet tartott:!,k a zsidók, azon nap szerzetté Urúnk 
az óltáriszontségot. Π . A lnísvótet ostve vagy éjjel ö tték  m e g : *) 
a Kristuxt testi szemeinkkel nem  láttvuk az óltáriszentsr'gben, 
hunom a, hitnek homályosságával megelégszünk. III. A húsvétet 
cliak a, környűhnotélt zsidóknak volt szabad m eg en n i: az óltári- 
szentséggel ólaik a m egkeresztelt híveknek szabad élni, és a ki a 
bűnnek borét a ponitentziának késével olmettszi. IV. A húsvéti 
báráiit kovásztalau kenyérrel és vadsaláitával ö tték : az oltáiri- 
szentséghez töredelmes szívvel és tiszta lelkiism érettel kell járulni.
V. A húsvéti báránynak m inden részeit m ogö tték : az óltáriszent- 
ségben az egész Kristus vétetik, testével, vérével, leikével és 
istenségével oggyiitt. VI. A húsvétet sok házakban ö tték : a Kris
tus az óltár, szentségben sok helyeken áldozta tik  és vétetik. 
VII. Nem volt szabad a, húsvéti bárányból valami részt a, házból 
k iv in n i: az óltáriszeutséget nem  illik azokkal közloni, a kik az 
anyaszentogyluíz kivú'l vannak, tudniillik  a pogányokkal, zsidók
kal, eretnekekkel. VILI. A ki a húsvéti haránt, ötté, veséit, fel - 
övedzette : a ki a K ristust az óltáriszentséghen vészi, a fajtalan 
losti gyönyörűséget inegzabolázza, testé t sanyargatván; a m in t 
Sz. llergely mongya. IX. A lei a húsvéti harán t ötté, piílczáját 
kezében ta rto tta  és saruit, lábaiban, jelentvén, hogy ú tra  készült: 
a ki az óltúriszentséggel él, meggondollya, hogy az a szarándo- 
kokuak és a más világra menőknek ú ti eleségök, azokáért a botot 
kezében tartsa és saru it lábaiban, azaz m únkálkodgyék és m in 
den fáradságot, felvegyen, hogy az örök boldogságba juthasson, 
így ívja Sz. Paulinus, hogy Sz. Ambrús, halálához közelgetvén, 
a v em lla i Honor,itus püspöktől az oltáiriszontséget magához 
vette, m int úti olosóget. Aranyszáju Sz. János pedig azt írja, 
hogy lia e világból kimúló em ber az óltáriszonfségben tiszta  lelki- 
ism erettel részesül, a lelkét az angyalok, m in t drabantok, az égbe 
vi zik. Ezért nevezik a sz. atyáik a halhatatlanság orvosságának : 
mert, annak ereje által nem ehak a lélek üdvözűl, hanem  a test is 
a halálból dichőségre tám ad fel. X. A húsvéti báiránt sietve ö tté k : 
az óltáriszentséghen nem  annyira kell a gyönyörűséget keresni, 
m int a táplálást és az Isten  parancholatinak u tán") való janishoz 
szükséges erőt, hogy a m ennyei hazánkba siethessünk. XI. Mivel
hogy az egyiptziusoknak elsőszülöttei nem  öttok a húsvéti bárány
ban, megholtak : a ki az oltáiriszentséggel nem  él, élete nem  lészen, 
hanem örök habi,Hal hal meg, a m in t Urúnk m ondotta. Ezek így 
lévén, meggondold keresztyén ember, hogy az á rta tlan  bárány-

‘J | T . i . : litjáu).
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nak vérével váltattál meg, és annak testével és vérével tápláltatok 
és nem iném űképpen *) az o n 2) testté és vérré lészesz, melynél nem 
tudom  mi lehetne böchfílletesb és méltóságosb dolog. Gondold 
meg azt is, minémví háláadással tartozol Hlyen nagy jótéteményért, 
hogy annak m inden időben és m inden helyen megfelelhess ; tu d 
ván, hogy ha azt clielekeszed, napról-nnpra több és nagyobb ma- 
lasztnak elvételére,alkolm aztiitod m agadat és nagy sok lelki kin
őhet gyöjtlietsz. Úgy viseled azért életedet, hogy azon haránt;, 
míg ez árnyék világon élsz, szelídségében, ártatlanságéiban, hasz
nos voltában kövessed ; a más világon pedig díchérhesd örökké, 
m ondván : A  B á r á n y n a k  á l d á s  á s  t i s z t e l e t  á s  d i c h ö s á y  á s  h i d a l o m  

m i n d  ö r ö k k ö n  ö r ö k k é . 3) Amen.

) T . i. : v e le . b T . i . : u g y a n a z o n . " i Λ) X )c.  Γ>, I



SZÓTÁR.
A

( ih r á z a t : aroz, Ionná, természet, testalkat. A Vulg. «habitus» szavát 
(Philipp. 2, 7.) is fordítja vele. V. ö. Nyelvőr, fl . 53t. XVI. 334—90. 
V. ő . :

«('smélt ábrázatot inasamról letűnnék.»
(h j ö w j y . Mur. V. TI. 170.

«Sovány is, halvány is volt az ábráz at ja.»
A r .  Toldi, VLI. 9.

A  h u i  c u s i s  : így hívja Alphonsus Tostatus középkori, jeles tudóst, ki Spa
nyolországnak Avila (lat. Ahula) nevű városában püspök volt. Nem 
tudni, biztosan sem születésének, sem halálának idejét; körülbelül 
1454-bon halt meg. Sokat ír t ;  munkái közűi kivált bibliamagyará- 
zatai voltak híresek. V. ö. Oh. G. Jöeher, Oompendiöses Gelehrten- 
Lexikon, Leipzig, 3. kiad. II. 155S. 

a d m i n i s t r á t ö r : a szász fejtideiem v. lierezeg, egyike a hét választónak 
és interregnum idejében a császár egyik helytartója. 

a d n i  m a f l á t  c m / l i c : . : csatlakozni, szegődni. V. ö. :
«Adá magát annak a tartománynak egy lakosához.»

K á r .  bibliaford. (Luk. ev. 15, 15.)
A t l r i a n u s  B a r l a n d n s : t. i. Hadrianus, németalföldi tudós és iró, megh.

1542-ben. V. ö. Oh. G. Jöclier, Comp. Gél.-Lexikon, 3. kiad. I. 330. 
á t  fi) a s h  ár. : hálószoba, házasok ágya.
a i i a t a t l a n  : áhitat v. áj tatosság nélkül való, áhitatlan, nem ájtatos. 
akadék: akadály, e szóval is él. V. ö. Nyelvőr, V. 148—50. 
a k d ír  in  c h f j e i é :  akármerre. Sz. Moln,
alachonh ; alacsonyai)!), csekélyeid). Ma is mondják : kevésbé, kevesbít, 

különb, öregbít, öregbíilés stb.
alattam-, alattad-, a l a t t a c a l á  s t h . : alattvaló ; subditus. V. ö. Simonyi 

Zs. A m. ny. II. <S2—<S3,
a la t t< u n h a n  : hallgatagon, szótlanul; tacite, tecte. Sz. Moln. 
a u h a t d s d i f )  : alacsonyság, kisebbség, alárendeltség.
a l á z a t o s o n : humiliter, modeste. A Királyhágón túl ma is úgy mond

ják. V. ö. Nyelvőr, I. 152. IX. Idd. 
almjon: írja balcyon-nak is ; a közönséges jégmadár, alcedo hispida. 

Linn. A csend és nyugalom képe, mert mikor fészkét rakja, a ten
ger nem háborog.

á l d o m á s :  áldás. V. ö. hallomás, kéremés; e két szóval is él. V. ö. 
Nyelvőr, HL 233. 451. V. ö .:



«Az erősség sem utolsó áldomása,
Kivel Tholtli Miklóst régen ő megáldotta.»

H ősik Tlioldi, 7—8.
«Milielyest György úrnak haló mása hallók.»

A c . Toldi szer. fit. 18.
a l í t a n i  v .  a l í t n i : a régieknél így is : alaj tani, alejtani, alojtani; t. l. 

gyanítani, sejteni, vélekedni, vélni. V. ö. Kriza, Vadr. 491. Nyelvőr, 
VIII. 435—36. — «Ezt a régi s ma már az irodaim IlllÓl is kivO.SZÖ 
igét még hallottam gyermekkoromban a köznép ajkáról», mondja 
Arany, Hátrahagyott iratai s levelezése, II. k. (Prózai dóig.) 399. 
V. ö.':

«Testvér a testvért ellenségének alajtá.»
V ö rö itu i . /V két szoraszédv II.

«Hol nem is alítnád, egyszer előbukkan.»
A r .  Toldi szer. X. Sí).

a l k a l m a t o s t : alkalmas, e szóval is él ; czélnak megfelelő, elégséges, illő. 
a l h a i l n i : egyezkedni, megegyezni. V. ü. Nehezen alkuszik meg két 

kuvasz egy csonton. Km.
a l k a l m a t l a n :  alkalmatlan, illetlen, kellemetlen, nem arra való, terhes. 

V. ö. Nyelvőr, III. 11. IV. IS. V. Hi. VII. 271. V ili. 320—1.48:5. 
480. IX. 101—2. 260. 482—.'!. 540. X. 207. 312. XIV. 20. Simonja 
Zs. A m. ny. I. 19.

a l k a l m a t o s s á ; / : alkalmatosság, alkalom, anavalóság, egyebek közt teszi 
azt is, a mit ma «kényelem»-nek mondunk. 

a l k a l m a z t a t n i  m a i j á t  m i i r e : alkalmassá termi magát viliire, alkal
mazkodni.

a l k o t m á n y : a mi egybe van alkotva, a mi meg van alkotva; épület, 
mű. V. ö. :

• Vala nehézkes ennek alkotmánya.»
A r .  Toldi szer. IX, 77.

«Félt, hogy összetörik az egész alkotmány.»
U. a. u. ο. IX. SO.

a l  k o v á n : egyezkedés, megegyezés, egyesség. A Vulg. «conventio» sza
vát (II. Kor. 6, 15.) fordítja vele.

á l l a / i a t :  állapot, állás, helyzet, rang, sors. vagyon. V. ö. Nyelvőr. II. 
373. 517. IV. 18. 310. V. 17. VI. 474. VII. 225. 272. 332. IX. 484. 
540. X. 21. 312. Simonyi Zs. A in. ny. I. 19. V. 0.:
«A ki Európának akkori állapattyát nem ismeri, nem ítélhet helyesen.»

V ir á g , M. századok, 12—9,
á l l a t : creatura, ens, essentia, materia, persona, res, substantia. V. ö. 

Kriza. Yadr. 491. Simonyi Zs. A m. ny. II. 143. V. ö .:
«Miképpen a test a lélek nélkül megholt állat: 
amiképpen a cselekedetek nélkül vilié» hit megholt állat.»

K á r .  hililiaford. (.lak. 2, 20.) 
«Micsoda együgyű állat!»

H e s s . A phil. 1.1.
«Minden élőállat barátom, minden ember testvérem.»

K ä n n .  F. h. XL1I.
á l l a t n i :  az «állni» igének tétető alakja; állítani. V. ö. Nyelvőr, IV. 

269. V. ö.:
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« Egy kúton tövéit e-stvo mind megállatá.»
I t a t n i  A. Izsák páti. házasságáról, 44.

(Hzilády, B. M. K. T., II. k.) 
«Több népid az törésre állattanak.»

T i n ó d i , Egervár viadaljáról, II. 837. 
(Hzilády, B. M. K. ϊ „  III. k.)

«Állata őrzeni négy alaliárdost.»
A r .  Tetomrehív s.

ά Ι Ι ά Ι α φ :  Hzohor, mind a két szó megvan Sz. Moln. Szót.-ban. 
( U t a l h a t n i  v il i i t :  átjárni vmit, o kifejezéssel is él. 
á l t i i l l i a t i í : átható, foganatos, meggyőző. Sz. Mohi. 
d l  t ú l  l á t n i · : a lat. «perspicere» fordítása; ma a német «cin Belien» for

dítása dívik.
a i m y i ' n t : annyira. V. ö. Nyelvőr, II. 87. 240. IV. IS. V. SÍ—82. 85.

.‘WO. VI. 32:!. VIII. !M). 117. 179—SO. MSI. 
a r a n i / a s :  aranyos. Lásd e szótárnak «állapat» szavát. V. ö. :

«kéket, nyerget aranyost hozónak.»
Én. Palin. megv. (ifi. 
(Hzilády, B. M. K. T„ I. k.) 

u r d n y n r . n i  r i n i l í r : : :  törekedni rín i czélra, gondolni, vélni. Sz. Moln.
V. ö. Nyelvőr, XVII. S7.

(í/r .· ár. pretium.
d n d t a t d . i : árulás. V. ö. «Komédia Balassi Menyhárt árnltatásáról», 

czíme egy XVI. századbeli niagy. színdarabunknak. 
i t . s x r . i i i i i / d l l a t : asszony személynek is mondják a régiek; asszony, nő. 

I.ásd e szótárnak «állat» szavát.
«(V.i imae a tündér, csuda asszonyállat.» *

A r. Toldi szer. VII. 38.
á t í r n i  m a y á t  V ii l i b a : ártani magát, v. avatkozni viliibe. V. ö. Simonyi 

/.H. A magy. nyelv, I. 193. II. 179. 
a t y a f i  r . a t t y a j i a  : fitest vér, testvér, rokon, ez utóbbi szóval is él. V. ö .; 

«Mért feni agyarát jó atyjafiára?»
A r. Toldi, V. 12.

«Tudd meg: a legyilkolt atyafinak vére 
Bosszúért kiált fel az egek egére.»

U. a. u. ο. 15.
«Megszűnt a rokonság, nincs testvér, atyafi.»

ü. a. Hz. László füve, 1 .11.
«Λ virág s az erény 
Két atyafi-gyermek.»

P é t .  A z árva lyány.
a r a t n i :  az «avik» ige tétető alakja; bevezet, fel- v. megszentel. V. ö. 

Nyelvőr, XVIII. 87—88. 133—34. 273. V. ö .:
«A patríezíusok rendébe avatta be hősét.»

C z n c z o r , Botond, III. 74.
( K o k á r r t : ánnakokáért, azért; e szókkal is él. V. ö.:

«Azokáért jő témád veszedelem.»
K á r .  bibliaion!. (Izsaiás, 47,11.

a x i í l t d t ó l  f o y v a  : azóta. V. ö. Nyelvőr, IX. 205. XVIII. 505.
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a z o n :  ugyanaz; ragozva: azont sí.]). V. ö. Nyelvőr, IV. 75-—76. V. 
546. XV. 1J—16. V. ö .:

«Egy dolgot kiirtom az Úrtól, most is azont kórom.»
K á r .  biblia ford. (Zsolt, J7, 4.) 

«Adjatok a jónak tágas helyet éj) szivetekben,
Sőt úgy töltsétek meg azont e mennyei kincsesei,
Hogy minden szilaj érzések kiszoruljanak onnan.»

V ö rö srn . Volt tani tv.
«Megfejtvén darabokra szélé a vére-veszett húst,
Mint puszták hollója magát táplálni azonból.»

Ti. a. A két szomszédv. I. 'JOC> 7.
a z o n e i j y : ugyanaz.
a z o n  f é h ’k : attól tartok, attól felek.

B

h a j t  r í n i :  harczolni, küzdeni, viaskodni, vívni. V. 
«Vitéz, vitéz! ne vívj bajt.»

ö . :

K i s f .  K . Zmtrd.
«De ki vína bajt az égi háborúval, 
Szélveszes, zimankós, viharos borúval ?»

Á r . r]’oldi, I. DJ.
«Oh mikép vitatnék holnap én avval bajt?»

U. a. u. ο. IX. ló.
h a j - v í v á s : liarczolás, küzdés, viaskodás, vívás. V. ö . :

«Legott a bajvivás helyére 
Más nép gyülengez, más had érc.»

A r .  Katalin, ΫΛ.

«Torna-bajvívásnak hallom, kedvelője.»
U. a. Doldi szer. I. T .

b á n a t o s :  bús, szomorú. V. ö. Bú-bánat.
«Atyám e bánatos állapot alatt összeroskadott; béke nem derült élte alko

ny ra, — és nem adhatta áldását reám; --- csak sírját leiéin !»
K ö ss . 'Belelot Széchenyinek, 54. 

«Ne irigyeljétek e kettős bánatot.»
A r .  liácbel sűahria.

b a r a s z l f i a  : baraczkfa. V. ö. Nyelvőr, VJ. 507. 
b á t o r s á g  : biztosság ; securitas. V. ő .:

.. [.ászlóváróit, a magyarság 
Vala bátorságban.» A r . líozgonyiné.

b á t u r s á i / o s : biztos; securus.
b é k e s á / e s t í i  r é s : béketíírés,tiiredelem, tűrés; patientia, tolerantia, Hz. Mein. 
b é l o i t e l / s i z m i : köteleződül, kötelődni, kötüzködni; impliciiri. 
b e n e f i c i o m  : egyházi hivatal- v. tisztért járó jövedelem. 
b eszé l·j e t n i : beszélni, szólni.
b í r n i :  parancsolni, rendelkezni, uralkodni. V. ö. : Szegény ember szán

dékát boldog Isten bírja. Km. V. ö. Nyelvőr, IV. M t í .  XVI. dili— f i. 
V. ö.:

«Sándor kisebb haddal birá meg világot.»
Z.r. Szig. v. II. 51.



ί>ΐr n d a l n m : bírás, íéLőségy hatalom, jo.!*·, uralkodás, uraság. V. ö.
Nyelvőr, XÍY. !9L 

i i i  o i n / : bizonyos, iga·/.. V. ö .:
«Bizonyt nőm ír]iátok, mi volt annak oka.»

H okik Tlioldi, 30(5.
h i ; : n n n / i< d : bizonyosan, bizonyossággal.
l i i ; : o u / /o s o n  : bizonyosan, biztosan. Lásd e szótárnak «alázatoson» szavát. 
h i . r d s t :  bízva, bizodalommal. V. ö. folyvást, szemlátomást stb. V. ö .: 

«Jó rom én seggel van, s bízvást kezd dolgához.»
(jíjm ifji/. Mur. V. III. 248.

KIϊϊκvast. kárhoztathatnak engem, ha úgy tetszik : csak ti javaljátok.»
K az. Guzmicsnak, (1824. júl. 14.) 

«Ob nekem bízvást megmondhatja, én titoktartó vagyok.»
K ú f .  K . Csalódások, III. L2.

«Szólj bízvást, felel a győző seregek fejedelme.»
Vörösm. Zal. futása, I. 2Ód. 

«Visszamenőre fiivá kürtét, és vitte tömérdek 
Díjait a Uareznak, s Polydorát vitte sietvést.»

Czuczor, Botoiid, I. 2(1 27.
h o n o m  a  i : bolognai, Bologna városából való. 
h n x x z ú  : bosszúság, bosszuállás.
l u m z ú l n ’x z M : bosszantás, gyalázás. V. ö. Nyelvőr, IV. 366. 
lH iw ztU w j< > t t n m d  r k i n : bosszút állatii vkin, bosszúságot szerezni vkinek. 
h i i r h i i :  más régi írók becsii-nek írják. Sz. Moln. Szót.-ban : beczii. 

Hüvelyes vetett lényekből készült eledel, főzelék; a jó v. finom étkek 
ellenkezőiéül éltek ama szóval. A Vulg. «legumen» szavát fordítja 
velő. (Dán. 1, 12.) V. ő, :

«Böcsííje sem 1 észen mostan marhánknak.»
H o k i k  N. Sándor hist. IV. 1919. 

(Szilády, lí, M. K. T. IV. k.)
i n i r j i i í ( I n t é s : beesült, becsülésre- v. tiszteletreméltó, becses, becsülendő, 

méltóságon. V. ö .:
«Mind«! okot híven megtartották becsületes kapitányai.»

Viráij, M. századok, 19.
h o c h  d l i e t l r n  : az előbbi szó ellenkező je. 
l i d / c h  : Salamoni, és Sirák iiát érti. alatta.
I n i t i i : littera, textus.
//ÓV; bő, nagy. V. ö. Simonyi, A m. ny. I. JOb. II, 215—lb. 
I i ö r i u i / t s c i f i i : bőven költő, költek(‘ző ; profusus. Sz. Mohi.
f tn t 's r f / r x : bőséges, bő, felesleges, V. ö .:

«A haza kíván, nem vért, nem határtalan feláldozást; csak bővségünkhöl 
kiváti valamit.»

lu ilcK . Magy. játékszín.
h n r n f t f / e s s m : a kel tős <s»-ro nézve v. ö. Nyelvőr, I. 3íi—3<S. 152. 199.

247. 29b. VI. 15(5. 4S5-SÍÍ. IX. 97 -102. 002 -3. 371—372.- 
l i r u x t m - i w t :  nápolyi jogtudós és író a XVI. sz.-ban. V. ö. Cli. G. Jöclier, 

Couij). Gel.-Lexik. 3. kiad. I. 54 ;. 
h ú  le. h ú : búcsú, ellmcsuzás. Magyar családnév is. 
h ú l r h ú t  a d n i :  elbúcsúzni, megválni, elhagyni.
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b u t í t a n i :  borítani. V. ö. Nyelvőr, IV. IS—19. VIII. 4SI—84. V. ö.: 
«Kit nyers bőrükkel béburítának.»

T i n ó d i ,  Egri históriáim summája, MIK. 
(Szilád.y, 11. M. K. T., III, k )

h ú s ú i t  s e b : fájó v. sajgó seb.
h ű n  t a p l ó j a :  fomes peccati; a bűnre való hajlandóságot· hívják így 

a liittudósok.
h i i s z ö t n i :  hitelem, büdösiteni, bűzheszteni, bűzhödtté tenni.

C

C a n t i p r a t a n u s  ·«. C a n t i p r  á t é r n i  s : lásd e szótárnak «Thomas Can tipr.» 
szavát.

C a t a n a : Catania, város Siciliában.
c e r a u n i a :  Sz. Moln. Szót. szerint «fejér drágakő» ; pyrit, Schwefelkies, 

Eisenkies.
c h á c h o a n i : csacsogni, fecsegni. V. ö .:

• Akkor is mestere volt a csacsogásnak.»
( iy ih i t / j / . Mur. V. III. 106. 

«Szárnyára kél a lűr ázom ban s felröpűl,
Csacsogó szájával sok földet bekerül.»

(I. a. u. o. 390.
«Öreg ember csáesog, hamar ád tanácsot,
H lia beszédnek indul, nem tudja, mi már sok.»

A r  lludali. 111. M9.
c h a p o n n i : megcsappanni, megsoványodni. V. ö. Nyelvőr, II. 117. III. 

233. 309. Vl. 1(;3.
c h e l c h a p ó  : ma is m ondják: csélcsap, t. i. állhatatlan, bolondos, fecsegő, 

hebehurgya, kicsapongó, szeleimről. V. ö. csapodár, csapondár. V. <i. 
Nyelvőr, II. 117. V. ő .:

«Hogy lehettek ti oly csélcsap állatok ?»
H e ss . A philosophus, I.

e h e !  é t l e s  e m b e r :  családos ember, családatya; pater familias. V. ö. Nyelvőr, 
III. 232. IV. 43. VI. 315. VII. 474.' 

c h e n / e t ó : gyermekjáték; a Királyhágón tú l: csengettyű. 
c h í n t a l a n : csín v. széjiség nélkül való, rendetlen, tisztátalan. V. ö. 

