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BEVEZETES.

KAZINCZY GÁBOR ÚRHOZ
BÁNFALVÁN.

lile terrarum milii practer omne* 
Augulus r id e t .H o r . Od. II. 6.

I. A gyűjtemény, melynek első kötetét itt 
veszed, a Te buzdításodnak, sőt indítványod
nak köszöni léteiét. Hanyatló korom legszebb 
napjai azok, melyeket a városi zajtól távol, a 
hivatal terheitől, s a hetek-, napok, sőt órákhoz 
kötött munkától kipihenve, időriil időre csen
des völgyedben, sőt Veled egy tető alatt, tölte
nem engedtetik. Ezek az én tusculumi sétáim, 
tíburi andalgásaim, lelkem symposionai s at
tikai éjeim, mik férfias szív-és eszmecseré
ben, közös olvasások, társas de szabad munka, 
e haza szellemi érdekeinek édes gondjai s jó 
szándékú tervezések közt telnek e l ; melyeket 
ha az idő nem mindig enged is valósággá válni, 
legalább kecsegtető álmák gyanánt üdítik szé-



pitik a tágulás óráit. Egy ily óra gyümölcse a 
jelen könyv is. Régibb irodalmunkról folyt be
szélgetésünk — emlékezel-e : május 16-dika 
volt 1856. — ; a XVI. század mese- és regény- 
szerzői voltak annak tárgyai. Kívántad : ter
jeszteném ki gondjaimat, a középkor vallásos 
emlékein kívül, a legközelebb azt követő vi
lági irók felélesztésére i s ; s midőn Neked az 
egy és más tekintetben érdekeseket felemlíte
ném : kölcsönös értekeződésben észrevétlenül 
megkészült a terv , mely emlékeztetéseid sür
getéseid folytán ez első adalékkal üdvözli az 
új tavaszt.

II. A  vezér helyet, idő és nyelvtörténeti je
lentőség tekintetében, teljes joggal Pesti Mizsér 
Gábor, a négy evangélista híres fordítója s az 
első magyar szótár irója, foglalja el gyűjtemé
nyünkben aesopusi meséivel. Határán a közép 
és újkornak, kortársa areformátióbenyomulá
sának , ennek népszerű irodalmat alkotó öntu
datával , de mint a középkori klastromi iroda
lom növendéke, s így a hagyományos régi 
nyelv egyik utolsó letéteményese, Pesti Gábor 
összeköti a két kort, elválasztottat egymástól 
azon erőszakos nagy mozgalom által, mely a
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régi hit embereit elnémította, mielőtt az új kor 
igazán megszólamlék. Csak két társa van még 
a megszakadt fonál e puszta időközéből: Kom- 
játi Benedek és Erdősi János, kik mindketten 
elődeiknek nem csak nyelvezetre, hanem szak
jaikra nézve is folytatóiul tekinthetők : de vi
lági tárgyakra terjeszteni ki az irodalmat ö 
kisérlette meg első, és huzamos időre egy
maga.

III. Pesti életéről igen keveset tudunk. Neve, 
mely rendszerint vezetéknévül használtatik, 
születése helyét jegyzi. 0  , mikep „Új Testa- 
mentoma“ 2.1. olvassuk „nemzetsegerewlMijs- 
ser nemzetbewl walo“ , mely Pest városának 
előkelő polgári családja volt (). Papságra ad
ván magát, 1536-ban Bécsben találjuk, hol 
először is a négy evangélistát adta új fordítás
ban ily címmel : „Nuuum Testamentum seu

')  Egy Mizsér Mihályt, tán épen Gáborunk 
atyját, találok Pest városa esküttpolgárai közt 1512- 
ben (1. Horvát Istv. Pest régi német Ofen nevéről, 
24 1.). Pray, Ind. Rar. Libr. I. 152 az olasz Misser 
v. ófrancia Missire-böl véli származtathatni Pesti 
Gábor n evét; hihetőbb hogy az , tekintettel a város 
számos tatár lakóira, a családdal együtt,tatár eredetű.

VII



quattuor evangeliorum volumina lingua Hunga- 
rica clonata, Gabrielc Pannonio Pestliino Inter- 
prete. Wij Testamentum magijar nijeluen. Cum 
gratia et priuilegio Románé Regiae Maiestatis 
ad quinquennium. 1536.“ Deák előszavában 
Roterdami Rézmán tekintélyére hivatkozva, 
vitatja a szentirásnak népnyelvekre fordítta
tása hasznait. A kor szokása szerint elibe nyoma
tott dicsérő versek mutatják hogy Pesti, Bras- 
sicanus Sándor, Fabri Ulrik, Laz Farkas ak
kori nevezetes bécsi tudósok előtt nagy becs
ben állott, s velők baráti viszonyban élt. Ná
lunk Bőd Péter volt első, ki e fordításról emlé
kezett , utána a tpbbi; előttök ismerte már a 
francia Ldong (Bibi. S. Paris, 1723. I. 447.). 
A juliusban megjelent munkát nyomban a Me
sék követték. Egyetlen fenmaradt példánya2), 
a cs. udvari könyvtárban levő, fametszetü ka
rimában, e címet viseli :

—*** VIII <**—

l) Mert a másik , néhai Sándor Istváné , melyet 
öszves köny vtárávala felállítandó m. akadémiának ha
gyott, s mely ideiglen a nemz. muzeum könyvtárában
tétetett le őrzés végett, ebben még mind eddig nem
találtatott meg.



JUsopi pl)n)gis fa
bulae, Gabriele Panonnio 

Pesthino interprete.
Esopus fabulaij, mellijeket ma 
stan wijionnan magijai- nijel 
lwre forditot Pesthij Gábriel.

Horatius in arte poetica 
Nec uerbum uerbo curabis 
reddere fidus Iuterpres.

Plinius libro 36. Cap. 12.
Aesopas fabula^.. Philo3ophu3. 

Következik a deák előszó , ismét Brassicanus 
dicsérő verse stb úgy, mint jelen kiadásunkban. 
Végül olvastatik Viennae Pannoniae , in offi
cina Joannis Singrenii, mense augusto anno 
M. D. XXXVI. Nyomtatot Bechbe János Sijn- 
grenius mijhelyebe, kijsazzony hauaba. Ezer ewt 
zaaz liarmyczhat Eztendewbe. S ezek alatt a 
magyar címer. A kisnyolcadrétü könyv egy 
betűsorból áll (A— Z ) ; az első ív számozatlan, 
a többi 1-től 89-ig számozva , a Z ív öt levél. 
A Meséket is először a külföldön találjuk, bár 
röviden , felemlítve, még pedig Fabricius Al
bertnál : Bibi. Graeca. Lib. II. cap. IX. (nálam 
Ed. secunda, Hamburgi 1708. a 405. lapon 
így : „Hungarice Vindobonae 1536.“ ) ;  ismer
tetve pedig a császári példány után a hálás
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emlékezetre méltó Denis által (Wiens Buch- 
druckergeschicht 1782. 378— 80. 11.), ki egy 
mesét (a nálam XXI-diket), le is nyomatott. 
Utána, még 1795-ben, az elfelejthetetleu Sán
dor István (Sokféléje Hí. köt. 86 — 93. 11.) 
adott bővebb bírt és három mesét (nálam X X IX . 
X X X V ill. X X X IX .) ; végre ötvennyolc évi 
hallgatás után újra a derék Révész Imre (az 
Uj M. Muz. III. folyama I. köt 344—8. 1853) 
nyelvjegyzeteket. E munka előszavában mondja 
Pesti : „Si genio quopiam aspirante levis haec 
alea, primaeque aliae feturae meae foeliciter 
ceciderint, plusculum aliquando audebo, et ut 
pár est, offic.iosms pátriáé studebo inservire.“ 
— Bőd Péter adata (M. Athénás 220.1.), mely 
szerint Pestink 1 537-ben Statilius János erdé
lyi püspök idejében gyulafejérvári kanonok 
és ugocsai föesperes volt volna, s melyet azóta 
az egész világ híven ismételt utána, nem csak 
kútfőidézéssel nincs támogatva, hanem magá
ban is igen hihetetlen hogy Statilius egy Fer- 
dinánd kir. tartományában , sőt székesvárosá
ban , lakó fiatal papot neveztetett volna kápta- 
lanához; és sehogy sem egyeztethető azzal, 
mit Pesti harmadik munkájában mond, mely-
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nek címe : „Nomenclatura sex linguarum, lati- 
nae, italicae , gallicae, bohemicae, hungaricae 
et germanicae. Lingua autem Hungarica noviter 
accessit, cum latinarum dictionum quampluri- 
marum , quae prius depravatae fuerant restitu- 
tione. Per Gábrielem Pannonium Pesthinum. 
(következik a német cím.) Wien, HansSingrie- 
ner I 538. Cum privilegio.“ E munkát t. i. Új
laki Ferenc győri püspök és pozsonyi prépost, 
utóbb kir. helytartó s a quadripartitumi bizott
mány tagjának felszólítására s pártfogása alatt 
adta ki a deák ajánlólevél szerint, mely 1538- 
bán januárban, s így P*od szerinti erdélyi kano- 
noksága idejében költ. Vagy tán a Ferdinánd 
erdélyi püspöke Gerendi Miklós neveztette 
volna ki címzetes kanonokká a maga, reá 
nézve in partibus infidelium fekvő, megyéjébe, 
mely az ugocsai esperességgel együtt János 
kir. tartományához tartozott? De akkor honnan 
veszi magát Bőd Péter adatában a Statilius 
neve minden további megjegyzés nélkül ? Ha 
mindezeket, s ahoz még az erdélyi romai egy
ház állását veszem ez időben, bizton állíthatni, 
hogy Pesti sem gyulafejérvári kanonok nem 
volt7 sem Erdélyt nem látta soha. Egyébiránt
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az említett előszóban leljük egyszersmind utolsó 
nyomát Pesti Gábor irodalmi munkásságának, 
mert ezen innen sem újabb müvével nem ta
lálkozunk, sem szótára újabb kiadásai, u. m. 
az 1550., 1561. és 1568-dikiak, nem viselik 
jeleit a magyar szerző befolyásának. Talán a 
kor érdekének másfelé, a hitviták felé fordulta 
némitotta el öt ? De mivel az összeköttetések és 
pártolás nélkül nem szűkölködő fiatal és buzgó 
iró , a négy evangélista fordítója, e téren is 
érezhetett kedvet és ösztönt a működésre, még 
is e három munkán túl nem adott többé sem
mit: hajlandóbb vagyok kora halálát tenni fel. 
Mert oly tiszta -felfogásával bírván l’ esti Grábor 
a hazai nyelv kimíveltetése s a haza dísze és 
érdeke szoros összefüggésének, mikép az a 
Meséi és Szótára előtt álló szép előszók több 
helyéből kitűnik ; annyi honszeretet lángolván 
kebelében, s oly lelkesen készülvén az iro
dalmi téren mozdítani elő a magyar értelmisé
get s honosai erkölcsi és vallási boldogulását : 
az oly szépen megkezdett pályát tán csak is a 
halál akaszthatta meg.

IV. Munkái közöl bennünket itt a többi 
felett az Aesopusi Mesék érdekelnek ; s mindé-
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nek előtt azon szöveg, mely szerzőnk köz
vetlen kiitfeje volt, hogy dolgozása módját 
helyesben megítélhessük, s itt-ott egy kétes 
helyet talán abból világosíthassunk fel. Hely
beli eszközeink e nyomozásra elégtelenek lé
vén , s költséges beszerzéseim sem igazítván 
útba, külön e végből több napokat töltöttem 
Bécsben a gazdag udvari könyvtárban, hol csak
ugyan sikerült boldogulnom. A sok deák és 
német redactiók között tudniillik nem csak 
rokonnak , de annak , melyet Pesti Gábor két
ség kívül használt, Denis pedig csodálko
zásomra nem ismert, e címüt találtam : „Fabu
larum quae hoc libro contincntur interpretes, 
atque autores sunt hij : Guil. Goudanus, Hadr. 
Barlandus, Erasmus Roterodamus, A. Gellius, 
A. Policianus, P. Crinitus , Jo. Ant. Campanus, 
Plinius Sec., Nic. Gerbellius Phorcensis, Laur. 
Abstemius, Laur. Valla; Aesopi Vita ex M. 
Planude excerpta et aucta“ . Az utolsó (LII.) 
levél másod lapján „Viennae Pannoniae per 
Jo annem Singrenium , Anno M. D. X X . Ex- 
pensis pröpriis.

Evvel összevetve Pestink redactióját, min
denek előtt azt találjuk, hogy Aesop életét a
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jelen deák kiadásba is befoglalt , még pedig 
megrövidítve foglalt Planudes-féle életrajzból 
vette, de azt helyenként pótolva. Névszerint a 
nálunk 17.1. 11. sortól kezdődő helyet a 21.1. 6. 
soráig, mely a bécsi szerkezetben nincs, a teljes 
Planudesböl pótlotta b e ; így a 22. 1. 7. sorától 
a 23. 1. 12. soráig elmondottakat, valamint 24. 
1. a végszakot is ; ellenben elhagyta Aesópnak a 
bécsiben meglevő samosi felszabadulását és kö
vetségét Kroesushoz; s két harmadát a teljes 
Planudesnek e pár sorral mellőzi : „Többet is 
sokakat cselekedett,melyekkel, hogy hántást ne 
tennénk azoknak, kik azt olvassák, elhattuk.“ 

Az Eletet a mesék váltják fel. Itt az I. mesé
től a XLV-ig nyomban követi a bécsi szerke
zetet. Ismét a XLVI-tól, mely előtt a deákban 
e cím áll : Aesopi fabulae Hadriano Barlando 
inlerprete, a LXVII-ig. Következik a LXVIII- 
dik , mely felett amott olvastatik : Apologus 
ex Mantua. (no) traductus. így  a LXIX-től 
kezdve a LXXXI-digig, mely szakasznak ez a 
felírása : Fabulae M. Petro Scoto viro ornatis- 
simo eidemque humanissimo, scriptae a Barlando. 
Ismét a LX X X II-től a L X X X V -d ik ig , mely
nek felírása : Aniani fabulae Hadri Barlan.

XIV



XV

intirprete. Újra innét a CXIX-dikig, melynek 
címe a bécsi szerkezetben : Fabulae Aniani 
Gvilelmo Hermanno Divi Augustini ordinis ca- 
nonico interprete mutatae, incipiunt feliciter'~- 
de már e sorból némelyek kimaradtak (részint 
másuva vettettek); ilyek a XCVIII. után ez : 
De Simia et eius prole, a C ili. kettő: De pisca- 
tore et pisciculo , és : De alite et pullis eius; 
a CIV. után egy : De leone et capella. Követ
kezik a CXX — CXXIV. a deákban ily cimmel: 
Apologi ex Chiliádibus Adagiorum Erasmi de- 
sumpti ad communem puerorum fructum ;  e sor
ból kimaradt mindjárt az első : De vulpecula 
et pardale, továbbá a CXXIII. után : De asino, 
és : De scarabeo et aquila, a CXXIV. után : 
De Satyro et Rustico Aniani fabula Erasmo 
quoque interprete. Itt CXXV. szám alatt talál
juk beiktatva: „Az pókról és köszvénröl“ , mely 
a bécsi szerkezetben utóbb á ll, mint látni fog
juk, és CXXVI. sz. alatt a következő : Ex se- 
cundo Noctium Au. Gellii Apologus, Aesopi 
Phrygis memoratu non inutilis (de cassita). Itt 
elhagyja Pesti, deák szövegét, melyben ezek ál
lanak : Fabella ex Lamia Politiani desumpta 
(Aues et noctua); Apologus ex sec. libro Petri
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Criniti de lionesta disciplina desumptus (Cu- 
curbita et pinus); Fabellade coruo et lupis, ex 
Jo. Ant. Campana dcsumpta; Altéra de partu 
terrae ex eodem (megvan Pestinél X X L  sz. 
alatt, de Campana rövidebb szerkezete, után); 
Apologus de membris et ventre, ex Plinio de
sumptus (megvan e mese Pestinél is a XL. sz. 
alatt, de a hosszabb szerkezete a fent említett 
Gvilelmus Hermannus fordítása után ; De Ari- 
one et Delphino fabula elegantissima, ex 1. XVI. 
Gellii. Itt jö :  Nicolai Gerbellii Phorcensis apo
logus lepidissimus: de aranea et podagra (Pesti 
CXXV), melynek végén : „Fabularum Aesopi 
finis." Ezeket követi egy, száz meséből álló, 
osztály e címmel : Laurentii Abstemii viri ele- 
gantissimi et amoeni ingenii Fabulae elegan- 
tissimae. Nuper per clariss. poétám et philoso- 
phum Gargetium emaculatae, miket Pesti egé
szen mellőzött. Ezek után : Laurentii Valen- 
sis in X X X . fabularum Aesopi, e Graeco in La- 
tinum sermonem adClar. virum Renaldum Fo- 
naledae Praefatio. Ex űrbe Caieta Kai. Maij. 
Anno M.D.XII. Közölök Pesti csak tizenhár
mat ad CXXVIII —CXL. számok alatt. Ezzel 
végkép elhagyván az 1521-diki bécsi redactiót,
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Rimiciust veszi elő, s abból ad negyvenötöt, 
melyek a következő számokkal fordulnak elöRi- 
micius fordításában (a romai számok Pesti, az 
arabok Rimicius sorára vonatkozva) : C X L I: 1, 
CXLII: 3, CXLIII: 8, C X L IV : 10, CXLV: 12, 
CXLVI : 15, CXLVII : 17, CXLVHI : 18, 
CXLIX : 21 , CL : 22, CLI : 23 , CLII : 25, 
CLIII : 28, CLIV : 36, CLV : 39, CLVI : 40, 
C L V II: 4 1, CLVIII: 47, CLIX : 48, C L X : 55, 
C L X I: 62, C L X II : 63, CLXIII : 65, C L X IV : 
66, CLXV : 69, CLXVI : 70, CLXVII : 71, 
CLXVIII : 68 , CLXIX : 73, CLXX : 74, 
C L X X I: 76, CLXXII : 81 , CLXXIII : 82, 
CLXXIV : 85 , CLXXV : 86 , CLXXVI : 87, 
C L X X V II: 88, C L X X V IH : 89, C L X X IX : 92, 
CLX X X  : 93, C LX X XI : 94 , C X XX II : 95, 
CLXXXIII : 97, C L X X X IV  : 99, C L X X X V : 
100.

V. Gondos összevetése a Pesti dolgozatának a 
maga eredetieivel mutatja, hogy ezek értelmét 
híven törekedett visszaadni, de nem azon rabi 
hozzá-tapadással, mely középkori fordítóinkat 
legnagyobb részt elfogva tartotta, hanem in
kább azon szabadsággal, mely a tárgy eleven 
elsajátítását s ön nyelvének teljes könnyű bír-
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toldását, de a cél helyes felfogását is, teszi fel. 
Éhez képest ö a deák fordítók többnyire tömött 
s kevéssé hajlékony mondatalkotását kényel
mes, tág, s tiszta magyar elbeszélő nyelvbe önti 
át, oly szerencsével adva meg e költésnemnek 
az azt mindenek előtt megillető egyszerű, naiv 
kellemet, miszerint igen szívesen módosítom 
más helyt3) fájdalom csak azon négy mesécske 
után alkothatott Ítéletemet, mely akkor tőle 
közölve volt; s állítom , hogy kevés meseíró 
érte el Pestit abban mi e nemnek lényegét teszi. 
S ez nem kicsi érdem ott, hol semmi előd pél
dát nem mutatott. Én ugyan Pestinek, e müve 
után, tekintve nem csak nyelve tiszta, szabá
lyos, szabatos jellemét skerekded mondatszer
kezetét , hanem érzékteli bánását a tárgygyal 
s a nyelvnek ehez valóban alkotó geniussal 
idomítását, prózánk történetében igen előkelő 
helyet mutatok ki. Máskép áll a dolog a ver
ses affabulátiókban(az „Értelmekben“), melyek 
gyakran az értelemben is , a kivitelben szinte 
mindig, eltérnek a régi affabulátióktól4), s mik*
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3) Költészettörténetem I. k. 196. 1.
4)  Némelyek eredetieit felhozom itt :



ben a vers nyűge öt önmagához általában ha- 
sonlatlanná teszi. Itt nem ura többé a kifeje
zésnek : nehézkes, ügyetlen, sokszor homályos.

VI. Pesti Gábor müvét itt három erkölcsi
rat követi a XVI. századból, mely szinte for
dítás , s különösen a tanuló ifjúságnak volt 
szánva egyebeken kivül, mik a második kö
tethez lesznek adva. Ezek elsejének és máso- 
dikának, nem tudom elsö-e, de eddig legrégibb 
felmerült kiadásuk tel jes címe ez : „Dicta Grae- 
ciae Sapientum, interprete Erasmo Roterodamo. 
Item Mimi Publiani. Az Görög Országbeli böl
cseknek szép ieles viondasi, melliek az embert 
eletiben es erkölezieben való maga viselisere 
intik es tanittiak. Kikhez, adattatanak az

X IX  ^

X. mese : Multi enim consulti, non suÍ3 consul- 
toribus , séd sibi consulunt.

X X V . Fraudem fraude refellere licet.
L X X III . Félix quem faciunt aliena pericula 

cautum.
CIX. Cavű sít in tuo convictu homo dupliei őre, 

quique in sermone est Proteus.
C X X IX . Haee fabula innuit, quod ubi rerum 

testimonia adsunt , nihil opus est verbis.



Publianusnák is 5) emleközetro mclto mondasi. 
Debrecini Excudebat Ioannes Czaktornyaj. 
1591.“ Kis Brétb. 24 számozatlan levél. (Csi
nos péld. a. m. akad. könyvtárában). — A har
madik darabnak tudtunkra első kiadás akép 
Janltowich az e címüt hozza fel: „Libellus ele- 
gantissimus, qui inscribitur Cato. Igen szép 
köniveczke, mely Catonak neveztetik, az közönsé
ges jo  eleinek oktatasarol. Ein schön Büchlein, 
welches mán Cato nennet, von dér vnterwei- 
sung gemeines lebena. Claudiopoli Typis Hel- 
tanis, Excudebat Ioannes R. Makai 1580“ . De 
tekintve, hogy 1580. körül a Heltai nyomdája 
még özvegyének címzete alatt dolgozott, 1585- 
ben fiáé ifj. Heltai Gáspáré alatt, Makai Ra
fael pedig csak Heltai Anna idejében jelenik 
meg 1620. és 21-ben mint ügyelő a Heltai- 
nyomdában ; nagyon hihető , hogy Jankowieh 
az évszámban tévedt, és azon kiadást látta csak, 
mely a fenjegyzett cím alatt, de „1620“ évje
gyet vi?glve homlokán, jelenleg az egyetem

X X

5) A  jó  magyar fordító ezt a nevet a „Mimi Pufc- 
/»• < «“ -ból gyártotta, nem igen hallván Publius Syrus 
hírét.



könyvtárában őriztetik (36 számozatlan levél). 
Legközelebb járul ezekhez szinte Jank. szerint 
egy Lőcsén Brewer Sámuelnél i 672-ben nyo
matott kiadás. Megelőzi ezt, mely jelenleg ba
rátom Lugossy József úr szívességéből fekszik 
előttem: „Disticlia de Moribus, quae vulgo in- 
scribuntur Cato, stúdió et opera Erasmi Rothe- 
rodami, diligenter a mendis repurgata, nunc 
recens denuo in lucem edita. 1659. Cibinii, 
per Christophorum Hildebrandum.“ 8r. 481. Ez 
is három nyelvű, a magyarban apró változta
tásokkal. Ismét Lugossy úr közléséből van ke
zemnél: „Catonis Disticha moralia, cum Ger- 
manica et Hungarica versione, nunc castigatius 
quam antea, edita. . . .  1688. Coronae Typis et 
impensis Michaelis Herrmanni.“ 72 lap, mind 
kettőben a magyarja harmadik helyen á ll, itt 
ismét új apróbb eltérésekkel. Továbbá ugyan
ennek egy újabb kiadása „Coronae, Typis 
Seiilerianis , recudit Stephanus Müller, Anno 
1715.“ k8r. 72 1. (akad. könyvtár). Végre 
Kecskeméten, a ref. coll. könyvtárában, ezek
től különböző, de ugyanazon szöveget tar
talmazó , egy lapszámos s egy lapszámozatlan 
kiadás csonka példányait láttam, miknek tehát
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hol s mikor kijövetelét meg nem határozhatom. 
Mindezen kiadásokhoz vannak ragasztva „Sep- 
tem sapientium Sententiae septenis versibus 
ab Ausonio explicatae“ , t. i. mindenik görög 
bölcs mondásai Ausonius hét-hét versében, 
s utánok németül és magyarul, a magyarja az 
általam közlött Csáktornyai-féle kiadás alap
ján , de változtatva , megújítva.