Nyelvőr, XIX. 47.
c h i t k i ! : csikó. V. ö. Nyelvőr, IV. 62. XIII. 259—60. 
t í t t i d a :  csodálatos. V. ö. Nyelvőr, II. 1)7. V. ő .:

«Csuda dolgairól írtak krónikákat.»
A r .  Toldi, XII. 19.

«Czímere a tündér, csuda asszonyállat.»
ÍJ. a. Toldi szer. VII. MN.

c h o d á l a t u s k e p p e n  : csodálatosan, csodálatos módon. 
c h o p o r t o s : éktelen, göröngyös, kószált. V. ö. Ha útnak indultál, törd 

a hol csoportos. Km. Erdélyi., Magy. Közni. k. 1514. sz. V. ö. : 
«Ennek mindkettőnek csoportos az útja.»

Györit/ip Mur. V. III. 16. 
«ügy nis a jónak csoportos az útja.»

Ű. a. n. o. 193.



c l i i i i - . l i i i i / i 'tn i : kényeztetni. A Vnlg. «lacta» szavát ford, vele, (,Téz. Sir. 
fia. 30, 11.)

r h i i / i i í : gyertyának v. mécsnek bole, Ion, szösz. A Vnlg. «linum» szavát 
lőni. vele. (Izsák 12, 3. Máté, 12, 20.) 

a m c i l i o i i )  : a bit. concilium (lecmtitoniciuuj ; egyetemes zsinat. 
c z t t / m n i  : czalVang, lótakaró, a ném. Schabracke, a török csapvak-ból. 

V. íi. Nyelvőr, VI. 5011. XVI. IS.
r z n i> n n j u x :  ezifra, mesterséges. -  A vasárnapokra való préilikáeziók

nak első r. ezímű kötetben (Klőljáró beszéd, IX. lap.) így ir: «Az 
emberi bőlcheségnck czapragos igéiben stb.» Alkalmasint a Vnlg. e 
szavalnak hatása alatt: «In persuasibilibus humante sapientia» ver
bi«.» (1. Kor. 2, i . )  Ms: «Non in docti« humante Rapientia-verbis.» 
(M. o. 2, 13.)

c . r m n t i n i t i  : szertartás. V. ii. :

i--.i i r a

«Megjött az Ítélet 
Ks pedig IialAlrtt, 
Készülnek is már a 
(izeremómára.»

czifr-aság, ])onrpa. V. ii.:
Tilth K. Az aradi tizeiül.

«Nyalánkságot, ez,lírát gyakran elfelejtett.»
i ; íjn inn j M u t . V. I l i  310. 

«Gyémánttal, rubinttal a czifrája ékes.»
Ar. Toldi szer. Vili. 4.

r ' i i i i r i l i i s : ez.ijiö. V. ö. Nyelvőr, ÍV. III. XIII. 3(51.

D
ih ’i í l ; : a görögből származó lat. diaconns-ból; latin, római, tanuló. 

V. ö. Nyelvőr, V ili. 17.
i l f ' l / i i i l i i i l :  a közönséges delfin, delphinus delphis. Linn. 
i l t ’n ' l · : erős, fő, jeles, ügyes. V. ö. Kriza, Vádi·. 4!(5. Nyelvőr, XII. 100. 
ιΙι Ί ί Ί,Ι,ί '/ ι/ κ^ ι : főképpen, kiváltképpen, kivált. Ma csak a «főleg» dívik. 
i l i i t i h i l n i H t  i v r m i : diadalmaskodni, győzni.
i l i n i l i i l o i i i  : diadal, győzedelem. V. ii. Nyelvőr, VIII. 532. V. ü .:

«Λ nagy diadalom útin visszatért Budára.»
V i r á g ,  M. Századok, 26.

«S kikkel már régen diadalmat igére magának.»
Vöriinm. Zal. futása, I. 131.

«Λ diádul mák őrült mámora.»
Tóth K . Kik voltak a honvédek?

ιΙιιΙ,Ίιι)': egyházi író; tudós, orvos. V. ii. :

«Λζ is|iá.nv kocsisa ment lovon, szekerén,
1 légy Ilit teleli doktort s orvosságot vigyen.»

T o m p a , Á kér esz tótról.
< {o la tf: munka, baj, fáradság; labor, negotium, opus, rés. Sz. Mohi. 

V. ö . :
«Ez a Miklós dolga! ezt más nem tehette!»

A r .  Toldi VI. 19.
< iu x k á s  i t a l :  nagy v. .sok ivás, áldomás, elköszöntése a pohárnak. V. ö. 

Nyelvőr, VJ. 10(5—S. XV. ?N.



i 'h i 'i lh n i.: o)„Hiebti.
c v d t ' x i a : latinosán írja; ma is mondják eklézsia, t. i. egyház. 
e d ih ’f / e l n i :  eddegélni, az «enni» ige gyakori tója. V. <>; várdogalni, 

(Nyelvőr, V. S5.)
e t / é s s é i /e x : gyógyító- v. jótékony hatású ; salubris, salutaris. Hz. Mohi. 
é f / e t é s : gyújtogatás.
é t j i  h á l ó r a : fergeteg, szélvész, villám, zivatar. V. ü .:

«De ki villa bajt az égi háborúval,
Szélvészé«, zimankón, viharos borúval V»

Ár. Toldi, I. l“i.
«S inár, mint szele égi tüzes háborúnak.
Zúg jötte felől hír a haragos liánnak.»

U. a. Buda h. XII. ül.
K i / n a t i u s :  keresztneve Joann. Bapt. Latinosított neve Egnazio velenczei 

tudósnak. Születésének évét nem tudni, megli. l.Vid-ban. V. íi. Oh. 
(j. Jöcher, Compendiosos Gelehrten-Lexikon. Leipzig, J. kiad. I. '.Híd. 

e j / t j b e c f t n i : egybe- v. összehasonlítani. 
l y y t ' b a r á n t : egyébként, másként, máskülönben. 
i’(/t/(!b h a  : egyébkor, máskor. V. ö, mindenha, néha, soha, valaha. 
ι 'ι μ / ι Ί , Ι ι ο /  : egyébkori, máskori, más időből való. 
e i / i / r h ' i l n i  : elegyedni, keveredni. — Hangátvetés (metathesis). 
i’/ f i / d í t i m ' : elegyíteni, vegyíteni. V. ö. Simonyi Zs. A magv. ny. 1. ál. 
' ' V .  ö . :

«Az két 1 ábnfeje egyelitett vala,
Félig sárból vala, félig vasból vala.»

H á tid  A . Meglőtt és megteendő dolgoknak stb. ISü— isii. 
(Szilády, 11. Μ. K. T., II. k.) 

e y y i j e t l m e i i í j r z ü l o t t : egyszülött; unigenitus. 
e i / i / f d ö l :  egyrészt, részint. Ellenkezője a «másfelől». 
r f i i / h e / i p m : egyféleképpen, egyenlőképpen ; a «másképpen» ellenkezőjéül 

is él vele. Y. ö .:
«S kéken terül a tiszta ég 
A vár s kunyhó felett.
Egyképpen mintha áldana 
Urat s szegényeket.»

/'.Vár. A vár és kunyhó.
e ( i t flu > ltd n ] /k t!i>iMM : egynél Hányféleképpen, többféleképpen. 
r y f i t / ü f / t / á : egyszerű, gyermekded, jámbor, őszinte, szelíd. V. <>.:

«Mert udvarunknak nagy szüksége volt 
Tapasztalatlan együgyű szivekre.»

K ai. Bánk b. 1. 0.
«líhnosnlvodék az együgyű beszéden.»

Ar. Toldi szer. III. tó.
e t p j y i i t t : egyhelyiitt, egylielyen. 
e i / f / i / i i t t  i s - n i á s u t t  i s : itt-ott.
é h  : éhség, éhes. V. ü, Simonyi '/itt. A magy. ny. II. lítti -!». V. ö.:

«Tarka tojásikkal éhét elaltatta.»
Ar. T o l d i ,  I V .  <1.



«Mikor áztáli Miklós az éhét elverte,
Boncze a kulacsnak nyakát kitekerte.»

U. a. ii. ο. IV. 12.
«Ily éh gyomorral ?»

U. a. IVizm. lovag.
é h h e l : éhen, éli ség miatt. V. ö. halkkal, nappal, reggel, ós/.szek tavasz- 

szal sth. V. <;.:
«lábból az ó népe oly igen nyomorog.»

T i n  <1i, Erdéli história, Ili. 1107. 
(Sziládv, It. M. K. T., 111. k )

é j f é l k t r h é l i : éj fél kori, éjféli, éjjeli.
e k k í / l i f f : eddig. V. o. Nyelvőr, J íí. 7—-N, IV. 553. V. ti! M. Simonyi 

Zs. A in. ny. II. 213. V. ö. :
d ia  okkédig lel nem érkezett is.»

H e i k l e n  G . Lev. 57.
«/V magyar okkédig harozok vérszázadit élé.»

C z t tr z o r , Hányad i ’nsztaszeren.
é k te le n  : a mi. rendkívüli, ha szép i.s; rút, utálatos. V. ö. Kriza, Vadr. 

m .  Nyelvőr, I. 121—22. V, ö.:
«Éktelenül kormos körrel hamar elfut elölök.»

V ö r ö s  in . Zal. í. VI. t.
.'Ékti; lenül megszerette.»

A r .  A tudós macskája.
e h í l l a n i  v i t u ' t : kiállani, clhirni, elszenvedni. 
d a r u i y i r a : annyira.
e l-  V. n u y c h u s z a m o t l n i  : cl- v. megcsúszni, botlani, tévedni. V. ö. :

«Λ pogány két kézzel emeli föl kardját,
Kibocsátva, éri Deli Vid sisakját,
Onnan csuszamodván megsérti oldalát.»

Z r .  Szig. vesz. XIV. 107.
«Mert úgy esiiszámodék a völgyek mélyére,
Hogy történik vala élte veszélyére.»

G y ö n g y . Mur. V. HI. 29 h
e lé lih - í’h ' h h : olőbb-előbb, előbbre, mindinkább előre. V. ö. Nyelvőr, I. 

15:;...9.
e l é b h t n e n n i : előbbremenni, haladni; progredi. Sz. Mohi. 
e l e f d n t t e t é m : elefántcsont. L. e szótárnak «tetem» szavát. 
e l e i b e :  elé, eléje.
e le i t  r e m i i :  idejét venni, megakadályozni. 
e l  é l n i : megélni.
é lé s é n : elgyengülés, ellankadás; bátortalanná v. félénkké levés. V. ö ,: 

«Szavain elesett szívüket táplálók.»
G y ö n g y .  Mur. V. Ill, 1S3.

é le i é t  j i n f l < d m  m i i b e n :  életét szentelni viliinek, foglalkozni viliivel. 
é le t é t  k u n i  n i : meghalni.. Ma is mondják: kiadta lelkét. 
é l e t e t  v i s e l n i :  élni, életet élni, viselkedni. 
e l é r e :  eleve, előre, jókor, korán. V. ö .:

«Midőn az anyai szeretet melege 
Szépet, jót ki nem fejt benne jóeleve.»

T o m p a ,  A fél kezű kőid.



e l  f a k a d v á n  n e v e t v e :  ma is mondják: sírva fakadni, haragra fakadni 
' etb. V. ö .:

«Bzomorús gokban elfakadtak sírva ·>
P , t . János vitéz, XX. 16.

«Hallgatott sokáig s majd el fakadt sírva.»
A r . Toldi, IV. 17.

e l f ő / / n i  v a r i t :  áthatni, átjárni, elfoglalni, ellepni vmit. V. ö. :
«Elfogja elménket a mély esndálkozás és szomorú hallgatás »

lies». Apliil . HI. I.
e l f o r o f / n i az életről mondja; elfolyni, elmúlni. 
e l f u t n i  v m i  e l ő t t :  elfutni vmi elől, menekülni. 
e l h a t  η / n i  i n a t / á t : elfogyatkozni, elhanyatlani, ellustulni; deficere. 
e l h a j o l n i :  a lat. «declinare» fordítása; elhajolni a jótól, a. t. m. elhagyni 

a jót.
e l h a l a d n i :  sokáig tartani, későre teljesülni. A Vulg. «differre» szavát 

fordítja vele, (l’éldah. 13, 12.) Ma is mondják: Λ mi halad, el nem 
marad. Km. V. ö .:

«De a mi elhaladt, nem múlt el végképen.»
A r .  Toldi,Var. 5.

e l h a l n i : ed- v. megijedni, el- v. megrettenni; exanimari. Bz. Moln.V. ö,: 
«A táblánál ülők elholtak ; de elholt maga a biztos is, s elsárgult képpel 

lépe széke felé.» K o z .  Unzmiosnak, (18á3. aug. t i . ) .

' «S areza majd ég, majd színében elírd.»
Vörösni Szép Ilonka, III

e l h a t a l m a z n i : elhatalmasodni, gyarapodni, öregbülni, szaporodni. 
e l h i n n i  i n a t / á t : elbizakodni. Y. ö . :

«A gondviselés nem szokott a gyarló halandóról megfeledkezni, s mind
nyájunkra küld bajt, hogy magunkat öröminkben el ne higgyük »

K az. Guzmiosn'ak, (1829. ápr. 2.).
e l h i t e t n i :  elámítani, megcsalni.
e l h ó l d ú l n i :  elpártolni, elszakadni; deficere. V. ö. Nyelvőr, ILI. 361. 

IX. 307.
e l  k o s z i i n t e n i  ( p o h á r t ) :  áldomást inni, egészségére inni vkinek, felkö

szön teni vkit. λ'", ö .:
«.Bor elköszönésbon azon tanácskoztok.»

D é z á  A .  Az ifjú Tóbiásnak'házasságáról, ÍA1. 
(Sziiády, Η. Μ. K. T , V. k )

«E i így köszöntöttem el egy poharat: Tis ta lélek, tis ta szándék, — akár 
siker, akár nem !»

H : ér it. (N a) )ló i ban).
e l  k ö z e l  t j e t e s : közeledés, közelítés. 
e l k ö z e l t j e t n i : közeledni, közelíteni. V. ö. : *

«. . .  De közelgete Kíldor.»
V ö rö s  n i. A két szomszédv. III. 2á5. 

«Nos, hogy elközelge piros pünkösd napja,
Gondját a király is leveté egy napra »

A r .  Toldi szer. II. 6.
e l l á t á s :  perspectio, aspectus. Bz. Mohi. — A Vulg. «aspectus» szavát 

fordítja vele, (Dán. 4, 8.) Nyelvőr, V. 40. V. ö. :



j :

«Mert ('Háttá, liogv öt csak testvére marja.»
Ar. Toldi, IV. 8.

«Nom is gyógyítja mog senki, — elláttam azt.»
U. a. A Jóka örd. VI.

(‘Heuere járni ekének: ellenkezni. V. ö . :
«Kn kegyesem, szép hitvesem,
Ellenemre jársz-ó ?»

Ar. Hozgonyiné.
eUenttarianl: ellenkezni. Hz. Moln. V. ö .:

«Kn sem vagyok ellenttartó.»
Bethlen G. Lev. 94.

«Klient nem tartok alámeueteliben s ha hadat kelletik expediálnom, őre t bízom.»
U. a. u. ο. 905.

ellepni: meglepni.
elmének hujáosám: szórakozottság.
elmulatni: a  «múlni.» igének tétető a lak ja; elmulasztani. V. ö . : 

«Semmit halála órájáig a háznál való rendben el nem múlatott *>
Miken, ΟΧΠ. lev.

«S mindezek úgy legyenek rajtam s átkomra betelve,
Mint én elmulatom megtartani házam elestét.»

ViirÖsm. A két szomszédv. I 101)—101. 
dorusJaxhii: elosonni,· elrejtőzni, elszökni. — Hz. Moln. Szót.-ban: 

orozkodni, abscondi, ebun agere (juidpiam ; or, orozó, orzó, orv, fúr, 
furax.. Ma is élnek o szókkal: orgazda, orgyilkos, orozva stb. 

élőállat: ennek ellenkezője az állati élettel nem  biró teremtmény. 
Lásd e szótárnak «állat·» szavát.

előkel heti!: a ki előkelhet, t. i. m ást vtniben megelőzhet; előkelő. V. ö. 
Nyelvőr, I. 159—í). IV. 409— 4. V. ö . :

«Λ népnek . . . előkel etöi.»
Geleji Kát. Váltság Titka, I. 1229. 

«Ijogvégső kele Gergely elő.»
Vorosm. Eger, I. 250.

•iőljétrő: hírmondó, követ; praecursor, prodrom us. Hz. Moln. 
előltalál ni: találkozni. A Vulg. «obviare» szavát fordítja vele, (Zsolt. 

81 ,  11. )

előmenetel: haladás, növekedés.
előtte, előttünk: maga előtt, m agunk előtt.
előttejárő: elöljáró, feljebbvaló; ellenkezője az «ilattavaló», t. i. a la tt

való.
dőreérő: előlérő, e szóval is él; m ind a kettő megv. Sz. Moln. Szók

ban is ; t. i. koránérő. Ellenkezője az «utólraérő», t. i. későnérő. 
el í ■ejtezkedni: el rej tő zni.
elrekkeríteni: elfojtani, elnyomni, elrekeszteni, elrejteni, megsemmi

síteni. Hz. Moln. V. ö. rekedt, rekesz, rekkenő hőség stb. V. ö. 
Nyelvőr, VI. löd. V. ö . :

«Inkább magát ott elrekkenté.»
Én. Parin, megvételéről 149. 
(Szilády, li. M. K. T., I. k.) 

«Jászokat egy boltban rekkenfcöfcte volt.»
Tinódi, Judit assz. bist, 179. 
(Szilády, K Μ. K.T., 111. k )



«Asszonyainknak, lám, szerzők időtöltést,
Lengő sátor alatt, hős Mátra bejekben,
Valamíg a hév nap nyári tüze rekken,»

A r .  Buda h. V. 2í>.
elsilgedni: elsülyedni. V. ö. Nyelvőr, ILI. 1 2. IV. 1!). VI. 122. 
ehsoben: először.
éltig (való): az élet végéig (való). V. ö. mi túléltig. V. ö . :

«Hogy ő nékik az Kánaán éltig szolgálna.»
T in ó d i , Sok félti részegesről, 42. 

(Szilády, B. Μ, K. T., III. k.)
el reszel) d : elveszteni, eletnészteni, elpusztítani, eltenni láb alól, meg

ölni, tönkretenni, V. ö , :
«Elfusson-e hát most, ktsrülve a csatát ?
Vagy czél s haszon nélkül el veszesse liadát?»

A r . Mm·, ostr. I. 1)0.
elvégzi: elveszi. V. ö. Nyelvőr, IV. ISO. V. OH— í. IN M—5. X. ál. 
elvetett: a lat. abjectus; alávaló, megvetett, meg vetendő. 
emberkédül : megerősödni, embernek lenni. Sz. Mohi. Ma így : férfi-v. 

férfiasnak lenni. A Vulg, «confortare» szavát fordítja vedé. (Kir. 
II I. k. 2, 2.) V. ö,:

«Az terek ok emberkédnek az felől.»
T in ó d i , Egervár viadaljáról v. én. III. 1117. 

(Szilády, K M.' K. T., III. k.)
ember kívül:, emberen k ívü l; ma is m ondják: kétségkívül. V. ö. Si- 

m onyi Zs. A magy. ny. I. 7—8. V. ö . :
«A nagy világon e kívül 
Nincsen számodra hely.»

V öröm n. Szózat.
emlekezet: em lékezet, emlékezés, em lékező tehetség, em lítés. V. ö . : 

«Csendes Omár egyebet látszik vizsgálni, merengő)
Két szemein bús emlekezet holdfényo ragyogván »

Vörös ni. Egei1, I. 75—0.
emlékezni: emlékezni, említeni.
engedni: engedelmeskedni, szótfogadni.
enni miiben: t. i. vmit. V. ö. Nyelvőr, VI. 102—Π. V. ö . :

«Kerestek engemet, nem hogy láttátok a jeleket, hanem hogy ettetek ama 
kenyerekben.»

K á r . bibliafoi'd. (Ián. 0, 20.) 
«Pallosok kivonták, mert jól ittak borban.»

G v a d . Égy falusi nótáriusnak búd. ut. II. 3.
éppen : épen, teljesen.
éppen égd áldozat: a Vulg. «holocaustum» szavát fordítja vele, (Kir. 

II . k. 2 i, 22. és egyebütt.) Égő áldozat, a melyben az állatok min
den részét teljesen megégették a beleken kívül. 

eredni: menni, indulni. Ma is m ondják: futásnak eredni. V. ö .:
«Mihály után legtöbb ered.»

K is f .  S .  Dobozi M. és liitv.
«. . . Nőtárasra feszíti dzsidáját,
És sebet üt ezombján, szúr újra, leöklel i fényes 
Érczezetíí sisakát, szaladásnak látja eredni.»

' Czuczor, Botoiid, II. 105—7,
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«Nullájáról Jancsi lerázta a vizet 
Miután lerázta, újra útnak eredt.»

Pét. Jan. vit, V. 14.
« Búcsúzva, léniára ered utazásnak.»

A r. Toldi szer. III. 115.
é r L ' e z u i : érni, elérni.
é r n i  n n i r e l : felérni viliivel, m éltónak lenni viliihez. 
erőtlen  te stte l l e n n i :  gyengének lenni. 
é r te i; :  birtok, tehetség, vagyon. V. ö :

«III nem fogyhat soha az éli sok értékem.»
7 ,r. Kzig. vesz. Ili. ikS 

«Vendégség volt Hagymáidnál,
Kinek nagv volt értéke.»

Ki*f. S. Tátika, I.
«Sokkal nagyold) érdekünkben állana, magunkat maradandó kincsekkel 

gazdagítani, szellemi értékünket nevelni.»
Tom pa , «Alázatosság» ez besz..

értekezni: értesülést szerezni, kérdezősködni, tudakozódni. V. ö. Nyelvőr, 
II. 117. V. ö .:

, «Nincsen nyugodalma Hajdúit elméjének,
■láníktél nincs vége értekezésének.»

G y^n jiy . Mur. V. III. KIS.
érle lem  n é lk ü l  r o l ó : értelmetlen, esztelen.
é r z é k e n y s é y : érzék (sensus), érzékiség (sensualitas), érzés.
ese t: esés, bukás, (lelki értelemben, pl. bűnbe.)
é r n i :  történni. V. ö. :

«Miklós húsz esztendős vala hogy- ez esék »
Ilosv . Tlioldi, 2(1.

«Elhiszem, mert éppen íosszkor esett jövetelem.»
K ie f. K . Csalódások, III. 11. 

«S hogy eshetett, hogy nem, de úgy esett.»
C zuczor, Mátyás hír.

«Jlenrzénck azonban hogy’ esett eleste?»
A r. Toldi szer. XI. (>9.

é r n i  e  m i n é l ; : mohón rohanni viliire; ma is mondják: neki esni. 
észhe r em e i: észrevenni, megérteni, megfigyelni, megtudni. V. ö. :

«Ródd a füled mellé, s vedd jól az eszedbe.»
A r. A Jóka ürd. IV.

észhe r e m ii  m a y á t :  u. a. V. ö. :
«Hogy eszében vegye magát, hogy a 

állatni.»
békeséget akarjuk minden felől helyére 

B eth len  G. Lev. IHM.
óv,uw, e s z i k :  eszem, eszik. Í j .  e szótárnak «elveszi» szavát. 
észté ,r a y : gólya.
e s ; t r r y a : esztergályos műhely. V. ö. Simonyi Zs. A magy. ny. I. 22.