VII. E fordítások, bár távol vannak a Pesti 
szép nyelvétől, érdekes bizonyítványai azon 
küzdésnek, melybe ez aphoristikai, tömött ve- 
lösmondások kifejezése a fordítóknak került. 
A nyelv itt nehezen mozog, gyakran tétováz, 
megértése gyakran fáradságos, némely helyen 
a deák nélkül tisztán ki sem vehető. De e küz
dés is tiszteletes, ha meggondoljuk , mily ne
héznek találta — Rochefoucauld, igaz, fino
mabb s lélektani észleleteiben élesb — apho- 
rismáinak áttételét egy pár századdal utóbb 
maga Kazinczy Ferenc ! E mellett a nyelvtör
téneti vizsgáló mind a nyelv mind az irályra 
nézve sok érdekest vonhat el e fáradságos mü- 
vecskéktöl is.

VIII. A Mesék egyenesen az udvari könyvtár uni- 
cuma —, a Görög Bölcsek Mondásai s a Mímusok a

X X II
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Csáktornyái 1591-diki, a kétség kívül szinte X V I. 
századi Cato a Heltai-féle 1620-ki kiadás szerint 
adattak. Az írásmódra nézve itt is azon rendszert 
követtem , melyet egyéb a nagyobb közönségnek 
szánt emlékkiadásaimban , t. i. híven adva, néma 
betűket hanem, a régi olvasást 6). Pestinél ingadoz
tam , mint olvassam az ij-t vagyis kétpontu ypsilont 
azon helyeken , hol már országosan ü-t ejtünk, péld. 
ily szókban : r e p il, n evi, nem i, mindenitt (repül, 
nevű, nemű, mindenütt stb); tekintve azonban, ho^y, 
ha ö csakugyan «5-zni akart, semmi sem ke'nyszeríté 
ír helyett, mely régenten többnyire az ü ü-t is képvi
selte , ij-t í rni , mely soha sem használtatott «-nek ; 
tekintve, hogy Pesti a nyíltabb önhangzók iránt ál
talában nagy hajlamot m utat, péld. o helyett «-t 
(m ást, tall), ö helyett e-t (gyen gy , keszenem, kevet,

6) Igazítást csak ott engedtem magamnak , hol a 
sajtóhiba világos. Elsorolom azokat. A z Életben eso- 
dáltos van az eredeti kiadásban , csodálatos helyett, 
keztez , kertész , nijalwalijas nyavalyás , rabaijaij 
rabjai, a Mesékben : X . bozonijawal bizonyával, 
X X V II. Ielijes je le s , X L III. vadanak vadaknak, 
X L V I. ketsegeskegni kétse'geskedni, XCIV. a versb. 
feteke fekete helyett (de ez hangátvetés is lehet), 
XCV. versb. nevesd tijs te is, X C V II. keuentessel 
köntessel, C X X X V III. zijlehez szilejéhez, CLX. fo- 
gadasnak fogadásának (mit elmulasztottam kijaví
tani), CLXX1. Hogijmar hogy immár, C L X X X III. a 
2. versb. initmint helyett. (T ijs-tazEvang. is találok.)



X X I V  l e 

jöv ő ), ö helyett é-t (gyéz, bév, fézö), u ü helyett o ö-t 
(haragoBzik, aloszik, eszköszik, sőt eskeszik is, és az 
unk ünk ragban mindig ónk ölik) használva ; tekintve 
hogy számos középkori Íróknál hemzseg a sok bín, 
f i , f i i , bíz , il, í t , íz , k ivil (bűn , fü , fü l , bűz , ül, 
üt, üz, kivül') még pedig í-vul írva ; hogy végre az ö 
tollából is csakugyan kisiklik néha az általa mellő
zött i , melyet ii helyett csak nem használt (p. melegt li- 
jen C1X. 8. sor , keseriseget C X L I. 3. vers , betegile- 
C X L V III. 1. s., keseríle C L X X . 5. s., gijeneríseg- 
nek C L X X X V . 2. vers), míg a te ü értékben egyetlen 
egyszer siklott ki tollából (az L ili. mese 2. sor .: 
egijwt : együtt): ismétlem : nagyon hajlandó vagyok 
hinni, hogy a különben épen nem szép megtorlása az 
i-nek az általa kedvelt í-zö nyelvejtés szándékos túl
zásának tekintendő.

IX . A  szótárakba nem csak azon szókat jegyeztem 
be , melyek az efélékben kevésbbé járatosok olvasá
sát könnyítlietik , tehát az avult és a szokottól néha 
nagyon eltéröleg — az erkölcsiratokban gyakran 
csak kisérletkép és hibásan is használt szókat és szó
formákat (azért szerettem ily esetekben a deák ere
detinek megfelelő szavát zárjelek közt feltenni), ha
nem minden szókbeli különösséget, hogy ez által e 
glossáriumok magokban is használhatók legyenek a 
nyelvészre nézve. De a nyelvtani s különösen mon
datbeli sajátságokat, mik ha néha igen eltérők is a 
most élő nyelv szokásától, a figyelmes olvasóra nézve 
mégis nehézséggel nem járnak , sem kiemelés , sem 
magyarázat tárgyaivá nem tettem. Azok összefüggés



ben az összes középkori nyelvsajátságokkal , az ó- 
magyar nyelvtanba tartoznak, hol mint a régi nyelv- 
jellem  egyes vonásai, összehasonlító vizsgálatot és 

. okadatoló magyarázatot várnak , s egymást világo
sítják, megalapítják. — A  mesei személyesítvények 
utasítóját, mely irodalmi összevetéseknél tehet némi 
szolgálatot, István fiam vetette ezekhez, kérve, hogy 
e soroknál róla is szívesen emlékeznél.

X. S ekép kiállítva vedd e kisded adományt 
úgy személyes becsed, mint irodalmi s más
nemű hazafníi érdemeid iránti tiszteletem s 
régi ragaszkodásom nyilvános jelét, kedve
sen. Emlegess ezért is néha azon szép lelkek 
körében, melyben annyiszor merítünk erőt és 
buzdulatot, többször megnyugvást , örömöt 
mindig.

Pesten, május 20. 1858.

T O L D Y  FERENC.
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PESTI GÁBOR

AESOPUSI MESÉL
1536.

T O L D Y , BÉGI M. JIE S. I.





GÁBRIEL PANNONIVS PESTHINVS LECTORI 
OPTIMO S. D.

Cum videam omnes fere mortales, ac orbis 
terrarum nationes mira translationum copia 
scatere, passimque liac in re operám navare, 
ut in cumulum decoris pátriáé eorum semper 
aliquid adjiciant, quo et linguam et ingenium 
suorum acuant, et latius diffundant: Cur quaeso 
non liceat mihi quoque linguam et ingenium 
nostrorum, doctrinis veterum sapientum, pro 
mea virili, exornare, et pátriáé, cui semel omnes 
debemus, studere ? Atque omni alioqui foelici- 
tate fluentem eurare, ne quid illi desit, quod 
vei ad salutem, vei ad bonos mores consequen- 
dos attineret. Rém igitur factu non inutilem, 
Lector optime, arbitrati sumus, si fabulas Ae- 
sopicas, ex opulentissimo summorum autorum 
mundo selectas, et in catalogum recens ab eru-

\*



ditissimis viris redactas (quae non solum incre- 
dibili quadam voluptate animos mortalium affi- 
ciunt, verum etiam ad rés honestas utilesque 
peragendas magis quam Philosophi suis severis 
praeceptis alliciunt, adeoque cum summa io- 
cunditate in animos hominum penetrant, et quid 
imitandum evitandumque sit ostendunt , ut 
omnes etiam inviti illis assentire cogamur) trans- 
feremus, indueti vei eam ob rém maximé, cum 
intelligamus omnem nonmodo nitorem, séd et 
universam prope sermonis cuiusque dignitata- 
tem a parabolis et exemplis proficisci, harum 
enim accessione (ut a doctissimis viris memó
riáé traditum est) conduplicatur sententiae dós. 
Quamobrem neque Solomon ille vir divinus 
oracula sua alio magis, quam parabolarum ti- 
tulo voluit commendari, et, ut de reliquis super- 
sedeam, ille quoque excelsi ac aeterni patris 
unigenitus in evangelicis litteris parabolis uti- 
tur saepissime, caelestia terrenis accomodans, 
quo magis suorum sese conformaret capacitati 
auditorum. Et quamquam hae parabolae Ae- 
sopi, fabulae nomen sortiantur, eo quod anima- 
lia, quae non loqui certum est, inducat loquen- 
tia, verum et ex his etiam, quovis nomine eas



nuncupemus, licet salutaria haurire documenta, 
quibus homines ad probe recteque vivendum 
inducamus. Nec enira magni refert (ut seribit 
Erasmus in vita divi Hieronymi) quo tramite 
curras, modo ad Christum properos. Porro, hae, 
non a fori conciliabulis tantummodo celebran- 
tur, verura ab eloquentissimis Poetarum et hi- 
8toricorum aliorumque celebratissimorum seri- 
ptorum monimentis; quandoquidem et Quinti- 
lianus affirmat fabulas ducere solere animoa 
hominum, praeeipue rusticorum et imperitorum, 
qui et simplicius quae ficta sunt audiunt, et ca- 
pti voluptate facile iis, quibus delectantur, con- 
sentiunt. Exstat et apud T. Livium, Menenium 
Agrippam plebera cum patribus in gratiam re- 
duxisse, notabili illa fabula de membris huma- 
nis adversus ventrem discordantibus. Et Hora
tius ne in poemate quidem humilem usum fa
bularum putavit, sieuti legere est apud eundem 
plerisque in locis, veluti de vulpe et leone ae- 
groto, de mustela et tenui vulpecula, quae per 
angustam rimám repserat in cameram frumenti, 
ubi bene pasta rursus ire foras pleno tentabat 
corpore frustra, et aliis in locis conplurimis, 
quae studioso bonarum disciplinarum non se



mel obvia existunt. Aulus quoque Gellius in 
suis Noctibus Atticis, quas longe verius elaris- 
sima solis lumina, ac rádiós undecunque splen- 
dore non inutili micantes, quam noctes dixeris, 
fabularum Aesopi meminit, et haud immerito 
(inquit) sapiens existimatus est, cura quae uti- 
lia monitu suasuque erant, non severe, non 
imperiose, praecepit et censuit, ut philosopho- 
rum mos est, séd festivos delectabilesque apo- 
logos commentus, rés salubriter ac prospicien- 
ter animadversas, in mentes animosque homi- 
nurn cum audiendi quadam illecebra induit. Et 
Agatliias quoque libro graecorum epigramma- 
tum, comprobat, rés graves et severas reddi mi- 
tiores, si aesopicis salibus condiantur. Ilaec in 
praesentia de fabulis Aesopi lectorem admo- 
nuisse suíFiciat. Praetera ne hoc quidem silen- 
tio praetereundum videbatur, in aliquibus fa
bulis, raris tamen ac paucissimis, iudicio atque 
dedita opera, nonnulla mutasse nos (quae vix 
tria sunt) animalium nomina, ut haberet candi- 
dus lector exvariis animalium generibus fabu
larum supellectilem locupletatam. Proinde si 
genio quopiam aspirante levis haec alea, pri- 
maeque aliae feturae meae foeliciter ceciderint,



plusculum aliquando audebo, et ut pár est, of- 
liciosius pátriáé studebo inservire. Vale. Vien- 
nae Pannoniae, die XXVIII. Augusti anno 
M.D.XXXVL

IOANNIS AL E X A N D R I BRASSICAN IIVRIS- 
CONSVLTI.I

Aesopus loquitur.

Graecus eram, latio transcriptus, et inde revixi,
Qui nunc pannonio clarius őre loquor.

Cum brutis facio verba, et loquor aurea verba 
Socratico quondam saepe probata gregi.

Plató Phaedone, et Diogenes Laertius scribunt So- 
cratem Aesopi fabulas earmine reddidisse.

A ia u m ó  g to T T u 'I í  K o o ív íh o v  a  o r v  v tu ova i, 
M ii y.QiVf.LV u n ű tjv  XaoSr/.dj aocfírj.

Latiné sic:
Civibus Aesopus fertur dixisse Corinthi:

De recto ut statuant iudice nil populo.



AESOPUSNAK ELETI KEZDETIK RE VI- 
DEDEN.

Aesopus nemzetsége és eredeti támadott 
Phrygiabeli tartománba, Amoriom nevi váras- 
ból, ki az ö rendi szerint nem igen jeles ember, 
hanem szolga és rab vala. De az rabság az ö 
bölcs és szabad Slméjét nem teheté rabbá, ha
nem mind végiglen az bölcseségnek szabad
ságába marada meg. És vala nem csak rab, de 
még az ö idejébe való emberek között minden
nél rútabb, és termeti szerint undokb. Mert 
neki feje csúcsos vala, orra lapos, nyaka rövid, 
ajakai szertetlen nagyok, fekete, törpe, hasa 
nagy, ömaga görbe, és, mely legnagyobb fo
gyatkozás vala benne, akadozva szóló és reke- 
dezve, úgyannira, hogy mindenitt méltán való 
rabnak mondhatták; de noha testi állapatja 
Bzerint rút és éktelen, azért elméje szerint gyors



és okos, és csodálatos mindeimemi okos tréfa
beszédnek megtalálására.

Azért ezt ez undok embert az ö ura el-kikildé 
mezejébe, hogy kapálna és munkálódnék, ho
lott az munkát nagy gyorsan fogja vala.

És mikoron eccer egy neminemi kertész em
ber az ő urának figét hozott volna ajándékon, 
adá azt az úr egy házi dolgosának, hogy haza 
vinné, és helyére tenné, de az dolgos tanácsot 
tarta más szolgatársával, hogy ők az figét meg
ennék, és annakutánna Aesopusra fognák, hogy 
8 lopta volna el, és megötte volna.

Mikoron azért az úr haza jött volna, bevá- 
dolák Aesopust; marok vesszőket hozának elő, 
hogy ötét igen vernék. Ott ez szegény nyavalyás 
urának lábaihoz esék, és kezde nekikönyergeni, 
hogy egy keves időt adna neki, és ne sietne 
ötét ok nekil olyan szertelen bintetni.

Melyet mikoron az úr neki megengedett 
volna, hoza meleg vizet mindjárást elő, jól 
ivék benne, az előbbit kegyig az két szolgának 
adá, kik az figét megötték vala. Okádni kez- 
dének. Aesopus az tiszta víznél egyebet semmit 
nem okádék, de az két szolga az vízzel egye
tembe az figét is kiokádák; melyeket az úr
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mezítelen vetkeztete, és erössen megvesszöz- 
teté őket, Aesopusnak eszes voltán azonközbe 
igen csodálkozván és azt dicsérvén.

Annakutánna mikoron ötét az Diána isten- 
asszonnak papjai az mezőbe megtalálták volna, 
és tőle utat kérdenének, nem csak utat mutata 
nekik, de elkéséré, és az városba bevivé, és jól 
tartá őket; mely jótételért és tartásért az Diána 
papjai imádságra adák magokat: kérék Diá
nát, hogy Aesopusnak ez ilyen jótéteményeiért 
méltó hálálatos fizetést tenne.

Ez meglevén, Aesopus megtére, és mikoron 
elaludt volna, látá álmába: tehát az Szerencse 
feje felett áll, és az ő akadozva és rekedezve 
való szavának és nyelvének köteleit ódozgat- 
ja, és fabuláknak tudományát elméjébe bocsát
ja. Ezen Aesopus igen megöríle, öremébe fel- 
serkene, és annak tulaj donitá az álmát, mit az 
Diána papjaival míelt vala, és ennekutánna 
nem vala fogyatkozás nyelvébe, sem szavába, 
hanem szabadon és jó módon szól vala.

Vala kegyig az ö urának egy dolgosa,Zenas 
nevi, mely minden mezejével és mezei marhái
val bír vala. Ez, mikoron hallotta volna Aeso- 
pusnak eszes voltát, és mint járt volna az két



szolgával, kik az figét megötték vala, miért- 
hogy sok álnakság vala dolgába, féli vala Ae- 
sopust, hogy megtudná, és az úrnak bevádolná. 
Akará azért dolgát elölvenni; mene az úrhoz, 
kezdé Aesopust nagy erős vádolásokkal vádol
ni, és olyakat rejá mondani, hogy kik sohasem 
voltak, sem lesznek, úgyannira, hogy arra 
birá az urát, hogy Aesopust neki adná, akar- 
hova tenné.

Annakokaért mikoron immár Aesopus Zenas 
birtoka alatt volna, és egy időbe az ö ajtója 
előtt állana, jeve Zenashoz egy áros ember, 
és kezdé tőle kérdezni, ha volna valami eladó 
barma. Zenas Aesopusra mutata, és monda: 
Ezt im jól látod, nekem ennél egyeb eladó bar
mom mastan nincsen.

Melyet mikoron az áros ember látott volna, 
monda: Hol vöd ez fazokat ? soha nem tudha
tom, ha töke avagy ember ? és ha nem szólna, 
nem tudnám egyebnek, hanem egy felfútt tem- 
lönek alítanám , és nagy bosszonkodással, 
mintha ugyan megcsufolták volna, kezde onnét 
dolgára menni.

Mikoron látta volna Aesopus hogy elmene 
onnét, kezde utánna futni, és neki mondani:
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Vár meg ember, vár m eg! Amaz kegyig hátra 
fordulván, mikoron ötét meglátta volna, monda 
neki: Menj hátra, fertelmes eb. Monda neki 
Aesopus: Végy meg engemet áros ember, tud
jad bizonynyal: nem leszek neked használatlan 
rabod: mert ha otthon gonosz gyermekid van
nak, és minden mulatság nekil sírók, bízd én- 
rejám azokat, és leszek nekik mint egy váz. 
Ezen elfakada nevetve az áros ember, és mon
da Zenasnak: Min hattad ezt ez rósz edént ? 
Amaz monda: Három fillyéren. Az áros ember 
három fillyért kivete, és monda: Semmit sem 
vöttem, sem költöttem.

És mikoron szállására vitte volna Aesopust 
az áros ember, kezdének harmadnapnak utánna 
útra készílni, hogy Ázsiába mennének; és mi
koron az több szolgák elosztanák köztök, mel
lik meni terhet vinne, kezde Aesopus könyer- 
geni nekik, hogy őneki ne adnának igen ne
héz terhet, mert ö még új szolga volna, és nem 
szokta volna az terehviselést. Mikoron kegyig 
amazok kérdenék: mit viselhetne el ? tehát 
azután kétfele tekinte; láta egy nagy kosár ke
nyeret, melyet két embernek kell vala elvinni, 
és azt keváná magának hogy hátára emelnék.
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Amazok neveték és bolondnak itélék ötét, mi- 
érthogy annakelötte köni terhet kért volna, 
mastan kegyig legnehezbikét választotta volna 
magának.

Es mikoron hátára emelték volna, és a ko
sár szíja erössen nyomná az vállát, idestova 
rázza vala hátán az kosárt. Mikoron kegyig az 
áros ember látta volna, hogy olyan nagy terhet 
vinne, öríl vala rajta, hogy olyan rabot olcsón 
vehetett volna, ki anni terhet viselhetne mint 
egy barom.

Mikoron azértebédnekidején megszállottanak 
volna, meghagyák Aesopusnak, hogy mindenik 
szolgának megadná abrakát az kenyérből; és 
mikoron az kenyérnek nagyobb részét elosz
totta volna, immár az keves tér eh alatt könyeb- 
ben megyen vala. Estvére kegyig hogy jutá
nak, meni kenyerek vala mind megevék, és 
másod napon Aesopus iressen megyen vala, 
melyet mikoron az több szolgák látnának, cso
dálkoznak vala rajta, hogy ez fekete ember
kébe enni ész volna, hogy magának oly terhet 
tudott volna választani, mely óránként e l
fogyna.

Annakutánna jutának Ephesumba, holott az
2
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áros embernek valának sok rabjai, kiket mind 
elada, ketteitöl megválva, kinek egyik Gram 
maticus vala, az másik kegyig Cantor, melye
ket mikor el nem adhatna, mene Samos nevi 
szigetbe, és az kettőt igen szépen felöltöztet
vén, állatta őket az rút Aesopus mellé kétfelöl, 
és úgy kezdé árulni.

Mikoron őket ilyen módon árulná, oda jevc 
Xanthus philosophus; és mikoron mind az hár
mat állatjára megnézte volna, csodálkozék az 
áros embernek álnakságán, hogy az egy rutát 
az két széppel akarná eladni, és mimódon ál
latta volna az temlö emberkét olyan két jeles 
iffiú közzé.

Kérdé azért az Cantort Xanthus: Honnet 
való volna? és az monda neki: Kappadóciából 
való vagyok. Azt is kérdé hogy mit tudna ? 
Amaz azt mondá, hogy mindeneket; mely 
mondáson Aesopus csak nevete, és semmit nem 
szóla.

Megkérdé Xanthus az Grammatikust is : hon
net való volna, és az Lydiabelinek mondá ma
gát ; és mikoron azt is megkérdette volna, mit 
tudna; az is azt mondá, hogy mindent tudna. 
Ezen Aesopus ismeg masolodék, és miérthogy
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az két szépet felette nagy árron tartja vala az 
áros ember, elmene onnét Xanthus, mert nem 
tetszék neki, hogy két embert olyan nagy áron 
venne meg.

Es mikoron Xanthus onnét elfordult volna, 
hogy elmenne, kezdék kéi’ni az ö tanítváni, 
hogy megvenné Aesopust; mert mikoron amaz 
két iffiak azt mondanák, hogy mindent tudná
nak, látták vala hogy mosolodnék rajta Aeso
pus, eböl vélik vala, hogy volna valami ben
ne. Megtérre azért Xanthus, és jeve Aesopus- 
hoz, és monda neki: Oríl, mert megveszlek. 
Monda Aesopus : Hiszem látnád, ha sírnék. És 
monda neki Xanthus : Minden jóval köszöntlek 
tegedet. Monda Aesopus : En is tegedet. Elcso- 
dálkozék Xanthus az ö hirtelen választó telér öl, 
és kérdé ötét, honnet való volna; kinek Aeso
pus monda: Én fekete vagyok. Monda neki 
Xanthus : Nem azt kérdem , hanem azt, honnet 
szilettél? Monda Aesopus : Az anyám hasából. 
Monda ismeg Xanthus: Nem azt mondom, nem, 
de minemi helyen szilcttél ? Monda Aesopus: 
Soha nekem anyám meg nem mondta, ha fen 
avagy alacson helyen szült engemet. Megkérdé 
ismeg Xanthus ötét, hogy mit tudna ? Monda

2 *
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Aesopus : Semmit. Hogy lehet az? monda 
Xanthus. Felele Aesopus, és monda: Mert imez 
kettő azt mondák, hogy ők mindent tudnának, 
és ennekem semmit nem hagyának.

Dicséi’ék azért Aesopusnak feleletit Xanthus 
tanitváni, miérthogy senki nem volna emberek 
között akarmely bölcs is, ki mindeneket tud
hatna, és kinek minden dolgok és tudományok 
tudtára lehetnének. Mikoron azért Xanthus Ae- 
sopust meg akarná venni, kérdé ötét mondván; 
Ha megveszlek tegedet, elszököl-c tőlem? 
Monda neki Aesopus : Mikoron azt akarom mi- 
elni, soha nem kérdek tanácsot tőled ha el
menjek, avagy né.

Mely feleletek mikoron Xanthusnak igen 
kellemetesek löttenek volna, azt is mondá az 
ő beszédének végébe : De igen rút vagy. Mon
da neki Aesopus: 0  philosophe, ne színyemet, 
hanem szívemet és elmémet tekintsed, mi mó
don bölcsnek kell tenni. Xanthus azért meg- 
vevé Aesopust, és az ő tanitváni megfizetének 
önnen pénzekből az áros embernek.

Mikoron kegyig eccer az ura után menne, és 
nagy hőség volna, Xanthus megyen vala az 
úton, palástját utánna vonván, és azonközbe
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vizelvén; melyet mikoron Aesopus látott vol
na, megkapá neki ruháját, és monda: Mennél 
hamarébb lehet, eladj engemet ismeg, mert el
szököm tőled. Megkérdé Xanthus: Miért ? és 
monda neki Aesopus: Azért, mert ím te úr 
vagy, és senkitől nem félsz; demaga még sem 
állasz meg az természetnek, deugyan mentedbe 
vizelél.Ha törtínik énnekem szolgádnak,hogy va
lahova hirtelem kildesz, és valami ezféle dolgom 
törtínik, soha nem lehet egyéb benne, hanem fut
nom és kakálnom eccersmind kelletik. Mon
da neki Xanthus: Ne csodáljad ezt, mert három 
gonosztól akarom magamat megóni, hogy így 
cselekedem: mert ha megállanék, az nap hő
sége általvemé fejemet, és az hevi föld lábamat 
megégetné, az vizeletnek szaga is ártana illa
tozásomnak. Monda Aesopus : No, ha jó  okkal 
mielted, menj el vele énvelem köni elhi- 
tedned.

Vala kegyig Xanthusnak, házánál, igen szép 
felesége. Mikoron azért haza mentenek volna, 
és Aesopust látta volna, haragszemmel tekinte 
az urára, és monda neki: Honnet hoztad nekem 
ez csigabigát ? Nám mondtam, Xantlie, neked, 
hogy nem szeretsz te engemet, de általlod meg
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mondani, hogy elmenjek tőled; ezt kegyig 
mastan, ez ebfejüt, arra hoztad, hogy engemet 
kiízz házadtól vele. Add meg nekem az mit ve
lem adtanalc, és én elmegyek.

Feddi vala kegyig Xanthus Aesopust, mire 
nem szólna valami tréffabeszédet, kiért az asz- 
szon kedvelné : nám az úton ugyan meg
untatta volna magát. Monda Aesopus: E - 
reszd el pokolba, hadd menjen el. Monda 
Xanthus : Veszteg, hitvánság, nem tudod- e hogy 
ezt én úgyan szeretem mint ennenmagamat. És 
monda Aesopus : Szereted-e ez asszonkát? 
Monda Xanthus: Szeretem tat. Aesopus lábát 
az földhez ité, és monda nagy felszóval: Ó haj, 
íme ez bölcs embert is megbírta felesége; és 
azonközbe az asszonhoz fordulván, monda ne
ki : Asszonyom, akarnád-e ha ez én uram iffiat, 
szépet vött volna neked, jó  ruhákba öltöztet, 
elevent és gyorsat, ki mezítelen nézne tegedet 
az fördöbe, és veled játszódnék uradnak kisebb
ségére? de én azt mondom neked, asszonyom, 
hogy ne kevánjad az szép iffiak szolgálatját, 
ha uradnak bosszút nem akarsz tenni.

Mikoron az asszon ezek ellen semmit nem 
szólhatna, monda az urának: Ue hol vöd , én
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jó uram, ez szép marhát? a mint én látom, ez 
rakva tréfával; azért immár én sem gyile- 
lem. Monda Xanthus: Aesope, ím asszonyod is 
jó  kedvvel vagyon hozzád, megengeszteltem 
immár ötét. Monda Aesopus: Bizon nagy do
log, hogy egy asszony embert megengesztelhet
tél. Monda neki Xanthus: Hallgass, mert nem 
arra vöttelek hogy mindennek ellene mondj, 
hanem hogy szolgálj.

Másod napon elhivá Xanthus Aesopust vele. 
Menének egy kertésznek kertibe, hogy valami 
parejt vennének; és mikoron immár Xanthus 
az parej árrát meg akarná fizetni, monda neki 
az kertész : Uram, ne fizess semmit, de kérlek 
mondd meg nekem az mit tőled kérdek. Monda 
Xanthus : Micsoda az ? Felele az kertész: Mi 
oka annak, hogy az mely parejt avagy fivet el- 
palántálok és ötözek, hogy az még is késébben 
nő fel az oly fiveknél, kik szabadon minden pa- 
lántálás és bánás nekil nőnek? Xanthus erre 
(jóllehet philosophus volna) semmit felelni 
egyebet nem tuda, hanem hogy úgy volna meg
szerezve az isteni szerzésből.

Aesopus ezen mosolodék, és azt mondá, hogy 
a mi isteni szerzésből lenne, azt az bölcsek
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nek meg kellene fejtenik (úgymond), azért ha 
nem tudod, hadd ennekem, és én megfejtem 
neki ez kérdést. Azonközbe hátra fordula Xan- 
thus, és monda az kertésznek: Énnekem mas- 
tan dolgom vagyon, és nem alkolmas hogy 
minden aprólékra megfeleljek, mert én nem 
kerbe hanem főhelyen szoktam disputáim; 
azért ha valami kérdésed vagyon, imez én szol
gám elég tudós, meg tud neked felelni.

És monda az kertész: Ez rútságnál vagyon-e 
valami dejákság? És monda Aesopus az ker
tésznek : Mikoron valamely asszonyállatnak, 
urától gyermeki maradnak, és annakutánna is- 
meg oly emberhez megyen, kinek felesége 
megholt, és gyermeki maradtanak, az ö gyer
mekinek anyja; de az kiket a második uránál 
talál, mustohája; azért kilemben tartja egyiket 
az másiknál, mert az kiket ö szült, azokat nagy 
szerelemmel, amazokat gonosz kedvvel tartja, 
és mindenkor rájok irégykegyik, étkeket is 
megszakasztja, és az önnen fiainak adja.

Azonképpen az föld is, a kiket ömaga teremt 
és szül, azoknak anyja, az kiket kegyig te pa- 
lántálsz, mustohája, azért az önnenit inkább 
neveli, a tieidet kegyig, mint kik nem ötöle



szilettek, hanem tetőled, elhagyja, és nem ad 
anni zsírt neki. Monda az kertész Aesopusnak: 
Kőszenem neked, hogy megfcjtéd ez kérdést; 
azért valamcniszer neked parej kelletik, jövel 
ide ez kertbe, mint szinte tiedbe, és annit vígy 
minden fizetés nekil, a menit igaz akarsz.

Ennekutánna Xanthus mene az fördöbe; és 
mikoron ott találta volna néminemi barátit, 
vendéggé liivá őket; haza kildé Aesopust, és 
monda neki: Menj el, főzz lencsét, mert enne- 
kem vendégim lesznek. Aesopus el haza mene, 
vete egy fazék vízbe egy lencseszemet, és azt 
kezdé nagy erössen forralni. Haza jeve annak- 
utánna Xanthus, barátival, az fördöböl, és kér
dé Aesopust, hogy ha megfőtt volna az lencse? 
melyet Aesopus egy kalámba kimeríte, és neki 
elöhoza. Alítván azért Xanthus, hogy annak- 
okaért hozta volna az egy szemet elő, mivel
hogy meglátná ha megfőtt volna, megnyomo • 
gatá kezei kőzett, és hagyá neki hogy elhozná, 
mert megfőtt volna. És mikoron annakutánna 
csak az levét tisztán hozná elő egy tálba, mon
da Xanthus: Hol az lencse ? Felele Aesopus: 
Nám kezedbe vala mastan, hova tőd el? Monda 
neki Xanthus: Csak egy szem lencsét főztél-e?
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Felele Aesopus, monda: Bizon nagy dolog, hát 
mit főztem volna egyebet annál, a mit nekem 
hattál? Azt mondád hogy lencsét főzzek, én 
azt főztem; ha lencséket mondottál volna, azo
kat is megfőztem volna, mert az lencse csak 
egy lencse, de az lencsék sokan vannak néha.

Ezen Xanthus megbúsúlván, monda neki: 
Minden vészéit érdemiénél, de hogy barátim 
előtt gonosz kedvet ne mutassak, menj el igen 
hamar az vásárra, és vedd meg egy egész disz
nónak mind az négy lábát, főzd meg gyorson, 
hogy legyen mit ennik adnom barátimnak.

Es mikoron az disznólábakat Aesopus főzné, 
akara Xanthus ökot Aesopushoz keresni, hogy 
mindjárást igen verhetné ; elmene, és az disz
nólábnak egyiket kilopá a fazékból, és elrejtő. 
Élőjévé annakutánna Aesopus, és mikoron 
eszébe vötte volna, hogy elkölt egyik az disz
nólábnak, megösmeré, hogy csalatság lőtt volna 
rajta; igen hamar a disznóólba futamék, és az 
legkövérbik disznónak elmetszé a fél lábát; 
csakhamar megmellyeszté, és az fazékba kezdé 
a többi közzött főzni.

Annakutánna Xanthus kezdé magába gon
dolni, hogy ha Aesopus eszébe venné hogy el
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költ a disznónak az fél lába, fogna ijedtébe el
futni tőle; azért, az kit ellopott vala, ismeg a 
fazékba veté.

Mikoron kegyig Aesopus feladta volna az disz
nólábat, látá, hát öt az disznóláb. Monda neki 
Xanthus : Aesope, mi dolog hogy öt disznóláb 
vagyon itt? Monda Aesopus: Nemde inkább 
két disznónak hán lába vagyon? Felele Xan
thus és monda: Nyolc. Monda Aesopus: Ihon 
azért öt láb, és amott kin az kövér disznó há
rom lábon jár: három és öt nyolcat teszen, azért 
mindenek megvannak, semmi el nem veszett.

Többet is sokakat cselekedett, melyekkel 
hogy hántást ne tennénk azoknak, kik ezt ol
vassák, elhattok; végre kegyig dolgát annira 
vitte vala, hogy Licerus királ oly igen megsze
rette vala ötét, hogy képét aramból öttette vala 
meg, és felcsináltatá vala az régenieknek szo
kások szerint.

Végre mikoron egész Göregországot eljárta 
volna, jeve Delphos nevi szigetbe, holott az 
föld népe semmi tisztességet nem tön neki; de 
minekutánna azokat nagy sok jószágos tudo
mányokra tanította volna, egy magas kószáiról 
vették le, és meghala, kinek halála után nagy



döglialál következek az tartománba; és miko
ron az isteneket kérdeznék: mi oka volna az 
döghalálnak, azt mondák, hogy Aesopus halála.

Mikoron ez Göregországba a fö népeknek 
tudtára lőtt volna, j evének Delphos szigetbe, és 
az kik Aesopus halálának oka valának, meg- 
állák azokon Aesopusnak halálának bosszúját, 
őket is halállal illetvén.

Aesopus életinek revideden vége.
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PHRYGIABELI AESOPUSNAK FABU
LÁI KEZDETNEK.

I.

AZ KAKASRÓL ÉS DRÁGAKŐRŐL.

Egy kakas, mikoron a szemeten szedegetne, 
talála egy drágakevet, és monda : Minek talá
lok én ilyen fénes marhát ? Ha valamely drága- 
köáros talált volna teged, senki nem volna ná
lánál vígabb, mert tudná mit érne ;  nekem ke
gyig semmire nem kell, sem nagyra nem bö- 
csülem, sőt inkább minden drágakőnél nagyob
ban akarnék egy árpa vagy búzaszemet.

ÉRTELME.

A  kakas minden bolond ember leszen,
Ki jó  tudománt mint drágakő nem vészén,
No azért a bölcseknél nem keveset teszen.
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n .

AZ FARKASRÓL ÉS AZ BARÁNRÓL.

Mikoron a farkas a kútfőnek az feje felé in
nék, látá odaalá távol az báránt, hogy alól in
nék. Oda inene, kezdé feddeni a báránt, hogy 
felzavarná a vizet. A  bárány reszketni kezde, 
és könyergeni, hogy neki ártatlannak kedvezne, 
mert idealá távol itt volna, és az vizet meg 
nem zavarhatta volna, sőt ingyen megzavarni 
sem akarta volna. A farkas viszontag ke
ményen dörög vala: Mire mondod, szentségtö- 
rö ? (úgymond) ugyanis mindenkoron csak ká
romra jár ál, atyád anyád is mindenkoron csak 
ellenem járának, de te ma megfizetsz nekem! 
Es ötét legottan torkon ragadván, megszaggatá.

ÉRTELME.

Ha az hatalmas gonoszt akar tenni,
Köni az nyavalyáshoz hamis okot lelni,
Es az mint akarja ugyan megitélni.
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in.

AZ EGEREKRŐL ÉS BÉKÁKRÓL.

Hadakozik vala az egér a békával valami 
tolesa víz végil; az had nagy vala és kétséges. 
Az egér, miérthógy okos vala, a fűbe elrejte- 
zék, és a békára orozva szökellék; a béka, mi- 
érthogy erösb vala és magát inkább bírja vala, 
ugyan nyilván az ellenségnek neki megyen va
la, koppiája kegyig mindkettőnek venilcevesszö 
vala. Mely hadat mikoron a kánya távol meg
látott volna, oda siete, és mikoron a hadako
zásra való igyekezetbe egyik sem venné eszé
be, mind az két hadakozó jámbort felragadá és 
megszaggatá.

ÉRTELM E.

Úgy leszen dolga minden bolond polgárnak, 
Kik a tisztért nem engednek az karnak,
Bőt halálokkal is érte járni akai-nak.
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IV.

AZ EBRŐL ÉS ÁRNYÉKÁRÓL.

Az eb mikoron az vizen általúszna, a szájába 
vala egy darab hús ; az nap kegyig tiszta vala, 
és az húsnak árnyéka nagynak tetszik vala az 
vizen. Melyet mikoron látott volna, gyorson 
hozzá kapa, és a mi szájába vala, azt is elvesz- 
té. Azért mikoron mind húsa s mind reménsége 
elveszett volna, először elámélkodék, és an- 
nakutánna magát megbátorítván, imigyen uga- 
ta: Nem vala módja, fakó, az te kevánságod- 
nak; igaz, elég vala az a mi nálad vala, ha bo
lond nem lészsz vala: mastan kegyig immár 
sémid nincsen.

ÉRTELME.

A z eben az telhetetlen embert érti,
Ki mert sokat kcván, a keveset is elveszti,
És minden dolgába útát eltéveszti.
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V.

AZ OROSZLÁNRÓL ÉS EGYÉB VA
DAKRÓL.

Az oroszlán az juhhal és egyebekkel meg- 
szerzödék, hogy vadászni mennének, és a mit 
foghatnának, köz lenne. Fogának azért egy 
szarvast, részre metélék, hogy mindenik fel
venné az ö részét, mint a szerzés vala: az 
oroszlán kegyig ordítani foga : Enim (úgy
mond) egyik része, mert méltóságos vagyok; 
az másik is enim, mert erösb vagyok; és miért- 
hogy a szarvas után többet futottam, a harma
dikat is magamnak tulajdonítom; és ha a ne
gyedik részét ide nem engeditek, megbomol az 
barátság. Ezt a társi hogy haliák, iressen és 
veszteghallgatással menének el onnét.

ÉRTELME.

Társaságba hatalmassal ha k ijá r ,
A  mit kapnak, részt abból héjába vár,
Mert az hatalmas erős mint az kővár.
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VI.

A FARKASRÓL ÉS DARURÓL.

Mikoron a farkas báránt ennék, az teteme 
törtínet szerint torkába akada. Keres, kér se- 
gétséget; nem míeli senki, mindenek azt mond
ják hogy mit torkosságával keresett, meglelte; 
végre sok hizelkedő beszéddel rejá birá az da
rut, hogy az ö hosszú nyakát torkába nyújta
ná, és a tetemet kivenné. Mikoron kegyig a 
daru kivötte votna, és jutalmat kérne, megcsú- 
folá ötét mondván: Éktelen, menj el előlem, még 
sem elégedtél-e meg rajta, hogy élsz ? Nekem 
köszönjed azt, mert ha akarom vala, aznyakadat 
ketté haraphatom vala, mikoron az torkomba bo- 
csátád.

ÉRTELM E.

Ha valamit valaki hálálatlannal teszen,
Mint a darunak, munkája héjába leszen,
Mert jóért jót ember mastan ritkán vészén.
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vn.

A PARASZTRÓL ÉS KÍGYÓRÓL.

Egy parasztember egy kígyót talála a hóba, 
hidegnek miatta olymint ugyan megmereved- 
tet. Haza vivé és tízhelyére tévé. Az kigyó a 
tűznek melegségétől erejét és mérgét vissza- 
nyeré, és annakutánna, mikoron az láng sitné 
ötét, a házat betölti vala sivásával. Oda 
futa a parasztember: botját felkapván, mind 
beszéddel s mind vereséggel panaszolja vala 
neki ez bosszúságot, hogy ígyen hálálná-e meg 
neki a jótételt, avagy meg akarná-e azt ölni, a 
ki neki életit megadta volna.

ÉRTELME.

Törtínik gyakorta hogy kinek ember javát akarta, 
Attól gonoszt vegyen, mert ez világ ígyen megyen, 
H ogy a gonoszságnak benne helye legyen.
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vm.

A VADKANRÓL ÉS SZAMÁRRÓL.

Mikoron az rest szamár megnevetné az vadkant, 
amaz bosszonkodván kezdé fogát csikorgatni, 
és mond vala neki: Jóllehet, te tunya szamár, 
minden vészéit érdemlenéi, de ha te méltó 
vagy is az bintetésre, én méltatlan, ki teged 
megbintesselek. Nevess bátor, bízván míelhe- 
ted a te szamári voltodért.

ÉRTELME.

Ha valakin hitvánság bosszúságot teszen, 
Mikor elszenvedi, dicséretet vészén,
Es amaz annival utálatosb leszen.
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IX.

AZ VÁRASI ÉS AZ MEZEI EGÉRRŐL.

Kelle a várasi egér kedvének, hogy a me
zőre menne. Látá ezt az mezei, vendéggé hivá; 
elkészilének, és az vacsorára menének. Az me
zei elöhozá mind valamit télre gyíhtett vala, 
hogy ilyen jeles vendéget jó l tarthatna; dema- 
ga mégis a várasi, homlokát ráncba szedvén, 
olcsárlja vala a mezőt, és az várasi bőséget di
cséri vala. És mikoron haza menne, elvivé vele 
a mezeit, és nagy frissen kezdé tartani. Mi
kor ott laknának, azonközbe haliák, hogy az 
kúcsot az ajtóba tennék; kezdének félni, és 
idestova futosni. Mikoron kiment volna a ház
ból az ember, kérdé a mint kérdheté a mezei 
a várasit, hogy ha gyakorta törtínnék ez ? 
Monda: Mindennapon. Monda az mezei: Bizo
nyával ez étkekbe több méreg hogynem méz 
vagyon: azért inkább akarom bátorsággal az 
én kevesemet, hogynemmint enni nyavalyával 
az te sokadat.
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ERTELME.

Jóllehet a kazdagságok gyenyeriséget mutatnak, 
D e  ja j sokaknak keserisdget fordítnak,
É s annakutdnna m ég  u g y a n  ord ítn ak .
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X.

AZ KESELYRŐL ÉS CSÓKÁRÓL.

Mikoron az kesely egy csigát talált volna, 
sem ereivel sem tudományával nem veheti vala 
ki belőle az halat. Oda mene az csóka, tanácsot 
ada neki, hogy nagy-fel repillene onnét, bocsát- 
ná egy kőre, és megtörnék. Azonközbe kegyig 
a csóka az földen marada, várja hogy levesse, 
és mikoron levetette volna, megtörék, kiessék 
belőle a hal, melyet a csóka felragada, és meg- 
ön mindjárást.

ÉRTELME.

Mindenek tanácsát eszedbe ne vegyed,
Mert válik ki mondja, hogy ő hasznát tegyed, 
Ugyanazon hozzád oztán huszonnegyed.
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XI.

AZ HOLLÓRÓL ÉS RÓKÁRÓL.

Az holló valami húsfoltot felkapván, kezde 
az ágon vele csergeni. Hozzá mene a róka, és 
monda neki: Hallottam vala gyakorta, hogy 
hamis volna a hír, de mastan látom, hogy 
igaz, mert azt mondják vala, hogy az szurok
nál feketébb volnál, de mastan látom, hogy fe- 
jérb vagy az hónál. Hogyha a szód ilyen szép 
mint tennemmágad, bizon minden madaraknak 
királné-asszonyánalt merlek mondani. Ez hi- 
zelkedésre az holló énekelni aliara, és az hús 
kiesék szájából, melyet a róka nagy kacagás
sal felkapa, és megön.

ÉRTELME.

Sokan kik dicséretet emberektől kevánnak,
A  hizelkedöktöl károkkal megválnak.
A  varjú szép fejér, de az róka álnak.
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XII.

AZ AGG OROSZLÁMRÓL.

Az oroszlán mikoron magát bírná, az ő ke
gyetlenségével sok ellenséget szerzett vala magá
nak; de vénségének idején neki is ugyanolyan 
mértékkel mérének az vadak, melylyel ő mért 
vala azelőtt, A vadkan fogával, a bak szarvá
val öklöldezik vala, sőt még a szamár is lábbal 
rúgja vala ötét, és egy barátja sem akarja vala 
segéteni, a kinek jóval volt is azelőtt.

ÉRTELME.

Ember mikor magát bírja, ha kegyetlenkedik.
Fordul a szerencse, neki minden ellenkedik,
Még kinek jó  volt is, segéteni nem hirtelenkedik.

TOLDY, RKGI Jl. HIKS. 1
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xm.

AZ EBRŐL ÉS SZAMÁRRÓL.

Az eb, mikoron mind urának mind a ház né
pének hizelkednék, jó l tartják vala ötét. Me
lyet mikoron a szamár látna, felfohászkodék, 
kezdé bánni az o szerencséjét, hogy az eb job 
ban laknék játéka után, hogynemmint ö nagy 
munkája után, és gondolá magába: Ha (úgy 
mond) a hizelkgdésnek ilyen jutalma vagyon^ 
tehát én is kezdem magamat arra fogni. Miko
ron azért eccer az ura haza jöne, megkésérté 
az dolgot, eleibe futa urának, kezde rá szökni; 
és az ura ivölteni foga; a szolgák előfutánalc, 
és az éktelen szamárt jól megpálcálák

ÉRTELME.

Valaki magát oly dologba foglalja,
Melyet természeti semmiképpen nem vallja, 
Azt a cserpálca, mint a szamárt, megvallja.
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ERTELME.

Jó az kegyelmesség, mert vele az segétség, 
Mint itt a kicsinység lőtt nagynak menettség, 
Mikor az ellenség jelen volt mint inség.
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XV.

AZ BETEG KÁNYÁRÓL.

Kánya megbetegílvén, mikoron halálához 
nem távol volna, kezdé az anyját kérni, hogy 
elmenne az istenekhez, és könyergene öérette 
nekik. Felele az anyja, és monda neki: Bátor 
az istenektől semmi segedelmet ne remélj fiam, 
mert tudod meniszer törted meg az ő oltárokat 
ragadozásoddal.

ÉRTELME.

A z  m e n n y e ik e t  m in d en ek  t isz te ljék ,
H ogy mikoron szikség, csak bízván reme'nlje'k,
És az ő terheket mellétek emeljék.
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AZ FECSKÉKRŐL.

Mikoron az lenmagot kezdették volna vetni, 
az fecske kezdé mondani a több madaraknak, 
hogy elhordanák a magot,mert abból lenne az len, 
kiből oztán nekik megfogásokra való szerszá
mot csinálnának. Amazok megneveték mint 
bolondot. A  fecske mikor a len megért volna, 
elhagyd a madarakat, és kezde az emberek há
zába lakni. Annakutánna az lenből a több ma
daraknak liátót és tört csinálának, és kezdék 
őket azokkal fogdosni.

ÉRTELME.

V an n ak  k ik n ek  m ik or  j ó  tan á csot adnak, 
M iérth og y  b o lo n d o k , tő le  m egfutann ak .
É s  ezután  az  k á rb a  to rk ig la n  m aradnak.

XVI.



43

XVII.

A BÉKÁKRÓL ÉS AZ Ő KIRÁLYOKRÓL.

A  békanép, mikoron szabadságba volna, kö- 
nyerög vala Jupiternek, hogy királt adna ne
kik. Jupiter neveti vala a békák reménkedé- 
sét; amazok kegyig untatják vala az királyért 
ötét mind aggyig, mígnem vete nekik egy nagy 
tökét alá mennyből, mely nagy zúgással bele 
suppana a vízbe. Előszer megfélemlének tőle, de 
azután ugyan hátára szökdösnek vala, és meg- 
csufolják vala. Ismeg eluntaták Jupitert, hogy 
adna oly királt nekik, ki ugyan vitéz és maga
bíró volna. Adá Jupiter az eszteragot nekik, mely 
ugyan vitéz módra jár vala köztök, és a melyet 
talál vala, megeszen vala. Ennek kegyetlensé
géről panaszolnak vala Jupiternek, de héjába. 
Mikoron ideje vagyon, ez napig is mind azt 
panaszolják, a vizekbe rekegvén; de nem hallja 
Jupiter, mert megutálák előszer a kegyelmes 
királt.
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ÉRTELME.

Mely népnek királya mikoron kegyelmes, 
Lássa : meg ne utálja azt, a gonosz fertelmes. 
Mert ád neki isten, ki leszen veszedelmes.
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xvm .

A GALAMBOKRÓL ÉS A KÁNYÁKRÓL.

Régenten az galambok hadakoznak vala az 
kányákkal; választák magoknak királyul az 
ölyvöt; mely hogy királylyá lön, kezde lenni 
nem királ, hanem ellenség, mert nem kevesb- 
bé kezdé őket hordani és megszaggatni mint a 
kánya. Bánják vala téteket, és mondják vala, 
hogy jobb volt volna az kányahadat elszen
vedni, hogynemmint az olyvnek kegyetlenségét.

ÉRTELME.