V. ö .:
«Abban a gyengeségben is esztergájában dolgozott.»

M ikes , < IX11. lev.
étek: étel. 8 z. Moln. 
étel: evés.

Keddi. ligyliázi húszé,lói. 17



é t s z a k a :  ebben az alakban is megvan Sz. Moln. Szót.-ban; éjszaka, 
éjjel. Más régi íróknál éjtszaka. V. ö. Nyelvőr, V. 29. IX. 369—70. 
XV. 80.

e világ szerint: e világon, itt a földön, a világ v. az emberek ítélete 
szerint. Ellenkezője a «másvilág».. 

ez: íz, gustus. Lásd e szótárnak «annyéra» szavát. 
ézelíteni: ízelíteni, kóstolni, így is írja ; megízlelni. 
ezen: ugyanezen ; ragozva : ezent stb. Lásd e szótárban az «azon» szót. 
ezennel: mindjárt, tüstént. Nyelvőr, XIX. 48.
eZeröUzázleUencznenldlmez esztmdühm: 1599-ik esztendőben; olykor, 

m int más régi író is, tőszámot ír sorszám helyett. Ma is mondják 
pl. 1848 és 1848-ban stb.

F

f e g y e l e m :  fegyelem. A Vnlg. «disciplina» szavát fordítja vele, (Zsolt.
118, 6 6 . Példab. 22, 15. Bölcs. k. 1, 5. Izsai 53, 5. stb. I 

f ú r :  fejér, fehér.
félek rajta: attól félek v. tartok. V. ö .:

«Félek rajta, fúnton fántra juttok.»
G zu c z o r , Bemote Pét.

f e l é r n i  ( elmével) :  elérni, megérteni. V. ö . :
• Mert megígéred, hogy mihelyest nagyságra fölérem 
Bárdod markolatát, kötsz akkor kardot évemhez.»

C m c z o r , Botorul, IV. 1K0 -1,
«Mert fölérni könnyű, könnyű nemcsak észszel,
Hanem ököllel is, és megfogni kézzel.»

A r .  Toldi, III. 4.
«De, kivel nem ér föl egész világ ökre,
Dicső híre-neve fenmaradt örökre.»

U. a. u. ο. XII. 20.
f e l e s e n :  fölös számmal, fölöslegesen. V. ö .:

«De te. te hol jársz itt? — Bencze fölös szóval 
Elkezdi, miért jött, hogy’ jött Anikóval.»

A r .  Toldi szer. XII. 17.
f é l f e l é :  félre, el. Sz. Moln. V. ö .:

«Jobb volna, hogy ez had innét kiszállaua,
Ez szép nyereséggel félfelé állana.»

T i m i d i ,  Szegedi veszedelem. 130—1. 
(Szilády, It. M. K. T., III. k.)

f e l n e v e l n i  : megnagyobbítani, öregbíteni.
f e U i / i í l -  V . f ö l l y i í l h a l u d n i : felülhaladni, felülmúlni, megelőzni, meg

haladni. Nincs tehát semmi szükség a nem. «überflügeln» fordí
tására.

J e l s z ó v a l : fennszóval, így is írja. V. ö . :
«Nagy felszóval öklelő társét kér vala »

I l o s v .  Tholdi, 3211.
«Fennszóval könyörgő : Én uram Istenem!»

A r .  Sz. László füve, II. 2.
f e l t á m a d á s : felkelés; a nap feltámadása a.· t. m. felkelte.
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J r i t i í  hi m i n i : felkelni. V. ii.:
«Mikor |«:ilig a im p  feltámadott volna.»

K ár. III111 i; i io 1( 1. (Márk, 4, ti.)
«Feltámad lelkének szennyes indulatja »

Ar. Toldi, III. 2.
J e l  t a r t a n i  : felnevelni (o szóval is él), nevelni, eltartani, táplálni. 
I r l t a r t t f x : felnevelés, nevelés, eltartás, táplálás.
/1h i s A / ' í n i : fiilniagasztaliii, tiszteltté tenni; a Yu)g. «honestare» szavát 

fordítja vele, (,léz. Sir. f. 11, 23.) V. ii. Nyelvőr, III. 412. 
I r / n í l h i l i i i : szószerinti való értelemben él vele; vállra vonni, felvonni.

V. ii. Nyelvén', XIV. 41. 
h l r i í l t a n i  : megváltani.
í r n i '  : irgalmatlan, kogvellon, kemény, vad. V. ö. Nyelvőr, XV. 177. 

V. ."η:
«S liár lene ütközetek megszegjék életemet »

Viiriism. Zal. futása, I. 242.
«Béla belép ; láng csapja meg a fene gyilkosok arczát.»

I). a. András és Béla
J r t t f k M  J e l f o r d u l n i  : fenekestül felfordulni.
f r m id r b m * : felfuvalkodni, kevélykedui. AVulg. «altum sapero» kifeje

zését, fordítja vele, (Hóm. 1 1 , 2 0 .) 
f e n n  h e a z n i :  fennhéjázni, felfuvalkodni, kevélykedui. V. ii.:

«Akkor vette magát a mocsaruk népe 
-  - Hol ma égy fenliéjáz — vízi Velenczébe.»

A r. Toldi szer. VII. 15.
fe n n  re/tílU ő: gőgös, kovély.
fe n i/ítv l, ·: fegyelem, fenyegetés, fenyítés, büntetés. V. ö.‘:

«Hívatja és tészen izeneteket is,
Ad alioz némelykor fenyítékeket is »

I ly  n iiy . Mur. V. III. 376.
«Azonban a mórtékletesbek itthon szükségesnek látták a jó rendet és 

fenyítéket.»
V initj, M. századok, 33

i n n i  m i i h e z :  illeni.
/ i to i / a t i i i : fitogtatni. Sz. Moln.
in e tin n ex ter : a nóm. Zahlmeister, a mit ma «pénztárunk»-nak mon

dunk.
f u i / l a l  ú t ó n n a k  le n n i  m u h e n :  foglalkozni vmivel.
I i i i /n i  v i l i i n :  ma is mondják, pl. fog v. nem fog rajta a szó stb. 
fn i / i i i  m im · v i l i t :  ráerőltetni, rászorítani, tanítani viliire vkit. 
f o i / i / i i t n i : a «fogyni» igének tétető alakja; fogyasztani, elveszteni, 

pusztítani, felemészteni. V. ö .:
«Népfogyató liarezát »

Yörösm . A két szomszédv. I. 69.
«Kiszállás nélkül fogyató kínokban evődött.»

U. a u ο, II. 413.
/ " H y h a t ó : a mi elfogyhat, múlandó, mulékony; a fogyatlan v. fogy

hatatlan ellenkezője. 
f o l y a i n / u n i : folyamodni.
J'nlt/wiiiti: u. a. V. ii. :

17'
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«Isten a jámborokat, kik hozzá bízva folyamnak,
Hordja szővén, s bizodalmokban nem hagyja csalódni.»

C z u c z o r , Hunyíld imája.
f o n d á l n i : a lat. fundare igének némileg magyarított alakj ti. 

J ő n d o r ld : fondorkodó. Sz. Moln. Szót. szer. delator, susurro. 
fontolni: mérni. Ma is mondják átvitt értelemben: megfontolni. 
t o r t / ó d n i : forgolódni. V. ö .:

«Tlioldi Miklós ott köztök íorgódik vala.»
I lo v v . Tlioldi, 39.

f o r o f / n i :  lenni. Számos kifejezésünkben fordul elő ma is, pl. a fenn
forgó ügy V. dolog, szóban v. veszedelemben forog stb. Káldi pl. ezt 
ír ja : «Istennek tisztelete forog elöl, a szüléknek tisztelete hátra- 
marad stl).» T. i. az Isten iránt való tisztelet előbbrevaló a szülék 
iránt való tiszteletnél, v. Istennek inkább kell engedelmeskedni, 
hogysem a szülőknek. A német az «in Vorder- és Hintergrund 
treten» szavakkal is kifejezheti. V. ö. Nyelvőr, V. 404. V. ö. : 

«Félénk, sőt gyáva az, ki önszemélyét félti, midőn hazájának sorsa forog 
kérdésben.»

D e á k , (1801. máj. 13. besz ).
f ő :  előkelő, finom, jeles, jó, nagy. V. ö .:

«Árpád virágzó magva te, fő magyar!»
B e r z s .  Észt. Miklóshoz.

«Mert fő nemből volt, s kedves szépségű, személye.»
, V ö rö x m , Zal. futása, II. 494·.

f ő - f ő :  feje, vezére vminek; legelső, legkiválóbb. V. ő. :
«Α fő-fő magyarok s kunok ültek hosszú tanácsban.»

C z u c z o r , Huuyad Pusztaszeren.
f ő k é p p e n :  kiváltképpen, kivált. L. e szót. «derékképpen» szavát.

J ) i v  v .  f r i s s : gazdag, jó, szép, új.
f u á s : Sz. Moln. is úgy írja Szót. - ban ; t. i. fuvás. V. ö. Nyelvőr, II. 

22 3. III. 13—4  IV. 20. V. is . 535. VII. 372. IX. 489—00. X. 
312. Simonyi Zs. A magy. ny. II. 51. 

f u t n i  v m i  e l ő t t :  t. i. elől; menekedni, menekülni.
J u tó v á * : futkosás, futkározás. V. ö . :

«Α megijedt népek vannak tütosásban »
G y ö n f f i j . M u r .V .  I I I .  330.

«Hosszú heves futosásában.»
C z u c z o r , llotond, II. 195.

f u t o m i :  futkosni, fntkározni, futározni; mindez ablkok megvannak 
Sz. Moln. Szót..-ban. V. ü. Nyelvőr, V. 3SI), 500. IX. 530. \ .  ö .:

«Hasztalanul íutos ez.»
C z u c z o r , Po hu ni, ΓΙ. 191.

«Itt terem, ott terem, futosó menykőként.»
A r .  Toldi szer. IV. Öl.

f i i  <1 f f  n i  i m v i b e n : ma «függni vmitől», ebben v. abban állani. Nemcsak 
Káldi, hanem számos más régi író is él ama kifejezéssel, a mely 
latin eredetű; a Vulg. pl. egy verse így szól: In his duobus man
datis universa lex pendet. (Máté, 22, 40,)



fiilfihjiji'i: fiilliciifri”·”·«"». SV. Molii. T. i. lulbovaló.
/listlie Ultimi: 11 μ ·ο·1 i i ι isi i I i i i. «A fiislbcjiionl (<·ι·ν·, Felőli e jj ' kíiltumi'- 

iiyóiidk czimo.
J ' ü x . w x z i t u i : orvosság; aroma. Sz. Moln.

G
i / a x i i a i / s á i / i / a l  m a r t f ű i : gazdagsággal megáldani, megajándékozni.
\ l í m : i)éuziieiu, v. ö. Luk. ev. 11», 12—26. Kriza, Vádi·. 500. 
i i m u l o l a t l a n u l  : meggondolatlanul. Sz. Molu. V. ö .:

«(iondolatlau szándék.»
i h j i i n q y .  Mur. V. I. 72.

«Mielőtt nyilvános politikai pályára léptem volna, a tapasztalás.által még 
nem szilárdult ifjúság tüzmologével s gondolatlanságával . . . rohantam 
én is a megyei élet viszonyaiba.»

K u s s . Felelet Széeh.-nek, 214.
i l i u u l i f k e l e t l i m n e i i : gondatlanság. V. ö. :

«Nem lehet eléggé kárhoztatni azon hanyag és vétkes gondviseletlenséget, 
melylyel lelki életünk körül eljárunk.»

T o m p a , «Alázatosság» ezimű hesz.
i/ι m i i  r i s e l r t l  m i l l : gondatlanul.
i / o m m : gonoszság, baj, kár, rossz, szerencsétlenség. V. ö .: «Szabadíts 

meg a gonosztól.» Az Ur imáds. V. ö. :
«Annál gonoszaid), lm máshoz erőltetnek.»

A r . Toldi szer. Y. 61.
i l ö m l i i i l i / i v / : gömbölyű; globosus, rotundus. Sz. Molu. V. ö. Nyelvőr, 

I. 87n. IX! 57. V. ö .:
«(lönibölyeg képpel, piros orezával, kék szemmel, élesen hangzó szóval.»

K a z .  l ’ály. end. II. k. V. sz. ΜΙΚΚ’ΧΟΓ. 
«Ázott i »rezámat nem szűnt simogatni fel téri ő 
Gümbölyeg ujjaival, kérlelt, lecsatolta kezéről 
( ívőngyős arany pereezét s nékeni nyújtotta««

G~it<::<»\ Botom!, T. Si—I»,
f l á n y a : öl tüzet, ruha. V. ö .:

«Gondoltam testvérek, lévén egy gúnyába.»
G v a d . Egy falusi nótáriusnak bud, ut. YI. 10. 

«Lehunyja magáról nehezebb gúnyáit.»
A r .  Toldi szer. II. 39.

y y a k d o x á x  : szúrás, szurkai ás. V. ö. Nyelvőr, IV. 189. 392—3. V. ö .: 
«Vas szegekvel meggyakdostak.»

Sz. Bern. hymn, a felt Krisztushoz, II. 55. 
(Szilády, lí. M. K. T., I. k.)

y y a k o r : gyakori, gyakorta való, gyakran. V. ö .:

gyakorta

«Hasonlatosképpen ő is serénykedik,
Gyakor ügy elemre füle ereszkedik.»

G y ö n g y . Mur. V. III. 2ü(>. 
«Minőt fejedelmek gyakor ízben vetnek.»

A r .  Toldi szer. XII. 44.
gyakran. V. ö .:

«Gyakorta álmodott felőle.»
P i t .  /Yz apostol, IX. 1.
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«Lovat és lovagját levágja gyakorta.»
Ar. Buda h. X. 86.

gyanúsai/: gyannság, gyanakodás. 
g y a r a p í tá s : nagyobbítás, öregbítés, szaporítáe.
g ya ra p o d á s : erősödés, hízás, nagyobbodás, növekedés, öregbedés. V. ö .: 

«Sőt gyarapodásra szikráját terjeszti.»
Gyöngy. Mur. V. I. 87.

g y a r a p o d n i: v. ö .:
«Gyarapodjék a magyar 
Számra, mint erőben.»

Ar. Alkalmi vers.
«Szárnyad alatt békén gyarapodva élnek.»

U. a. Buda li. II. Ili.
gyenge: finom, gyengéd, kényes, kicsiny, lágy. V. ö .:

•Jó szerencse, hogy megváltja 
Gyönge négy ujjúért.»

Ar. Zács KI.
Mint harmat, gyenge fű vön.»

U. a. J'άζιη. Ιον. I.
g yen g é lte té s: kényessé tevés, kényeztetés. 
g y e n g é lte tn i: kényessé tenni, kényeztetni. 
g y e rm e c h k e : kis gyermek. V. ö. Nyelvőr, III. 449. 
g y e rm e k szü lő : gyermeket szülő. V. ö. Nyelvőr, IV. 53. 74—5. 203·—8. 

341—2.
a Víz' dicsérni, bor’ föcséin i.»

! irriőm. A szegény assz. könyve. 
«S gólya-várni néha elballagtam egész 
A szomszéd határba,»

Pét. A gólya.
«El az egész kerületbe 
Ló-keresni, azodtevotto!»

U. a. Kinn a ménes, kinn a pusztán.
g y ö n y ö rű sé g : kéj, élvezet.
győzedelm es a n y a s ze n te g y h á z : ecclesia triumphans, t. i. a mennyei 

boldogságban levő angyalok, szentek és üdvözöltek; a világon élő 
hívek a küzdő v. lrarczoló a.-pz.-egyház, ecclesia militans, Káldi 
vitézkedő a.-nak hívja, (lásd e szótárnak «vitézkedő a. sz. e.» szavát). 
A tisztító tűzben levő hívek a szenvedő a.-sz.-egyház, ecclesia 
patiens.

gyözedehnet r a m i : győzni, diadalmaskodni.
g y ű r ő :  gyűrű. V. ö. Nyelvőr, II. 288. III. 184. IX. 540. X. 312.

H

h a g y á s : meghagyás, parancsolat. V. ö . :
•Ura hagyásából az házba belépők.»

y,r. Hzig. vosz. III. 30.
«Mi, kik a lármás mulatságokban s a kártyaasztal mellett a takarékosság 

hagyásait olykor-olykor elfelejtjük.»
Köles. M. játéksa.

h a y y m á s z : hagymáz, typhus.



hail u n i:  meghagyni, parancsolni. V. ö . :
«Ti,Mi vitii/ ! vesd le szőrcsnlia-foszlányod —
Szólt köszönés nélkül — ezt küldi királyod,
S hagyja neked: holnap légy ott jelen ebben.»

A r. Toldi szer. XII. ül.
I ia j to ja ln i: hajtdogálni; a «hajtani» gyakori tója. 
ha jts  nil'll: hajtsd meg; így is írja. 
hu h i :  a ki, ha valaki; si íjuis. V. ö .:

«Ihi ki sokat várna, ép úgy megcsalatkoznék várako/ásábau, mint a nemes 
gróf n Hírlapra nézve niegesalatkozott i>

Kim*. Felelet Szécli.-iiek, Előszó.
h a l e j o n : lásd e szótárnak «alcyon» szavát. 
h u lla iIn i:  haladni. V. ö. Nyelvőr, III. 09. IS3. 
h a l ta s z ta n i : halasztani.
h a lla tla n n á  U n n i : úgy tenni, mintha nem hallaná az ember; szán

dékosan nem hallani.
I iw iia rm tif/a l: gyorsan. Sz. Moln. 
ha m i:  ha valami; si quid.
lu m r íx íta n i: hamissá tenni, vminek hamisságát kimutatni, czáfohii.

V. ő. Nyelvőr, VI. 3112.
I ia n n ii l ia : ha nem; ni, nisi. V. ő. :

«Sóim egy nép sem ragyogott a nagy nemzetek sorában, hanemha fegy
vereinek szerencséjét a szépinesferségekke! és tudományokkal össze
kötötte.»

Köles. M. játéksz
h tín i/n i-ee ln i m a ijá t:  dicsekedni, kérkedni, kevélykedni. 
h a szn á t rem ii m iiv e l; :  a néni. «etwas gebrauchen» -nek fordítása csak

nem teljesen kiszorította irodalmunk nyelvéből, V. ö .;
«I la van valami tanulság irataim három kötetében elszórva, a nemzet — 

ha úgy akarja — hasznát veheti »
Köss. Irataim, 111. 740.

«Itt a világ vége : nosza, vegvük hasznát.»
A r. Toldi szer. XII. 27.

h a s o n l í ta n i: hasonlóvá tenni.
hatul'inason: hatalmasan. Lásd e szót. «alázatoson» szavát. 
h a th a tó :  hathatós. V. ö .:

«Hatható beszédekkel inti vala.»
K ár. bibliaford. (Ap. es. 18, 4.)

h á tr a h a j i /n i : elhagyni, mellőzni. 
h a l ta :  hagyta. V. ő. Nyelvőr, X. 312.
I l a y m o : nevét kiilönféloképen Írják, angolszász eredetű szerzetes Ful- 

dáhan. Alcnin tanítványa, utóbb halherstadti püspök. Születésének 
évét nem tudjuk, megh. 853 ban. Szentirás-magyarázatai híresek. 
V. ö. Öli. <1. Jücher, Comp. Gél,-Lexikon, 3. kiad. I. 1427.

Ι κ ίχ η φ β : házam-, házad-, házam épe; család, cselédség, rokonság. Do
mestici, familia, Hz. Moln. V. ö .:

«Mindent n mit lángoló szerelemmel fűztél magadhoz,, javaidat, kincseidet, 
liázadnópét és saját éltedet naponként és piliantutönként érette fel kell 
szentelned.»

Köles. I ’aritini'sis.



«Elég, Iia mint megannyi jó magyar 
Háznépnek ők lehetnek törzsöké»

fiat. Bánk li. I. I.
«Már nem sérti szemét a szomszéd sámsoni háznép »

Vori'mm. A két szomszédv. 1. 48. 
h a zsá r to s :  a ír. hasard-lxjl, játékos. V. ö. Nyelvőr, XI. 41!). 56.8—!t. 

XIV. 364. V. ö .:
«Jöjjenek hozzám hásártos borivók.»

B a ra n y a i V. Az tékozló fiúról, 131. 
(Szilédy, B. M, K. T., II. k.) 

«Kincsét elveszte hásárton.»
U. a. u. <>. Kis.

heába : hiába. 
h e á b a n : u. a.
helyén  h a g y n i:  helybenhagyni, helyeselni, javaim. 
helyére h o zn i v. v i n n i : helyrehozni, pótolni. 
h e lye tlen : helytelen, hibás, rossz. 
h s ly h e z te tn i: helyezni.
h e ly tá lla n i:  megállani helyét, megállani v. elhinti vinit.
H etven ké t M a g y a r á z ó k : Ptolermeus Philadelphus uralkodásának (2.83— 

246) idejében az ó-szövetség könyveit héber nyelvből görögre for
dította hetven vagy hetvenkét zsidó tudós. E fordításnak neve Sep
tuaginta, olykor csak e számokkal jelölik: LXX. Ez volt a bibliá
nak első fordítása, a melyre azért volt szükség, mert az Egyptom- 
ban lakó zsidók közül sokan nem tudtak már héberül. V. ö. Kaulen, 
Einl. in die h. Sehr. A. u. N. Testaments, Freiburg im Breisgau. 
1884. I. 76—80.

heven yéb en : gyorsan, hamarjában. V. ö .:
«Fogta hevenyében, és a hegytetőre 
Agyukat rajzola, szájukkal előre.»

Ar. Λ 11,-i.ki őzig. 11. 25. 
«Fölön fogta Jókát mingyárt, hevenyébe.»

1 . a. A Jóka erd. V.
h ird e tn i v m ir e : hirdetni vinit, hívni viliire.
h íre k  n é lk ü l:  tűrök v. tudtok nélkül; v. ö. Se hire, se hamva. Isten 

hírével. V. ö . :
«És, hogy öcscsét bíró bilivel megrontsa,
El kell fogni nyomban, az kemény parancsa.»

Ar. Toldi, III. í).
h írével le n n i : tudtával lenni, tudni. V. ö .:

«Bátyjának az dolog mind hírével villa.»
llosv. Tlioldi, 43.

h írr é  t e n n i : hirdetni, hírül adni, kihirdetni. V. ö .:
«Α vár megvételét hírré kelle tenni.»

G yö n g y . Mur. V. III. 337.
h ír t  t e n n i : h írt adni.
h istó r ia  : történet, történettudomány. V'. ö .:

«Nem ismerek senkit históriánkban, kiről el ne mondhatnék, hogy szá
zados hatásra számított lépései sem korán, sem későn nem érkeztek.»

Köss. Felelet Széch.-nek, 17.



h istoricus:

«Evvel tartoztam a historiának.»
Ar. B. Istók, I. 9.

történetíró. V. ö .:
«Nem ö az első, kínok ónlemét a 
Hisztérikus csinálja, vagy poéta.»

Ar. B. Istók, I. 7.
h i t e t n i :  elhitetni, meggyőzni, rábeszélni, csábítani, csalni. V. ö .: 

«Emberi böleseségnek hitető beszédiben.»
Kár. bibliaion!. (I. Kor. 2, 4.) 

«Te pedig elmenj, és sem ezentúl visszakerülvén,
S(;m most itt késvén, ne mulass várában Egernek;
Mert hitető szód lesz még egyszer jőve halálod,»

Vörösm. Eger, I. 142—4.
" i r a t a i :  hívás, hivatás.
h i  r o ll ,-(M itis: hivalkodás, dologtahinság, henyélés, munkátlanság, restség, 

tunyaság.
Iliről 1,-oilm: 1 íivalkodni, henyélni. V. ö .:

«Akkor te seregély, te bábuk a sűrű liget 
Árnyékai alatt édesen hivalkodál »

Virág, Szüretelő.
h í  A l i : a lélektől is mondja; gazdagodni, gyarapodni, öregbedni.

«Az emlékezet pedig meghízik az ételen, mit a múltak táplálékául veiének.»
K uthy, Cili. Borb. IV. 

«Csak úgy hízik tolok a képzelet.»
Pét. Kedves vendégek.

h o g y : mert, hogyan, mikor.
h  ó h  l o l t a t n i : a hóldolni, hódolni tétető alakja; kódolttá tenni, meghó

dítani. Lásd e szótárnak «elhóldiüni» szavát. 
ho lo tt: ott hol, hol, a hol, ámbár, noha, pedig, mert. V. ö .:

«Holott kikeletkor 
A sok szép madár szól.»

B alassa , Egy katonaének.
«Eüleki főtisztet az akkor viselő,
Holott vitézsége szép szárnyat nevelő.»

G yöngy. Mur.V. I. lő.
«Holott fejérlik ama ház.»

Vörösm. A holdhoz.
lui/h'w : : havi bor. V. ö . :

«Király azért őtet fejéhez választá,
És tizenkét lóra néki hópénzt adata.»

llosv. Tholdi, 159—60. 
«Hópénz a vitézek közzé is osztatik.»

Gyöngy. Mur. V. III. B57. 
«S mát) kezdve tizenkét lóra jár hópénzed.»

Ár. Toldi, XII. 14.
h oss zattdhan: hosszában. 
hora V. h o r d : mentői, minél. 
h o zzá ja  fo g a d  : magához fogad; recipit. 
h u sz o g a tn i: uszítani, uszítgatni.
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I
id e jé n -k o rá n : jókor, korán ; ma is mondják: ideje korán. 8z. Moln.

Szót.-ban: ideinkorán, opportune, tempestive. 
id ő n ek  e lő tte : nem annak idején, korán. 
id d  s z e r é n t: egy ideig, e világon, itt a földön.
id /m e r é n tv a lö : egyideig való. ideig való, ideig óráig való, múlandó, 

véges, az örökkévalónak ellenkezője. Sz. Moln. Szót.-ban : tempo
rarius.

iff ássd  f f : igazság; így is írja. Nemcsak justitia, hanem jus is. 
i f  f á z :  igazságos, jó, őszinte, valódi, valóságos. így fokozza: igazb, 

igazbnak, igazbat stb. V. ö .:
«Inkább szeretem a tüzes embert, mint a nem igazat»

K oz. (hizmicsnak (1880. jól. 28.).
«S ez az igaz költő.»

Pét. Ar Jánoshoz.
«Majd olvas belőle egykor unokátok 
Dicsőségetekről egy-két igaz lapot.»

A r. Koldusének.
i g a z á n : igazságosan, igaz módon, helyesen, őszintén, valósággal. 
i g a z í t a n i : igazzá v. igazulttá tenni, üdvözíteni.
I g e : a Szentháromságimk második személye. ö. Ján. 1, 1. V. ö. 

«Napjaid számít vak, megifjult az idő,
És, kitől rettegsz, nem féli fegyverid ő,
Az Ige, az eszme !»

J r . Káchel siralma.
ig e : szó. V. ö .:

«Átok és hazudság minden ige szádban,»
A r. Toldi, Ií. 10

ig ije n e s: egyenes, igaz, őszinte. V. ö. Kriza Vadr. 508. Nyelvőr, II. 
* *873. V. 570. IX. 4-83—4. 502. V. ö .:

'•Nagyfalu helysége nem igyenest délem —
Fekszik, hol a rest nap legutóbb kel télen »

A r . Toldi szel·. III. 9.
litatni: juttatni, vezetni, vinni. Előfordul a II. B. ben is. V. ö. Nyelvőr, 

III. 195. V. ö .:
«A villám ura ott iktata Parthenon 
Felsőbb pitvariba.»

Jierzs. A balatoni nympha Teleki L.-lioz, 
«Károly eliktatta 
Még a harcz elején.»

A r. Toldi szer. XI. 117.
ím e :  ime. Más régi íróinknál is ékezve fordul elő.
iw p é r iü in : t. i. imperium, birodalom ; a német császárságot érti.
in d é d a t : felindulás, harag. V. ö .:

«Ah, ha láthaduád józan indulatainak nemes tüzéfc.»
fim . A phil. I. 2.

«Hallgatnak ; de az indulatok sokféle csatáit 
És a terhes időt sziveik dobogása jelenti.»

VörÖxvi. An dr. és Béla.



«Ossz etette’ke/.ét, hogy reszketett belé,
E h nagy indulattal az égre emelé.»

A r. Hz. László füve, II, 21.
ingijm sem : nem  is. 
í r á s : a sz. írás.
in 'f./y : irigy. Mindákét form ája megvan Hz. M. Szót.-ban. Lásd e szó

tárnak «annyéra» szavát.
íre.s r u h a :  gyógyító írrel megkent ru h a ; a  «flastrom» szót m agyarítja 

vele. V. <). Nyelvőr, VI. 358. 
í r n i :  festeni, rajzolni. V. ö. Nyelvőr, II I . 2. V. ö. :

«Képíró falra szebbet nem írhatna.»
Z r . Szig. V. II. 82.

«Λ képiró, ha kedve tartja, fest.»
P ét. Egressy ö.-hoz.

«Ezüst liliommal tele írva selyme.»
A r. Toldi szer. III. 4.

«Leírta előtte, mint egy írott képet.»
TJ. a. u. o. 36.

«A képírót süker nem biztatja.»
ü . a. u. ο. VII. 31.

is  hu 'f f : ismét. V; ö. Kriza, Vadr. 498. Nyelvőr, II . 87. I I I .  265. V. ö. : 
«Történek, hogy isrnég esék gyilkosságba »

IIosr. Tlioldí, 65.
«Most ismég dsidát vett kártevő kezébe »

Z r . Szig. vesz. VH. 85.
«Szóla magában, s ím kis felhő leple borítá 
A hév nyári napot, de hamar ki sugár óla ismég.,»

C zuczor, Botond, III. 174—5. 
«Do viszont megbánván siet oda ismég.»

A r. Buda h. IX. 26.
ism e rn i:  ismerni. Lásd e szótárnak «elveszi» szavát. V. ö .:

«Oly barátodnak ismérj, ki minden időben boldogságának fogja vérségedet 
ismérni.»

Bees. A phil, V. 9.
«Még van szív kebelben, és erekben van vér,
Mit az eldőd büszkén sajátjának ismér.»

A r. A rodostói temető.
is ten  es ; i ste 11 fél ő, j á) ι l1k))\
istenrs.sef f : i stenfél őség, jám borság; az istentelenség ellenkezője. 
is ten  u tá n  : Isten segítségével v. kegyelméből. Ma is m ond ják : A két 

keze után él. V. ö. Nyel vőr, VI. 66.- V. ö . :
«Többet várj ég után.»

Vörösm. Az árvízi hajós. 
«Bízd az Isten után mi reánk ügyedet,»

Pét. Ján, vit. XII. 5.
«Isten után vitte sokra.»

A r. Szibinyáni Jank.
i t a l :  ivás.
í té ln i  : gondolni, vélni, vélekedni. V. ö . :

«S mert az erős bolgárt nyájánál jobbnak itélé »
Vörösm. / ah futása, 1.135.



«Etelén győzelmét semminek ítéli.»
Ar. limia li. XI. 87.

í t é l e t , : vélekedés.
í t é l e t i t  t e n n i :  ítélni, ítéletet mondani.
■íz : nem, nemzetség, tag ; és a mit ma «nemzedék »-nek mondunk. V. ö. : 

«Zácsot ezért őrök ott helybe’ levágák —
Aztán negyed ízig minden rokonságát.»

A r . Toldi szer. VII. 29.

J
j á t z o d o z n i : játszadozni.
j á r u l n i  r .  j a v a l l a n i  : helyeselni. V. ö .:

«Α javallás nekem is kedves, és a kinek nem az, vessen követ rám.»
K a ;:, (iuzmiosnak, (1824. márez. 25.) 

«Ezt javalva, álmélkodva, borzadva liallám.»
U. a. u. <>.

«Maga a királyné javallta, dicsérte.»
A r . Toldi szer. Vili. :!2.

j e g y n i h a : menyasszonyi ruha, hozomány, jegyajándék. V. ö. :
«Az jó királ ö fogadását megállá,
Jegyruliáját az asszomiak mind megadá.»

T i n ó d i , Érd. hist. V. Kiüli—10. 
(Szilady, U. Μ. K. T, 111. k.)

j ó a k a r a t : kedv, szabad akarat, szabad elhatározás, készség. 
j ó a k a r a t b ó l  : jószántából, önként, szándékosan. 
j ó  i d e j é n : jókor, korán.
j ó k e d v :  jóakarat, kegyesség, szabad akarat v. elhatározás. V. ö .: 

«.Tókedve s kereke egyaránt jár :
Eorgandó, változó.»

h a tn / l í .  Eorgandó szerencse.
j ó / a k ó s :  lakmározás, vendégség. Ma is mondják : jólakás, jólakni. 
j ó l  l e n n i :  jó dolgának lenni.
j ó l t e h e t e t l e n  : j ótel ι etet] e 11, így is írja ; tehetetlen, élhetetlen, nyomo

rult, szűkölködő. V. ö. Nyelvőr, IV. :{®>. 
j ó  r n ó d g y á r a l : módosán, illedelmesen, szépen. 
j ó m r a ,  j ó d r a ,  j ó n k r a , : javamra, javadra, javunkra. 
j ó  r e g g e l : kora v. korán reggel. V. ö. :

«Hasonló a mennyeknek országa a gazdához, 
ki jó reggel kimegyen míveseket fogadni szőlőjébe.»

K á r .  bibliaion!. (Máté, 20, l.) 
j ó s z á g o n  c s e l e k e d e t , : jó cselekedet, virtus. V. ö .:

«Α virtusnak . . . azaz . . . jószágos cselekedetnek.»
G e l .  K a t .  V. T. I. 9:18,

j ó s z e r e n c h e  : a szerencse szó a. t. m. sors, viszontagság; van bal, gonosz, 
jó, rossz stb. szerencse.

«.Tószerencsével gyerekek.»
H ess. Λ phil. 1. 9.

«Bal szerencse tekintetét nyugodtan tűrni.»
K o lo s . Táráin.

jószerenchés: szerencsés, e szóval is élnek a régiek. Sz. Mohi. 
j ó t e r m ő :  jól termő, termékeny.
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K
k a l a s l m v t  : klastroni, kolostor, szorzót. V. ö. Nyelvőr, IV. 62. V. 32.

! N2, VII. 7<S. VJ II. 443. IX.. 163. 300.
h a l  a u : : tör. szó, útmutató, vezér, vezető. V. ö .:

«Az érzelem lett kalauz »
T o m p a , Forr a világ.

«Vezet egy-egy falkát jártas kalauzza.»
Á r .  Toldi szer. IV. 56.

k d p d x : a kinek kápája van, csuhában v. hosszú köntösben járó. 
A kápát és csuklyát sokan egynek veszik, m int Sz. Mohi. és az 
Akad, n. szótára is, pedig különbözik egyik a másiktól. A nyakban 
lógdogáló csuklya (cucullus) a fejre húzható része a barátruhának, a 
derékon rengő légé: lő kápa pedig maga a ruha, a m int az régi íróinknak 
műveiből kitetszik. V. ö. Szilády, R. M. K. T., IV. ‘173—374. V. ö.: 

«Nyakában csuklyája úgy lógdogál vala,
Derekán kápája hogy rengdegél vala.»

H ősik Tholdi, 326—7.
h a j u l i í n n i  c m  i n  : vágyni vmire, mohón kívánni vmit. V. ö . :

«Nem.! méltó unokátoknak most mondani én nem 
Merném nemzetemet; mert a kard súlya keserves 
Már neki, s mellékes gondokra vetődve, mohón a 
Béke futó örömét kapdossa (nem őrzi) bolondul.»

V ö r ö s m . Zal. futása, ILI. 330—3, 
«Villám csapja meg a jobbot, mely kapdoz utána »

U. a. Andr. és Béla.
«Fzt arany ingerli; kapdos amaz újon.»

A r .  Buda h. XI. 47.
k a p n i  c m  é n  : u. a. V. ö .:

«Nálam nélkül nem kap a páros világon.»
G y ö n g y .  Kém. Ján. II. IV. 25.

«Micsodás a világ, és micsoda gorombaság azon kapni! de mégis kapnak.»
M ik e s , CL'VII. lev.

kacJn'jkoi/uJ: kardoskodni; így ma is mondják. T. i. védelmezni vmit, 
védelmére kelni vminek. V. ö .:

«Nincs legfrissebb ok is a kardoskodásra.»
G y ö n g y .  Mur. V. III. 305.

k d e i  t e n n i : kárt szerezni, károsítani. Jobb a «kárt csinálni» kifeje
zésnél. V. ö .:

«Puska nmideniknek kártevő kezében.»
Z r .  Szig. vesz. VII. 10,

l . d t l  v a l l a n i :  incgkárosodiii, károsulni, kárának lenni. A vallani nem 
«confiteri», bauern «habere». A ném. «Schaden leiden» fordítása 
vált helyette divatossá. V. ö. Nyelvőr, VIII. 171. 217—S. IX. 23. 
XVI. 37. 72. V. ö. Búsul (tollászkodik, sóhajt), m int a kárvallott 
czigány. Km. V. ö .:

«Kárt és szégyent valla.»
Z r .  Szig. v. II. 26.

«Ma tehát a haladás ügye kárát nem vallnná, ki vallhatná kánét azon szel
lemnek, melyet a nemes gróf buszává előidézhet ?»

K < m . Fel. Széoh.-nok, 221- 2.



«Lovait kereste, mint szegény kárvallott »
A r .  Toldi szer. I. 5.

k á r t y á t  h á n y n i : kártyázni.
k e d v : akarat, önkény, öröm, tetszés, kegyelem. V. ö .:

«Kedvében vala Almosnak s a liös seregeknek.))
V ö r ö s  n i. Zal. futása, II. 493.

kedvet találni: kegyelmet, tetszést nyern i; tetszeni. 
kedvét szegni: a ném. «die Freude verderben »-nek fordítása csaknem 

teljesen kiszorította irodalmi nyelvünkből. V. ö . :
«Megyeri elbusúl; kedvét szegi 
Neki'
A folt,»

B e l . Λ tintásüvcg.
k é k s é g : ütés helye; livor. Sz. Moln.
k é l :  kel, ered, támad. V. ö. Nyelvőr, I l i .  IDS—9. V. ö .:

«Éljen hát a hős vezér magzatja,
Addig éljen, míg a honnak é l!
De szakadjon éhe pillanatba,
Melyben attól elpártolni kél.»

V ö r ö s m . Szép Ilonka, II. 
«A nyárfa-lomb is gúnyos tapsra kél »

T o m p a , Divatos költő. 
«Mért nem kél föl, hogy lánczát letépje ?»

P é t . Dalaim.
k e l e v é n : kelevény, kelés. V. ö . :

«Nagy mérges kelevény szívére szökellett,»
A r .  Toldi szer. III. öl.

k e l l e t i k  : kell, szükséges. V. ö .:
«Ha hadat kelletik expediálnom, őreá bízom.»

B e t h l e n  G . Lev. 305.
«Mivel az ő felsége birodalmában kelletik menni az mi híveinknek.»

IJ. a. u. o. 380.
«Majd veszélyt rettegnünk, majd oltalmat keresnünk kelletik.»

K ö le s . M. játéksz.
k e l l e t l e n ü l : nem kellve, mikor nem kell. V. ö. :

«Mint a lelketlen mostoha a kelletlen árvát ápolni szokta.»
K ö le s . M. ját ksz.

k e l n i : felkelni, eredni, támadni. V. ö. Nyelvőr, III. 19<S—9. IV. 
403—4. V. ö. :

«Mint a fii, mely a sziklán kel.»
K i s / .  K . Szülőföldem szép hat. 

«Mikor a völgyhői már mind sík földre kelének.»
V ö r ö s m . Zal. futása, III. 20.

«Keljetek és a durva pogányt zabolázza csatátok. »
U. a. Eger, I. 201.

k e l n i  v m i r e : V. ö .:
«Más világra kele lelke a testéből.»

G y ö n g y .  Mur. V. I. 17.
«Vaj nem zengesz-e dalt, melytől vendégim örömre 
Keljenek, és melytől eloszoljon gondja uradnak ?»

■ G zu czo r . Botond, I. 45—6 .



«A haladási rész egyik vezére, ahelyett hogy tanácsával éltetné, vezetné, 
élethalálos harcára kol azon résznek egyik orgánuma ellen.»

K ö s s . Del. Szóch.-nek, 49 - 50. 
«Holnap idejéhen megin’ útra kelhet.»

/1/·. Toldi szer. I. 8 .
k é n y : akarat, gyönyörűség, kedv, önkény. V. ö. Nyelvőr, XIV. 532. 

V. ö .:
«Törvényt török kény szabott.»

K i s / .  8 .  Dobozi M és hitv. 
«Vak kénye szerint csal, játszik, az álom eszünkkel.*

V ö r ö s 'n . Zal. futása, 11. 5. 
«Nem sújt a hatalom hajdani kénye.»

C z u c z o r , Korunk óesárlóilioz,
«Gazdag nemzeten nem paezkázhatni kény és kedv szerint.»

K ö s s . Del. Széeh.-nek, 2d. 
«Kénye ellen volt a párna?»

Ar. Dázm. lovag.
k é n y e s p e t é s : kényeztetés.
k é p : facies, figura, species, symbolum, typus.
k é p é h e n :  képviselőjeként, nevében, személye helyett. V. ö. Nyelvőr, 

I. 43!)—40. XV. 405—7.
k é p e n :  arra való. helyes, illő; ellenkezője a képtelen. V. ö. Nyelvőr, 

I. 404. II. 402—3. VI. 49—53. 
k é p e s t  ( v m i h e z )  : vmire nézve, tekintve, szerint. V. ö. :

«Új sisakot, pánczélt, ragyogó at, ékest,
S egész lovag-öltöt mást is, ahozképest.»

Ar. Toldi szén. XII. 54.
k é p e t  í r n i :  Lásd e szótárnak «írni» szavát. 
k é p t e l e n : a képes ellenkezője. 
k é r d e n i : kérdezni. V. ö .:

«Uram király, László, azt kérdem.»
Ar. László füve, II. 9. 

«Verseimben van-e érdem,
«Hohse’ bánom, sohse’ kérdem.»

U. a. A vigasztaló.
k é r d e z k e d v i : kérdezősködni. V. ö. Nyelvőr, III. 405. V. ö .:

«Ott állván a kegyes, tölök kérdezkedik.»
G y ö n g y .  Mur. V. III. 292.

k e r e k é i ü l :  kerekded. V. Ö. Nyelvőr, II. 70.
k e r e k e d n i :  eredni, kelni, támadni. Ma is mondják : szél kerekedett stb. 

V. ö . :
«Ha ki azt felelné, hogy emberi kéz nélkül, az közel való hegyeknek törté

netből lőtt szakadásiból és az ő részeinek széltől egybenhordásából kere
kedett ki az szó}) palota: nem azt ítélnéd-é, hogy megelőzne minden 
goromba esztelenséget oktalan feleleti ?»

P á z m .  Kalauz, I. k. I. r.
«8  belőle oly király kerekedett,
Kinél külömb grófim! sem telhetett.»

C z u c z o r , Mátyás kir.
«Híre a magyarság lóra kerekedett.»

P é t .  János vit. XII. 0.



A r .  Hilda h. V. fel.
k é r e m  é s : kérés. Lásd e szótár «áldomás» szavát.
k e r e s z t y e n : a régi írók, sőt a maiak közűi is némelyek, úgy írják; 

az etymologia szerint helyesen. — Az Akad. n. szótárának szer
kesztői így szólnak: «Nekünk úgy tetszik, hogy keresztény kelle
mesebben hangzik a keresztyénnél.» Salamon F. ezt írja: «Valóban 
ez sohasem is lehet tlieologiai kérdés, minővé némelyek akarják 
tenni, hanem egyenesen az orthographia kérdése. Semmi köze a 
hitnek e kérdéshez, csupán csak a tudás tárgya.» (Kisebb tört. dol
gozatai, 30. lap, a II. kiad. szer.) V. ö. Nyelvőr, X. 560. Simonyi 
Zs. A magy. ny. II. 70.

k e r e s z t y é n i : keresztény (adjectivum). V. ö .:
«Az az igazi nevelés, úgy ítélem, ha a szülék nemesen, keresztyéni módon 

viselik magokat.»

•Hogy kerekedtük fel öreg Ázsiából.·

J ie ss . A phil. IV. (i.
kérkedékeny: kérkedő, dicsekedő. V. ö. fázékony, feledékeny, félékeny. 
kérkedékenyséy: a Vulg. «jactantia» szavát (Bölcs. 5, <S) fordítja vele. 
kérni miin: t. i. vmit.
k é s l e l n i : a Vulg. «tardare» szavát (Sz. l ’ét. II. lev. 3, !(.) fordítja vele; 

késleltetni, késlekedni, halasztani. Sz. Moln. Szót.-ban : tardare, 
retardare, morari. V. ö .:

«Nem is késleljük, hanem mentői hamarább expediáljuk.»
Jie th len  (l. hév. 3<S(i,

k é s z ü l e t : apparatus, paratus. Sz. Moln. 
k é s z ü l e t l e n  : adv., t. i. készületlenül.
k é t e l e n í t e n i : kényteleníteni, kényszeríteni. V. ö. Kriza, Vadr. 505. 

Nyelvőr, II. 23. III. 13. IV. 20. V. JN. IX. I bt. 512.
k é t e l e m ű i : kénytelensóg.
hétképpen: kétféleképpen.
k e z é b e  b í z n i  m i i t  v i l i n e k : kezére bízni.
k e z e  a l á  s z ó l n i : akkor szólni, mikor éppen tesz vmit; t. i. félbeszakí

tani. megakadályozni.
k e z e k b e n  s z a k a d o t t : nem sikerült nekik, rajtavesztettek, felsültek. 
k é z r ő l - k é z r e  k é l : lelki értelemben él vele, t. i. jut, kerül, száll, ter

jed. V. ö .:
«Adta kézről kézre, hadd ismerje minden.»

A r .  Sz. László füve, 111. 10.
«Szájról szájra terjed híre a csodának.»

11. a. u. o.
«Száll a madár, ágiad ágra,
Száll az ének, szájrul szájra.»

Ü. a. Buda b. VI. I.
k i :  mi, mely. A régi nyelv és a nép ma is a «ki» névmással él. 

akár személyről, akár dologról legyen szó ; azonban a «mi» és «mely» 
sohasem jelöl személyt.

k i e t l e n : magyar neve a pusztának, mely szó szláv eredetű. V. ö. Si
monyi Zs. A magy. ny. I. 121. V. ö. :

«Kiknek hosszú életükből a honnak talán egy perez sem jutott, míg a hon 
nekiek oly sokat adott, kiknek a hon egy utált kietlen, hol még csak 
fényleni sem tartják érdemesnek.» AVw». V. II. IHli I t:i. sz



«Ennél virít (; lét kietlene.»
P é t . Gazdálkodási nézeteim.

l á m :  kém. V. ö. Nvelvőr, IV. 1«. 182. VII. 123. 272. VIII. 83. !»(»— 1. 
185—0. 300. 512. JX. 102. 264. 266. 35!). 540. X. 204—7. V. ö .: 

«Sálién vajda Hzólla : Kok ideje vagyon,
Kínlöm hogy énnekem az Lévában vagyon.»