Isten kit mivel szeret, nem kell igen bánni,
És eltírhető szerencsét távol tőle hánni,
Mert talán fejére fog nagy vészéit vájni.
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AZ LOPÓRÓL ÉS AZ EBRŐL.

Hogy az eb veszteg hallgatna, az lopó ácl 
vala neki egy darab kenyeret. Monda az e b : 
Aha! kenyeret adsz nekem, hogy ne ugassa
lak, de (ismerem én az te ajándékodat, mind 
csalárdságodat: mert ha én ez kenyeret elven
ném, te az házból mindent elvinnél.

ÉRTELME.

E gy keves haszonért sokat el ne veszess, 
Akaratod gonoszra legyen ugyan feszes :
Ügy mondják rólad hogy töttel mint eszes.

XIX.
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XX.

A FARKASRÓL ÉS A KIS SZILDISZNÓRÓL.

Szül vala az kis szildisznó; a farkas oda mé
né, kezdó magát ajánlani hogy ő megőrizné az 
ő fiát. Felele neki az szildisznó, és monda: 
hogy a farkas Szolgálatja neki nem volna szü- 
kes, de ha kedvet akarna tenni, tehát távol 
járna, mert az ő szolgálatja akkor volna neki 
hasznosb, mikoron távolb volna.

ÉRTELME.

Mindent mindenekre vaj hogy nem kell bízni, 
Mert sokan akarjak önnen hasznokat ízni, 
Öremest szolgálnak, de kevánnak meghízni.
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A HEGYEKNEK SZILÉSÉRŐL.

Eccer egy időbe nagy híre vala, hogy a he
gyek szilnének. Az emberek oda futának, vár
ván ez csodát nagy félelemmel; végre szilének 
az hegyek, és egy egérke jőve ki belölök.

ÉRTELME.

Sokan kik igen nagyokkal kérkednek,
Várd végre a dolgot, hát csak veszekednek,
És mint hegyek egérrel, ugyan szégyenkednek.

XXI.
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XXTJ.

A VADÁSZEBRŐL.

A vadászó eb, mikoron megaggott volna, inti 
vala az ura és készeríti vala az elébbi dolgára; 
de héjába, mert lábai immár nem valának 
gyorsok, s nem siethet vala; foga még is egy 
vadat, de az hitván fogai kezzil az is kiszalada. 
Az ura ltezdé bintetni mind beszéddel mind 
vereséggel. Az eb azt mondja vala, hogy meg 
kellene neki bocsátni a keveset, mert immár 
megaggott volna, és nám idejébe ö is elég eb 
volt volna: de a mint látom (úgy mond) semmi 
nem kellemetes haszon nekil; míg szolgálhat
talak , szereiéi: immár látod hogy nem lehet 
tőlem, és gyilelsz. Ha hálálatlan nem volnál, kit 
ezelőtt a haszonért szerettél, mastan is szeret
nél akkori téteményemért.
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ERTELM E.

Mindenütt kellesz míg hasznod vehetik, 
De ha az elkelend, kedved nem tehetik, 
És mi azelőtt volt, elő sem vehetik.
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• XXIII.

A NYULAKRÓL ÉS BÉKÁKRÓL.

Eccer mikor az erdő szélnek miatta igen na
gyot csattant volna, az nyulak mind kifutamá
nak belőle. Jutának egy víz mellé; ott kezdő
nek szomorkodni liogy által nem mehetnének, 
és (ki legnagyobban ijeszti vala őket) látják 
vala hogy a békák magokat elmerítenék a víz
be, és egy kezzílek, kinek jobb szíve vala, 
monda: Mit félünk (úgy mond) héjába? szik- 
ség hogy szivönk legyen, mert nám megvolna 
gyorsaságonk; ez csattanást nem kell vala fél- 
nőnk, hanem megutálnonk.

ÉRTELME.

Bátor az természet sok jóval szeressen,
És az jó  szerencse, liol akar, iltcssen,
De ha szíved nincsen, még sem vagy ékessen.

5*
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XXIV.

AZ KECSKEOLLÓRÓL ÉS FARKASRÓL.

Mikor a kecske kimenne enni, a fiát bere- 
keszté; meghagyá neki, hogy az ajtót senki
nek meg ne nyitná, mígnem ö megjöne. A  far
kas, ki ezt hallja vala, hogy elmene az anyja, 
oda jeve az ajtóra, kezde szólni kecskéül, és 
mondani hogy megnyitná az ajtót. Az olló látá, 
hogy csalárdság volna a dologba, s monda: Meg 
nem nyitom, mert jóllehet az szód kecskézik, 
demaga a hasadékokon farkast látok.

ÉRTELME.

Mit az szilék mondnak, abba légy foglalatos,
Úgy leszen neked dolgod használatos,
Es te életed mindeukor állhatatos.
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XXV.

A SZARVASRÓL ÉS FARKASRÓL.

A szarvas az juhot a farkas előtt törvénbe 
éré, hogy egy köböl búzával volna neki adós. 
A  juh, jóllehet semmit nem tud vala ez adós
ságba, demaga a farkastól való féltébe bínessé 
hagyá magát, és fogadá hogy megadná. Napot 
tőnek a fizetésnek. A  szarvas kezdé megkérni, 
mikor a nap előjött volna; amaz azt mondja 
vala neki, hogy nem tartoznék vele, mert az 
farkastól való féltébe fogadta volna, és az olyan 
erővel való fogadásnak nem volna helye.

ÉRTELME.

Hamisnak hamisat ha valaki teszen,
Ez csak bocsánandó bínnek vétke leszen,
Mert olyanért olyant hazug ismeg vészén.



54

A PARASZTRÓL ÉS A KÍGYÓRÓL.

Egy parasztember tartott vala fel egy kí
gyót. Eccer megbaragvék rejája, és kezdé sze- 
kercével érelni; amaz elszalada, de sebesseri, 
Annakutánna a parasztember megszegéníle, és 
azt alítja vala, hogy azért volna gonosz szeren
cséje, miérthogy az kigyón as bosszúságot mí- 
elte vala. Annakokaért kezde künyeregni a kí
gyónak, hogy ismeg haza jőne. A kígyó azt fe
leié, hogy jóllehet őneki töttét öremest megbo- 
csátná, demaga nem öremest maradna aval 
együtt, kinek otthon szekercéje volna; mert 
noha a seb begyógyult volna, demaga az em
lékezeti még ugyan nála volna,

ÉRTELME.

Ki megcsal, annak mászszor hinni nem bátorságos, 
D e binét megbocsátni azért irgalmasságos,
És oztáu eltávoztatni használatosságos.

XXVI.
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xxvn.

A RÓKÁRÓL ÉS AZ ESZTERÁGRÓL.

Róka az eszteragot eccer vacsorára hivá, az 
étket az asztalra ötté, mely mikoron híg volna, 
az eszterag héjába vág vala hozzá az ö hegyes 
orrával. AzonkÖzbe a róka felnyalja vala mind 
az nyelvével. Onnét megcsufoltatva mene el a 
madár, bánván és igen szégyelvén az rajta lőtt 
bosszúságot. Egy keves idő múlván ö is elhivá 
a rókát. Valának kegyig egy iveg edénbe be
szerezve, kinek a torka szoros vala, jeles jó  
étek; azért ott róka látja, és ehezik vala rejá, 
de nem ehetik vala benne; az eszterag kegyig 
orrával mind kiszedi vala.

ÉRTELME.

Regi mondás : szeget szeggel kell kiitui,
Es ki mást megcsúfol, földre leiltetni,
És hasonlatos bosszúsággal illetni.
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AZ FARKASRÓL ÉS ÍROTT FŐRŐL.

Képfaragónak mihelyébe talála az farkas 
egy szépen megírott emberfejet; kezdé for
gatni, megesmeré hogy semmi értelem a főbe 
nem volna, s monda neki: Ó te szép fő (úgy 
mond) bezzeg sok mesterség vagyon tebenned, 
de értelem semmi.

ÉRTELME.

Tudósok azt mondják, hogy semmi a szépség, 
Holott a főben nincsen, mint kell, az épség,
Mert az esztelenség ugyan éktelenség.

XXVIII.
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X X IX .

A SZAJKÓRÓL.

Szajkó eccer felékesíté magát a pávának tol- 
laiba, és mikoron magának ömaga szépnek 
láttatnék, megutálá az ö feleit, és mene a pá
vák közibe. Amazok, mikoron megösmerték 
volna az ö csalárdságát, a balgatag madarat 
megfoszták a nem ö talljától, és vereséggel il
leték, oztán el haza szégyengeték.

ÉRTELM E.

Mindennek ömagát jó l meg kell rostálni,
Es önnen feleit meg nem kell utálni,
Ha szégyent fejére nem akar szirkálni.
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X X X .

AZ LÉGYRŐL ÉS HANGYÁRÓL.

Az légy vetekedik vala a hangyával, hogy ö 
nemes volna, de az hangya nemtelen : mert ő 
szárnyán járna, amaz a földen csúszna mászna; 
és hogy ö a királyok házába mulatna, amaz 
kegyig a földnek barlangjába rágna valami ve- 
temént; és vizet innék, de ö ugyan jó l laknék, 
és ezek őneki csak mulatság szerint lennének 
mind így. Viszontag a hangya azt mondja vala, 
hogy ö volna nemes, mert ö megelégednék 
rajta, mit neki a szerencse parancsolt volna, és 
hogy ö tökélletes volna: de az légy állhatat
lan és búdosó; és hogy a hangya mindenütt 
kellemetes volna, és jó  munkálódásnak példá
j a ^  légynek kegyig életi nyavalyás és veszedel
mes ; a hangya nyárba télre valót szerezne: de 
az légy télbe vagy elnyomorodnék teljességgel, 
vagy bizon meghalna.
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ERTELM E.

A  ki mind azt szólja, kit ö kedve akar, 
Gyakorta fejére kisebbséget vakar,
Es leszen válaszsza olyan kit nem akar.
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XXXI.

AZ BÉKÁRÓL ÉS AZ ÖKÖRRŐL.

Mikor a béka oly nagygyá akarna lenni mint 
az ökör, nagyon felfúja vala magát. A fia mond- 
ton mondja vala neki, hogy ne vesződnék 
azon, mert a béka semmi volna az ökörhez ké
pest ; amaz mégis fualkodik vala. Monda neki 
a fia: Ha még ugyan megfakadnál is felfualko- 
dásodba, még sem lehetsz olyan mint az ökör. 
Akkoron sem fogada szót, hanem mind aggyig 
fúalkodék, mígnem meghasada, és lelkét kifuvá.

ÉRTELM E.

Kicsinnek kicsinségén meg kell elégedni,
És ereje felett nem kell senkinek erölkedni, 
Hogyha, mint az béka, nem akar úgy veszekedni.
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XXXII.

AZ LÓRÓL ÉS AZ OROSZLÁNRÓL.

Hogy az lovat megenné, az oroszlány hozzá 
mene; de mikoron immár megaggott volna, és 
nem volna ereje, kezde okkal cselekedni, és 
mit erejével nem birt vala, azt tudományával 
késérteni, és a lónak azt mondani, hogy ő or
vos doktor volna. De a ló megösmeré az ö csa
lárdságát, és csalárdságot csalárdsággal, tudo- 
mánt tudományával távoztata el tőle, s monda 
az oroszlánnak : Minapon, mikoron teviskes 
helyeken járnék, az lábamba hátul egy tevisk 
gyakék ; kérlek, vedd ki belőle. Az oroszlány 
ez beszédnek engede, és mikoron hátul ment 
volna, az ló (tőle mint jobban lehete) úgy rúga 
hozzája, és mindjárást elfutamék.

ÉRTELME.

Ellenség ha szép szót ad, minden rá gondoljon,
És ellenségéhez oly módon forduljon,
Hogy ha lehetséges, ottan leborúljon.

6
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AZ LÓRÓL ÉS SZAMÁRRÓL.

A ló mikoron minden szerszámával szépen fel- 
öltöztetettvolna, nagy nyerítéssel fut vala az úton. 
Vala kegyig előtte, hogy futna, egy megterhelt 
szamár az úton, kinek nagy haraggal monda : 
Rest, tunya és késedelmes szamár, kelj ki elő
lem az útból, mert ha nem, téged lábaimmal 
megtapodlak. Amaz nem mere ellene tenni, ha
nem kitére előle ; végre aggyig hányja magát 
a kévéi ló, hogy inát megité, és megsántula. 
Annakutánna nem lön jó, hanem megfoszták 
minden öltözetitől, és adák egy taligásnak hit- 
ván áron. Látá annakutánna a szamár, hogy a 
taligát vonygálná, távol földen megszólítá, és 
monda neki: É te kevély ló, mint ölteztél mas- 
tan? hol az aranyas nyereg? hol a bogiáros 
szigyelő ? hol a fénes fék ? így leszen ám an
nak dolga, barátom, ki magát elhiszi.

XXXIII.
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ERTELME.

Emberrel mikor vagyon minden jó  szerencse, 
Magát el ne higye, mert utánna fereferencse, 
Oztán alávaló leszen mint étkek között lencse.

6*
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XXX IV .

AZ MADARAKRÓL ÉS VADAKRÓL.

Az madarak eccer hadakoznak vala az va
dakkal ; mindenfelől igaz elég félelem és re- 
ménség vala. Akoron a pubtenevére elhagyá 
az ö pártját, és mene az ellenség közzé. Végre 
a madarak nyerék a dolgot, a sas őket vezérl- 
vén ; annakutánna az áruló pubtenevérét meg- 
itélék olyan módon, hogy soha a madarak ötét 
közikbe ne fogadnák, és hogy napvilággal soha 
ne járhatna. Ez az oka, hogy csak estve jár.

ÉRTELME.

Méltán lön így dolga a pubtenevérének,
Hogy őfelöle ilyen módon Ítéletet tevének,
Mert gonoszok jókkal részesek nem levének.
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AZ FARKASRÓL ÉS RÓKÁRÓL.

A farkasnak mikoron igaz elég élése volna, 
csak veszteg nyugoszik vala- Hozzá menc a ró
ka, kezdé tőle kérdezni: mi oka volna, hogy ki 
nem járna a farkas ? Megérté, hogy az ö élésé
nek kárára járna a beszéd, azt mondá a róká
nak, hogy beteg, és igen kéri vala ötét, hogy 
az istenekhez menne és öérette imádna. Amaz 
látá, hogy nem csalhatná meg a farkast, mene 
a pásztorhoz, és kezdé neki mondani, hogy 
mastan a farkast megnyomoríthatnák. A pász
tor rajta, megölé a farkast; azután a barlang 
az éléssel egyetembe a rókáé lön, de revid öre- 
me lehete benne, mert ugyanazon pásztor meg
ölé hamar azután a rókát is.

ÉRTELME.

Olyan az irégység : nem csak magának árt.
De az irégynek is gyakorta teszen kárt,
Végre sem hatta vinni azt mit akart.

XXXV.
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X X X V I.

A  SZARVASRÓL.

A szarvas, mikoron magát egy tiszta kútfőbe 
megtekintette volna, és látná hogy szép szar
vai volnának, kezdé homlokának és szarvának 
szépségét dicsérni, és lábainak vékony voltát 
olcsárlani. Mikoron ígyen elmélkednék, azon- 
közbe oda juta a vadász, a szarvas elfutamék, 
utánna az ebek, és mikoron egy sürö erdőbe 
jutott volna, az ágba megakadának az ö szép 
szarvai, és lön préda az ebeknek.

ÉRTELME.

Sokan olyanok vágyónk, kik igen okoskodonk, 
Mert mi veszedelmes, arra vakarkodonk,
Végre meglátjuk, hát bolondoskodonk.
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xxxvir.

AZ KÍGYÓRÓL ÉS AZ RESZELŐRŐL.

A kígyó egy míhelybe mikoron egy resze- 
löt talált volna, kezdé azt rágni. Mevete rajta 
az reszelő, és monda neki: Mit csinálsz (úgy 
mond) balgatag ? elébb kitörik a te fogad, hogy- 
nemmint engemet megrágnál, mert én még a 
vasnak keménségét is elrágom.

ÉRTELME.

Embernek mindenkoron jó l rá kell gondolni, 
Nálánál erősbbel nem kell csúfolkodni,
Mert kárt vall, és fog szomorkodni.
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AZ FARKASRÓL ÉS BÁRÁNYOKRÓL.

Farkasoknak és a bárányoknak természet 
szerint való egyenetlenségek vagyon minden
kor. Eccer frigyet szerzőnek, és mindenfelől 
egymásnak zálagot adának. A farkasok adák 
túszon az ö kölykeit; a bárányok kegyig az 
ebeknek seregit. Mikoron immáran a juhok és 
bárányok semmit nem félnének, a farkasfiak az 
anyjokhoz kevánkoznak vala, és nagy ordítást 
tesznek vala. Akkoron a farkasok azt meghall
ván, mind frigyeket, mind hiteket megszegék, 
és az juhokat (miérthogy ebek nem vala, ki 
őket ótalmazná, mert túszon a farkasoknak ad
ták vala) kezdek megszaggatni.

ÉRTELME.

Valakinek ellense’ge nagy vagyon.
Frigyet annak oly ok alatt adjon,
Hogy az önnen ereje kezénél maradjon.

XXXVIII.
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X X X IX .

AZ ERDŐRŐL ÉS PARASZTEMBERRŐL.

A mely időbe a fák is szólnak beszélnek 
vala, egy parasztember mene az erdöhez, kér
vén ötét hogy hadna belőle egy szekercenyél- 
nek való fát vágni; az erdő megengedé. A  pa
rasztember, mikoron fejszéjét megkészitette 
volna, kezdé az erdőbe a fát egyenként mind 
levágni. Az erdő magát eszébe vévé, és töttét 
igen megbáná; de késő penitencia vala, mert 
semmit nem használa bánatjával.

ÉRTELME.

Kérlek, vedd jó l eszedbe, és tedd el-be tegzedbe,
És legyen mindenkoron ez emlekezetedbe,
Hogy, mint az erdő, kárt ne vallj cselekedetedbe.
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XL.

A HASRÓL ÉS EGYEB TAGOKRÓL.

Az láb és a kéz eccer megliaragvának a 
hasra, hogy csak hivolkodnék, és a mit ök lel
nének keresnének, azt mind fellakná; azt vége- 
zék, hogy avagy ö is munkálédjék, avagy tölök 
enni ne kérjen. Amaz kezde eccer mászszor is 
könyergeni, de a kéz nem akara enni adni neki. 
A  has végre éhségnek miatta megfogyatkozék; 
kezdének a több tagok is megfogyatkozni. Végre 
a kéz örömest ételt ád vala a hasnak, de im
már nem veheti vala be, és ezen módon, miko
ron a hasra irégykednének, a has elveszvén, ök 
is elveszének.

ÉRTELM E.

Látod-e hogy egy tag más nekil nem lehet: 
Azonképen ember, baráti nekil keveset tehet,
És ö szerencséje csak vékonyon mehet.
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XLI.

A MAJOMBÓL ÉS RÓKÁRÓL.

Kezdé eccer a majom a rókát kérni, hogy a 
farkának felét neki adná, hogy lenne neki is 
mivel befedezni az ö hátulsó feleit: mert ugyan 
is a rókának nehézségére volna az, és a földen 
vonódnék utánna, de őneki szikséges volna, és 
tisztességes. Felele a róka neki, és mondá, hogy 
inkább akarná ö hogy az földen vonódnék 
utánna, hogynemmint a majomnak hátulsó ré. 
szeit fedezné be vele.

ÉRTELM E.

íg y  jár ez világ : noha én bévelkedem,
Azért hogy mással osztoznám, úgy nem cselekedem, 
Sőt hogy több lehessen azon incselkedem.
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XLII.

A SZARVASRÓL ÉS AZ ÖKREKROL.

A  szarvas mikoron eccer a vadászok kerget
nék, csak aleg szaladhata be egy ökrek istálló
jába. Kezdé ott kérni az ökrek et, hogy hadnák 
ötét ott elrejtőzni; amazok mondják vala neki, 
hogy az nem bátorságos hely volna, mert maj
dan mind az úr s mind az szolgája unos-unta- 
lan bejönének. Amaz azt mondja vala, hogy ö 
semmit nem félne, csak ök el ne árulnák. Azon
közbe bejeve a szolga; amaz elrejtezett vala a 
szénába, és nem'Vevé eszébe. Akoron a szar
vas kezde nagyonerílni, mintha immár minden 
veszedelemtől megmenekedett volna. Akoron az 
ökrek kezzil egy, ki a többinél idésb vala, 
monda neki: Nem nagy dolog ha ez vakondag 
szabású szolgától megmenekedél: de ha az úr 
ömaga bejevend, ki oly szemes mint egy Árgus, 
akkoron válik meg dolgod. Azután bejeve az 
ura is, mindeneket elnéze, és a széna kőzett ke
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zébe akada a szarvas szarva; szolgái után 
kezde ivölteni, és megfogák ötét.

ÉRTELME.

Sok veszedelem kőzett ha valaki leszen,
Ott menedéket nagy nehezen vészén,
Es ömmagával jó t  igen vélte teszen.

T O ID Y , HÉGI M. SIES. I.
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xnn.

AZ OROSZLÁNRÓL ÉS RÓKÁRÓL.

Beteg vala eccer az oroszlán. A vadak so
kan mennek vala oda meglátogatni ötét, de a 
rókát semmiképen oda nem vihetik vala; kihez 
az oroszlán kevetet bocsáta egy levéllel, hogy 
oda hínák, mert semmiképpen nem lehetne ná
la nekil, és hogy semmit ne félne, mert vadak 
között neki az róka legszerelmesb barátja volna, 
azért igen kevánna eccer immáran vele beszél- 
leni; és hogy semmit ne félne, mert ha akarna 
is, semmit neki nem árthatna, oly igen beteg 
volna. A róka ismeg megirá neki, hogy az 
oroszlánnak kevánna minden jó egészséget, és 
öremest imádná érette az isteneket, hogy meg- 
vigasznék, de ömaga semmiképpen oda nem 
menne, mert sok vadaknak nyomát látta volna, 
kik odabe őhozzá mentenek volna, de kijevö 
nyomot egyet sem látott velna: és annak az 
volna jele, hogy sokan mentenek volna be, de 
egy sem jött volna ki azokba.



75 «*•-

EKTELME.

Ember, a ki dolgát elő akarja vinni,
A  mit neki mondnak, nem kell mind elhinni:
K ik elmúltának e's jevendők, azokból kell Ítélni.

7 *
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A RÓKÁRÓL ÉS MENYÉTRŐL.

A róka sok éhségnek miatta mikoron igen 
megvékonyodott volna, találkozók egy keskeny 
likon egy kamarába, holott sok búza vala; 
melylyel mikoron magát jó l megrakta és töl
tötte volna, akar vala kimenni ugyanazon l i 
kon, de a megrakott hasát nem vonhatja vala 
ki rajta. Mikoron ötét távol egy menyét nézné 
hogy ott vesződnék, monda neki: Ha ki akarsz 
menni azon likon  ̂kin ösztevéren jöttél be, te
hát ismeg megösztevéredjél.

ÉRTELME.

Ember, míg marhájával ösztevéri vagvon, 
Nincsen mi őneki jeles gondot adjon,
Megtelik: leszen oly ki soha nyugodninehagyjon.

XLIV.
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XLV.

AZ LÓRÓL ÉS SZARVASRÓL.

Az ló viadalt tart vala a szarvassal, és mi- 
koron az szarvas ötét elízte volna az eledelről, 
az embernek kezde segétségért kenyergeni. 
Megtére az emberrel ismeg a mezőre, és az 
szarvason gyézedelmet vön, demaga készerítte- 
ték az embernek mindenkoron kötele alatt 
lenni, zablát felvenni, és az embert nyergestől 
hátán viselni.

ÉRTELME.

Micsoda, mit nem míelünk a jó  kazdagságért,
H ogy már cselekedtünk a jó  szabadságért,
Végre meglátjuk hát törekedtönk fogságért.
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AZ KÉT IFFIÚRÓL.

A két iffiak mikoron megehíltenek volna, 
menének egy fözöhez, és úgy jelenték, hogy 
valami ennik valót vennének ; mikoron kegyig 
a főző egyeb dolgát tartaná, egy remek húst 
gyorsan ellopának tőle a szatyorból. A fézö 
megösmeré, hogy elkölt volna a remek hús; 
kezde mind a kettöhez kétségeskedni. A ki el
lopta vala, Jupiter istenre eskeszik vala, hogy 
önála nem volna ;*a kinél vala kegyig, az meg 
ugyan eskeszik vala, hogy ö semmit el nem lo
pott volna. Kiknek mondaafőzö: Jóllehet nem 
tudom kicsoda a lopó, de az tudja, a kire es- 
kesztek.

ÉRTELME.

Vajha meggondolnék, hogy isten mindent lát,
És végre megkérdi: mi jó t töttél, hol hát ?
Nem mernénk olyan igen vétkeznie tehát.