T i n ó d i , Az Szálkái mezőn való viadalról, 53—4. 
(Szilády, K. M. K. T., III. k.)

k i m e n e t e l :  a lat. exitus; vég, halál.
k i m i é , l é s : kémlelés.
k i n y i l a t k i i z n i : kitetszenni, kitűnni.
k i ö l l ö z i i i : kivetkőzni, levetkőzni, levetni a ruhát.
k i r á l y i / i á l  c z a  : sceptrum ; Pázmány is él ama szóval, megvan Sz. Moln. 

Szót. -hun is. Nem volt tehát szükséges a helytelenül alkotott 
«jogar» szó.

k i r e j c e s z t e n i : ma csak a «kizárni.» járja.
k i t e t s z e n i : e szavunkkal is alig él az irodalom nyelve, csak a kilát

szani s kitűnni dívik. V. ö. Nyelvőr, XVIII. 122—4. 
k i t é r e l y e d n i : eltévelyedni.
k í v á n t a  j ó k : a kívánt javak, v. ő. Istenadta stíl.
k i v i m : kivive, kivezeti'. AVulg. «eduxit» szavát (Zsolt. 39, 3.) fordítja 

így. V. ö .:
«Gábrielnek mikoron to hűl.»

Ének a Szűz Máriához, 15. 
(Szilády, H. M. K. T„ I. k.)

«léteiének is vön hírt Hilda futára 
Mikor a kard eltűnt, s hova tűnt: Budára.»·

Á r .  Buda h. XH. 48.
«Most Beiiozéhez térek, a ki otthon maradt:
Mi emlékezetest vín véghez azalatt.»

U. u. Toldi est. VI. 1.
k o h o l n i : költeni, színlelni; koholt a. t. m. ál, csalfa, hazug, költött, 

színlelt, tettetett, utánzóit. E szavaink helyett irodalmi nyelvünk 
csaknem mindig a néni. «falsch» szó fordításával ól. V. ö .:

«Erős Murímy felé elmémmel hágtatok,
S annak dolgairól verset koholgatok.»

G y ö n g y .  Mur. V. Elölj. besz. 8. 
«Edes atyám örökké írj meg új plánumot kohol,»

K ié i .  K .  Csalódások, II. 4. 
«Haditervet kohol.»

A r .  A bajusz.
k o l ó n i á i :  kölni. Köln város lat. neve: Colonia Agrippina.
k o m é d i a : színjáték, színdarab. 
k o n y h a i é n : moslék.
k o r r h o m u  : korcsma. V. ö. Nyelvőr, III. 183. VII. 283. 
k o r m á n y : a hajó kormányrúdja. V. ö. Nyelvőr, III. 274. 
k á t y i i r e t y e auctio, licitatio. V. ö. Nyelvőr, VIII. 16. V. ö .: 

«Kótyavetyéli elosztók mindazokat.»
T i n ó d i ,  Egervár viadaljáról v. éli. IV. 1643. 

(Szilády, E. M. K. T., III. k.)
k ö e x x ő : jégeső. A kettős «s»-re nézve lásd e szót. «bővségessen» szavát.
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K ú í i í í .  Egyházi beszédei.
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k ö l t s é g : elköltésre való pénz. 
k ö r n y é k é t  h u l l a t n i : sírni. V. <>. :

«Hullassatok kényeket sorsomon, vagy nevessetek rajtam, nem liánom.·
B e» » . A jiliil. Aj. lev.

l c ö n y h  é d l a t á s : sírás. V. ö .:
«Az intéskor a szemeiből könyliullatások folytának.»

M ik e » , (IXti. lev.
«A királylyány arezát mosta könyliullatás.»

P é t . Ján v it. XV. 1,
«Lön keserű könyliullatás.»

A r . Laciiéi.
k ö n y ö r ö g n i ,  v m i n : t. i. viliiért.
k ö n y v :  köny; lacryma. V. ö. Nyelvőr, II. 22!). V. ö .:

«Hullassuk bőséggel könyveinket.»
M ik e » , CXH. lev.

k ö n g v e z n i : könyezni, sírni. 
k ö n t y i í l á l l r í  d o l o g :  circumstantia. V. ö .:

«Az a környülállás kedvezett nekik.»
V ir á g , M. századok, 27.

«S mostani környiilállásinkban mit hagyhatunk mást, mit hagyhatunk jeli- 
hat, mint éppen ezt, a mire pestvármegyei rokonink bennünket figyel
meztetnek ?»

K ö le s . M. játéksz.
k ö s s é g  : község, közönség, nép. V. ö. :

«Melyeket a német nagy község visszafordult ízléssel hámul, s melyek a 
magyar férfias lélekkel oly elhatározókig ellenkeznek.»

Köles. M. játéksz.
k ö v e t k ö z e n d ő k é p p e n : következésképpen, következőleg. 
k ö v e t k ö z e n d ő i i l : u. a.
k ő  v e t k ő z n i : következni.
k ö z : közönséges, közös. V. ö .:

«Mi vonjuk-e be markainkat a nemzetiség köz oltára előtt?»
K ö le s . M. játéksz.

«Csak bámulást nyerhetett a késő maradóktól, nem köz tiszteletet.»
D e á k , A lengyelek ügyében.

k ö z b e v e t é s :  közbeeső idő, megszakítás. V. ö .:
«A bölcső gyakran koporsójává lesz a gyermeknek ; a közbevetés alig 

néhány óra, néhány nap.»
S z é k á c s , Bölcső és koporsó. Karácsom besz.

k ö z é p a r á n t :  középen, a közepén át, keresztül, a közepe télé; per mé
dium. Sz. Moln. V. ö .:

«Közép aránt Bardoniklien neve, ki fen áll.»
B i a i  G a s p . Dávid és Bethzabea, 285. 

(Szilády, H. M. K. T., II. k.)
k ö z e p e i t :  középen, közepén; in medio. Sz, Moln. 
k ö z ib e ,  h ő s i n k b e :  közé, közénk, miközénk. 
k ö z ö n s é g e s :  általános, egyetemes, nyilvánvaló. 
k ö z ö n s é g e s  j ó : közjó; bonum commune. 
k ö z ö n s é g e s h - é p p e n : közönségesen, általánosan, rendesen. 
k ö z z é ,  k ö z z i i l :  közé, közül. V. ö. Nyelvőr, VI. 105. V. ö. :

«Nem egy azok közziil látogatta Pécset.»
A r .  Toldi est. V. 12.



k i t a s z :  kuvasz, V. ö. Nyelvőr, IX. íj!).
k á l d ú h d :  koldulni. V. ö. Nyelvőr, III. 183. VI. 37. VIII. 05. 
k ú t f ő : helyette unt a kútíbrrás dívik. V. Ö. :

«Nem kuttitom c bánásmód kútfejét.»
Kose. Fel. Szécli.-nek, 73.

«keményünk nem fog megszégyeníteni, mert Isten van felettünk, a szere
tet, {i böleseség, az áldás kútfeje.»

Székács, Árvízi be az.
«Megszűntünk áldozni buzgó kútfejeknél.»

A r. Sz. László füve, II. 14.
kii{öinh : jobb, más. V. ö .:

«Ijegyen minden magyar utód 
Különb ember, m int aj)ja volt.»

Vőrösm. J óslat.
k it lö m  h m  : jól) ban, m ásképpen.
l i i  lö m  h -k ü lö m  h : más, más-más, különböző; diversus. V. ö .: 

«Külömb-külömb oro vjigyon mindenekben.»
G yöngy. Mur. V. I. 157.

«Külömb-külömb ezímert s jelt adtak mindennek.»
IJ. a. u. o. III. 231.

k i i l ö m h -k i i l ö v i h  f é l e : a Del »mezeiπ ( ί rammatika azt í rja., hogy jobb így 
m eg lúd iőz tetve ; v. ö. 314. lap. Simonyi Zs. Λ m. ny. I. 283—5. V. ö .: 

«Külömb-külömbl'éle muzsika hullatik.»
G yöngy , Mur. V. I. 13b, 

«Külömb-külömbféle vélekedést mondnak.»
U. a. u. o. III. 17b.

k ú lö m h ö z tc tc s : variatio , v a r ie ta s ;  «vá lto z ta tás» -nak  is* m o n d ja ; a  m it 
m a  változatosságnak m ondanak .

L
lakás: evés, lakm ározás, vendégség. L ásd  e szó tárnak  «jólakás» sza

vát. V. ö . :
«Kövérbik barmot öljék meg lakásban.»

B a r a n y a i  P á l ,  Az tékozló fiúról, 279. 
(Szilády, K. M. K. T., II. k.)

lakni: en n i, lakm ározni. L ásd  e szót. «jólakás» szavát.
«Vígan lakom, vígan élek.»

Vőrösm . A  kérő.
«Ságon azért vígan lakmik rontóid.»

U. a. A két szomszédv. I. 413. 
«Ott a sereg három  napig 
Áldoz, toroz, vígan lakik.»

A r. Keveháza, 38.
lakodalom : lakm ározás, vendégség. V. ö .:

«Hasonlatos a mennyeknek országa a királyhoz, ki az ő ííjának raenyekzői 
lakodalmat szerző.»

K á r .  bibliaion!. (Máté ev. 22, 2.) 
«A fejedelem és az ö nemesei nagy lakodalmakat tartanak.»

V irá g , M. századok, 2b.
«Es völgyön és hegyen 
Lakodalom.»

Vőrösm. Az özvegy.
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la k o zn i  : lakm ározni. V. ö. :
«Mindennap nagy örömek közt lakoznak vala.»

V irág , M. századok, Iák.
«így lakozék Tihamér, szomorú vendége magának ;
És a m int lakozék, és a bort itta, koronként 
A konyák orczáin liervasztva eláradozának.»

Vörrixm. A két szomszédv. I. i u2 .i 6. 
«S végig lakoztanak m ár.»

G aray . Máty. kir. Gömörben. 
«Asztal utóján már kedvökre lakoznak.»

A r. Toldi szer. V. !(!>.
7a o d w z ia i  já ix p ö k : v. ö. Ján . Titk. jel. 1, I I .  és 3, 14·—22. 
lá tá s :  látomány, jelenés; visio. V. ö . :

«Még soká könyörge, mert mozgott a szája,
Nézvén a magas ég domború boltjára :
Megnyitó azt Isten és látást mutatott.»

A r. Sz. László füve, II. 24. 
«Gyönge szolgájának mert látást mutatott.»

U. a. u. ο. III. 4.
lá to g a tá sn a k  n a p j a : bibi. kifejezés, v. ö. Izsai. 10, 3. Jerein. 6, 15. 

Luk. ev. I, 68. stb. V. ö. :
«8 jaj annak a népnek, vétkezett az sokat.
Kit a boszuálló Isten meglátogat!»

A r. Sz. László füve, I. 7.
lá t ta t ik  : lat. v id e tu r; látszik. V. ö . :

«lizt láttatik nekünk k iá ltan i: Ne légy hitetlen, hanem hívő!»
Tornya, «Tudás, hit» czímít besz.

Id tta tla n n á  t r i m i : úgy tenni, m in t lia nem látná az em ber; szándé
kosan nem  látni.

Iff/elsőben i s : legelőször is.
Irgun j/íjuhh  és kedvest>: legnagyobb és legkedvesebb. Yr. <>.

«A sok udvari
Szivek között ■— bocsáss meg a tied volt 
Legegyügyűbb, áldatlanabb, Melinda!»

K át. Bánk b. I. U.
b ig o tta n :  azonnal, m indjárt.
legrömdeblnwh es tekélle teslm ek: legrövidebbnek és legtökéletesebbnek. 
lé le kb e n : látásban, látom ányban, lelk ileg; in visione, in  spiritu, spiri- 

tualiter. V. ö. Dán. 7, 1—2. Ján . ev. 4, 23. Titk. jel. 1, 10., 4, 2., 
21, 10. stb. V. ö . :

«Lélekben látta .»
Yörösm . A két szomszédv. III. 7.

lélekben  j á r : lelkiismeretbe vág, a m itől a lélek üdvössége függ. Ma 
is m ond ják : lélekben járó dolog. 

lélek sze rén t:  lelkileg; spiritualiter, secundum spiritum . 
l é p i k : lép. V. ö. Nyelvőr, II I . 350. Simonyi Z s. A m. ny. II. 245. 

Ma is ik-esen m ondják a Királyhágón túl. V. ö. :
«Ura hagyásából az házba belépek.»

/>·■. Nzig. vesz. III. 3(1.



U /rni: meglepni; ugyanebben az értelemben az «ellepni» szóval is él.V.ö.: 
«.Ilin l’ontyi, gyerünk e] Immár, majd itt lep.»

Bess. A phil. ΠΙ. í .
«Szidva, fi * i ív i tvi1 lepék a  nyugvók tábora rendét.»

V ö r ö s m . Zal. futása, Π. 293.
len : lé, leve viliinek, loves. V. ö. Nyelvőr, X. 341). 
levelinél/ ; levegő. V. ö . :

«A durvák útmutatója hol van a levegő égben.»
Tom pa, «Mit találunk a természetben?» ez. besz. 

«A levegőoget daruk hasították.»
P é t . Ján. vit. IV. 13.

le vélnek : v a n n a k ; lévél a. t. m. van, a m i léttel bír. V. ö. Nyelvőr, 
X II. 461—2. öl 8—9. 560— 1. XIV. 28. 

l i m b u s : Abrahám kebele, az ó-szövetség szentjeinek lelke volt ott a 
megváltás előtt. Luk. ev. 16, 22.

l o p ó :  a ki lo p ; fúr. Sz. Moln. A régi nyelvben «tolvaj» rablót tett. 
V. ö. Simonyi Zs. A m. ny. I. 106. V. ö . :

«Az Urnák ama napja, m int a lopó éjszakán, áronképpen jő el.»
K á r . bibliaion! (I. Tliess. Γ>, 2.) 

lőtt. H ittek: lett, lettek. V. ö. Nyelvőr, ITT. 11. 274. V III. fill.  IX. 
357. 481—2, 541. X. 21. 312. 520. V. ö . ;

«Melynek erős tüze valakit kórnyülvött, 
liár, mint adamáskő, szívben oly erős lőtt,
I >e, hajló viaszként, abból szelídet tött,
Sok idegenséget ismeretségre vött.»

( i y o n i / y .  Mur. V. I. 106.
L iid o eicu s G r a n á ta :  lat. Granatensis, azaz Granadai Lajos; egyházi 

igehirdető s író, szül. 1504-ben, megli. 1588-ban.

M
m a ija : e szóval ép oly kevéssé él irodalm i nyelvünk, m in t a vele 

synonim «tulaj (Ion»-n a l ; hanem  majd mindig csak a «saját»-tal. 
m a i j a  : ámbár, de, noha, pedig. V. ö . :

«Keveset olvasok róla krónikában,
Maga méltó volna írni ezt is abban.»

llosv. Tlioldi, 10-11.
maria-, m a ijok-ijon ilo la ilanu l: meggondolatlanul. Sz. Moln.
m a i j á n : maga, magában, magánosán, magában véve, külön, csak.
i i ia já m a l i l : külön, különös.
m ajaszerete t, m a ju n lcszere lm e: önszeretet.
m á ju s  : e szó, mely a keletieknél — egyebek között — bölcset, tudóst és 

jövendőmondót teszen, a perzsa nyelvből került a görögbe, onnan 
a latinba s onnan a mienkbe. V. ö. Máté ev. 2, 1. 

n ia i/ija rán : m ajorána; origanum  m ajorana. L inn. 
m á i : mai. V. ö. Kriza, Vadr. 508.
» ta k u la : a lat. m acu la ; mocsok, szenny, szeplő.
M arbodaeils lü ie d im e n d s : élt a XI. században, í ’rancziaországban, 

egyebek közt versekben ir t a drágakövek- és gyöngyökről. V. ö. 
Ck. G. Jöclier, Oomp. Gel.-Lexikon, 3. kiad. I I . 58. 

m a r h a :  dolog, drágaság, jószág, kincs, vagyon. V. ö. Simonyi Zs. A m. 
ny. IT. 144. V. ö .:
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«Sok becses marhája.» 

«Nem hagyott sok marhát.»
A r .  Toldi, Π. 4.

U. a. u. ο. XII. 20.
m á s fe lő l:  másrészt, különben. Lásd e szótárnak «egyfelől» szavát. 
w  ásót In a p : másnap.
m d su a  o. m á s a d : máshova. V. ö. Nyelvőr, II. 23. III. 13— l .  IV.

20. V. 18. 535. VII. 372. 
m e d io la n u m i : milánói.
m e g á ld a n i:  megátkozni,káromolni, szidalmazni. A Vulg. «benedicere» 

szavát (Jób, 1, 5. 11. Kir. III. k. 21, 10.) ford. vele. V. ö. Nyelvőr, 
VIII. 433- 5. XVI. 78—9. 200—1. 

m eg b éké lte tn i: helyette a nem. «aussöhnon» fordítása dívik irodalmi 
ny.-ben.

megejteni: ledönteni, leütni, tőrbe csalni. V. <">. Nyelvőr, XV. 402—3. 
508—9.

■megelőzni: meghaladni, felülmúlni. Lásd e szótárnak ·fellyülbaladni» 
szavát.

megengedés: elengedés, megbocsátás.
megengedni: elengedni, megbocsátani. Ma is mondják: engedjen meg stb. 
megépíteni: a nem. auf- és ausbauen ford, divatozik helyette. 
wiegérenteni: megérinteni. Sz. Moln. V. ö. Nyelvőr, III. 12. IV. 18.

VII. 272. VIII. 360. IX. 484. 
m egérn i m i i v e l : beérni v. megelégedni vinivol.
n i  e g e i t : érett. Sz. Bern. «tempestivus» szavát (310. Lev.) is ford. vele. 
m e g é l t e m  e m i t :  értesülni viliiről, megtudni vmit. 
m e g e s n i :  bűnbe esni; bűnt, vétket elkövetni.
megeszmélni magát: meggondolni magát, magába szállni, magához 

térni. V. ö. :
«Az ország is megeszmélvén magát.»

B e t h l e n  G . Lev. 245.
«Eszméljétek meg magatokat.»

G e l e j i  K a i .  Váltság Titka, 1.920.
meggondolhaiatlan: eléggé meg nem fogható, a m it elgondolni sem 

lehet, megfoghatatlan.
meggörhedni: meggörnyedni, meghajtani. V. ő .:

«Nincs most markában ijesztő
Bárdja, nyomán viszi azt fegyvornöke s görbéd alatta.»

C z u c z o r , Botolni, IV. 101—2.
meghalhatott an : a ki meg nem halhat, halhatatlan. 
rnegharczolni: megküzdeni, megvíni, viaskodni, vívni; decertare, depug

nare, praeliari. Sz. Moln.
meghinni okit: megbízni vkibeu. V. ö. Nyelvőr, VI. 362. 
meghízni: a Vulg. «impinguare» szavát (Példáb. 11, 25.) fordítja vele. 

Lásd e szótárnak «bízni» szavát.
meghóldoltatni: megbódoltatni, meghódítani. Lásd e szótárnak «elliól- 

dulni» szavát.
megindulni: felindulni, felháborodni, megharagudni, haragra lobbanni. 
megkérni: elkérni, visszakérni, visszakivámii, követelni; postulare, 

repetere, reposcere, reflagitare. Sz. Moln. — A Vulg. «repetere»
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szavát (Luk. ον. 12, 20.) fordítja velo. Ma is mondják: megkérni a 
leányt, t. i. elkérni szüleitől stb.

in  ('(fi ( i t u i : megnézni, vigyázni. V. ö. Meglásd kinek higgy. Km. V. o .: 
«Látná meg, mik ép csak a kormány kezére dolgozik.»

K ö s s . Felelet Szécímnek, 99.
«Lássa meg az érdemes olvasó, rnikiut képes e dologgal tisztába jöni.»

U. a. n. o. 22(í.
w / m á r a s z t a n i : marasztalni, meg- v. visszatartani. 
m e y m é r t é l d m i  : i nérsekeim.
i i i e í j m v e t m  r / d t :  ma csak a nem. «auslachen» fordítása járja. 
v h v f o l t a n i  : eloltani. Y. ö . :

«Az Istennek Lelkét meg ne oltsátok.»
K á r .  bibliaford. (I. Thoss. 5, 19.)

in é i  f ő t t e : megette; comedit. Lásd e szótárnak «lőtt» szavát. 
m r i f  s z e r z e m : hozzáadni, megtoldani, megtenni, megülni (pl. ünnepet), 

tenni, készíteni, rendezni, továbbá a mit ma az alapítani, csinálni 
s létesíteni szókkal fejeznek ki. V. ö .:

«Hamar azt felszerzé erős kősziklára.»
K e h r te  I .  Az erős stb. Sámsonról, (»4. 

(Szilády, R. Μ. K. T., II. k.)
«Egy szamár hátára testét felszerzé.»

D é z s i  A .  Az Levitáról, 71. 
(Szilády, R. M. K. T., V. k.)

«Hasonlatos a mennyeknek országa a királyhoz, ki az Ő fi jónak menyekzői 
lakodalmat szerző.»

K á r .  bibliaford. (Máté öv. 22, 2.) 
i i i i y s z i V w l k ő d m  : szűkölködővé válni, megszorulni. ' 
n i e i / t a / i a s i z t a l n Í : in (‘gtapintani, megtapogatni, tapintani; ól vele a 

«tapasztalni» s «észrevenni» fogalmak kifejezésére is. V. ö. Simonyi 
/ 8. A m. ny. II. 171. A régi írók az «experientia» szót többnyire 
a kísértés, próba, próbálás szókkal fejezik ki.

■mey v á l a s z t á s : megkülönböztetés. A Vulg. «discretio» szavát (I. Kor. 12, 
1 0 .) is ama szóval fordítja. 

m e y r á l r a  m i i t ő l :  kivéve, kívül. Sz. Moln. 
í i i e f f r a s U i y í t i i n i : incgerősíteni.
■ í i ie y v é n h e d n e : megvénülni. 
m e i f v e s z e t t : megromlott. V. ö . :

«így minden ország támasza, talpköve 
A tiszta erkölcs, mely ha megvesz,
Róma ledől s rabigába görbéd.»

B e r z t t . A magyarokhoz.
/ / l e y v o n s z a n i  m a y á t :  meg- v. elvonni magát, el- v, visszavonulni, tá

vol marat Ini.
m é l t á h h a n : a méltán (ina: méltóan) középfoka, t. i. méltóbban. V. ö.:

«Noha erről méltábban lehet talám vádolni stb.»
V i r á g , M. századok, 12.

■méltatlan: adv., méltatlanul. 
m e l y :  mily, a mily. V. ö .:

«Mely csend ez ?»
V ö r ö s m . A mir. és P>.
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«Mely vad az, mely zordon, a ki 
Szép virágot nem szeret?»

U. a. A szép virág.
meny ékezet: ez alakja is megvan Sz. Moln. Szót.-ban; menyekző. V. ö. 

Nyelvőr. XIV. 201. XV. 36—7. V. ö .:
«De ha ti bégyültek az menyekezőben.»

Dézsi A . Az ifjú Tóbiásnak házasságáról. 289. 
(Szilády, K. M. K. T., V. k.) 

«Gabellus angyallal menyekezöbe juta.»
U. a. u. o. 321.

m e r é s z e l n i  v .  m é r é s z l e n i :  merészelni, merni. A «é»-re nézve lásd e 
szótárnak «elveszi» szavát. 

m é r n i : u. a.
m é r t é k e l n i  v .  m é r t é k l e n i : mérsékelni; temperare.
m e r t h o g y  e . m i é r t h o g y : mert, minthogy, mivel, mivelhogy. Emez okot 

jelölő kötőszóknak mindegyikével él; és sohasem téveszti őket össze 
az időt jelölő «m iután»-nal. V. ö. Nyelvőr, IV. 54—5. V. ö.:

«Isten miérthogy néked ezeket mutatta,
Nincs ilyen bölcs ember széles ez világon.»

N a g y  b á n k a i  M . Hist. Józsefről, 30H—7. 
(Szilády, K. M. K. T„ IV. k.)

m e s t e r s é g  : művészet. V. ö .:
«Mindent találni benn,
Mit a mesterség adliata.»

P e t . Bold, pestiek.
m e s t e r s é g e s : művészi.
m e z ő : csatasík, had, harczmező. V. ö .:

«Tahát ennyi keresztyént egy török gyermek 
Megfutamtat mezőben?»

Z r .  Szig. vesz. ΠΙ. 72.
«Jőnél csak előmbe, porrá zúzva hagyna 
Dárdám a mezőben.»

V ö r ö s m . Tündérvölgy, 9.
«A tengeri rézkapu alján
Én kirohanni fogok, szabadon harczolni mezőben.»

C z u c z o r , Botond, II. 93—4.
míg: meddig.
m i h e l y e n : mihelyt. V. ö.:

«Ezt az zsidónépek lám milielen meghallak.»
S z t á r  a i  M . Holofernes és Judit hist. 17. 

(Szilády, l i .  M. K. T., V. k.)
minden: mindenki, valamennyi. Többese: mindenek. V. ö.:

«Szánakozásra méltó romiadókokban senyved az közöttünk, s magán viseli 
az átkot, melynél fogva minden, a ki határaiba lépni mert, szerencsétlen 
sorsában részt vészén.»

K ö le s . M. játék sz.
«Adta kézről kézre, hadd ismerje minden.»

A r .  Sz. László füve, III. 10.
m i n d e n e k n e k  e l ő t t e : a lat. ante omnia; legelőször, e szóval is él. 
m i n d e n e k n e k  f ö l ö t t e : a lat. super omnia; minden fölött. 
m i n d e n h a :  a soha ellenkezője; mindenkor, e szóval is él. Lásd e 

szótárnak «egyébha» szavát. V. ö .:



«Honnan mindenha sújthatott,
Kel ott fogú a buzogányt.»

G z u c z o r , Kinizsi.
«Szent keze vádéiul bennünket mindenha.»

S z é k á c s , Árvízi besz.
w i w l k e ' t k é j i j i e n : mindkétféleképpen, mind a kétféleképpen. 
n m u l á n t a l a n :  gyakran, szüntelenül. Sz. Moln. 
m m i ' i m ' í : milyen, minő. V. ö .:

«Ki, mikor, minémű alkalommal indul ?»
Á r .  Toldi szer. VIII. 30.

m i ó l t á t ó l  f o i / r a : mióta.
w i v e s :  műves, munkás, mesterember. V. ö. Nyelvőr, III. 12. Y. ö .: 

«Ki paraszt, ki műves.»
A r .  Toldi szer. VIII. 93.

r ir i r i í l t a  m i i n e k : res, negotium, qualitas rei. Sz. Moln. —· Mibenléte 
viliinek ; essentia, substantia. V. ö. Nyelvőr. VII. 357—60. Lásd e 
szótárnak «állat» szavát.

ι/ h íd  n é l k ü l : mérték nélkül, mértéktelenül, nagyon. 
m ó d o s :  Sz. Moln. Szót. szerint: moderatus, modestus; továbbá: a ki 

tudja vminek a módját, ügyes. 
m o i / u n d a i  : mainzi. Mainz város lat. neve : Moguntia. 
w i m t l i i i / a l n i : a «mondani» ige gyakorítója; dietito. Sz. Moln. 
m o r d : csípős, harapó, maró, mogorva, zordon; mordax. Sz. Moln. 

V. ü. Nyelvőr, VI. 363. V. ö .:
«Nem hervasztnak itten soha a mord telek.»

G y ö n g y . Mur. V. I. 140.
«Heülni Szalonta mord falai közzé.»

A r .  Toldi szer. V. 89.
m o z d í t a n i  m a i j á t : a lat. se movere; mozdulni, mozogni. 
m ú l a t n i :  lásd e szótárnak «elmúlatni» szavát.

N

v a g y : adv., nagyon, igen. Ma is mondják: nagy bölcsen, nagy nehezen, 
Nagyboldog Asszony (t. i. a Boldogságos Szűz). V. ö. Nyelvőr, IV. 
4*2. IX. 314—9. V. 0.:

«Az örök Istennek nagy sok ajándéka.»
I lo s v . Tholdi, 5.

«Nagy vígan vendéglé ott az királyokat.»
U. a. u. o. 303.

«Nagy szívszakadva kérte vissza kisdedét.»
V i r á g , Bóka és sas.

«(lúnyolta nagy kevélyeu a nádszált.»
U. a. Cserfa és nádszál.

«Miről apám nagy búsan szólt.»
K i s f .  K .  Bákosi szántó a tör. a. 

«Toldi meg nagy búsan haza felé ballag.»
A r .  Toldi, 1. 14.
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«Osztoztak, lakoztak, nagy vígan Valiinak.»
U. a. Hz. László füve, I. 4.

n a g y r a v á g á s : nagyravágyás.
n a g y r a v é t g ó : nagyravágyó.
n a g y -  v .  n a g y o b b r é s z r e : nagy- v. nagyobbrészt.
n a p i - m u n k á s t : napszámos.
n a p i p é n z : napibér.
n e l ie s s é t7 : nehézség. Sz. Moln.
n e h é z b e n : nehezebben.
n e h e z l e n i : nehéznek vélni. Y. ö. kévéséini, sokaini.
n e h é z  n é v e n  v e n n i : rossz néven venni.
n é n i é i ) / :  bizonyos, egy, valamely. Sz. Moln. V. ö.

«A hegyüregbe vonóit némely; sok bolyga az erdőn.»
J 'ö rö x m . Zal. futása,V. 19. 

«Megölő némely nap szerető szolgámat.»
Á r .  Toldi, VIII. G.

«Levelét némely nap megírta előre.»
U. a. Toldi szer. IV. (i.

«Teszi magát némely, nyomorék- s bárgyúnak.»
tí. a. u. ο. TV. (iá.

n é m i n e m ű :  némi, bizonyos, valami. Y. ö .:
«Környékezi már néminémű kétség.»

Á r .  Λ n.-idai őzig. I V. 92. 
, «Hege szállott, régi, néminemű Tarról.»

U. a. Toldi szer. II. :;0 .
n é m i n e m ű h é p p e n : némiképpen, valamennyire, ez utóbbi szóval is él.

Ma ezek helyett a «némileg» divatos. 
n e m  s o k  i d ő  m ú l v a : nemsokára, hamar, rövid időn, rövid idő múlva, 

darab idő múlva, rövid idő alatt, rövid időben, rövidnap); e két 
utóbbi kifejezéssel is él. 

n e m  s z i n t é n : nem is. V. ö .:
«Mi? kik nem szintén húsz esztendő alatt saját magunkból kivetkeztünk.»

K ö le s . M. játéksz.
n e m z e t :  nem, nemzetség, család.
n e m z e t s é g :  nemzet és a mit ma «nemzedék»-nek mondunk. 
n é - t a l á m  : netalán, véletlenül. V. ö. Nyelvőr, XVII. t i<5—fi. 
n e v e d é k e n s é g : növekedés, növekvés, növés. 
n e v e l n i  : növelni, növeszteni, gyarapítani, öregbíteni. V. ö .:

«Neveled óránkint gyönyörűségemet.»
/ . r .  Szig. vesz. III. )!4 

«Holott vitézsége szép szárnyat nevein.»
G y ö n g y .  Mur. V. I. 1C,. 

«Hirét-nevét emberek nevelik.»
U. a. π. ο. I. 79.

«Hőt tán még nevelte az előbbi gondot.»
Á r . Toldi est. I. 1F>.

n é v  v i s e l ő : nevet viselő, nevű. Lásd e szótárnak «gyermekszülő» szavát. 
n é z e t n i : nézdegélni, nézegélni, nézgólni, nézegetni, szemlélni. 
n é z n i  r m i r e : a lat. «spectare» fordítása; tartozni vinihez, a mi ezt-
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γ. azt illeti, erre v. arra nézve. Ezek helyett a nem. «sich beziehen» 
(ordítása terjedi el. V. ö .:

«Jól tudora, rám nézne földi öröksége.»
A r .  Toldi, VIII. 10.

«Λ mi bátyád ügyihaját nézi.»
U. a. Toldi szer. VIII. 87.

m j a r l n m :  nyáron. V. ö .:
«Mind télijén, mind nyárban ez a ruházatok.»

( J v a d . Egy falusi nót. hud. ut. VI. 14. 
«Péter és Pál (tudjuk) nyárban 
Összeférnek a naptárban.»

A r . A fülemile.
v t/a n d i/o t/n i:  bajban v. betegnek lenni.. V. ö. Simonyi Zs. A in. ny. 

' I. 121. II. 180.
H j/vr: nyer. Lásd e szótárnak «elveszi» szavát. V. ö. :

«Gondolám, hát így van ? hát a ki világít,
Ilyen jutalmat nyer?»

P é t . A gólya.
«Melylsen, kovásztól szellemet ha nyér,
Feltámad a rozs, mint élő kenyér.»

A r . B. Istók, I. 28.
v ijrn v fkd p a  : nyeregfej, t. i. a nyereg elejének felhajló része, a melyen 

rendesen csat vau, hogy szegre lehessen akasztani. Az Alt. n. szót. 
V. ö .:

«Nyergem zsufa fakó lovamnak hátára 
Feltettem, s kulacsom az első ltápára.»

( J v a d . Egy falusi nót. bud. ut. I. 8 
■ «Megakadt valahogy a nyeregkápába.»

A r .  A n.-id. czig. III. 9b.
v i/H -n íb b fi 'i i  : nyiliabhan, érthetőbben. V. ö. Nyelvőr, IV. 70. V. ö. : 

«De meglátod rövid időn nyilvábban haragját.»
S z k h á n m  H o r n .  A n d r .  Az átokról, 152. 

(Szilády, It. M. K. T., II. k.)
«Elébb az erkölcsöt nyilvábbra kell venni.»

G i jö n g y . Mur. V. II. 41.
«Ez a Locke is csak a sok kétséget csinálja, nagy philosophus, de sokkal 

nyilvábban beszél nála Bébinél;.»
B r s s . A phil. III. 6 .

V 't/tirdn : nyilvánosan, nyíltan, bizonyára; ma a «világosan», a mely 
latin, és német eredetű, csaknem teljesen kiszorította irod. nyel
vünkből. V. ö . :

«Nagy bővséggel ugyan nyilván jargal a hamisság.»
S z k  h ú r o n  i  H o r n .  A n d r .  Az átokról, 141. 

(Szilády, It. M. K. T., II. k.)
«S szóla magában, mert nyílván heve szólani tilth,»

V ö r ö w i .  Eger, I. 242.
«Midőn tehát a néma jelek is ily nyilván szólallak.»

B e á k ,  A lengyelek ügyében. 
«Toldinak ezt nyilván hirdeti kalandja.»

A r . Toldi szó]·. V. 09.
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nyilvánvaló: helyette is a «világos» járja. V. ö . :
«De az a jus nyilvánvaló.»

B e s s . A phil. IV. 0.
nyíró: nyíró. Y. 5. Nyelvőr, IX. 366. V. ö .:

«A kiknek szokása szerént elnyírvén hajókat.»
V i r á g , M. Századok, 27.

nyírten-nyírni: egyfolytában, folyvást, gyorsan, sietve nyírni. V. ö. 
' Nyelvőr, I. 127—8. III. 387—8. VII. 83. X. 123. 469. V. ö: 

«Azonban szólton szól Ali Kurt ágyúja.»
Z r .  Szig. vesz. IX. 14.

«És napról napra nőttön nőtt ez ür.»
P é t .  Tündérálom, 8. 

«Haragja lohadton meglohada.»
A r .  Buda h. III. 41.

nyoszolya: ágy. V. ö. Nyelvőr, I. 300. V. ö .:
«Megjön az éj, szomorún feketédnek az ormok, az élet 
Elnyugszik, s a fél föld lesz nyoszolyája.»

V ö r ö s m . Zal. futása, I. 24—25. 
«Csendesen elalszom csendes nyoszolyámon.»

T o m p a , Falusi órák.
«Van a tündéreknek virágnyoszolyája.»

' P é t .  dán. vit. XXVI. 0.
nyúgatni v. nyúgotni: nyugtatni, ápolni, enyhíteni. V. ö. Nyelvőr, XIV. 

27. Simonyi És. A m. ny. I. 19. V. ö .:
«Habozó elméjét meg nem nyugotliatja »

G y ö n g y .  Mur. V. II. 05.

O
o d a fe l:  odafenn, ott fenn, feljebb.
o d a v eszn i: elveszni.
o ko sko d á s: okosodás, okulás.
o ko ssá g : ész, józan ész, értelem.
o l ly : olyan.
o lly a te n :  u. a.
o llyko r  : olyankor. V. ö .:

«Olykor vevém azt, mikor lehetetlen vala megolvasnom.»
K a z .  (luzmicsnak, (1824. szept. 18.) 

o l tá r :  oltár. V. ö. Simonyi Zs. A m. ny. II. 30—3. 
ó n t : óvni, őrizni; ótta a. t. m. óvta. Y. ö .:

«A fejedelmi magyar még gondosan óva körülnéz.»
V ö r ö s m . Zal. futása, I. 171.

«Múltakról perelünk, nem ügyekszünk óni jövendőt.»
U. a. Eger, I. 288.

«Sátrában alusztok, a széltül is ó.»
A r .  Szondi k. apr.

«Nem óhatta magát egy szörnyű kaczajtól.»
U. a. 'földi szer. IV. 34.

«Elvész óhatlanul.»
T o m p a , Isten akaratja.
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u n i t o r :  a régi írók így fordítják: ékesenbeszélő, ékesenszóló, szószólló, 
ez utóbbi szóval Küldi is ól; az «orator sacer»-t meg íg y : prédi
káló, prédikátor. Isten igéjének hirdetője, tanító. Kazinczy s Kölcsey 
még élnek az «orator» szóval, azonban Kazinczy olykor «szóló»-nak 
mondja (Guzmicsnak írt lev. 1825. okt. 27.), Kölcsey meg «szónok»- 
nak (Farain.). Kaz. egyik levelében (Guzm.-nak, 1828. máj. 16.) 
«templomi beszélő»-t is mond, bizonyára a néni. «Kirclienredner» 
példájára.

u i v u í z n i : gyalázni, megszégyeníteni. Sz. Moln. V. ö .:
«Orczáznak idegen barátink.»

l in t i z i ,  Á .  XLIV. Fsaim. 51. 
(Szilady, B, M. K. T., II. k.)

o r r u l  n i :  bosszankodni, rossz néven venni; Sz. Moln. V. ö .:
«Fejeket csóválják, orrainak.·

B a t í z i  A .  XLIV. Fsaim. 47. 
(Szilády, B. M. K. T., II. k.)

«Vendég lítonjárót igen orroljátok.»
í ) é z s i  A . Az ifjú Tóbiásnak házasságáról, 240.

(Szilady, B, M. K. T., V. k.)
i i l h m  : legott, tüstént legalább. V. ö .:

«Cseh vitéz hogy látá, ottan elijede.»
Ih sv . Tlioldi, 14·7.

Ö

óm/: nagy, érett, meglett, felnőtt. V. ö. örege-apraja, .öreg templom, 
öregbíteni stb. V. ö. Simonyi Zs. A m. ny II. 173. V. ö. :

«Magánál öregebb s hosszabb folyamokkal.»
A r . Toldi szer. XI. 5. 

«Szemmel a porfelhőt s nyomokat kiséri 
Szintén öreg estig.»

U. a. η. ο. XI. 20.
«Tud ő olvasni, de csak öreg írást.»

V . a. u. ο. Xll. 75.
ü l r i / h i i l ó i : gyarapodás, mindkét szóval él. 
ö r ü i i w s b m :  adv., örömestebb v. örömestebben.
o r v :  ürügy, szín. Sz. Moln. 
m z t ö v é r : sovány, vékony, V. ö.

«Ösztövér kutágas, hórihorgas gémmel.»
A r .  Toldi, I. 2.

«Más a vékonypénzü nyálat szalonnázza,
Hogy csöpögjön zsírtól ösztövér csontváza.»

U. a. η. ο. II. 2.
«S én rútabb vagyok, mint ösztövér csontváza?»

U. a. Mur. ostr. IV. 11.
ö x z v r t w n d : összegyűrni, göngyölgetni, csavarni; complicare, Sz. Moln. 

A «feltűrni» igével ma is élnek.
o t t : más régi íróknál ók a Királyhágón túl még ma is «ett», t. i. 

evett, comedit. Lásd e szótárnak «lőtt» szavát.



P a n o r m u m  : Palermo siciliai vár. régi lat. neve.
p a r a s z t : adj., egyszerű, durva, goromba, vad; a jónak és finomnak 

ellenkezője; egyebek közt «idiota» s «laicus» is, t. i. a ki viliiben 
járatlan. V. ö. öregre v. parasztra őrleni. V. ö. Nyelvőr, V. 209. 

p á r t o s :  pártütő, e szóval is él; mind a két szó kiveszőben van. V. ö.: 
«Vele mind a többi hiteszegett pártos.»

A r .  Buda li. X. 92.
«Pártos Eteléhez vágytok igen menni.»

U. a. u. ο. X. 99.
«Az olasz pártos urak.»

II. a. Toldi szer. IX. 24.
pdrtydt fogni vhmeh: pártfogolni, védelmezni vkit. Ma a «pártolni» ige 

járja helyettük, mely a régi ny.-ben a. t. m. pártot ütni, zendülni. 
patvaros: árulkodó, csalárd, csalfa, csúfoló, hazug, rágalmazó, viszály- 

kodó. Sz. Moln. Ma is m ondják: per-patvar. V. ö .:
«Patvarosoknak ellenük te vagy énnekem gyámolom.»

S z t á r u l  M . XC1V. Psalm. ÖT.
(Szilády, B. M. K. T., V. k.) 

p a t y o l a t o s : patyolat finom fehér gyolcsot teszem, tehát a ki linóm 
fehér gyolcsruhában jár, az a patyolatos. A régiek a «patyolatos 
török» kifejezéssel «turbán»-os törököt akartak értetni. Y. ö. Nyelvőr, 
X. 385—9.' V. ö. :

«Lön halála egy fő patyolatosnak.»
T i n ó d i , Egervár viadaljáról, III. 1209. 

(Hzilády, B. M. K.'T., III. k.) 
«Eehér vékony patyolat vagyon fejében.»

Z r .  Szig. vesz. II. 9(i.
p é ld a : példázat, kép; allegoria, figura, symbolum, typus. 
p e n y ís z e s : penészes. Lásd e szótárnak «kirn» szavát. 
p e r e m : prém, szegély, széle viliinek. V. ö .;

«Visszapillant a nap a föld pereméről.»
P é t . A puszta télen.

«Ócska mentéjéről perem és paszománt 
Csüng előre-hátra.»

A r .  Toldi est. 111. 15. 
«Emberből van ottan peréin je az útnak.»

U. a. u. ο. IV. 29.
p e s z é r :  inas, szolga. Sz. Moln. Y. ö .:

«Minden inas, csatlós, peezérje, lovásza.»
A r .  Toldi szer. IV. 25.

p ip e sk e d n i: kevélykedni. — Pázm. és Sz. Moln. «priposkodni»-nak írják. 
p m m s d y : gyalázat, megszégyenülés, szégyen. Sz. Moln. V. ö .:

«Nekem a kakasszó nem lioza pironságot.»
K a z .  Guzmicsnak, (1827. okt. 24.) 

«Pironságos éltet halállal cserélni.»
A r .  Mur. ostr. I. 97.

«Szégyen és pironság víni olyan várat.»
U. a., u. o. 1. 85.



pom pára  ν ά μ η ί : i. í. vágyni.
p ó rá z: gyeplő, kötél, szíj, zsineg. V. ö .:

«Norn oly n épe Hordán; ik vagyunk tagjai, mely eszméletlenül indult, eszmé
letlenül jár láthatóin hatalmak pórázán.»

K<m. Fel. tízéoh.-nek, 49. 
«Nem is jöttem ide, pórázon vezetve.»

Ár. Toldi est. II. 7.
p re h m d á r : a lat. pradiendarius-nak némileg magyarított alakja, a 

némi. Pfründner, t. i. a kinek egyházi hivatal- v. tisztért járó jöve
delme van.

préda: a lat. praula; martalék, ragadomány, zsákmány. tíz. Mohi. V. ö .: 
«E derék tréfának díja gazdag préda.»

Pét. Ján. vit. VI. 12.
«S mint szeme a prédán megáll fene vadnak.»

Ár. Toldi szer. Y. 103.
p ré d ik á lIm x e k : szószék.
p ré d ikd tzió t ten n i : prédikálni, egyházi beszédet mondani; ma, csaknem 

mindig, a ném. «Predigt v. Eede halten» fordításával élnek. V. ö .: 
«Mikor megholt Lázár, oly böesűlletes vélt Isten előtt halála, hogy angya

lokat küldött, kik az ő lelkét düesöséggel Abrahám kebelébe vinnék: 
Christus temető prédikáoziót tett néki.»

P á z n i . (Miért sanyargattya Isten híveit stb. ezímíi besz.)
prm M efU m i: a lat. privilegium-nak némileg magyarított alakja; tulajdon 

törvény, valamire való szabadság, mondja tíz. Moln. V. ö .:
«A sértő privilégium jó sikerrel többé nem víliat a természet törvényei 

ellen.»
S z é c h . Stadium (az első elölj. besz.-ben). 

pró b á ld * : kisértés, megkisértés. A Vulg. «probatio» szavát (Kom. δ, 
4.) fordítja vele.

R

ra y y a  : a fűnek a nap hevétől való égése v. száradása ; astrobolismus, 
rubigo, uredo, tíz. Moln. V. ö. Nyelvőr, XIV. 394. V. ö .:

«Nem volt ártalmas annak 
Tillaárom haj!
Som a ragya, sem a nap.»

Ar. Irőszobám.
rend  : szláv eredetű szó; állás, helyzet osztály, rang, sor. V. ö. Karok 

és rendek. Y. ö. Nyelvőr, VII. 387—·8. XVI. 393—4. Simonyi Zs. 
A m. ny. I. 121. V. ö .:

«Káldor, mint a ki kaszával
Vágni akar rendet, s a kaszát nagy súlylyal az ingó 
Fűnek ereszti, mohón úgy vágya ledönteni Sámsont.»

V ö r ö s e i . A két szomszéd v. IV. 135—7. 
«A király lejött és sok nagy úri rendek.»