XLVI.
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xLvn.

AZ EBRŐL ÉS A MÉSZÁROSRÓL.

Mikoron az eb a mészárszékbe a mészáros 
elöl egy darab húst elvonított volna, amint tőle 
legjobban lehete, úgy iramék el onnét. A  mé
száros hogy látá mert kárt vallott volna, elö- 
szer veszteg hallgata; annakutánna ígyen kezde 
távol az eb után ivölteni, mondván: 0  te lopó 
eb, fuss el bátran, ne félj semmit, elszaladhatsz, 
mert gyors vagy, de tudjad: hogy ennekutánna 
rejád vigyázok én is.

ÉRTKLME.

Azt mondják hogy ha elhagyod eszedet,
Fogja kár, nagy, megnyitnia filedet,
Oztán okosban viseled minden e'letedet.
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XLVIII.

AZ EBRŐL ES AZ JUIIRÓL.

Az eb a juhot a törvénbe hivá, és azt kezdé 
nagy iveltéssel ellene felelni, hogy egy kenye
ret adott volna kölcsön neki, melylyel adós 
volna; bizonságul hozá elő a kányát, a farkast 
és a sast. Ott a juhot kárhozatra itélék, mely
nek az eb kapá egyik részét, és megevé.

ÉRTELME.

Sokakat megnyomorít a hamis tanúság,
Mert nincsen ott semmi jó  atyafiúság,
Hol az ártatlannak leszen nyomorúság.
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XLIX.

AZ BÁRÁNYRÓL ÉS FARKASRÓL.

Mikoron a bárány a kecske után járna, a 
farkas előtalálá ötét; kezdé kérdeni, miérthogy 
anyját elhatta volna, és az bides bak után jár
na? mert azt alítja vala, hogy ha ömagát ta
lálná, inkább megszaggathatná ötét. De a bá
rány monda neki: 0  jó  farkas, ennek hatta az 
én anyám, hogy megőrizzen engemet; inkább 
kell ennekem szilémnek engednem, hogysem- 
mint teneked,, ki engemet meg akarnál csalni, 
és annakutánna szaggatni.

ÉRTELME.

Embernek (ki farkas) soha nem kell hinni,
És semmi tanácsát neki elővenni,
Mert, ha lehetne, meg akarna enni.
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L.

AZ IFFIÚRÓL ÉS MACSKAROL.

Mikoron egy iffiú egy macskát igen szeretne, 
kezde kenyergeni Venus istenasszonnak, hogy 
azt asszonemberré változtatná neki. Megkese- 
rílé Venus azöszerelmét, és elváltoztatá egy szép 
és fejér asszonynyá. Bemenénelt az ágyasházba, 
ott vígan kezdének lenni, és játszani; de nem 
sok idével annakutánna meg akará Venus ké
sérteni, hogy ha a macska az ábrázattal erköl
csét is elváltoztatta volna? Bocsátta oda be 
egy egeret, melyet mikoron a szép asszon meg
látott volna, utánna futamék, és azt kezdé ízni. 
Melyet mikoron Venus alkalmatlan dolognak 
itélt volna, ismeg macskává változtatá ötét.

ÉRTELME.

A  természetet bátor ugyan bottal kergessed,
Me'g sem teheted hogy őt elveszessed,
És hogy mit megszokott, abból kivehessed.
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LL

AZ ATYÁRÓL ÉS A FIAIRÓL.

Egy szántó embernek sok fiai valának, mind if- 
fiak;melyekönnenközettekvisszavonók valának- 
Kiketmikoronazöatyjok egymáshoz való szere- 
tetre akarna vonni, tön eleikbe egy kötés vesz- 
szöt, melyet kötellel általkötött vala, és mondá 
nekik, hogy azt eltörnék. De amazok, miért- 
hogy iffíak éserötelenek valánalc,nem teheték. 
Végre az atyjokmegy oda, és mindeniknek egy- 
egy szálat ada benne, melyet mindenik csak 
könnyen eltöre; és annakutánna monda nekik: 
0  én szerelmes fiaim, hogyha ti igyenesek lesz
tek akarattal, senki tikteket meg nem gyézhet, 
de ha egymást kezditek gyílelni és ildezni, lész- 
tek végre préda minden ti ellenségteknek.

ÉRTELME.

Minden dolgok nevekednek a jó  egyességgel, 
Mindenek elromolnak igyenetlense'ggel, 
Mennyországot is megleljük a szent békeséggel.
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LH.

A LÓBÓL ÉS SZAMÁRRÓL.

Egy parasztember eccer egy lovat tereh ne- 
kil, egy szamárt kegyig jól megterheltet vön 
vele az útra. A szamár igen megfárrada a tereh 
alatt; kezdé kérni a lovat, hogy ha azt akarná 
hogy meg ne halna, segétene neki elvinni az 
terhet. A ló semmiképpen nem akará. Végre 
a szamár leesék, és meghala. Az ember mind az 
terhet, kit a szamár viszen vala, még a szamár
nak bőrét is, hálára raká a lónak, mely tereh 
ötét mikoron igen megnyomná, monda : Bezzeg 
méltán szenvedem ezt, ki a szamárnak nem 
akarék segétséggel lenni, és ím mastan az ö 
terhének felette még bőrét is el kell viselnem.

ÉRTELME.

Nyomorultat meg kell segétenönk,
És arról gyakorta meg kell emlekeznönk,
Hogy gonosz e’s jó  szerencse mind egyitt jár velőnk.
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L in .

A SZÉNÉGETŐRŐL ÉS A RUHAFEJERI- 
TŐRŐL.

A ruhafejéritöt hivá eccer a szénégető há
zába, hogy vele együtt lakoznék. Monda neki a 
ruhafejéritö: Az ennekem sem hasznos, sem 
eszembe nincsen, mert igen félek rajta, hogy a 
melyet en megmosnék, azt te ismeg oly feke
tévé tennéd, mint a holt szén.

ÉRTELME.

Gonosz társaságot el kell távoztatnonk,
És mint a dögtől, mellőle elfutnonk,
Soha semmit is vele egyitt nem alkotnonk.
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L IV .

AZ MADARÁSZRÓL ÉS ÖRVES GALAMB
RÓL.

Elmene egy madarász madarászni. Látá tá
vol egy magas fán hogy az örves galamb fész
ket rakna; oda siete, hogy megfogná. Törtínék 
azonközbe hogy egy kígyót megnyoma, és az 
megbarapá ötét; mely véletlen veszélen miko
ron igen megrettent volna, monda : Én szegén 
nyavalyás! mikoron másnak akarnék ártani, én- 
magamnak ártok.

ÉRTELME.

Leszen az gyakorta, hogy ki másnak vesztét akarta, 
És más ember lovának vermét megásatta,
A z önnen lovának lőtt oda, hát nyaka szakada.
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LV.

AZ TROMBITÁSRÓL.

Egy trombitás, mikoron azt az ellenség meg
fogta volna, kezde rettegni és kenyergeni, hogy 
őneki bíntelennek kegyelmesek lennének, mert 
neki semmi fegyvere több nem volna az egy 
trombitánál; embert kegyig valakit nem hogy 
megölhetett volna, de ingyen sohasem akart 
volna. Amazok ismeg kegyetlen beszédekkel 
és vereségekkel illetik vala, mondván: lm ten- 
nenmagad vallód hogy semmitehetö vagy, és 
még is ez trombitával mást indítasz emberi 
veszedelemre.

ÉRTELME.

Az tevő és tetető egyaránt lakoljon,
Kiből minden ember bölcs lecke’t tanuljon,
Hogy másnak filébe gonoszt ne sugalljon.

8*
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LVI.

AZ FARKASRÓL ÉS AZ EBRŐL.

Az farkas mikoron még meg nem villámo- 
dott volna, és az erdőbe járna, törtínet szerint 
talála egy ebet elöl, köszöne neki és monda, 
hogy öremest látná az ő oda jevetit; annak - 
utánna megkérdé ötét, mi dolog volna, hogy 
olyan sima szőri volna ? Monda amaz .neki: Az 
én uram dolga ez, ki engemet az ö bőséges asz
taláról tart és törilget, soha nem hálok kivil, 
hanem benn, és mind a háznépe mely igen 
engemet szeret, meg nem mondhatom a képét. 
Monda neki a farkas: Bizon bódog eb vagy te, 
kinek ilyen jó  ura törtínt; vajha egyitt lakhat
nám veled: minden állatoknál bódogbnak alí- 
tanám magamat. Az eb mikoron látta volna, 
hogy a farkas új állapatot kevánna magának, 
fogadá neki, hogy megszerzené dolgát az urá
nál, hogy ö is valami módon ott lehetne; csak
hogy a régi dolgát és keménségét elhadná, és 
szolgálni akarna. Elvégezék hogy úgy lenne, és



hogy a farkas bemenne a faluba. Ott az úton 
nagy vígan mennek és beszéljenek vala. An- 
nakutánna, mikoron megvirradott volna, látá a 
farkas: tehát az ebnek igen megkopott a nya
ka, és monda neki: Mi dolog ez, hogy az te 
nyakad ilyen igen megkopott ? Monda neki az 
eb : Elein igen kegyetlenke valék, szoktam 
vala megugatni és megmarni mind az ösmerö- 
ket, s mind az (ismeretleneket, néha ez ilyen 
dolgomért uram igen megharagszik vala rejám, 
és gyakorta való itésekkel illet vala, megtiltván 
hogy senkire ne támadnék, hanem csak az lo- 
póra és farkasra. Én elhagyám a keménséget, 
de ez jelet el nem hagyhatám. Ezt hallván az 
farkas, monda: Én az te uradnak barátságát 
ilyen árron meg nem veszem: azért maradj bé
kével ez te ilyen szolgálatoddal; ennekem ke- 
lemetesb az én szabadságom.

ÉKTELME.

Bölcsek mindenek nekönk nyilván mondják :
H ogy az szabadságot aranyon sem adják,
Mert mindeneket eze'rt ök sokszor hagyják.

89 V-r—
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L V II.

A SZÁNTÓEMBERRŐL ÉS EBEKRŐL.

Egy szántóember mikoron a mezőben sok 
napig telelt volna, kezde élésébe megfogyat
kozni ; megölé juhait csakhamar; annakutánna 
kecskéit is. Végre megvágá ökreit is, hogy vol
na mivel élni. Ezt az ebek hogy megláták, 
mind clfutának tőle, alíták, hogy ha ott sokáig 
maradnának, tehát meg kellene halnik, mikoron 
az ökreket sem hadná ugyan, kiknek segétsé- 
gével él vala.

ÉRTELME.

Oly háznál nem kell maradni bérért,
Sem lakás avagy ember kedvéjért,
Hol bőröd levonszszák a kölcsenkenyérért.
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Lvm.

A RÓKÁRÓL ÉS AZ OROSZLÁNROL.

A róka, ki az oroszlánnak rettenetes voltát 
nem szokta vala, elöszer, mikoron eccer kétszer 
látta volna, megied vala tőle, és elfut vala 
előtte. Mikoron harmadszor látta volna, nem 
hogy megiedne tőle avagy félne, de még nagy 
bátran hozzá mene és köszöne neki.

ÉRTELME.

A z gyakorta való látás emberrel azt teszi,
Hogy az mitől tartott, azt szokássá veszi,
És ki előtt futott, azt csak közel nézi.
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AZ RÓKÁRÓL ÉS KESELYRŐL.

Kis fiacskája a rókának kivil futos vala; a 
kesely ineglátá és elragadá. Kezde amaz anyjá
nak reménkedni, hogy ne hadná ötét, az anyja 
kifutamék, könyereg vala a keselynek hogy 
fiát elbocsátná, de amaz a prédával el-felrepille 
az ö fiaihoz. A róka egy iszeget vön, és kezde 
aval menni utánna, hogy immár azon volna, 
hogy az ő lakóhelyét megégetné. Mikoron azért 
leszállóit volna a "kesely a fára, melyen fészke 
vala, monda neki a róka: Immáran,ha teheted, 
őrizd meg te is magadat és fiaidat. Megiede a 
kesely az ‘égetéstől, és monda neki: Ne ve
szess engemet és kicsin gyermekimet, valami 
nálam vagyon, ki tied, mindent megadok neked.

ÉRTELME.

Ha hatalmas ellen erőddel nem állhatsz,
Vedd elő eszedet, lássad mit használhatsz,
Talám mind azt teszi mit tőle kevánhatsz.

LIX.
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LX.

A SZÁNTÓEMBERRŐL ÉS A DARVAK- 
RÓL.

Darvaknak és a ludaknak, kik a mezön jár
nak, egy szántóember tört esinála. Foga a 
tőrbe darvakat és ludakat, és egy eszteragot 
is. Az kezde neki könyeregni, liogy ötét ne 
bántaná; mert ö sem daru, sem lúd nem volna, 
hanem eszterag; madaraknál mindennél jobb, 
tudniaillik mint ki szileinek szolgálna, es vén- 
ségénelc idején el szokta őket tartani. Monda 
neki a szántóember: Ezeket én mind jól tu
dom, de miérthogy a bínesekkel fogtalak egyitt, 
úgy azonokkal kell lakolnod is.

ÉRTELME.

Bátor ember őmaga jámbor legyen,
Gonosz társasággal de ha egyitt megyen,
Szikség hogy azokkal jutalmat egyitt vegyen.
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LXI.

AZ KAKASRÓL ÉS A MACSKÁRÓL.

Jeve az macska, liogy megenné a kakast; de 
mikoron nem tudná mi okon elveszteni, kezdó 
aval bintetni, hogy igen csergő madár volna, 
és az ö éles szava miatt emberek nem alhatná- 
nak éjjel. Amaz azt mondja vala, hogy semmi 
bíne neki abba nem volna, mert ö embereket 
arra költene fel, hogy munkálódnának. Monda 
neki a macska: Ah gonosz állat, ugyan egyéb 
jó  is semmi nincsen benned, mert mind anyád
dal, mind húgaiddal vétkezel. És mikoron a ka
kas ebből is meg akarná magát menteni, a 
macska rejá hertelenkedék, és monda neki: 
Semmit nem használsz efféle beszédeddel: ma 
meg kell halnod énmiattam.

ÉRTELME.

A gonosznak, ki jó t  nem akar tenni,
Köni az ártatlanhoz hamis okot lelni,
És úgy, mint akarja, felőle Ítélni.
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LXII.

AZ JUHPÁSZTORRÓL ÉS SZÁNTÓEMBE
REKRŐL.

Egy gyermek, mikoron valami magasdad he
lyen juhokat őrizne, és tréfába egynéhányszor 
farkast ivöltene; a szántóemberek mindenfelől 
oda futnak vala; és mikoron gyakorta csalta 
volna meg őket ilyen módon, kezde végre 
ugyan bizonyába felivelteni, és segétséget kér
ni ; de amazok nem hínek neki, és a farkasok 
megszaggaták az juhokat.

ÉRTELME.

Hazugnak végre az igaz szavát sem hiszik,
Es az hazugságok ötét néha olyba viszik,
Hogy még malozsát is főtt méreggel iszik.
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l x i i i .

AZ KESELYRŐL ÉS HOLLÓRÓL.

Egy magas kősziklán a báránnak hátára 
szállá a kesely, melyet, mikoron az holló látott 
volna, akara ö is ugyan tenni, és szállá egy 
bak hátára; de mikoron leszállana, megbotrán- 
kozék repülésébe, inegfogák ötét, és a gyer
mekeknek adák.

ÉRTELME.

Ereje felett tenni senki ne kevánjon,
A  mi nem ő dolga, olyant megutáljon,
Hogy az ő rendibe békével megálljon.
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LXIV.

AZ IRÉGY EBRŐL ÉS ÖKERRŐL.

Mikoron az eb egy jászolba, szénával rakva, 
fekennék, oda mene az ökör hogy ennék. Az 
eb felszököllék, és kezdé megtiltani, és az ökör 
monda nek i: Istenek teged elvesztenének mind

r

irégységeddel. lm tenmagad sem eszel a szé
nába, és másnak sem hatsz benne enni.

ÉRTELME.

Kérded-e miért a jószágra irégykedhetnek ?
Mert mint az eb a szénába, ugyan nem elletnek, 
Ésjóerkülcsetvagy tudománthozzájok nem vehetnek.
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LXY.

AZ VARJÚRÓL ÉS JUHROL.

Csereg vala a varjú egy julinak a hátán, és 
monda a juh egy ebnek: Ha te igyen csereg- 
nél, gonoszúl járnál. És monda a varjú: Tudom 
kit boszontok, mert az engedelmesnek járok 
ellene, és a kegyetleneknek barátja vagyok.

ÉRTELME.

Az ártatlanokon gonoszok igen uralkodnak,
De kik magokat bírják, el-felfuvalkodnak,
Es ha őket bántják, nagyot rugaszkodnak.
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LXVI.

A PÁVÁRÓL ÉS FILEMILÉRŐL.

Páva mikoron panaszolna Juno istenasszon- 
nak, Jupiternek húgának és feleségének, hogy 
a filemile nagy édesden énekelne, de ötét az ö 
rekedezö szavával mindenitt megnevetnék; mon
da neki Juno: Az istenektől kinek mind meg- 
vagyon az ö ajándéka adatva: a filemile szép 
szavával, te szép talladdal vattok ékessek; azért 
mindentek megelégedjék az önnen szerencsé
jével.

ÉRTELME.

Tudják az istenek : kinek mit kell adni,
Imennek e's amannak mibe kell maradni,
Ok azért mint akarták, azonba kell hadni.

9*
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LXVII.

AZ VÉN MENYÉTROL ÉS EGEREKRŐL.

A menyét, mikoron vénségnek miatta ere
jétől megfogyatkozott volna, az egereket immár, 
mint szokása vala, nem kergetheti vala. Kezde 
ravaszságot gondolni, és egy csoport lisztbe 
enyészté el magát, gondolván azt szivébe, hogy 
úgy minden munka nekil vadászhatna egeret. 
Oda futának az egerek, és mikoron akarnak a 
lisztbe enni, a menyét mindegyiglen megevé 
őket.

ÉRTELME.

Kit ereje elhagyott, eszével kell élni,
És azért magát nem semminek vélni,
Sőt szikségére valót bölcsen megítélni.

MTA KÖNYVTÁR
in form ációs K i  ■
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LXVIH.

A PARASZTEMBERRŐL ÉS URÁRÓL.

Egy parasztember minden esztendőbe jó  
édes almákat viszen vala urának egy almafá
ról, mely az ő kertébe vala. Az úr igen meg- 
szereté az almát, és annak a fáját elhozá a sze
gény ember kertéből, és elpalántálá az önnen 
kertébe. A fa, miérthogy idés vala, mindjárást 
megasza; melyet mikoron az úrnak megmon- 
dottanak volna, monda: Igaz, elég vala nekem 
(ha megtudtam volna zabolázni az én kevánsá- 
gomat) hogy minden esztendőbe én eszem vala 
meg a fának gimelcsét.

ÉRTELME.

Minden, ki igen bölcselkedik, eszét eltéveszti,
Es ki sokat keván, a keveset is elveszti,
És kevánságától magát távol kirekeszti.
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LXIX.

AZ OROSZLÁNRÓL ÉS BÉKÁRÓL.

Valami szózat jeve az oroszlánnak filébe; 
megiedc és megálla gondolván magába, hogy 
valami nagy dolog volna. És mikoron ott álla- 
na, kijévé egy béka a vizböl, melyet mikoron 
az oroszlán meglátott volna, elhagyá félelmét, 
és megtapodá ötét lábaival.

ÉRTELME.

Héjába való félelmek szivedbe ha szállnak, 
Sokáig ha tartó?!, nem tudom mit használnak, 
Mert ott hol fi nincsen, héjába kaszálnak.

__
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LX X . 

AZ HANGYÁRÓL.

Jeve a hangya, Hogy megszomjuhozék, egy 
kútfőre liogy innék; bele esék a kútba. Nézi 
vala ezt fen egy fán távol a galamb, vete neki 
egy faágat alá, hogy azon megmaradhatna a 
vízbe, és felmászhatna. Anakutánna mikoron a 
madarász meg akarná a galambot fogni, a 
hangya, mint tőle lehet vala, csípi vala az lá
bát a madarásznak, és még amaz lábát vakar- 
gatná, aggyig a galamb elrepille.

ÉRTELME.

Látd-e hogy egymással minden jó t kell tennünk,
Ha mi is akarónk mástól sok jó t  vennönk.
És mint keresztyének ugyan cselekednünk.
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LXXI.

AZ MADARAKRÓL.

Mikoron a madaraknak serege magával sza
bad volna és szabadon járna, keván vala magá
nak kivált. És mindeneknek előtte kevánja vala 
a páva az királságot, miérthogy ö legszebb vol
na. Es mikoron immár király volna, monda 
neki a szarka: O király uram, vallyon mi mó
don ízed el az keselyt mitölönk, ha minket (a 
mint szokta) kergetni fog? mint tartod meg 
magadat, és el az mi seregönket?

ÉRTELME.

Mikoron a dolog fejedelemválasztáson áll,
Ott az testi szépség csak keveset használ :
Nines jobb  fejedelembe erős akaratnál.
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LXXII.

AZ OSVOSRÓL ÉS BETEGRŐL.

Az orvosclaktor vigaszt vala egy beteget, 
mely meghala; annakutánna a daktor mene az 
ö rokonságihoz, megmondá nekik, hogy a nagy 
zabálódásba és részegességbe veszett volna el.

■

ÉRTELME.

Kibe vagyon torkosság és telhetetlenség, 
Szinetlen mindenkoron csak azon részegség : 
Tudjad bizonynyal hon azt nem találja a vénség.



106

l x x h i .

AZ OROSZLÁNRÓL, SZAMÁRRÓL, ÉS RÓ
KÁRÓL.

Az oroszlány, a szamár és az róka menének 
mindegyütt vadászni. Nagy sok vadakat veré- 
nek és fogának : meg kezdének vele osztozni, 
és mikoron a szamár az ö részét kinek mind 
igazán kiadná, az oroszlán megharagvék, na
gyot ordíta, megkapá a szamárt, és mind foltra 
szaggatá. Annakutánna hagyá az rókának, 
hogy ö osztaná meg; melyet mikoron a róka 
megosztott volna, mind az oroszlánnak hagyá, 
és válogatá az nagyját és jobbát; magának 
csak valami keveset és hitvánt hagyván. Kinek 
az oroszlán felele, és monda: Ki taníta meg 
tegedet, hogy ilyen mesterséggel tudnád meg
osztani ? Amaz a holt szamárra tekinte, és mon
da : Imennek halála taníta.
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ÉRTELME.

Bódog ki máson vehet oly jó  tanúságot, 
Hogy eltávoztathat minden gonoszságot, 
Es unos - untalan nem vall bosszúságot.
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LXXIV.

AZ GEDELYÉRŐL ÉS FARKASRÓL.

Mikoron a farkas eccer elömenne, azt a ge- 
delye egy ablakról nézi vala, és erősen szidal
mazza és szidogatja vala. Kinek monda a far
kas : A ha! áruló, nem te szidalmazsz mastan 
engemet, hanem a hely, ahol vagy.

ÉRTELME.

Hely és idő sokszor adnak bátorságot:
A  gedelye sem tenne kivil farkasnak bosszúságot, 
Vaj hogy hallgatnH, no nem szerezne háborúságot.
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LX X V.

AZ SZAMÁRRÓL.

Panaszol vala a szamár Jupiter istennek az 
ö urára, hogy mivel igen kegyetlen volna, és 
gyakorta verné ötét, azért adna más urat neki. 
Jupiter meghallgatá a szamár kenyergését, és 
ada neki, kit uralna, egy téglagyártót. Kinél 
mikoron szinetlen téglát kellene és egyeb ne- 
hez terhet hordani, kérni kezdé ismeg Jupitert; 
Jupiter kegyig csak neveti vala, demiért hogy 
eluntatá ötét, ada neki egy szíjgyártót, hogy 
ura lenne. Melyet mikoron megösmere a sza
már, monda: Én nyavalyás szamár! egy úrral 
sem akarok megelégedni, és a mint én látom 
hogy ez a bőrt metéli, fogja végre az énnem 
bőrömet is felmetélni.

ÉÍÍTELME.

Jelen való dolgokat sokszor megutálonk,
És ujobbat ujobbat mindaggyig cirkálónk, 
Mígnem fejőnkre vele gonoszbat piszkálonk.

TO ID Y , R É M  M. DIES. I. 10
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EGY AGG NŐREL ÉS SZOLGÁLÓ LE- 
JÁNYRÓL.