Ar. Toldi, XI. 13.
rés.zxzerént: részint, egyrészt. 
ró p ó sn i: repesni, repdesni. V. ö .:

«Murányi fecskékkel én is ott repesnék.»
G y ö n g y .  Mur. V. II. 168.
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«Akkor anyám lelke repes a beszéden.»
A r. Toldi, TV. 22.

r ö v i d  i d ő b e n : Lásd e szótárnak «nem sok idő múlva» szavát. 
r ö r i d n a p : Lásd u. ο. V. ö . :

«Meglátják rövidnap mi következik.»
H etiden  0 .  Lev. 290.

r u t / á l o x n i  r. r u g ó l d o z n i rugdal ódzni, ellenállni, ellenkezni, ellen
szegülni. A Vulg. «recalcitrare» (Móz. V. k. 32, 15.) és «calcitrare» 
(Ap. cs. 9, 5.) szavait fordítja vele. 

r u s n y a s á g : piszkosság, szennyesség. Sz. Mein. V. ö. :
«Az igazak pedig rusnya s apró hajlékocskákban nyomorognak.»

P ázm . (Miéit sanyargattya Isten híveit stb. czírnü besz.)

S
net f ú r : a ném. «Schaffner» szóból; gazda, gondviselő, majoros; v. ö. 

'Nyelvőr, VII. 105. XIV. 320. V. ö.
«Vala ogy gazdag ember, kinek vala egy sáfára.»

K á r . bibliaford. (Luk. ev. Ili, I.)
s d p o l ó d n í : panaszolkodni, sopánkodni. V. ö .:

«Csuda sápolódása az jó asszonnak.»
T in ó d i, Erd. bist. V. 15113. 
(Szilády, R. M. K. T., III. k.)

«Igen sápolkodnak álomnak értelmén.»
N a g y b á n ka i M . Hist. Józsefről, Kill, 

' (Szilády, E. M. K. T., IV. k.) 
«Nagyon csodálkozik és sápolódik ő magában.»

S z iá m i M. Com. lep. de sac. Prolog. 
(Szilády, R. M. K. T., V. k.)

s a x t ' m i a i : szászországi.
s e b e s : a kinek sebe van, sebesült.
s e g é t s é g : segítség. Lásd e szótárnak «amiyéra* szavát. 
s e n t e n t z i a : a lat. sententia; ítélet. V. <>.:

«Halálos sentential hoz.»
V irág. Abd. szám.

s e m m i  o k o n :  semmi okért, semmi ok miatt, semmiképpen. V. ö .:
«He hát mi okon kerülöd társaságokat, és miért nem adsz soha egy kérőd

nek is jó választ ?»
Bess. A phil. III. 5.

«Semmi okon, csuda háborúság.»
A r. Buda li. V ili. 58.

«Indulása előtt ez okon. mindennap 
Eoly vala nagv vígság.»

U. a. u. ο. X. 94.
S é n á s i  S z .  B e m a r d i n u s :  lat. Bernhard] mis Senensis, mert Hiénában 

lakott.
s e r é n y k e d n i : iparkodni, szorgalmatoskodni. Sz. Moln. V. ü .:

«Serénykedik hivatalában.»
A r. 11. Istók, I. 2G.

s e r k e g e t n i  v .  s e r k e n g e t n i : serkentgetni, buzditgatni, ösztönözni. V. ü.
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«Serkegoti Tóbiás Sára asszont.»
S z é k e l y  B .  Tóbiásnak eg. hist. Ibi. 

(Szilády, R. M. K. T., II. k.)
s o h a r á : sehová. Sz. Mohi.
m h ú l t :  sehol. Sz. Moln. V. ö. Kriza, Vadr. 51 fi.
s o k a d u l o m : vásár. V. ö. Nyelvőr, III. 898—401. V. ö .:

«Az szentogyházak bon sokadalmát gyöjte.»
B a t i z i  A .  Meglőtt és megleendő dóig. stb. 525. 

(Szilády, R. M.'K. T., II. k.)
s i f k a s d t f o s : sok, nagyszámú.
sokk éji] um : sokféleképpen, sokféle módon. V. ö . :

«A közkatonák is sokképpen zsibongnak.»
t í y ö n y y .  Mur. V. III. 170. 

s o n k o l y :  alja, gázzá, söprűje vminek. V. ö. Nyelvőr, VII. 214. 
s i m á i n  f ő z é s : ránéz, ránezolás, ránczosodás. Sz. Moln. V. ö. Nyelvőr, 

IX. 57. 51 fi. V. ö . :
«Sömörgössé tevéd az én testemet.»

K á r . bibliaford. (Jób, 10, 8 .)
s u p e r i o r :  lat. szó; (dőljáró, följebbvaló.
s u f m r l u t : kárpit, szőnyeg; Rázni, superlát-nak írja. V. ü . :

«Csinálj suporlátot is kék selyemből.»
K á r .  bibliaford. (Móz. II. k. 20, 81.) 

«Ne menjen mindenkor a szent helyre a suporláton belől.»
IJ. a. u. o. (Móz. ill. k. 10, 2.)

s u f f f i l i k á t z i á : lat. szó; folyamodás, kérés, könyörgés. 
s m i h o d í f i f á l u v n  / u u / i / n i : szabadon v. szabadjára hagyni, magára hagyni, 

nem törődni vmivel. 
s z a b a d o s : szabad, ment, mentes. V. ö .:

« Re mi szükség keménykodésre, erőszakra, nem szabados játékokra V»
K a z .  Guzmiesnak, (1828. jún. 14.)

«Szüntelen a szabados vígságnalc zengő zajától.»
V o r ö s m . Zal. futása. I. 41

«Életnek és halálnak szabados Ura!»
S z é k á c s , Halotti besz. Balassa J. fel.

s z a b i t  f á r a  l i á n u l : kardra hányni, felkonczolni. A szablya szóra nézve 
v. V). Nyelvőr, VII. 151. XII. 101. 

s z á j r a  b o c s á t a n i : szabadjára v. szabadon hagyni, tetszése szerint cse
lekedni hagyni vkit. Ellenkezője a «szájon tartani» s a «zabolán hor
dozni v. tartani» kifejezéseknek, a melyekkel gyakorta él irataiban. 

s z á j o n  t a r t a n i : féken tartani, fékezni, szigorúan bánni, megzabolázni. 
s z á l k á t  v á r :  megszállott, ostromlott vár; ma csak ez utóbbi, nem.

eredetű kifejezéssel él irodalmunk. 
s z á n n i : sajnálni. 
s z á r : lábszár. V. ö .:

«Az ő két szára komén vasból vala.»
B a t i z i  A . Meglőtt és megleendő dolgoknak stb. 184·. 

(Szilády, R. M. K. T., II. k.)
«Nem szárában szállott eszű.»

( I e l e j i  K a i .  Váltság Titk. I. 1226.
19Kólái. Egyházi beszédei.
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s z a r d í n i á k : 
s z á r n y r a  k e

«Karcsú száraidat s a rajtad ülőnek alakját 
Nem fogják harezjátékon megnézni.»

V ö r ö s m . A két szomszédv. I. 167 -8 . 
«Lábainak szárán.»

U. a. Volt tani tv.
zarándok. Sz. Moln. V. ö. Nyelvőr, XIX. Ü85—!). 471—4. 

h u :  a szülői hatalom alól felszabadulni. Lásd e szótárnak
«kél» és «kelni» szavát. V. ö. :

«Mint a sebes sólyom, mikor kél szárnyára.»
Z r .  Szig. V. XI. 5Í5.

szégyenbe,tini: pudere, ignominia affici. Sz. Moln. A néni, «sicli 
schämen» ford, járja ma helyette. 

szég yen é ig : szégyen, szégyenlés. Sz. Moln. V. ö. :
«Nagy szégyenségben fejedelmek vagytok.»

S z k h á r u s i  H o r n .  A .  Az fejedelemségről, 81. 
(Szilády, E. M. K. T., II. k.)

«Nagy szégyenséggel pártosok járának.»
S z t á r u l  M . Hist. Athanasii, 11. 861.

(Szilády, E. M. K. T„ V. k.)
s z é g y e n t  v a l l a n i :  lásd e szótárnak «kárt vallani» szavát. 
s z é g y e n v a l l á s : szégyen, megszégyenülés, gyalázat. 
s z e k é r  : hintó.
s z é l e s  v i l á g ,: nagy v. egész világ. V. ö .:

«A hadat indítá 
Mind ez széles világra.»

S z t á r a i  M . Holofernes és Juciit, 7—8. 
(Szilády, B. M. K. T., V. k.)

«Vitézek mi lehet 
E széles föld felett 
Szebb dolog a végeknél ?»

B a l a m i ,  Egy katonaének.
«Hát ki volna úr más széles e határban ?»

Á  r . Toldi, I . <).
«Széles e világon nincsen árvább nála.»

V .  a. u. ο. IV. 3.
«Elzaklatott bátyám a széles világba.»

U. a. u. ο. XII. 5.
«Egy árva szó sem beszéli 
Zsigmond győzedelmét;
Mind a világ, széles világ 
Bozgonyi Cziczellét.»

U. a. Bozgonyiné.
s z e l í d s é g : humilitas, mansuetudo, modestia.
s z e m é l y  s z e r é n t : Sz. Moln. is így írja Szót.-ban; in persona, t. i. 

személyesen.
s z e m é l y t  v i s e l n i :  a mit ma a «szerep» szóval fejeznek ki. 
s z e m é r m e t e s :  szemérmes (e rövidült alakja is megvan a régi nyelvben), 

szégyenlős, és olykor a «modestus»-t is ama szóval fejezi ki. 
s z e m l é l n i : megtekinteni, nézni, vizsgálni. Sz. Moln. Y. ö .:

«Alkítl tetemét szemlélni tolongnak.»
C z u e z u r , Eotond, IV. í ~.



«Nemim szemléltem a szárnyukat próbáló
Kis gólyafiakat.» P é t . A gólya.

•Mit körében lát, szemlél.»
A r .  A fülemile.

n . 'e m i > i l h i n t ( í s i f i m l ó : pillanatnyi.
t z v n r e iU i  e te t i  m : a ki nőm szenvedhet, szenvedést nem érző; impassibilis. 
x z e n r e t lh i ’t e t f n i x i 1! / : impossibilitas.
f e e v c e h e n : a középk. lat. «saracenus» szóból; keleti Arábia lakosa, a 

kér. háborúk idejo óta minden mohamedán, Aethiopia lakosa, 
Közép-Afrik,i fekete bőrű lakosa. Az Akad. n. szót. Y. ö . :

«.Tó szemesen lovak 
Alftttok ugrálnak.»

B a l l i s ta ,  Egy katonaének. 
«Jé, hogy akkor azon a vidéken jára 
Szerecseuországtiak jószívű királya.»

P é t .  .Tán. v. VIII. 8 .
s z e r e l m e s :  szerető, szeretett, a ki szeret és az is a kit szeretnek. V. ö. 

«Ez az ón szerelmes Fiam.»
K á r .  bibliaion!. (Máté ev. 17, 5.)

« Kincs löszén életed, azt híven őrizni, szerelmes 
Foglalatosságom s kedvessé tenni, szerencsém.»

V ü r i i tm . A két szomszédv. IV. 219—20. 
s r e i T u r l i i · : lásd e szótárnak «jószerencse» szavát.
s - e r e u c h é r e : történetből (e szóval is élj, történet szerint; casu, for

tuito. tíy,. Mohi.
x t m r u - I M i f i i d : szerencséssé tenni. tíz. Mohi.
i c m i n l  v i l i i v e l :  lásd e szótárnak «gazdagsággal szeretni» szavát.
s ' c i : y i i i : lásd e szótárnak «megszerzőm» szavát.
s : : e v t e s z e r m t : tíz. Moll), tízót.-b a n : szerénszerte, szerintszerte, szerül - 

,szerte. T. i. szorteszéjjel, szerteszét, imitt amott, elszórva, elszór
tan, köröskörül. V. ö .:

«Do végre megkérdek, hogy mi oka légyen,
Hogy minden ez földen szerteszorint égjen?»

K á k o n y i  P .  Az erős vitéz tíáms. 158—9. 
(Szilády, E. M. K. T., II. k.)

«Menj el az országba szerénszorte a vizek forrásaihoz.»
K á r . bibliaford. (Kir. I. k. 18, 5.)

«Az igaz fő böleseség kinn szerulszerte kiált.»
U. a. u. o. (Példái). 1, 20.)

«Kiknek e világon 
Szerteszerént vagyon 
Mindeneknél jó neve.»

B a l a s s a , Egy katonaének.
λr . r r i í : tíz. Mohi. Szót.-ban «szóró», area; v. ö. Nyelvőr, VI. 39. IX. 400. 
s z í n : ábrázat, arczulat, forma, ürügy. V. ö. Isten színe előtt, Urunk 

színe változása, két szín alatt (sub utraque specie) áldozni, semmi 
szín alatt" stb.

x z i w ü h b : is, teljesen. Lásd e szótárnak «nem szintén» szavát. 
s z í t a  : scytini (nép).
s z ó b e s z é d : beszéd, beszélés, beszélgetés ; sermo, sermocinatio. Sz. Moln. 

V. ö.:
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«Sok szóbeszéddel így az alku meglett.»
Á r . B. Istók, I. tói.

szo lozx iita : a görögből származó «celeusma» lat. szóból; zsolozsma, t. 
i. egyházi énekek és imádságok, melyeket az egyháziak bizonyos 
megszabott időben mondanak. V. ö. Nyelvőr. XIV. 200. V. ■<).:

«A szent népnek zeng ajka zsolozmát.»
A r. T. szer. IX. 51.

■•szózat: szó, hang ; de az íróknak olykor alkalmasabbnak tetszik a 
csakugyan hathatósabban hangzó «szózat» szó. V. ö. :

«Leszállana a Szentlélek testi ábrázatban, mint egy galamb, őreá, és szózat 
lenne mennyből.»

K á r .  bibliaford. (Luk. ev. .‘i, -2-2. \ 

«Noha Pilátusnak és Kaifásnak megfelelő Krisztus némely kérdésekre : de 
mivel Heródes a pusztában kiáltó szózatot megölette villa, csak egy szó- 
zattyát sem érdemié tőle.»

P á z m .  «A Krisztus szenvedésének egész rendiről» ez. besz. 
«Most ura szózatján fölkel.»

V iir ö s n i. Zal. f. I. 87.
«Nyomorenyhitő intézet javára emelem szózatomat.»

K i m .  bel. Szccli.-nck, 178.
n z u k i i i j c i i i h d  v m i  n i í l k i i l : szűkölködni, szűkösnek lenni, szűkülni, szű

külni, szükölődni; mind e szókkal éllek a régiek, megvannak Sz. 
Muhi. Szót,-ban is, sőt a nép ma is él velők. V, ö. Nyelvőr, V. 
2 4 3 - 4  XV. 75.,

H Z iikm /: egestas, inopia, necessitas. Sz. Mohi. 
x z iile tte tn i: a lat. nasci; születni.

T
t á b l a : a lat. tabu la; kép.
t a h á t :  tehát. Sz. Moln. V. ö. Nyelvőr, III. 0 —8 . VI. 9— 10. V. ö .: 

«Talált vedd fel te es hitemet,
És imágyad Istenemet.»

Ales. Sz. Kát. leg. MOO--  1. 
(Szílády, It. M. K. T., 1. ];.)

«butsz, Iladivoj, tőlem s én szívemtől tubát?»
/ . r .  iSz.ig. V. IX. 2(1.

t a k a r n i :  eltenni, gyűjteni, takarítani. Sz. Moln. Ma is mondják: 
megtakarítani, takarékos, takarmány. V. n .:

«Oh mely nagy kárt tesznek az udvaibírák,
Mert titkon magoknak sokat takarnak.»

T i n ó d i ,  Az udvarbirálí- és kulcsárokról, 25—11. 
(Szilúdy, 11. M. K. T., III. k.)

«Csudálkozik Sz. Basilius az hangyáknak cselekedetni . . . bogy holdtölte
kor, éjjel-nappal egyaránt takarnak.»

P á z m .  Kal. I. k. A r. 4. ez.
«Más kaszálja rétjét, földjét más takarja.»

A r .  Az első lopás.
t a l á h i u 'm i j : feltalálás, leleményesség, találékonyság, koholt v. költött 

dolog. V. ö .:
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«Λζ ördögnek mesterséges 
gondolának.»

találmányából ezeknél szörnyűV,l, kínokat 

P á z m . Kal. II. k. IV. r.
ta lá ln i:  érni.
tá lá u l : talán. Sz. Mohi. V. ö. Nyelvőr, V. 535. VIII. 566. V. ö .:

is

t a l p :

«Azonkuz,ben talám házából kimernie.«
G y ö n g y .  Mur. V. II. 174·. 

«Tálam nőni ok nélkül tartok én attól.»
M ik e n , VII. lev.

«Noha erről méltóbban lehet talám vádolni stb.»
V ir á g . M. száz. 1 -1.

hasis, fundamentum. V. ö .:
«Mind. ,n ország támasza, tnlpköve
A tiszta erkölcs.» H e rzu . A magyarokhoz.

tá m a d n i : eredni, kelni. Lásd e szótárnak «feltámadni» szavát. 
ta n á t,s : tanácsadó, tanácsos, szándék. V. ö. Nyelvőr, VI. 291. VII. 

150. V. ö .:
Az élő Istennek sem természetiben, sem tanácsában, sem akarattyában 
nem lehet változás és ájulás.»

P á z m .  Kal. I. k. VI. r.
«Ki vélt tanácsa Istennek, hogy tudhassa titkát?»

U. a. «Miért lett Isten emberré ?» czímű besz.
tárni Imit. tartani: tanácskozni, tanakodni. V. ö . :

•Tanácsot tartónak, ehez mint kezdjenek.»
G y ö n g y .  Mur. V. III. 80.

t a n u l n i  m i i b e n : t. i. vmit.
t.anáxái/: tanulás, tanulság, tanítás, tudomány. V. ö. Nyelvőr, X. 

188.' V. ö:
•Vegyünk az megmondott dologból két hasznos tanúságot.»

P á  n i . Kal. I. k. I. r.
t a p a s z t a l n i :  tapintani, tapogatni. Sz. Moln. L. e szótárban a «meg

tapasztalni» szót.
tá r h á z : éléskamara, kincsesház, pénzeshúz. Sz. Moln. V. ö. Nyelvőr,

VI. 511—2. X. 102—3. V. ö .:
«Talám az isteni titoknak és liőleseségnek tebenned, mint gazdag tárliá - 

ban, letett kincseit akarod, hogy tanúllyuk tolled ?»
P á z m . «Az alázatosságról» czímű besz.

«A nélkül nem szűkös tárházam.»
Z r .  Szig. vesz. III. 95.

ta r a s z h a n : tavaszkor, tavaszszal. Lásd e szótárnak «nyárban» szavát. 
tek in te tes: becses, dicső, fényes, híres, kiváló, nemes, nevezetes, tekin

tetre V .  tiszteletreméltó; a minek v. a kinek auctorítása van. Ma 
is élnek vele, de csak a «spectabilis» szó kifejezésére. V. ö. nagy- 
tekintetű. V. ö .:

• A sólyom szép és tekintetes madár.»
P á z m .  «Miért sanyargattya Isten hiveit stb.» ez. besz.

té lben: télen. Lásd e szótárnak «nyárban» és «tavaszban» szavát. 
tellyes életében : helyette csaknem mindig az «egész életében» lat. és 

néni. eredetű kifejezéssel élnek.
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t e l l y  e s s é g  g é l teljesen; a nem. «ganz» és «gänzlich» fordítása van 
helye ttok divatban.

tem érd ek : nagy, sok, szertelen, vaskos, vastag. V. ö. :
«Szertelen temérdek agya-koponyája.»

KofiV. Tboldi, 394.
«Kis hajlékom temérdeksége ritkul.»

K a m u  Iá li. XVII.
«Fáradságos kézzel hurczolja temérdek 
Buzgányát.»

Virroxnu /ni. f. I. 348—9.
«Tömérdek nép tolong hozzája.»

A r. Sz. László füve, IT. 3.
«Lakatj a tem érdek.»

ÍJ. a. T. szer. IV. 6Γ».
t e n g e t n i  m a g á t :  táplálkozni; se sustentare. Sz. Moln. 
t é n t a  : a régi írók úgy írják és a nép ma is úgy mondja; magyarosabb 

a «tinta»-nál. V. ö. Nyelvőr, X. 501. XIV. 118—-9. 
t e r e m t e t t - d l l  a t : teremtmény. Sz. Moln. Lásd e szótárnak «állat» szavát·. 

V. ö .:
« A z u t á n  T i e  f é l j e n ,  m e r t  a b b a  a  v á r b a .
Nincs olyan teremtett-állat, ki behágna.»

T o m p a , A k o r e s z t ú t r ó l .
t e r h : teher. V. ö. Nyelvőr, VII. 344. V. ö .:

«Vállán lévő tériti tői igen iszonyodik.»
G y ö n g y .  Mur. V. I. 70. 

«Nehéz terh az gyenge vállalnak.»
U. a. u. ο. 111. 43.

t e r m e m : teremni.
t e r m é s z e t  f ö l ö t t : a mi nem a term, törvényei szerint való, természet- 

fölötti.
term észetszerén t: a term. törv. szerint, természeti tulajdonságnál fogva, 

természetesen, ösztön szerint.
te n n é s ze ts ze n n tra ló : naturalis; ellenkezője a természetföl ött való, supra- 

natu ralis.
t e s t s z e r é n t :  testileg; corporaliter, materialiter.
testszer én tr  a l ó : állatias, testi; animalis, corporalis, materialis.
t é s z i :  teszi, cselekszi. Lásd e szótárnak «elvészi» szavát. V. ö . :

«Egész hazám ifjainak tészek ajánlást.»
I lt 'x x . A phil. Aj. lev.

«Letészcm a lantot.»
A  r . Letószem a lantot.

«Dússá tészi azt.» I
U. a. Kát. 2.

t e t e m  v  t e t é m  : csont, tag, test. G. Kát. az «ossarium»-ot «tété mii ázat
nak hívja. V. T. II. 440. Ma is mondják: híilt v. holt tetem, 
tetemes stb.

«Ne hagyjanak abban semmit reggelig és tetemét annak meg ne törjék.»
K á r .  bibliaford. (Móz. IV. k. 9, 12.)

«Minden tetemimben.»
K á r m .  F. h. XXV.



•Hogy e tetem fagyos stb.»
K á t .  Bánk b. I. 14.

«Nyomván nagy teteme a tért.»
I 'ö r n s m . A két szomszédv. II. 254. 

«Toldi pedig kczde, mélyld torony alján,
Ocsúdni sajongó telemi fájdalmán.»

A r .  T. szer. V. 26.
t é t é t ő l  β ι ΐ β ' ι ι  t a l p ú / : a fej tetejétől v. főtől fogva talpig. Y. ö. Kriza, 

Vadr. 520. Nyelvűi·, II. 277. V. ö .:
«Talpától tétéig ötét hogy vizsgáltam,
Maskara köntösét leiette csodáltam.»

G u m i. Egy fal. nőt. bnd. ut. VII. 1.
t e t s z e n i : helyette a lat. eredetű «látszani» van divatban. Lásd e szó

tárnak «kitetszeni» szavát. V. ö. :
«ügy tetszett nekem, — még akkor a fájdalom első lázrolmmálian is úgy 

tetszett nekem, mintha az ég csillagainak fényszikrázatából, kényeim 
fátyolén keresztül egy sugár lüvollene felém.»