Egy agg nőnek valának sok szolgáló lejáni, 
melyeket szokott vala naponként jó  reggel fel- 
költeni a kakas szavakoron, melyet házánál 
tart vala. Végre mikoron alejányok megunták 
volna a sok reggelkelést és munkát, megölék 
a kakast, azt alítván, hogy annakutánna oz- 
tán mind délig alhatnának; de ez reménség 
nyavalyásokat megcsalá : mert hogy az agg nő 
megtudá, hogy ők ölték volna meg a kakast, 
azután nem vár vala tyúkszót, hanem még az
előtt felkölti vala őket.

ÉRTELME.

N éh a  em ber a z t tu d ja , h o g y  j ó l  cse lek ed ik ,
Azután meglátja : hát csak veszekedik,
Altalutat akar járni, kerilőbe emberkedik.

LXXVI.
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A SZÁMÁRRÓL ÉS LÓRÓL.

Az szamár azt al'tja vala, hogy igen jól volna 
a lónak dolga, núérthogy ke véren tartanák 
ötét, és veszteg állana: ö magát kegyig bódog- 
talannak itéli vala hogy ösztevér volna, és az 
ö kegyetlen ura még is mindennapon terhet 
hordatna vele. Nem sok idővel annakutánna 
hadat hirdetének. Látá a szamár: hát a lónak 
zablát kell szájába venni, az embert hátán vi
selni, és a hadba sebeket felvenni; és annak
utánna kezde az isteneknek sok hálákat adni, 
mivelhogy őtet nem lóvá, hanem szamárrá te
remtették volna.

ÉRTELME.

Nem mindenha azok bódogok, kiknek tulajdonítják, 
Sem nyavalyások, kik magokat annak alítják,
Mert fejedelmek a sok pénzt sok gonddal vonítják.

LXXVH.

10*
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Lxxvni.

AZ OROSZLÁNRÓL ÉS KECSKÉRŐL.

Látá az oroszlán: tehát a kecske egy magas 
kősziklán járna. Kezdé arra inteni, hogy jobb 
volna neki ha a zöld mezön járna, hogynem- 
mint ottfen. Monda neki a kecske : Talám azt 
is megmívelném, ha te távol volnál, mert nem 
nem arra való tanácsot adsz nekem, ki én hasz
nomra volna, hanem a ki az te megéhezett ha
sad töltére.

ÉRTELME.

Ez példa neked : ne higy mindeneknek,
Mert sokan tanácsot adnak embereknek,
K iből haszon jöjen  önén erszényeknek.
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AZ SASRÓL ÉS EGYEB MADARAKRÓL.

Sziletése napját jelenté eccer hogy szolgál
tatná a sas; a madarakat vacsorára hivá, el is 
jevének sokan kezzilek, és azokat nagy (Írem
mel és jó  kedvvel fogadá, és egyenként őket 
mind megevé.

ÉRTELME.

Nem mind barátink, kik szép szót ránk raknak,
Mert a szép szók alatt sokszor mérgek laknak,
Úgy teszen volt sas vacsorán a több madaraknak.

LXXIX.
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LX X X .

AZ LUDAKROL.

Az ludak a darvakkal egyetembe a mezöt 
pusztítják vala. Ezt meghallák a paraszt né
pek, rájok menőnek; megláták adarvakaz né
pet, és mindjárást elfutának; a ludak kegyig, 
miérthogy nehezek és kevérek valának, nem 
repilhetének el, hanem megfogák őket.

ÉRTELME.

A z  k a z d a g sá g ok  h a d b a  sok szor  kárra  v á ln a k ,
Mert ott a szegények félfele buválnak,
D e az kazdagoktól nem lehet, hanem előállnak.
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JUPITERRŐL ÉS A MAJOMRÓL.

Jupiter isten meg akará tudni eccer minden
nemi lelkes állatok között kinek lenne legszebb 
fia, és elöhivata mindeneket. Kezdének begyílni 
mindenfelől Jupiter palotájába, mind vadak s 
mind madarak, kik között az majom is az ő 
rút fiait mikoron hátán hordaná, és oda beju
tott volna velek, minnyájon elfakadának ne
vetve rajta; sőt még Jupiter is igen neveté ötét. 
Ott a majom, hogy ezt látá, monda: Ihon, bá
tor Jupiter ömaga legyen bíró benne, hogy 
senkinek nincsenek ilyen fiai, és ezek meghal- 
ladtanak szépséggel mindeneket.

ÉRTELME.

A  bizon dolog, hogy a szerelem azt teszi,
H ogy rútságát mindennek elveszi,
Mert ki békét szeret, fogoly gyanánt eszi.

LXXXI.
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AZ TÖLYFÁRÓL ÉS NÁDRÓL.

Régenten eccer a tülyfa kevélységbe leled
zik, és a nádra mene, s monda neki: Ha tene
ked emberi szived vagyon, jöj elő, víjonkmeg: 
lássuk melyikünknek vagyon nagyobb tehetsége- 
Az nád mikoron látta volna a tölyfának hiú di
csőségét és magamutatását, semmit nem cso- 
dálkozék rajta, hanem monda neki: Mastan 
vínia nem akarok, de azért én az ennen rende
men megelégedtem, mert én minden vész előtt 
csak hajladozok, de ha teged eccer a szél tös
tül kifuvand, soha fel nem kelhetsz, hanem 
ott kell veszned.

ÉRTELM E.

Nem mindenkor az az erős, a ki magát hányja,
Leszen me'g oly idő hogy tettét megbánja.
A z nyerte meg dolgát, ki másét nem kevánja.

LXXXII.
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Lxxxrn.

AZ HALÁSZRÓL ÉS HALACSKÁRÓL.

Mikoron a halász hörögj át a vízbe beve
tette volna, egy kis halacskát foga rajta. Kez
dő az neki könyergeni hogy elboesátná ötét, 
mert igen kicsin volna, és hadd nőne meg, oz- 
tán azután több haszon volna benne. Monda 
neki a halász: Én reménséget árron nem ve
szek, mert cnnekem oly szokásom vagyon, 
hogy inkább akarom venni a jelenvalónak ki- 
csinvoltát, hogynemmint a távolvalónak nagy
voltát.

ÉRTELME.

Nagyra való biztodba a kicsint el ne hagyjad,
És mit a  sors hozott, el ne hagyigáljad :
Jobb tenálad legyen, hogy ne mástól várjad.
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LXXXIV.

AZ HANGYÁRÓL ÉS PICSEKRŐL.

Mikoron az tél el kezdene közelgetni, az hangya 
vonszsza vala a búzát szemenként az ö bolyába. 
Látta vala ezt a picsek, télbe oda mene, kezde 
búzamagot tőle kérni, kinek a hangya monda : 
Mire hogy énhozzám képest nem gyíhtettél te 
is nyárba? Felele neki, monda: Mert ennekem 
akkoron minden dolgomat az éneklésbe kel
lett elmulatnom. Monda neki a hangya nagy 
nevetéssel: Hallod-e, ha nyárba éneklettél, mas- 
tan tehát éhezzél mint jobban lehet felőled.

ÉRTELME.

Hangyán az eszes embert, télen a vénséget vegyed : 
Azért míg erőd vagyon, dolgod ugyan tegyed,
H ogy vénséged idején kenyeredet nyugolmason e-

gyed.
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AZ OROSZLÁNRÓL ÉS BIKÁRÓL.

Az oroszlán ízi vala a bikát. Kinek eleibe 
járula egy bak, szarva és homloka meghajt
ván és haragosképen nézvén, kinek monda a 
bika: Nem gondolnék, sem félnék a te haragos
voltodtól, és ha az oroszlán hátamon nem volna, 
megmutatnám neked mint kelljen a bikával 
vínod.

ÉRTELME.

Kinek nyavalája mikor jelen vagyon,
Meglássa hogy arra másikat ne adjon,
De inkább gondolja békével mint maradjon.

LXXXV.



120

AZ DAJKÁRÓL ÉS FARKASRÓL.

Fenyegeti vala gyakorta egy dajka az gyer- 
mecskét: I3izon (úgymond) ha el nem hagyod 
a sírást, a farkasnak adlak. Ezt, úgy tőrtínék 
hogy meghallá a farkas, reméllé hogy jól lak
hatnék, és ott marada az ajtó előtt. Végre az 
gyermekre álom juta, és elalvék ; annakutánna 
látá a farkas hogy semmi nem kél dolgába; is- 
meg az erdőbe téré ehen és iressen. Találá elöl 
farkastársát, és *az kezdé tőle kérdeni: Hol 
volna a préda, ahonnét ö mastan jőne ? Kinek 
nagy fohászkodással monda: Igen csoda em
berek vannak most ez világon: csak szóval 
tartnak szegén legént. Am egy dajka ma mind 
estig mondá, hogy kivetné a gyermeket a far
kasnak, ott nagy sokáig várám, de soha nem 
tévé.

LXXXVI.
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ÉRTELME*

Meni mag vagyon egy nagy hód kenderbe,
Anni álnakság, néha jószág is, az asszonyemberbe, 
De soha neki ne higy, s nem esel a tengerbe.

11
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LXXXVH .

A TEKNŐSBÉKÁRÓL ÉS KESELYRŐL.

Kevánja vala egy időbe a teknősbéka, hogy 
ö is felrepilhetne az égbe, és a ki ötét felvinné, 
igéri vala annak a Veres-tengernek gyengyét. 
A keselyű nem messze áll vala, és ezeket mind 
jól hallja vala, felkapá ötét, és felrepille vele; 
és ottfen kezdé szolgálatját kérni, amint meg
ígérte volna hogy megadná; de mikoron aman
nak nem volna honnét megadni, megszaggatá 
ötét körmeivel,* és megevé. És ezenképpen a 
teknősbéka, ki az égbe kevánta vala jártát, az 
égbe vesze el.

ÉRTELM E.

Sokan kik ö rendekbe nagy bátran éltenek,
És ha annakutánna felnevekedtenek, 
Veszedelmeket rájok nagyokat vöttenek.
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LXXXVIH.

A  RÁKRÓL ÉS FIÁRÓL.

Mikoron a ráknak a fia csak hátra mászna 
mindenkoron, kezde az anyja rejá feddeni, és 
ötét inteni, hogy ne menne hátra, hanem elő, 
Felele a fia, és monda neki: Menj el, jó  anyám, 
elöl, és im én utánnad megyek.

ÉRTELM E.

Olyról feddj mást meg, ki tebenned nincsen, 
H ogy ugyanazonra más teged ne intsen,
És oztán felőled nevetséget ne hintsen.

11*
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AZ NAPRÓL ÉS AZ ÉSZAKI SZÉLRŐL.

Vetekednek vala egymással a nap és az 
északi szél, mellik volna másikánál erősebb, 
és úgy végezék a dolgot, hogy az úton menő 
emberen késértenék meg erejeket, és az lenne 
nyerettes, ki köntesét vele levetethetné. Az 
északi szél, kinek Boreas neve, kezde kemé
nyen és hidegen fúni az úton járó emberre, de 
amaz azért utát el nem hagyá, hanem öltözetit 
megkettözteté. A nap is annakutánna elöjárula, 
és lassan-lassan a ködös homált mind eltisztí- 
tá, és fényét teljességgel kibocsátá; kezde az 
ember bevílni és verítezni, és mikoron menne, 
talála egy árnyékos fát, ott köntesét leveté, és 
megnyugovék. És ezenképpen a nap nyeré az 
pályát.

ÉRTELME.

Ne siess hirtelenkedni, és mindennel vetekedni, 
Mert eszesnek legelöszer azon kell elmélkedni, 
Ha meglehet tőle, min akar incselkedni.

LXXXIX.
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XC.

A SZAMÁRRÓL.

Jőve a szamár az erdőbe, holott egy orosz- 
lánbört talála, melybe mikoron felültezett vol
na, tere ismeg az mezőre. Ott a barmoknak és 
juhoknak csordái megiednek vala tőle, és el
futnak vala. Azonközbe oda juta a szamárnak 
ura, ki őtet elvesztette, és keresi vala; melyet 
mikor látott volna a szamár, nagy ordítással 
eleibe futamék, hogy már eliesztené őtet; de 
az ura a két fiiéit, melyeket be nem fedhetett 
vala az oroszlánbőrrel, megkapá, és monda 
neki: Jóllehet te szamár egyebeket elhitettél, 
de én jól esmerlek tegedet.

ÉRTELME.

Ne mutasd magad, ki nem vagy, embereknek, 
Kazdagnak, nemesnek, avagy egyebeknek,
Mert eszekbe veszik és oztáu megnevetnek.
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XCI.

AZ BÉKÁRÓL ÉS RÓKÁRÓL.

Meguná a béka laktát a tóba, hanem kijévé 
onnét, orvosdaktorrá tévé magát, és mene az 
erdőbe, és nagy fenjen mondja vala, hogy ö 
aféle tudománba sem Hippokratesnek, sem Ga- 
lenusnak nem engedne. Mikoron ezt egyebek 
elhitték volna, a róka mosolodék rajta, és mon
da neki: Bizon lehet hogy jó  orvos vagy, mert 
az ajakad tenmagadnak mindenkoron mint egy 
megholtnak ugyan sárgával veresük.

ÉRTELME.

Micsoda lehet ennél nagyobb rútság,
És varasbékához hasonló undokság,
M ert k i n á lad  n in cs , a v a l k érk ed n i b o lon d sá g .
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XCH.

AZ MARÓ EBRŐL.

Vala egy embernek egy pokol ebe, ki min
deneket megmar vala. Az ember köte egy da
rab tökét nyakára, hogy mindenek megösmer- 
nék, hogy maró eb volna az. Amaz, mikor 
nyakára kötötték volna, azt alítá, hogy jól járt, 
és urának nagy szerelmébe vagyon, és az töke 
nagy tisztességére; megutálja vala a több ebe
ket, hogy azoknak nem volna nyakba-vetöjek, 
és kevélyen jár vala közettek. Hozzá mene 
egy agg eb, s monda neki: Ha eszedbe vennéd 
magadat, ez töke nem tisztességedre, hanem 
szégyenségedre vagyon.

ÉRTELME.

O ly a n  ez  v ilá g i h e já b a v a ló  kevélse 'g ,
Kitől soha távol nem jár a jó  esztelenség,
Azt tudja hogy megnyerte, hát ugyan szégyenség.
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XCIH.

AZ TEVÉRŐL.

A teve mikoron nézné az ökröket, hogy két 
szép szarvok volna azoknak; panaszol vala Ju
piternek, és kéri vala ötét, hogy neki is két 
szarvat adna. Neveté Jupiter az ö bolondságát, 
megadá neki a mit kér vala, de a két fiiét 
megkurtítá neki.

ÉRTELME.

Sokan vannak az uraim, kik olyat kevánnak,
Kit annakutánna jóformán megbánnak :
Úgyan lőtt volt dolga eccer egy királnak*).

* ) K i azon kérte volt Jupiter istent, hogy valamti 
illetne, mind aranynyá lenne; de megbáná annak
utánna, mert az kenyér és egyeb eledel is aranynyá 
leszen vala, mikor illeti vala, és végre éhei kelle 
meghalni.
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XCIV.

KÉT BARÁTOSOKROL ÉS AZ MEDVÉ
RŐL.

Ketten, kik egymáshoz mindenkoron jó  ba
rátságot mutatnak vala, az úton elindulának; 
és mikoron mennének, találá őket elől egy 
medve. Az egyik mindjárást elfutamék, és fel- 
mene egy fára; mikoron a másik látta volna 
hogy el nem szaladhat, előtte leomla az földen. 
A vad hozzá mene, kezdé száját és fiiét bízelni, 
de mikoron amaz semmit nem pihenne, azt 
alítá, hogy megholt, és nem bántá, hanem el- 
mene onnét, mert neki természeti, hogy holtat 
nem bánt. Annakutánna leszálla a fáról az ö 
társa, és kezdé tőle kérdeni: mit súgott volna 
a medve, filébe ? Es monda n ek i: Azt sugá, 
hogy soha efféle barátommal ne járjak egy 
úton mint te vagy ennekem.
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ÉRTELME.

A z igaz barátság ritka mint a fekete hattyú;
A  hamis nem tisztán fogontatik, mint a fattyu, 
Azért elfutamik mellőled mint egy rósz tarattyu.
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xcv.

A KOPASZ LOVAGRÓL.

Egy kopasz lovagos mikoron az utón men
ne, csinált hajat rakott vala a siveg alá; és mi
kor az szél sebessen fúna, lefuvá fejéből a ha
jas siveget, és mindjárást nyilván lön az ö ko
paszvolta. Elfakadának nevetve társai, és 
ömaga is nagy nevetéssel monda: Nem csoda 
ha az idegen haj elfut tőlem, mert még az en- 
nen hajaim sem maradhatnak nálam.

ÉRTELME.

Ha azt akarod, sokáig hogy ne nevessenek,
És udvarból az uraim ki ne vezessenek, 
Nevetnek-e ? nevesd te is, ám hadd igessenek.
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XCVI.

KÉT FAZÉKRÓL.

Két fazék áll vala a vízparton; egyik föld, 
a másik kegyig réz. A  víz megárrada, és mind 
a kettőt elvivé. Mikoron a földfazék azon fél
ne, hogy eltörnék, monda neki az réz: Semmit 
ne félj, én gondodat viselem, hogy el nem 
hadiak romlanod. Monda neki a földfazék: 
Akar én eltörettessem, akar veled együtt elme- 
ríljek, nekem mind elég vészéi, azért jobb ne
kem tőled megválnom.

ÉRTELME.

Ember hozzá hasonlóval bátrabban egyitt mehet,
De lia erősebbel jár, attól kárt is vehet,
Es ö az erősnek semmi kárt nem tehet.
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xcvn.

AZ PARASZTEMBERRŐL ÉS A SZEREN
CSÉRŐL.

Mikoron a parasztember szántana, talála a 
barázdába kincset; hálát kezde adni a földnek, 
hogy őneki azt adta volna. Látá a Szerencse, 
hogy semmi tisztességet nem tenne neki, azért 
imigyen szóla magába: lm ez balgatag ember 
ennekem hálálatlan; de leszen még oly idő, 
hogy elveszti a kincset, és akoron fog engemet 
fogadásival és ivöltésével szorgalmaztatni.

ÉRTELME.

Elvött jóról hálákat adván, einlekezzönk,
És lássuk hogy arról el se feledközzönk,
Ha akarjuk hogy Szerencsével végig menyeközzönk

12
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xcvm.

AZ BIKÁRÓL ÉS KECSKÉRŐL.

Kergeti vala a bikát az oroszlán. Amaz ke
res vala helyet hol előtte megmenekedhetnék; 
talála egy barlangot, kibe a kecske lakik vala, 
és mikoron oda bemenne, a kecske két szar
vával kezde eleibe jöni, kinek monda a bika: 
No mastan szarvaddal jösz elömbe, de ha az 
elmegyen ki engemet íz, megmutatom neked 
menivel nagyobb a bika a kecskénél.

ÉRTELME.

N em  k e ll a  k em én ség b e  e lm eríln i,
D e  n y om oru lton  m in d en k or  k en y eríln i,
Ú g y  fo g n a k  ra jta d  is  o z tá n  k eser íln i.
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XCIX.

AZ PÁVÁRÓL ÉS DARURÓL.

A  páva és a daru együtt vacsoráinak vala. A 
páva kezdé magát bánni, és kérkedni farká
val, és a darut megutálni; kinek monda a da
ru: Jóllehfet szép vagy, de aleg repílhetsz a 
liáz tetejébe, mikoron én az égnek ködeibe 
járok.

ÉRTELM E.

Nyilván vagyon mit ember tehessen,
Azért senki mást soha meg ne nevessen,
Magába is talál, kit tőle elvessen.
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C.

A TÖLYFÁRÜL ÉS NÁDRÓL.

Mikoron nagy szél támadott volna, egy nagy 
tölfát, ki a vízparton áll vala, kidőjte tevéből; 
és inikoron a vízen alá menne, az ágaival meg- 
éré a nádat, és csak elmúlék mellőle. Kezde 
rajta csodálkozni, miérthogy a nád olyan fer- 
getegbe megmaradna, és ö nem maradhatott 
volna meg. Felele neki a nád, és monda: Én 
mindennek engedek és fejet hajtok, mind déli 
és északi szélaek, mikoron fúnak, csak lehaj
tom magamat; de nem csoda hogy te ledőltél, 
mert nem akartál a szélnek engedni, hanem 
ellene állani.

ÉRTELME.

Náladnál hatalmasb ellen járni veszedelmes,
Mert engedelemmel hatalmas győzedelmes,
A z é r t  m int a z  id ő  v a g y o n , a h h o z  lé g y  figye lm es .
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CI.

AZ TIGRISRŐL ÉS RÓKÁRÓL.

Gerelyjével kergeti vala egy vadász a vada
kat, kiknek a tigris liagyá, hogy mind veszteg 
ilnónek; ömaga lenne, ki megvina a vadász- 
szal. Kezdé ötét azért a vadász a gerelylyel 
érelni úgyannira, hogy igen megsebesednék; 
és mikoron megfutamodt volna a hadból, és 
a gerelt utánna vonná, eleibe járula a róka, 
és ott megkérdé ötét: ki volna az, a ki olyan 
nemes vadat annira megsebhetett volna? Meg- 
felele neki, monda: A sebnek urát és tevőjét 
nem ösmerem, demaga a sebnek nagyvoltából 
vélem, hogy valami jeles ember volt.

ÉRTELM E.

Embernek vakmerőnek lenni nagy gőz,
Mert az eszesség erőt, mindent, meggyőz,
Mint az égő szén hogy sok étket megfőz.
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CH.

AZ BIKÁRÓL ÉS OROSZLÁNRÓL.

Valának a bikák négyen, kik önnenköztek 
olyan szerzést tőnek, hogy éltek és holtok 
mind együtt lenne. Meglátá az oroszlán hogy 
mind négyen együtt járnának a mezőbe, és 
nem meré megkezdeni őket, hanem előszer ha
zugsággal elválasztá őket egymástól, és annak- 
utánna megszaggatá.

ÉRTELM E.

Az igyenességgel állatok mindenek nőnek,
A  bikák is, míg egymással összeséggel lőnek, 
Magokba az oroszlánnak prédát ők nem tőnek.
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cm.

AZ JEGENYEFÁRÓL ÉS SZILFÁRÓL.

Megutálta volt régenten a szilfákat az jege
nyefa, miérthogy ö magas volna, és még a ha
jókba is vitorlának választanák ötét; de a szilfa 
alatt nőve semmire nem volna hasznos. Kinek 
feleleti ilyen volt az jegenyefához : Hallod-e te, 
jegenyefa, bátor te az te jószágiddal dicseked
jél, de minket ne bosszonts a mi alávaló-vol- 
tonkkal, hogy nem mondod meg a te fogyatko- 
zásidat is, és mire hallgatod el a mi jóvoltonk- 
nakállapatját? mert mikoron tegedet levágnak, 
hogy ugyan cseng és peneg a fejsze a hátadon, 
vajhogy akarnád akoron, ha olyan lehetnél 
mint mi, és békével maradhatnál.

ÉRTELME.

A z nagyok dolgába is vagyon nyomorúság,
A z kicsinkébe is néha egy keves vigaság :
Isten mint azerzette, arra hagyjuk : ez a jó  tanúság
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CIV.

AZ FÖSVÉNY EMBERRŐL ÉS IRÉGYRŐL.

Két ember, kinek egyik fösvén vala, másik 
irégy, kérik vala Jupitert, ki mind az ő keván- 
sága szerint. Hozzájok bocsátá Apollót Jupiter 
oly tanúsággal, hogy mindeniknek megadná a 
mit kevánna; és hogy a mit elöszer egyik ke- 
vánt volna, annak mégadná azt, és annakután- 
na a másiknak két annit adna. A  fösvény sok 
ideig nem foga semmit szólni, hogy amaz kér
ne elöszer, és annakutánna neki két anni jutna. 
Az irégy ezt megiréllé, és azt kéré, hogy neki 
egyik szemét kitolynák; alítá, hogy jól lenne 
vele dolga, ha a társának mindkettőt kitolnák.

ÉRTELME.

Soha meg nem elégedik a gonosz fösvénseg,
M ag án ak  is k árt teszen  am az m ord  irégy ség .
Azokat elhagyjuk azért, úgymond az istenség.
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CV.

AZ VARJÚRÓL ÉS EGY EDÉNROL.

Megszomjuhozék a varjú; talála egy edént* 
kibe víz vala, de az edény mély vala, és nem 
vala annira tele vízzel, hogy belőle ihatnék. És 
mikoron sok ideig vesződett volna rajta, s nem 
ihatnék, akará eldejteni az edént, de nem le- 
hete. Végre meggondolá magát, kevecset kezde 
lassan-lassanbele hánnimindaggyigmígnem fel- 
telék, és ivék.

ÉRTELM E.

Ember mit nem tehet testi erejével,
Es mikoron dolgát nem foghatja kezével, 
Tanúság ott az neki, hogy éljen eszével.
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CVI.

AZ OROSZLÁNRÓL ÉS A  VADÁSZRÓL.

A vadász és az oroszlán egymással veteked
j e k  vala. Az oroszlán azt mondja vala, hogy ö 
erösb volna az embernél; végre annira lön a 
beszéd, hogy a vadász vivé ötét egy köképhez, 
holott kifaragták vala, hogy az oroszlán fejét 
az ember lába alá nyomta volna. Ott az orosz
lán azt mondá, hogy nem volna ez elég bizott
ság a vadásznak, mert az emberek olyat fa
raghatnának , melyet szeretnének; de ha az 
oroszlán faragni tudna, avagy ha az oroszlán 
faragta volna, tehát az ember, lába alatt állana 
az oroszlánnak, és nem az oroszlán az ember 
lába alatt.

ÉRTELME.

Kinek mint mi tetszik úgy mondja,
Es mindenkoron arra vagyon gondja,
H ogy az ö beszédét kedve után mondja.
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cvn.

AZ GYERMEKRŐL ÉS LOPÓRÓL.

Egy gyermek il vala az kútfő mellett, és 
igen sír vala. Oda mene a lopó, kérdé, miért 
sírna ? monda neki a gyermek: A kötél elsza- 
kada, és az kútba ejték egy aran vedret. Ott a 
lopó megöríle, mindjárást levetkezék, és az 
kútba hága; kezdé keresni a vedret, és miko
ron semmiképpen meg nem lelte volna, felhá- 
ga, és sem köntesét sem a gyermeket ott nem 
találá, mert a gyermek elfutott vala a köntessel.

ÉRTELME.

Másnak kik kárt tesznek, néha ők is kárt Valinak,
És megcsalatkoznak, kik egyebeket megcsalnak,
Mert az Szerencse lejáni ily falatot falnak.
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cvm.

AZ PARASZTRÓL ÉS TULOKRÓL.

Vala egy parasztembernek egy tulka, ki so
ha semmi igát fel nem akar vala venni. A pa
raszt elvágá az szarvát, mert mindent aval ök- 
leldez vala; végre mikoron az ekére szántani 
be akarná fogni, kezébe tartja vala az ösztönt, 
és azt alítja vala, hogy immár megbirhatná 
ötét, miérthogy szarva nem volna. Amaz ke
gyig, mikoron szarvával immár semmit nem 
tehetne, kezde rugóldozni, és lábával port az 
ember szemébe hánni.

ÉKTELME.

Ugyan teszen a ki minden jóra taníthatatlan,
Kinél jó  tanács és tudomán foghatatlan :
Miért ? mert elméjébe bolond és igen állhatatlan.
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CIX.

AZ ERDEI ISTENRŐL ÉS ÚTONJARÓ EM- 
BERRŐL.

Az Satyrus, kiterdei istennek mondnak, talála 
téli időben egy embert az erdőbe azon úton, me
lyet a hó igen megvert vala, és igen fázik vala. 
Megkeserílé ötét, és bevivé barlangjába, és kezdé 
az tűznél fíteztetni; mikoron kegyig az ember a 
kezére lehne, megkérdé, mi oka volna annak? 
Amaz felele nek i: Azért (úgymond) hogy meg- 
melegíljen. Es annakutánna, mikoron enni kez- 
dettenek volna, kezdé az ember a hevi kását is 
fúni; azt is megkérdé tőle a Satyrus, hogy mi 
oka volna? Monda az ember: Hogy meghide- 
gíljen. És legottan mindjárást kiízé a Satyrus 
házából az embert, és monda neki: Nem aka
rok ilyen sokféle szájú embert házamnál tar
tani, ki mind hideget s mind meleget ugyan
azon egy szájából ád ki.

TOLDy, RKGI M. SIES. I. j 3
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ERTELM E.

A z kettős szájú embert el kell távoztatnonk,
És a lakást vele hamar változtatnonk,
Mert végre sem fogonk vele egyitt maradhatnonk. 
Az erdei isten is ez ilyent megutálta,
Es házából gyorson el-kitaszigálta,
Még netalán tányérát is hozzá hagyigálta.
Neked azért ez példa tanúságot teszen ;
Hogy kinek szájába hevi és hideg leszen,
Értsed : ki szemedbe szépet szól, de hátul megeszen> 
Az veled együtt soha sokáig nem leszen.
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CX.

AZ VADKANRÓL ÉS EMBERRŐL.

Egy embernek veteménit szokta vala igen el
pusztítani egy vadkan. Eccer megkapá ötét az 
ember, és a fél fiiét elmetszé; mászszor ismeg 
a másikat; még sem színik vala meg a pusztí
tásról. Végre megfogá az ember, és földesurá
nak adá ajándékon. Mikoron felkoncolták 
volna, soholt nem láthatja vala az úr a szivét; 
kérdi vala az szakácsokat, azok sem tudják 
vala, és monda az ember, a ki fogta vala: 
Uram, nem csoda ha nincsen szive, mert azt hi
szem hogy bolond vad volt ez; mert ha bolond 
nem volt volna, nem tért volna anniszor vissza 
az én veteménimre az ünnen kénjára.

ÉRTELME.

Ez világon sokan oly bolondok vaunak,
Mintha szivek nem volna, az kárra futamnak,
Es ő életeknek nagy vészéit foglalnak.

13*
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CXI. 

AZ BIKÁRÓL ÉS EGÉRRŐL.

Az egcr megmará a lábát az bikának, és 
mindjárást befutamék likába. Kezde a bika 
szarvával idestova oklöldezni, bogy ellenségét 
valahol megtalálhatná, de nem láthatja vala. 
Az egér kezdé Ilkából megnevetni ötét, és mon
dani neki :Te igen nagy vagy és erős, de azért 
ne utálj mindent meg, mert mastan csak egy 
kis egér is megsérthetett tegedet.

ÉRTELME.

Noha kicsin leszen neked ellenséged,
De ha hozzád veszed az te eszességed,
Nem alítod ötét úgy mint semmiséget.
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CXII.

AZ PARASZTEMBERRŐL ÉS HERCULES- 
RŐL.

Megálla szekere a parasztembernek egy mély 
sárba. Kezde könyeregni Hercules istennek, 
hogy megsegítené ötét. Szózat lön mennyből 
hozzája, mondván: Balgatag ember, sujtold jól 
meg a lovakat, és tennenmagad is tolj hátul a 
szekér kerekin, és úgy híjad Hercules segét- 
ségét, mert kilemben meg nem segít tegedet.

ÉRTELM E.

A z istenek embert akkoron segítnek,
Es nehez terhekhez olykor közeliinek,
Mikoron őmagok is azon emelítnek.
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cxrn.

AZ LÚDRÓL.

Egy lúd vala, ki aran monyát tóik vala min
dennapon egyet. Az kié a lúd vala, akara hir
telen megkazdagúlni, és a ludat megölé, azt 
alitván hogy nagy kincset találna benne; de 
mikoron megölte volna, semmit nem talála 
benne, és annakutánna nagy fohászkodással si- 
ratá meg tétét.

É R T E L M E .

Űgyan jár ki eszét bolondul eltéveszti,
Hogy mikor sokat keván, az keveset is elveszti,
És minden javából magát kirekeszti.
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AZ PICSEKRŐL ÉS HANGYAROI,

Mikoron a picsek nyárba csak éneklésbe 
múlatná el dolg;ít; a hangya igen arat vala, bú
zát hordván az ö fekvésébe. Azonközbe elkü- 
zelgete a hideg tél is, és megehílvén, kezde a 
hangyának könyergeni, hogy enni valót adna; 
és a hangya ez választ tévé neki, hogy miko 
ron az picsök éneklött volna, akkoron ö mun- 
kálódott volna.

ÉRTELM E.

A z ki iffiúságába resten cselekedik,
Az olyan ve'nségébe oztán szíkelkedik,
És másnak héjába sokszor reménkedik.

CXIV.
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CXV.

AZ MAJOMRÓL ÉS AZ Ő KÉT FIÁRÓL.

Azt mondják hogy mikoron a majom két fiat 
szül, egyiket szereti, és a másikkal nem gon
dol. Szült vala kegyig kettőt egy időbe; és mi
koron valami hirtelen való ijedés támadott 
volna, az szerelmes fiát ölébe kapá, hogy el
futna vele; és mikoron hirtelenkednék, egy kő
sziklába itkezteté, és meghala, a másik kegyig 
a hátára ragadott vala, és megmarada egész
ségbe. •

ÉRTELME.

Istennek akaratját senki nem tudhatja,
Es mit ők akarnak, hátra nem hadhatja :
Azért mit ok adnak, egyaránt szeresjük,
Hogy mit nem akarnánk, azt cl ne veszesjiik.
Mert az anyának törtínik gyakorta,
Hogy az fiának, kinek javát inkább akarta,
Az jó  halál az olyant ötöle elvötte,
Es az más világra lelkét röpítette.
De nem tudom miért az anyától ilyen módon leszen, 
Hogy ez ilyen gyermekhez szerelmet nagyot teszen.



153

Talán ugyan csodaképpen megérzi,
És lelkiösmeret öt arra vezérli,
H ogy az nagy szerelem eccersmind ahhoz legyen, 
És annakutánna keservesen bucsót tőle vegyen.
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CXVI.

AZ ÖKÖRRŐL ÉS TULOKRÓL.

Az öker mikoron immár igen idés volna, 
még is mindennapon igát kell vala vonni; az 
tulok kegyig, munkának tudatlana, a fiven lián- 
tatja vala magát, és az ökrét bosszontja vala 
hogy mivel ö szabados volna, és semmit nem 
munkálódnék, de az ökörnek megkopott volna 
a nyaka a nagy vonásba. Az vén ökör neki ak
kor semmit nem szóla, hanem látá egy keves 
idő múlva : hát- tulkonkat szarvánál fogva 
vonszszák a vágóhídra, és monda neki: O nya
valyás, hol a te kenyü életed? a mint látom, a 
bátran való élet hántásra változott. Azt hiszem, 
hogy avagy csak más tan is jobbnak véled az 
én munkával való életemet, hogynemmint a te 
szabadságodat, ki teged a halálra vonszon.
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ERTELME.

Hogy életedet jó l viseljed, szikse'g munkálódni, 
És az jó  időbe nem kell hivolkodni,
D e hogy gonoszul ne já rjb, azon okoskodni.
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CXVII.

AZ EBRŐL ÉS OROSZLÁNRÓL.

Találd elöl az eb az oroszlánt, és kezde vele 
tréfálni, és neki mondani: Te szegén nyava
lyás, mit ehezel, és mit búdosol idestova az er
dőkbe? Tekints énrejám, ki kövér és fénes 
szőri vagyok; ezt kegyig nem munkámmal ta
lálom, hanem mulatságommal. Megfelele neki 
az oroszlán, és monda : .Jóllehet megvannak ne
ked, to bolond eb, a te étkeid, de megvannak 
a mellett nyavalyáid is ; te légy szolga, mert 
szolgálhatsz: én a szabadságot szeretem, és 
szolgálni nem akarok.

ÉRTELME.

Szépen felelt volt az oroszlán az ebnek,
Csak akkor erdőbe megtalált vendégnek,
Mert szabadságnál nincs drágább embernek.
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cxvni.

AZ HALAKRÓL.

Mikoron egy időbe nagy árvíz lőtt volna, 
egy hal, ki annakelötte valami folyóvízbe lakik 
vala, vitetek a tengerbe. Ott magát kezdé 
hánni, hogy ö minden tengeri halnál nemesb 
volna, és a tengeri halakat semminek alítja 
vala. Ezt a disznóhal el nem szenvedhető, de 
monda neki, hogy akkoron válnék az meg, mi
koron mindkettőt megfognák, és a vásárra vin
nék ; mert engemet (úgy mond) a nemessek 
vennének meg, de teged a szegén község.

ÉRTELME.

Sokan dicséretet oly igen keviinnak,
Hogy önenmagokról magok prédikálnak,
Es ki soha nem volt, olyat hagyigálnak.

14
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CXIX.

AZ PÁKDUSRÓL ÉS RÓKÁRÓL.

A párdusvad, kinek az háta tarka, egyeb va
daknál mindeneknél, még az oroszlánnál is fel
jebb tartja vala magát. Ehhez hozzá mene a 
róka, és monda neki, hogy bátor semmit ne ke- 
vélykednék, mert ha neked (úgy mond) szép 
subád vagyon, nekem szép elmém és eszem 
vagyon.

ÉRTELME.

T erm ész e t  ő a já n d ék it sok k ép p en  osztogatta ,
És az párdusnak hátát tarkán hatta,
A rókának kegyig, hogy eszes legyen, azt adta.
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CXX.

AZ RÓKÁRÓL ÉS VADMACSKÁRÓL.

Mikoron eccer az róka a vadmacskával be- 
széllene, kérkedik vala azzal öelötte, hogy az 
ü eszének edényébe és erszényébe sok kilemb- 
kilembféle okosságok volnának; az vadmacska 
kegyig azt mondja vala, hogy őneki csak egyet
lenegy tudománya volna, kihez ö bíznék, mi
koron valami félelme volna. Azonközbe hogy 
ezt beszélieüék, találkozának örejájok az er
dőbe vadászó ebeknek sokasági; a macska 
mindjárást felfutamék egy nagy magas fára; az 
rókát kegyig mindaggyig kergeték, mígnem 
megfogák és megölék.

ÉRTELME.

Bátorságosb mindenkor az egy jó  tanúság,
Nem gyakorta hasznos a sokas ravaszság,
Azért egy legyen, de jó  legyen az a tudósság.

14*



160 «»•—

CXXI.

AZ KIRÁLRÓL ÉS MAJMOKRÓL.

Neminemi cgyiptombeli királ taníttatott va
la egynéhány majmokat úgyannira, hogy tán
colni tudnának; és mikoron táncolnak vala, 
bársomba őket felöltöztetik vala, és az ö tánco
lássok mindeneknek, a kik nézik és látják vala, 
igen kedves vala. Azonközbe egy ember orozva 
diót hagyíta ki kebeléből. A majmok kegyig a 
táncot elhagyván, az dijó után futamának, és 
azon víni fogának, mely dolog nagy nevetséget 
támaszta mindazoknak, a kik őket nézik vala.

ÉRTELME.

Az szép öltözet senkinek eszét el nem változtatja, 
Es mi benne vagyon el nem kárhoztatja,
Mit az természet megkötött, azt meg sem ódliatja.
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CXXIT.

AZ SZÁMÁRRÓL ÉS AZ KÉT LTON- 
MENŐRŐL.

Ivetten mennek vala emberek egy úton. Ju 
tának egy erdőbe, holott találának egy sza- 
márt, és mindjárást azon kezdenek vetekedni, 
melyeké lenne, és melyik vinné házához, miért- 
hogy az Szerencse egyaránt adta voln:i nekik. 
És mikor.on ott rajta vesződnének, azonközbe 
szamár magát elvonítá elölek az erdőbe, és 
sem egyiknek sem másiknak nem lön.

ÉRTELME.

Bolondság embernek olyrúl törekedni,
Es ki kezénél nincsen, arról vetekedni,
Es kétséges dologról beszéddel fogyverkedni.
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CXXIII.

AZ HALÁSZOKRÓL.

Halásznak vala egynehanyan az halászok, 
kik fogának nem halat, hanem egynehán tck- 
nősbékát, kibe ömagok is nem ehetnek vala 
eleget. Es meg is hivák vendéggé rejá Mercu- 
rius istent. Megösmeré kegyig Merearius, hogy 
nem valami szerelemből és emberségből hínák 
ötét vendéggé, hanem hogy az hitván teknős- 
békáért jó  halakat engedne nekik foghatni; 
nem mene hozzájok, hanem meghagyá nekik, 
hogy bátor önnenmagok megennék hitván tek 
nősbékájokat.

ÉRTELME.

Ki magát dolgához esztelen foglalja,
Ha mit keván, nem leszen, azt ö ne csodálja : 
Látja Mercurius a ravaszt, és igen utálja.



► I (53

OXXIV.

AZ MAJMOKRÓL ÉS PÁRDUSROL.

Azt mondják írások, hogy Maurísiába maj
moknak sokasága bévelkedik; a párdusvad ke
gyig nekik természet szerint való ellenségek, 
és nagy magas fákra felfutnak, mikoron ötét 
látják. Eccer kegyig, mikoron meg nem fog
hatna bennek a párdus, a fa alatt, melyen so
kan járnak vala, holttá tévé magát, elnyúla 
mint egy holt. Ezt mikoron a majmok látták 
volna, megörilének rajta hogy ellenségeket 
halva látnák. Végre egyet alá kildének közzí- 
lek, hogy ugyan bizonyába megtudnák, ha 
megholt volna, avagy «sak csúfolkodnék. Mi
koron kegyig semmi előjelét benne nem ös- 
merné, leszállának a többi is, és kezdőnek 
mellette járni, és végre hátára hágni, és ötét 
megcsufolni. Mikoron ösmerte volna a párdus, 
hogy eléggé megfáradtának örömekbe, hirteleu 
megelevenedék, és némelyet öközzílek fogával, 
némelyet kegyig körmével megszaggata.
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KKTELME.

Mikor az ellenség neked azt mutatja, 
Hogy az ü ereit immár elfogyatja,
Jól meglássad azért, hogy mi akaratja.
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CXXV.

AZ PÓKRÓL ÉS KÖSZVÉNRŐL.

Elindulánalc egy úton a pók és az köszvény; 
mikoron kegyig estvére jutottanak volna, min- 
denik azon igyekezik vala, hogy magának al- 
kolmas szállást találna. Mene azért a pók egy 
kazdag embernek házába, holott meniszer há
lóját felcsinálja vala , a szolgák anniszor le- 
söprik vala, és semmi dolgába kedve nem telik 
vala. A köszvény kegyig mene egy szegény 
emberhez, holott nagy nyomorúságot kell vala 
vallani, mert fekete kenyeret eszik vala, nyu
godni semmit nem hágy vala, faágyat ád vala 
neki, és magát minden erős dologba foglalja 
vala. Reggel felkelének, kezdének egymásnak 
a szállás felöl panaszolni, miképpen nem nyug. 
hattanak volna, és tanácsot tartanak, hogy meg
változtatnák a szállást, és hogy a pók szegény 
embernél, az köszvény kegyig kazdagnál szál- 
lana. Elindulának, és mikoron besetétedett 
volna, az köszvény nagy lassan bemene egy



kazdag ember házába, melyet mikoron meglát- 
tanak volna, rajta kapának, nagy tisztességgel 
fogadák, kezdének köríle forgódni úgyannira, 
hogy helyét sem lelik vala; bársonpárnát tőnek 
alája, kezdék mindenféle étkekkel, savanyú és 
édes borokkal kénálni, és semmi nem vala, kit 
neki elő nem hozának. A pók is megszálla az 
szegény embernél, és ott nem kilemben csele
kedik vala, mint ha tulajdon önnenmagájé 
volna a ház: szabadon teríti vala hálóját, és 
senki nem bántja vala. Végre mikoron minde- 
nik megtalálta volna természet szerint való he
lyét, elvégezék magokba, hogy az pók minden
koron a szegény embernél, a köszvény kegyig 
az kazdagnál maradnának.

ÉRTELME.

Egynek egy helyen szerencséje nagyobb vagyon, 
Azért az köszvénnek kazdag szállást adjon,
Az szabadságnak kegyig bátor békét hagyjon.

16fi
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CXXVI.

AZ PACSIRTÁBÓL ÉS AZ Ő FIAIRÓL.

Egy pacsirta törtinet szerint rakta vala az ü 
fészkét, és költe oly buzaveteménbe. mely im- 
máran idésded vala. És mikoron a gabona 
megsárgódnék, akoron sem repílhetnek vala el 
az ö fiai. Annakokaért mikoron egyszer az 
anyjok elmene tölek, liogy ennik valót keres
ne, hagyá a fiainak, liogy La ott valami új do
log lenne, avagy mondatnék, tehát eszekbe 
vennék, és mikoron megjöne, neki megmon
danák.

Azért midőn dolgára ment volna, odajeve a 
veteménnek ura, és előhivá az ő iffiú fiát, és 
monda neki: Látod-e, hogy ez vetemények 
megértenek, és hozzá kellene nyúlni. Azért 
holnapon, mihelyen megvirrad, menj el bará
tinkhoz, és kérjed őket, hogy ne hagyjanak, 
hanem segétsenek ezeknek megaratásába. És 
mikoron ezt megmondotta volna, onnét elmene.

És minekutánna megjeve a pacsirta, kezdé-
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nek a fiai nagy reszketve kerníle csirippelni, és 
az anyjokat kérni, liogy mindjárást sietne őket 
onnét elvinni más helyre; mert az vetemények- 
nek (úgy mond) ura ide jött vala, és meghagyá 
a fiának, hogy hozzá kérné barátit, és holnapon 
a vetemént megaratnák. Akoron meghagyá ne
kik az anyjok, hogy semmit ne félnének, mert 
ha (úgy mond) az úr az aratást barátira hallasz- 
totta, holnapon ez vetemént meg nem aratják; 
azért nem szikség, hogy titeket innét elvi
gyelek.

Másodnapon azért az anyjok ismeg elmene 
tölek, hogy valami ennik valót hozna; az úr 
kegyig várja barátit hogy eljönének, mind dé
lig ; és semmi nem kele benne, és az ő barátiba 
csak egy sem jeve el. Tehát monda ismeg a fi
ának : Ezek restek minnyájan, és csak szóval 
tartnak minket; de inkább menjünk atyánkfi- 
aihoz és rokoninkhoz, és azokkal egyetembe 
kérjük szomszédinkat is, hogy holnapi napon 
ott legyenek az aratásba, és segétsenek.

Ezt is megcsirippelék és zsibogák az madár
nak az anyjoknak nagy félelemmel. Akkor is 
meghagyá nekik az anyjok, hogy semmit ne 
félnének, mert az úr rokonsági és szomszéd



sági nem volnának oly igen felette engedelme
sek, hogy semmi késedelmet nem tennének. Har
mad napon a madár ismeg élés keresni mene; 
az úr rokansági kegyig és szomszédsági el nem 
jevének.

Végre monda az úr a fiának: Ám tartsák 
dolgokat barátink rokoninkkal és szomszédsá
gúikkal ! Holnapon hozz két sarlót ide, és mi 
magonk minnen kezeinkkel megarassuk ez ga
bonát. Ezt mikoron a madarak anyja meghal
lotta volna, hogy az veteménnek ura azt mon
dotta volna, mindjárást azt mondá, hogy ideje 
volna onnét elmenni és elhordozni, mei’t álta
lán fogva meglenne immár, a mit mondott vol
na ; miérthogy ugyanazon ember fogna az do
loghoz, a kié a jószág volna, és nem kérne mást 
hozzá. Ezenképpen a pacsirta onnét elmene, és 
másnap az úr megaratá fiával az vetemént.

ÉRTELME.

Barátinkba és rokoninkba ineni haszon legyen,
Es azokba bizodalmat ember menit tegyen,
Itt minden ez példából tanúságot vegyen.
Es mi magától lehet, ahhoz hozzá nyúljon,
Hogy az jó  idő héjába tőle cl ne múljon ;
Mert tertínhetik, hogy gonosz Szerencse fújon,

15
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És károknak nagya örejá boruljon,
Végre oztannan bánattal megfúljon.
Bölcs mondásokat azért úgy hallgassonk :
A mi magonktól meglehet, azért más után ne fussonk. 
Megszereznik csak azért is hogy oztán nyughassonk, 
Es nagy békével házonknál lakhassonk.
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CXXVII.

AZ RÓKÁRÓL ÉS BAKKECSKÉRŐL.

Mikoron a lóka és a kecske megszomjuhoz- 
tak volna, egy luitba alászállának. Holott mi
koron jól ittanak volna, és a kecske nézne : 
honnet mehetne fel, monda neki a róka: Hal
lod-e, kecske, egy csep gondod is nincsen, mert 
ím mastan utat találtam rajta, hogy mindketten 
ezennel kimehetönk, mert teneked imigyen 
kell tenned, hogy emeld fel magadat az két 
elő lábaddal a kút falára, és nyakadat meghajt
ván az álladat tedd a melyedre, hogy az szar
vad felálljon ; én a szarvadról kiszököllem, és 
annakutánna tegedet kiviszlek. Kinek tanácsát 
mikoron a kecske megfogadta volna, a róka 
kiszököllék a kútból, és nagy öremébe a kút 
karéján idestova jár vala, semmit a kecskére 
nem gondolván. És mikoron a kecske őtet hiti
szegőnek mondaná, felele neki, és monda: Bi
zonyával mondom neked, te bakkecske, hogy

15*



ha anni eszed volna elmédbe, menni szőr az 
álladón vagyon, aggyig a kútba alá nem szál
lottál volna, mígnem meggondoltad volna, mint 
onnét fel kellene jöned.

ÉRTELME.

Bölcsnek mindennek úgy kell emberkedni,
És elébb (ha valamit kezd) azon eszeskedni, 
Hogy végét meglássa, mit fog cselekedni.
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CXXVIII.