K u s s . Irataim, I. VI.
i r t t H r s : jeles, képmutató, kiváló, külső, látszó, látszólagos, szép, tettetett, 

!eltelő. V. ö . :
• Tettetések vattok, gyűl kosok és hazugok.»

É r d .  N i / lv . Sz. Máté ír. szer. v. ev. stb. 46. 
(Szilády, It. M. K. T„ II. k.)

• Senki titölletek a pálmát el ne csalja a tettetes alázatosság által.»
K á r .  bibliaion!. (Koloss. 2. 18.)

t r t t e t r t t : ál, látszólagos, színlelt, színlett; egyebek közt a «valóságos» 
ellenkezőjéül is él vele. V. ö. Nyelvőr, XIX. 76. V. ö .:

«Tettetett nyugalomban mellék a gyermek felé.»
K a z .  l'álv. end. III. k. I. sz. MDCOXCV. 8 .

«Csak ne tetesse magát.»
K i s f .  K . ('sal. III. 12.

«Tettet erős bátorságot.»
V z u c z a r , Botond, II. 168.

«Nem tettetett bútól fakadt siiva halmán.»
l i t ,  Ján. v. XIV. 16.

T h o m a s  C a n t i p r a t a n u s  v .  C a n t i p r a t e n x i s : németalföldi tudós; sem 
születésének, sem halálának idejét nem tudni biztosan, némelyek 
szerint 1186-ban, mások szerint 1201  -ben született, nemes családból. 
Előbb ágostonrendi szerzetes a Cambray-lioz közel levő Cantiinpré 
nevű helység kolostorában, — ezért hívják latinul Cantipratensisnek, — 
utóbb donionkosrendi szerzetes. V. ü. Ch. G. Jöclier, Comp. Gelehr
ten-Lexikon, 3. kiad. II. 1495.

t i h o l y o d d x :  téholyodás. a Vulg. «error» szavát (Pléd. 10, 5.) fordítja 
vele. Sz. Mohi. Szót.-ban : tébolygok és tiholygok, dubito, erro, 
fluctuor, lm sito, halliicinor. Lásd e szótárnak «kim» szavát V. ö. :

«Szeme csak tébolygott.»
A r .  T. est. IV. 13.

t i k : tyúk.
t i s z t , : hivatal, kötelesség.
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t i s z t e l e t e s : magyarabb a «tisztelendő», «tiszteletet érdemid»-nél és «tisz
teletre méltó »-nál. V. ö .:

«Tiszteletes képéii méltóság, harczi komolyság 
Hosszas idők tudományával vala szépen egyítve.»

V o r  (U m . Zal.'f. I. 226—7. 
«Tiszteletes nekem, ó császár, kívánatod.»

C z u c z o r , Botond, III. 34.
«Tiszteletes homályban.»

Á r .  B. Istók, I. 39.
t i t k o n v a l ó : titkos, rejtett, láthatatlan. Sz. Moln. 
t o l v a j :  rabló. Lásd e szótárnak «lopó» szavát. 
t o m b o l n i  : exultare, tripudiare. Sz. Moln. V. Ö.

«Szilaj kedv- s tombolásban 
Nincs sem mérték, sem határ.»

K i s f % K .  Karácsonéj.
«Tombolt és tüszkölt; végtére megálla közöttük.»

V ö r ö s m . Z i ú .  f. II. 4 V I.

«Ti egykoron a porba omlott 
Európa homlokán tomboltatok.»

P é t . A hazáról.
«Kedve szakadtából, mondom, ivott, tombolt.»

Á r .  T. szer. III, 7.
t o m p o r  V . t o m p o r a :  Sz. Moln. Szót.-ban: tompor; femur. Az Ak, n. 

szót. szerint: az ember csípeje s fara között két oldalt kidomborodó 
rész. V. ö .: '

«Ruháján és tomporán meg vala írva az d neve.»
K á r .  bibliaford. (Titk. j. 19, 16.) 

«Ruhájára, sőt a tomporájára is íratott.»
( t .  K á t .  Y. T. II. 296.

t ö b b : többi.
t ö b b í t e n i : gyarapítani, szaporítani. Sz. Moln. Y. ö .:

« Udvari gyalogunk számát akarván többíteni.»
B e t h l e n  G . Lev. 303.

«Biis elmémnek többíted sebeit.»
G y ö n g y . Mm·. Y. II. 85.

t ö b b ü l é s :  gyarapodás, szaporodás; az «apadás» ellenkezőjéül él vele. Y. ö.: 
«Egy marékkai többül a föld.»

E r d é l y i  J .  Csőké felé.
t ö r k ö l y :  Sz. Moln. Szót.-ban: brisa, íloces. Az Ak. n. szót. szerint: 

bizonyos gyümölcsök vagy magvak kisajtolt héja, szára stb. V. ö. 
Nyelvőr, X. 532.

t ö r ő d n i  m i i b e n : t. i. viliivel, aggódni. V. ö .:
«Csak azon törődik, hogy ő ágyon hal meg.»

Z r .  Szig. V .  VII. 29.
t ö r t é n e t b ő l ; történet szerint, szerencsére ; e szókkal is ól. Casu, for

tuito, Sz. Moln. V. ö. Nyelvőr, I. 164 - 5. 405—6. Y. 545. V. 5. : 
«Hegyeknek történetből lőtt szakadásiból.»

P á z m .  Kal. I. k. I. r.
«Honnan vezet a nyájas történet karjaim közé ?»

Bets#. A pliil. I. 2.



«Történetből ajtóm felé pillantott.»
K a z .  Pály. emi. IIT. k. I. sz. MDCCXCV. 3.

t ő n v n y a i h ' i : legislator. Sz. Mohi.
t i  i t t : tett. Lásd e szótárnak «lőtt» szavát.
t ő z n i :  tűzni. Lásd e szótárnak «gyűrő» szavát. V. ö. :

«Egy ily keszeg, sovány fiút az izmos 
Bánk bán — bajúsza egy végére tőz.»

K á t .  Bánk b. Előversengés.
( ró M A .· csacsogás, csevegés, fecsegés.
t r e r i r i s i : tr ie ri; Trier városnak lat. neve Treviris.
t ú d á k o x o n : tudósán, ügyesen, szépen.
t u d a k o z n i · : tudakozódni, kutatni, kérdezősködni. Sz. Mohi. V. ö . :

«Lakóheleden megtudakoznom.»
Ének Pann. megv. 47. 
(Szilády, B. M. K. T., I. k.) 

«A keze felől is tudakozták váltig.»
T o m p a , A félk. kőid.

«Miért sír? tőle tndakozá.»
Á r .  Toldi, VII. 6 .

t ó  t o r : lat., szó; Sz. Mohi. Szót.-han ; gondviselő, gyárnol, oltalmazó, 
védelmező.

U
u d v a r i · : udvai'os-nak is mondták a régiek ; czifra finom, mesterséges, 

nyájas és a mit. ma udvariasnak mondunk. 
ii ( I r a m / / » ' : cselédség, liáznép, kiséret. V. ö .;

«Királ udvarnépe az után vala.»
I l o s v .  N. Sánd. VI. 2391.

(Szilády, B. M. K. T., IV. k.) 
«Tested köré az udvarnép begyült.»

V a c i io t t  S .  György úr halálakor.
u i / i / a n : certe, etiam, profecto, sane. V. ö. Sándor I. Sokféle, XI. 191.

Simonyi Zs. Hagy. kötőszók, I. 333—4. 360. 
i i i / i / a n a z i m  ; ugyanaz; idein. Ragozva; ugyanazonban (t. i. ugyanabban), 

ugyanazon! (t. i. ugyanazt) stb. Lásd e szótárnak «azon» szavát. 
ú j o h h a n :  újabban, újólag, újonnan, újra. Lásd e szótárnak «alkol- 

matlaii» szavát. Ma a lat., fr. és ném. ízű «éijból» szokásos.
U l i /s s e s  A l d r o v a n d u x : bolognai születésű tudós, kivált m int természet- 

tudós volt híres. Születésének évét nem tudjuk, megli. 1605-ben. 
V. ö. (111. G. .Tücher, Comp. Gel.-Lexikon, 3. kiad. I. 103.

■ i h u t k o d n i : unatkozni, el-v. megunni vmit, elkedvetlenedni.
■ A n ta l a n  : megun ás nélkül, szüntelen. Sz. Moln. Ma is mondják: mind

untalan.
/ i t a ,  á t i í h / d ,  ú t ó n ,  ú t á t  x t h . : útja, útjából, útján, útját stb. V. o. : 

«Véletlenül útát elvesztette vala.»
I lo s v . Tlioldi, 58.

«E tőrrel nyomoréi lelkének nyissa meg éitát?»
Virrösm. A két szomszédv. III. 119. 

«Hová török s tatár erő 
Nem lelheté útát.»

E ö t r .  A vár és a kunyhó.
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«A bolondok útát jobbra-balra futja.»
A r .  Toldi, VI. 20.

u t á n a  v o n n i : maga után vonni.
ú t ó n j á v á :  utas, utazó. Sz. Moln. — Páson, «jövő-járó»-nak is mondja. 

Ma is mondják : utonállás, útonálló. V. ö .:
«Negyedik irgalmasság: az útonjárók béfogadáaa . . .  Ennek oly nagy jutal

mát mondja Sz. Pál, bogy a kik jókedvvel fogadták a jövőjárókat, angya
lokat küldött Isten hozzájuk, hogy őket veszedelmektől oltalmazzák.»

F á z n i . «Az irgalmasságról és alamizsnáról» ez. busz. 
«Útónjainknak is megszűnt most menések.»

G y ö n g y .  Mur. V. I. Itíü.
Ü

ü g y  : baj, pör. Ma is mondják : ügyes-bajos, ügygyel-bajjal. V. ö ,: 
«Midőn vissza fi'itt az szél, és félelmes jgyekben estek véletlenül, az termé

szetnek kÍHztetéséből felindíttatván, Istenhez fohászkodtak.»
F á z n i . Kal. I. k. 1. r.

ü l d ö g é l n i :  üldögélni.
i i x z ö k :  titio, torris. Sz. Moln. üszők, izzó tűzzel égő test; nem kész 

V. rendezetlen dolgot is teszen az ő s l’ázm. műveiben. V. ü. : 
«Hull rá a magosbul üszög és sziporka.»

A r . T. szer. V. 51.
i i t ő k ő : tűzkő, tűzütőkő, kova. — Sz. Moln. Szótárában és más r. írók 

műveiben a «fulmen» mennyütőkő. V. ö .:
«'Nagy villámásokkal, mennyütőkövekkel.»

y .r . Szig. V .  XIV. 1 4 .
ű z n i  v i l i i r e : törekedni v. vágyni viliire. V

V
v á g n i  : vágyni.
v a g y  i n á é ,  v a g y  m u l e  : vagy innen, vagy onnan.
v a j :  latinam. «Vaj» és «vajh» indulatszók, a melyek nyomatékosabb 

óhajtást fejeznek k i; különbözik ezektől a «vajlia» s «vallyon». V. ö. 
Simonyi Zs. Magy. kötőszók, I. 1.18—9. V. ö. :

«Vajh ki ő, és merre van hazája ?»
Y ö r ö n m . Szép Ilonka. II.

«Vaj nem zengesz-e dalt.»
C z u e z o r , Botolni, I. 45. 

«Vaj támad-e bős, Oly bátor erős»
U. a. Szondi.

«De vajli-liogy elámult, a midőn olvasta.»
A r .  T. szer. XII. 4.

v d k á l n i : a lat. «vacare» némileg magyarított formája; be nem töltött 
V. üresedésben levő egyházi hivatalról v. tisztről mondja. 

v a l a m e n n y i r e : egy kevéssé, kissé, némiképpen. 
v a l a m i : a mi.
v a l a m i  r é s z b ő l : némi részben, némileg, valami módon. 
v a l l á s t é t e l :  vallást tevés, megváltás; confessio. Sz. Moln. V. ö.;

«Itt egy vallástételem hibámról.»
K á n n .  V. h. XXXIX.
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v a l l / i s t e r o : a ki vallást tesz, valló.
r a l i t  j ó n  n :  megvan Sz. Moln. Szót.-kan is; olyan m int a «nos», mely 

a «no» és «s»-bŐl van össze tó ve. Y. ö. Simonyi Zs. Magy. kötőszók, 
I. 5—0. V. ö .:

«Vallyon. s nem bánod-é, ka néked ellenkező beszédet szólunk?»
K á r .  biblia ford. (Jób, 4, 2.)

«Yallyon s, lia ki azt felelné, hogy emberi kéz nélkül, az közel való hegyek
nek történetből lőtt szakadásiból stk.»

P á z m .  Kai. 1. k. I. r.
v a lá s á f jo s k é p jH M : valóságosan, valóban, igazán. 
v á l t o z t a t ó n :  lásd e szótárnak «külöiiiböztetés» szavát. 
r á n t s : város. Lásd e szótárnak «állapat» szavát. V. ö .:

«Néha nem igaz történeteket dán olt, mint p. o. Botomból, hogy Konstanti
nipol varasának arany kapuját bevágta volna.»

V i r á g , M. száz. 22.
r a n i n b é k a :  így van Sz. Moln. Szót.-ban is; varancsos béka·, buffo 

cinereus.
v á r n i  v h i t o l : hallgatni vkire. V. ö .:

«Illetlen azt kívánni, hogy Isten mitőllunk várjon és a mi akaratunk után 
járjon.».

P á z m . «Minden dolgainkat Isten akarattyához kell 
alkalmaztatnunk» czímű besz.

r a n  m a c h  h a : «hajótartóztató»-nak is mondták a régiek; anehora. Sz. 
Moln. V. ö.:

«Minden áesszerszámok, nagy erős kötelek,
Deszkák és vasmacskák, kikből hidat vernek.»

Z r .  'Szig. V .  Π .  41.
.«Ott lebeg a zászlón Drágü vasmacskája.«

A r .  T. szer. VII. 38.
r á  not I  h ó d ú i . : vásottnak lenni, pajkoskodni, pajzán kódúi. 
r a n t t í f f : erős, izmos, kemény. Sz. Moln. Y. ö .:

«Erős, vastag gyermek Tholdi kicsin korában.»
H oni). Tholdi, 2 0 .

«Megkötök a bikát vastag gerendához.»
Á r .  Toldi, IX. 11.

r ó s z :  váz, madárijesztő. Sz. Moln. Y. ö .:
ttOsszeaszott váz testével nyög.»

V ö r i m n . Volt tani tv.
«Hidegen állt meg a váz.»

A r .  B. Istók, I. 43.
v é ( j : czél. Ma is mondják: Mi végre ?
■ m f b e r i m i i : véghez vinni, befejezni, elvégezni; ezekkel a kif. is él. 

E helyes magyar kif. helyett ma a ném. «enden» és «beenden» 
fordítása van divatban. A «végezni» a régi ny.-ben a. t. m. határozni, 
rendelni; a «hevégezni» szó pedig nem tett semmit. Y. ö .: 

«Ezekkel, gondolja, visz végbe nagy dolgot.»
Z r .  Szig. V .  III. 41.

«Magam nagy dolgot vihetnék végbe.»
U. a. u. ο. IX. 18.

«A pénz, gazdagság is sokat végben viliét.»
G y ö n g y .  Mur. Λ7. ΙΓ. 20.
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«Magát minden áldozat- s munkától mentnek ln'szi, mert már ősei vittek 
végbe valaha sok szépet és halhatatlant.»

Hzéeh. Hitel, 204.
vé f/b ev ite l: véghezvitel, befejezés, elvégzés. 
re'f/et v e tn i  v m ib m  : t. i. vminek. 
ve'f/ezet: vég.
vélem , véled., v é l e : velem stb. Lásd e szótárnak «elvészi» szavát. 
v é le t le n : adj. és adv., véletlenül, nem  vélve, váratlanul, a  m it nem 

sejt v. vár v. vél az em b er; improvisus, inopinatus. Bz. Mein. 
v é r : ver, sú jt; castigat, verberat. Lásd e szótárnak «elveszi» szavát. 
ve re sé tj: verés, baj, csapás, ütés. Ma is m ondják: vereséget szenvedni. 

V. ö . :
«Kinek a csonka kéz láttán szíve vérzett,
Mely kéztől szenvedett kínos vereséget.»

Tom pa , Λ félk. kőid.
v e r ő :  kalapács, pöröly. Bz. Mohi.
vészen , v ész i, v é s z n e k : vészen, veszi, vesznek. L. e szót. «elveszi» szavát. 
v é t :  vet. Lásd e szótárnak «elveszi» szavát. A «vetni» szó számtalan 

kifejezésünkben fordul elő. Káldinál : átkot vét, határt vet stb. V. ö. 
ágyat, keresztet, számot, véget v e tn i; szemét rávetni, magadra vess 
(t. i. m agadat okold), vesd cl magad, Istenbe vetett bízod alom stb. 
V. ö.:

«Voss példabeszédet az engedetlen ház ellen.»
K á r . bibliaford. (Ezek. 24, Ö.)

«Az egész keresztyéh hitnek és üdvössége« tudománynak felbonthatatlan 
fundamentomávúl kell ezt vetnünk, hogy egy igaz Isten vagyon.»

' P á zm . Kai. 1. k. I. r.
«Bz. Carolus Borromieus históriájában találom, hogy 5 külömben nem 

olvasta a sz. írást, hanem süvegvetve és térden állva. Most is sokan van
nak, kik, valamikor kezekbe vészik, megcsókollyák a sz. bibliát, és ezt 
süvegvetve olvassák. ·>

U. a. «Az Isten igéje igaz világossága az 
emberi tudatlanságnak» ez. besz.

«Fényt a késő századokra vét?ir
Köles. Zrínyi dala.

«Pegazusom még most szépen leszállít,
De, ha tovább sarkantyuzom, le-vét.»

A r. B. Istók, I. lő.
«Mindent tengerbe vét.»

Pét. De mért is gondolok rá?
v ig a s á tf : vígság. Sz. Moln. Úgy írja Pázni. és sok más r. író is. Ilyen : 

böleseség, sokaság stb. 
v ü /g < h )d : virraeztani, őrt állani. Sz. Moln.
r í ld i / : világosság. E  szó ezíine Széoli. egyik híres művének. V. ö .: 

«Vond ki, lelkem, most magad 
Azon setét ködből, mely elragadta 
Előled a világot.»

K á t. Bánk b. I. H.

riUámáü:

«Világtalan, inis éjszaka.»
A r . Kát. 9.

villámlás. V. ö .:
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«Nagy mennydörgéssel, villámással záporessót látván.»
S z tá ra i Μ . XXIX. Psalm. 2. 
(Szilády, R. Μ. K. T„ V. k.) 

«Mindenütt villámnak vsak nyilak és szablyák.»
Z r . Szig. V. I. 91.

«Villámásokkal, mennyütőkövekkel.»
U. a. u. ο. XIV. 14.

«Sok villámás között esnek majd kétségben.»
G yöngy. Mur. V. II. 199.

r í n i : vívni, liarczolni, küzdeni. V. ö. Nyelvőr, XIV. 397. V. ö . :
«Mint a sasok víni szálltak.»

K is f. K . Rákosi sz. a tör. a. 
«Kard ada hölgyet, hírt; a kard megvíja, ha szükség,
A koronát.»

Vöröam. Andr. és B.
• A kormány mind azon engedélyeket, miket a nép javára indítványozott, 

egyenesen az úgynevezett oppositio segedelme által vítta ki.»
Kuss. Fel. Széc.h.-nek, 99. 

«Mint vitának, mint estek el 
Szabadság harczain.»

B ajza , Apotli.
«Hogy vitt ezerekkel! hogy vitt egyedül.»

.ír. Szondi k. apr.
t im s z u f i i n t í t a iü : el- V. megfordítani, elrontani. V. ö .:

«Melyeket a német nagy község viss' afordnlt ízléssel bámul.»
Kölcn. M. játéksz.

r ix r .iin tu f/: viszont, ismét, újra. Hz. Moln. V. ö . :
«Miképpen azért Isten a fiákat gyakran attyokért sanvargattya: úgy viszon- 

tag számtalanszor a gonosz fiákat, érdemek szerint, nem bünteti, jámbor 
elejckre nézve.»

Pázni. «Miért sanvargattya Isten híveit e földön stb.» ez. besz. 
«A mely kéz. felemelt, az ver most porba viszontag.»

l 'W Z s .  Napóleonra,
«A komoly Und Uividáinulván, így szóla viszontag.»

Vörösm. Zal. f. I. 28S.
r i t a t n i : a «vini» ige tétető alakja; liarczolni, megszállani, ostromolni, 

tám adni, víni, vívatni, vívtatni. Sz. Moln. V. ö .:
«A törököket vitatja a perzsákkal »

Benn. A pliil. III. 3.
«Α]iám azt vitatta holtig.»

A r. T. szer. I. IS.
v ité z  : vitézlőnek is m ondták a régiek, t. i. bajnok, hadi ember, katona ;

ez utóbbi fizó a r. ny.-ben a. t. in. eques, satelles, satrapes. Sz. Moln. 
v i t é z k n h á : harczolni, küzdeni.
v ité z k e d ő  a n y a s z m tV f /y h á z : ecclesia militans. Lásd e széltárnak «győze

delmes a.-sz.-egyli.» szavát. V. ö . :
«O e földön bujdosó és vitézkedő anyaezentegyházuak is feje.»

(}. K ot. V. T. II. 297.
r u l t i i - x z ir é n t : valóban, valóságosan, voltaképpen; essentialiter, realiter, 

revera. Sz. Moln.
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v o n s z a n i : vonítani, vonni, vonyni, e szókkal is ó l; megvannak Sz 
Moln. Szót.-ban is. M a: vonni s vonzani, de ma is mondják 
vonszolni. V. ö. Simonyi Zs. A in. ny. II. 79. V. ö .:

«Megvonszod a te ivedet öellonek.»
K á r .  bibliaion!. (Zs. 21, l:i.) 

«Sokan az emberek közzűl vagy mindenestül, avagy nagyrészb'il megvon 
szák magokat ez világi gyönyörűségektől.»

P á z r n . Kal. I. k. I. r.
«A kisded vétkek nagy bűnökre vonszanak.»

U. a. «A gyilkosság- és haragnál» ez. besz. 
«Mely kibeszélketetlen vonszó gerjedelem mély sóhajtásaiban.»

Kárm. l·1. b. XXXI.
v o n t a r a n y : a mi aranynyal át van szőve, vert arany. V. ö. Kriza, 

Yadr. 538. Nyelvőr, IY. 567. Szilády, R. M. K. T., III. 397. V. ö .: 
«Egy vont aran fosztani levelével külde.»

T i n ó d i ,  Erd. bist. II. 519. 
(Szilády, U. M. K. T„ III. k.) 

«Kire ma vontaranyt, holnap szült rak.»
F a l iu l i ,  borg. szer.

v ö t t ,  n ő t t e k :  vett, vettek; lásd e szótárnak «lütt» szavát. 
v a n :  vive, portabat; lásd e szótárnak «kivim» szavát.

Z

z a b o l á n  h o r d o z n i  v .  t a r t a n i :  lásd e szótárnak «szájon tartani» szavát. 
V. ö.:

«Ha fenyegetésem zabolán nem tartja.»
P é t . Jan. v. XIV. 13.

z á r z a v a r :  más r. írók is úgy írják; chaos, confusio, intemperies, 
tempestas, tumultus, turba. Sz. Mohi. M a: zűrzavar.