AZ KAKASRÓL ÉS FOGOLYRÓL.

Kakasokat tart vala egy ember házánál; vön 
egy foglyot is, és azt is ugyanazonok kőzett 
kezdé tartani és hizlalni; azt a kakasok igen 
mardossák vala. Az fogoly kegyig magába igen 
biisolog vala, alítván, hogy arra míelnék azt 
neki, mivelhogy az önnen társaságitól elszaka
dott volna. De minekutánna látá, hogy a kaka
sok egymással vínának és egymást vagdalnák, 
elhagyá bánatját, és monda: Immár ennek- 
utánna nem annira bánom az énrajtam lőttet: 
nem csoda ha engemet bántottanak, kik még 
ömagoknak sem kedveznek, hanem egymást 
vagdalják.

ÉRTELME.

Idegen népek között eszesíl ki akar tenni,
Azoktól az bosszúságot könnyebben kell venni,
Kik az önnen feleknek is nem akarnak kedvezni.
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cxxix.

AZ KERKEDÉKEN EMBERRŐL.

Mikoron egy ember sok földet járt volna, 
végre haza jeve, és kezde sokakat beszélleni, 
kiket ö embermódra is úgy mint hős cseleke
dett volna az kivil való tartományokba. A többi 
közzött azt is kezdé prédikálni, hogy a Ródbe- 
lieket szökésbe mind meghalladta volna, és ezt 
ö ugyanazonokkal megbizonítaná, kik szemek
kel látták volna. Vala ott egy Ródbeli, és monda 
neki: Ha igazat)- mondasz, bizoníts meg aval, 
hogy szökjél meg énvelem is : mi szikség erre 
egyeb bizonságot hoznod.

ÉRTELME.

Kit közel érhetni, nem kell arra bizonság,
De hogy utat találhatna az áldott hazugság, 
Messze mutat bizonságért a gonosz hitvánság.
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cxxx.

AZ EMBERRŐL, KI APOLLÓT KÉSER- 
GETI VALA.

Egy hitván ember kósérti vala az jevendö- 
mondó Apolló istent Delphos szigetbe, és tart 
vala markába egy eleven verebet. Mikoron 
azért a helyre ment volna, hol Apolló a felele
tet teszi vala, ő is megkérdé: mi volna az ő 
kezébe ? és ha élő állat avagy megholt volna ? 
azt gondolván magába, hogy ha holtnak mon
daná, elevenen adná elő, és ha elevennek mon
dotta volna, tehát markába megszorítaná, és 
halva mutatná meg neki. De az isten a gonosz 
embernek ravaszságát megösmervén, monda 
neki: Hallod-e, nálad vagyon mind életinek 
mind halálának hatalma, azért add elő vagy 
elevenen, vagy halva akarod.
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ÉRTELME.

Istenek titkokat mindeneket jó l tudnak, 
Azért nem jól teszik, kik velek csúfolódnak, 
Mert csalárdok kenlek héjába forgolódnak.
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OXXXI.

EGY ASSZONRÓL ÉS AZ 0  TYÚKJÁRÓL.

Vala egy asszonnakegy tyúkja, ki minden
napon egyet tóik vala. Azon való (Íremébe az 
asszon kezdé az tyúkot igen jól tartani, alítván 
magába, hogy többet tojnék, ha többet adna 
enni; és mikoron a tyúk meghízott volna, nem 
foga egyet is oztán tojni.

ÉRTELME.

Ki meghízik ez világi nagy sok kazdagsággal,
Nem cselekedik mint azelőtt olyan igazsággal,
És az ö mielkedeti lesznek kevesebb jószággal-
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CXXXII.

AZ EMBERRŐL MELYET AZ EB MEG
MART VALA.

Mikoron egy embert az eb megmart volna, 
mindeneket eljár vala, és kéri vala, hogy ötét 
meggyógyítanák. És egy más ember, mikoron 
megösmerte volna hogy ebharapás volna raj
ta, monda neki: Hallod-e ember (iigy mond), 
ha meg akarsz vigaszni, végy egy folt kenye
ret, és vérezd meg a sebnek vérével; annak- 
utánna azt adja^ az ebnek, ki megmart tege- 
det. Amaz nevete, és monda neki: Ha én azt 
mielném, méltó lennék hogy ez marásnak 
utánna meni eb vagyon, mindenik hozzám 
marna.

ÉRTELME.

Ez példa ad mindennek itt oly tanúságot,
H ogy ki gonosz, magába vészén akkor bátorságot, 
Mikor emberek tesznek vele hálálatosságot.
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CXXXIII.

AZ VIDRÁRÓL, KI ŐMAGÁNAK TESTÉI’ 
ELSZAKASZTJA.

Az vidra az több négylábú oktalan állatok 
között az vízbe is szokott lakni és maradni; az 
nevezetes testét igen hasznosnak mondják or
vosságba; és mikoron látja, hogy kergetik ötét, 
és el nem szaladhat, önnenmaga elszakasztja 
magának az olyan testét (mert tudja hogy azért 
kergetik), és azoknak veti, kik utánna vannak, 
és olyan módon menekedik meg az haláltól.

ÉRTELME.

Bölcs ember haláltól hogy megszabaduljon,
Es kétséges életi neki megforduljon,
Akármi kárvallással is semmit ne gondoljon.
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EGY JEVEND ŐMONDÓRÓL.

II vala az vásár közepeit egy jevendőmondó 
ember; hozzá gyílnek vala, és mindennek mond 
vala valamit, kinek mind az ö mivolta szerint. 
Azonközbe hírt hozának neki, hogy házát fel
törték volna, és minden marháját elvitték vol
na; melyet mikoron hallott volna, felszökék, és 
nagy zúgva és óhajtva megyen vala haza Me
lyet mikoron egy neminemi más ember látott 
volna hogy futna, monda neki: E te bátya, 
nám mindennek megmondod vala mi rejá je- 
vendö volna: hogy nem mondottad magadnak 
is meg, hogy ma feltörik házadat, és marhádat 
mind elviszik?

ÉRTELME.

Ez példa magát oly emberre forgatja,
Ki inás ember dolgát mindenkor liarogatja, 
lis az önnen dolgát jó l soha nem igazgatja.

CXXXIV.
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cxxxv.

AZ SZAMÁRRÓL ÉS FARKASRÓL.

Mikoron a szamárnak egy tövisk gyakott 
volna az lábába, sántái vala vele ; és inikoron 
az farkast előltalálta volna, monda neki: Ó 
én szerelmes barátom farkas, meg kell halnom 
az nagy fájdalomnak miatta, és avagy neked, 
avagy egyeb vadaknak és madaraknak étke 
leendő vagyok. Azért minekelőtte ez világból 
kimúlom, egyet kérek tetőled: hogy vedd ki 
lábamból az tövisket, hogy ne haljak meg ilyen 
szertelen kénnal. A  farkas, mikoron mondását 
tötte volna, a szamár az ő patkós lábával úgy 
rugá őtet, hogy mind szeme szája megtörék, és 
fogai kihullának, őmaga kegyig azonközbe el- 
futamék. Mikoron azután sok idével eszébe 
szedte volna magát a farkas, monda, a mit 
mondhata: Ö Jupiter isten! bizon bínem sze
rint vallám ezt, mert én házi barmoknak ésju- 
hoknak mészárossá leven, barbélylyá töttem 
vala magamat.
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ERTELME.

Úgy jár az ki önnen mesterségét elhagyja, 
És mészáros lévén, magát barbélságra adja, 
H ogy mindenek nevetségét magára fogadja.
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CXXXVT.

AZ MADARÁSZRÓL ÉS RIGÓRÓL.

Megvetette vala hálóját a madarász, hogy 
madarakat fogna; melyet mikoron az rigó meg
látott volna, kórdé : Mit míelne? Amaz azt fe
leié, hogy várast iltetne és éppítene; és tovább 
mene onnét. Az rigó elhivé az madarász beszé
dét, és mikoron az eledelre ment volna, mely 
vala az hálóba becsinálva, megfogaték; hogy 
kegyig az ember oda futamék, monda neki az 
rigó : Hogyha te ilyen várast iltetsz, nem hi
szem hogy sok iffiak szálljanak rejfi lakóvul.

ÉRTELME.

Az fejedelmeknek ő méltatlanságok,
Nagy sok várasoknak lesznek pusztaságok,
Mert ott távol vannak minden igazságok.

16*
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cxxxvn.

AZ ÚTONMENŐ EMBERRŐL, KI EGY 
ZACSKÓT TALÁLT VALA.

Az útonjáró ember, mikoron hosszú utat 
ment volna, fogadást tön, hogy ha valamit az 
utón lelne, annak felét Jupiter istennek adná. 
Annakutánna nem sok idővel talála egy zacs
kót, mely mondolával és pálmagimelcscsel tele 
vala; azért az pálmagimelcsnek a felit és az 
mondolának a belit mind megevé ; az magvát 
kegyig az pálmának és az héját az mondolának 
vivé az oltárra, és monda Jupiternek: Ne meg 
Jupiter, mit neked Ígértem, ím mind kilsö ré
sze s mind belső itt vagyon.

ÉRTELME.

Az fösve'n (ha lehetne) rae'g istent is megcsalná,
És mind fogadását, hitit, jó l el hátra hadná,
Hogy csak az ő hasznát bővebben megkapná.
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CXXXVIII.

AZ GYERMEKRŐL ÉS ANYJÁRÓL.

Egy gyermek, ki az oskolába jár vala, ello- 
pá eccer az társa tábláját, kire ábécét szoktak 
vala írni, és aclá anyjának. Az anyja nem feddé 
meg érte, és mind naponként többeket és na
gyobbakat lop vala. Végre mikoron nagygyá 
lőtt volna, ugyan nagyokat is kezde lopni, és 
megfogák ötét a bírák, és halálra itélék. Miko
ron kegyig ötét a kénnak helyére vinnék, és az 
anyja utánna menne és jajgatna, kére a porosz
lókat, kik ötét viszik vala, hogy hadnának neki 
valamit az ő anyjának filébe súgni; melyet mi
koron őneki megengedtenek volna, és az anyja 
is sietetességgel hozzá hajlott volna, hogy meg
hallaná mit mondana neki, amaz az anyja fiiét 
mindjárást elharapá; és mikoron ezért ötét 
igen bintetnék, és mondanák neki, hogy nem 
csak lopó volna, hanem szégyentelen is az ö 
szilejéhez, monda : Ez oka az én veszedelmem
nek, mert ha engemet akor megvert volna, mi



koron előszer az táblát ellopám, annakutánna 
továbbá lopni nem mertem volna, és mastan ez 
lcénra nem mennék.

í
ÉRTELME.

Eleit veszi dolgának ezen, ki akar cselekedni,
Azért gyermeknek első binét el nem kell engedni, 
Mert az bínt megszokja, ha azt el fogod szenvedni.

-*«* 186



187

C X XX IX.

AZ PÁSZTORRÓL, KI HAJÓSSÁ LŐTT 
VALA.

Egy pásztor, ki az tenger mellett csordát őriz 
vala, és látná, hogy az tenger nagy csendesz 
volna, kevánkozék oda az tengerre, hogy ő is 
rajta járna és marhát hordozna. Annakokaért 
eladá minden barmait, és elindula egy kötö- 
lékkel. Mikoron kegyig mennének az tenge
ren, nagy vész támada, úgyannira hogy az ha
jóból minden terheket kihánnának, és az ö kö- 
tölékét is kiveték. Végre mikoron teljességgel 
megcsendeszedett volna, és a partra jutottanak 
volna, monda a pásztor : Amint látom, azt 
akarná a tenger, hogy ismét kötölékkel indul
nának rejá.

ÉRTELM E.

Bolondnak gyakorta kár fiiét felnyitja,
És hogy eszén legyen öt arra tanítja,
És az ö bolondságát eszességre fordítja.



188

CXL.

EGY IFFIŰRÓL ÉS AZ OROSZLÁNRÓL.

Vala egy vén embernek egy iffiú fia, ki el
méje szerint nemes vala, és vadászó ebeknek 
szeretője. Ezt az atyja látá álmába, liogy egy 
oroszlán megölné; igen megiede rajta, és ied- 
tébe felserkene. Es hogy valamikoron az álom 
be ne teljesednék, csináltata a fiának egy igen 
szép kies házat, kibe mindenféle vadakat meg- 
irata, és az fiát abba tartja és őrizi vala; és 
mikoron azt a. fia nehezen szenvedné, eccer 
közelében állapék az oroszlánhoz, kit a falon 
megirtanak vala, és monda neki: Ó te kegyet
len vad, te vagy oka annak, hogy én itt tarta
tom mintegy temlecbe! és mikoron ezt mon
daná, hozzá ite kezével az oroszlánhoz, akar
ván szemét neki kitolni; és egy szegbe, kit ott 
lenni nem látott vala, megsérté az kezét úgy- 
annira, hogy megdagada neki, és megevesedék, 
végre hideg fogá lelni, és meghala.
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ÉRTELME.

Nagy dolog mi legyen ez világ állapatja,
H ogy mit a csillag hoz, el nem múlathatja,
Sem az halált, ki neki jedzetett, nem változ

tathatja.
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CXLI.

AZ KESELYRŐL ÉS RÓKÁRÓL.

Az kesely és az róka megbarátkozának egy
mással, és elvégezek köziek, hogy együtt lak
nának; annakokaért az kesely egy magas fán 
fészkét megralcá, és ottkölte. Az róka is ugyan
azon fa alatt megfiazék; és mikoron eccer a 
róka kiment volna Ilkából, az kesely oda mé
né, és az róka fiait elragadá, és fiainak megadá 
enni. Ezt mikoron a róka megtudta volna, igen 
szomorkodék.rajta; de bosszút nem állhat va
la, miérthogy ö szárnyon nem kergethetné a 
keselyt, hanem nagy sok gonosz átkot szitkot 
monda utánna, és megbomola az barátság. Tör- 
tínék kegyig hogy ott az közel való mezőkbe 
kecskéket áldoznának, és égetnének ; mely ál
dozatból az keselyű felkapa egy folt húst mind 
szenestől, és vivé az fiainak; és mikoron nagy 
szél fúna, és az fészek asszu volna, felgyólada, 
és miérthogy az kesely fiainak szárnyai nem 
valának, el nem repíthetnek vala, hanem leesé-
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nek a földre: ott áll vala a róka, és mind meg- 
evé őket.

ÉRTELM E.

Pokol dolog ki barátját megcsalja,
Mert annak keseriseget az e'g is meghallja,
És me'g istentől is bintetését vallja.
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CXLIl.

AZ KESELYRŐL ÉS AZ GANEJHAJTÓ 
BOGÁRRÓL.

A kesely kerget vala egy nyulat, és mikoron 
sohult semmi segétsége nem volna, és nem ta
lálna helyet, hol magát elrejtené, találkozók az 
bogárra, mely azganejt szokta az úton hajtani: 
attól kezde segétséget kérni, kinek fogadá az 
bogár, hogy minden segétséggel akarna lenni 
neki, és ö ótalma alá venné ötét. Annakutánna 
mikoron látná a bogár, hogy az kesely az 
nyúlhoz közelítene, kezdé ötét kérni, hogy az 
ö szolgáját az nyulat ne bántaná neki; az ke
sely kegyig megutálá a bogárnak alávaló és ki
csin voltát, és ugyan előtte megszaggatá az 
nyulat, és megevé. Az bogár el nem feledke- 
zék ez bosszúról, hanem mindaggyig ólálkodék 
az kesely után, mígnem megtudá, hol tojott 
volna; oda repíle, és az ö monyait egyenként 
mind kihengergeti vala az fészekből, mikor 
az kesely ott nem volna. Ezen igen megbosz-



szonkodék a kesely, kezde Jupiternek pana
szolni (mert ugyanis ö madara az), hogy lak
hatatlan volna ez földnek színjén az bogár mi
att; Jupiter azt hagyá neki, hogy semmit ne 
gondolna az bogárral: ennekutánna tojnék az 
ö kebelébe, és ott békével megmaradhatna. Mi
koron azért a kesely oda tojott volna, az bogár 
titkon egy gömbeli ganejt boesáta kebelébe 
Jupiternek, melyet mikoron ki akart volna on
nét vetni és taszítani Jupiter, a kesely monyát 
is kitaszítá, nem akaratjával, vele egyetembe. 
És mondják, hogy ennekokaért a keselyű soha 
nem tóik akkor, mikor ezféle bogaraknak já 
rások vagyon.

ÉRTELME.

Senkinek senkit meg nem kell utálni,
Ha attól kárával nem akar megválni,
Mert akarmely kicsin is, bosszút keván állni.
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CXLIII.

AZ KURTA RÓKÁRÓL.'

Mikoron az róka az tőrből farka-szakadva 
menekedett volna meg, mondliatatlan igen szé- 
gyenli vala, és gondolá azt az álnakságot, hogy 
a több rókáknak is tanácsul adná, hogy azok 
is kurtán járnának, és oztán nem pironkodnék 
egyedil. Annakokaért egybe gyíté a sok rókák
nak seregit, és kezde nekik arról szólni, mint 
jobban tudja vala ; és mikoron azt sokáig be- 
széllené, monda egy agostyán róka neki: hal
lod-e barátom (úgy mond), ha igen jó dolog az, 
a kit mondasz, élj temmagad vele, ne taná- 
csozz egyebeket rejá.

ÉRTELME.

Vannak kik szín alatt szerelmet mutatnak,
De mi nekik hasznos, mást arra oktatnak,
Azért az eszestől ők megutáltatnak.
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CXLIV.

AZ RÓKÁRÓL ÉS CSIPKÉRŐL.

Kergetik vala a rókát, és mikoron felfutna 
egy sevínyen, kapa egy csipkéhez, mely az ö 
tenyerit igen megsérté és általgyaká, és monda 
neki: Hogy engemet megsegítenél, azért futa- 
mám hozzád, és ime nagyobben sértél meg en
gemet. Kinek monda az csipke : Vaj nem az az 
oka, róka; mert engemet is meg akarsz vala 
csalni olyan módon, mint szoktál egyebeket.

ÉRTELM E.

Attól ki ártani szokott természeti szerint, 
Segétséget kérni, nem leszen okosság szerint, 
Hagyjuk el azért az gono szt gonoszsága szerint.

17*
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CXLV.

AZ RÓKÁRÓL ÉS VADÁSZOKRÓL.

Az rókát mikoron az vadászok kergetnék, 
törtínet szerint találkozók egy favágó emberre; 
annak kezde nagy erössen könyergeni, hogy 
ötét elrejtené. Amaz egy bajlakot mutata neki, 
hogy oda menne, és ott megnevekedhetnék. Mi
koron az róka ott elrejtezett volna, oda jutának 
az vadászok, kezdék az embert kérdeni: ha az 
rókát látta volna? Az ember az rókát meg nem 
mondá, hogy ott vagyon, hanem azt mondá, 
hogy nem látta, de ujjával az helyre mutat va
la, hol a róka ellappant vala. Ezt az vadászok 
eszekbe nem vevék, hanem elmenének. Hogy 
az róka megérté az vadászok elmenetit, ö is el 
kezde onnét lassan menni; melyet mikoron az 
ember látna, szidalmazza vala ötét, hogy min
den hálaadás nekil menne e l ; és nám ö volna 
az ember, ki megmentette volna ötét haláltól. 
Monda neki az róka: Hillod-e, barátom, hogy
ha az kezed és cselekedeted beszédedhez ha



sonlatosok lesznek vala , méltánvaló hálákat 
adnék neked.

ÉRTELME.

Bátor a gonosz ember jó t  sokat fogadjon,
De aze'rt nem teheti hogy abban maradjon,
És hogy más embernek valami jó t  adjon.

197 «*r-
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AZ EMBERRŐL ÉS FAKÉPRŐL.

Egy neminemi embernek vala házába egy 
faképe, melyet isten gyanánt imád vala; és kö- 
nyereg vala neki, hogy valami jót tenne 
vele. De még inkább imádkozik vala neki, 
annál inkább napról napra elszegéníl vala. 
Végre megbúsula, az lábát kapá neki, és 
kezdé úgy az falhoz verni a fejét; mely 
mikoron megtörött volna, nagy sok aran 
forint hulla ki felőle. Felszedé azt az ember, 
és monda neki: Soha nem hiszem, hogy te igen 
gonosz ember ne légy és hitetlen, mert míg 
tisztelélek és imádálak, semmi jót nem töl ve
lem, mastan kegyig hogy jól megbintetélek, 
minden jóval szeretél.

ÉRTELME.

Embernek gonosznak mindennek szokása,
Hogy ha mikoron leszen jó  adakozása,
Erével kell hogy legyen annak meghozása.

CXLVI.
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CXLVII.

AZ KESELYRŐL ÉS EMBERRŐL.

Fogott vala egy ember egy keselyt, melynek 
mikor tallait kiszaggatta volna, az tikok kö
zött tartja vala ötét. Törtínék, hogy más ember 
megvenné azt a keselyt tőle, és meghadná neki 
nőni az ö szárnyait; melyek mikoron megnőt
tek volna neki, felrepille, foga egy nyulat, és 
azthozáazögazdájának. Mely dolgot mikorona 
ravasz látott volna, monda az embernek: Lás
sad hogy ez madarat úgy tarts házadnál, hogy 
temmagadat is körme közibe ne vegyen, mint 
az nyulat. Annakutánna az ember ismeg ki • 
szaggatá az ő szárnyait.

ÉRTELME.

Jókat mindenkor jóval kell illetni,
Viszontag gonoszokat el kell távoztatni.
És lakásonkat gyorson változtatni.
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cxLvni.

AZ SZÁNTÓ EMBERRŐL.

Egy szántó ember halálra betegíle. És mi
koron kevánná hogy az ö fiai is tudósok len
nének az szőlőkerttel való bánásba, előhivá 
őket, és monda nekik: Én szerelmes fiaim, ím 
én kimúlom ez világból; ennekem valami jó 
szágom vagyon, mind ez szőlőbe vagyon liely- 
heztetve: azért ne hagyjátok elpusztúlni, ha
nem míeljétek jól, és hasznát veszitek. Amazok 
azt alíták, hogy. valami kincset ásott volna el 
az szőlőbe, és kapákat vönek, jól megásák az 
szőlőt, és semmit nem találnak; demaga an
nakutánna az szőlő sokat terme, és őket kaz- 
daggá tévé.

ÉRTELMŰ.

Ez példa embernek nyilván megjelenti,
H ogy a szinetlen való munka hasznát el nem ejti, 
De az földből lassan-lassan az kincset kifejti.



201

CXLIX.

AZ EGY HALÁSZRÓL.

Egy ember nem tanulta vala még meg az 
halászást. Mene az víz mellé, kezcle ott az ha
laknak sípolni, alítván, hogy az sípszóra kijő- 
nének; de mikoron látná, hogy semmi nem 
kelne dolgába, elhagyá sípját, és ugyan hálóval 
foga halászni. Es mikoron sok halakat fogott 
volna, és szöknének az hálóba, monda nékik: 
0  szegén nyavalyás lelkes állatok, mikoron sí- 
polék, akkor nem akarátok táncolni: immár 
en is nem sípolok, hanem szenet rakok, és bár- 
dolok.

ÉRTELME.

Mindenek jó l lesznek, ha alkolmas idején lesznek, 
Mikor eszesíl tesznek, dicséretet vesznek,
Ha bolondok nem lesznek, olyan módon tebznek.
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CL.

AZ HALÁSZOKRÓL.

Elmenének egynehány halászok hal fogni; 
és mikoron semmit nem foghattanak volna, 
kezdenek bánkódva haza fele menni hajójok- 
kal. És mikoron mennének, azonközbe egy hal 
az másikat kergetvén, törtínet szerint a hajóba 
beszököllék; megörílnek rajta az halászok, be- 
vivék az várasba, és nagy pénzen adák el.

ÉRTELME.

A z mit ember akar, nem mindenkor lehet,
Es néha az Szerencse kéjén nagyobb hasznot tehet, 
Hogynemmint emberi okosság őmagának vehet.
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CLI.

AZ EMBERRŐL, KI BETEG ÉS SZEGÉN 
VALA.

Mikoron egy szegény ember megbetegílt 
volna, fogadást tön az isteneknek, hogy csak 
meggyógyítanák ötét, száz ökrét áldozna ne
kik ; melyet az istenek meg akarának késér
teni, és megadák neki egészségét. És miko
ron nem ;volna honnet fogadásának eleget 
tenni, miérthogy szegény vala: szedegete száz 
ökörcsontot, és azt az istenek oltárára tevén, 
monda: lm megadom nektek a mit fogadtam. 
Ezért mikoron az istenek bosszút akartak vol
na állani, megjelenének álmába neki, és mon
dának : Menj el a tengernek partja mellé, és 
ott egy felfele való helyen találsz sok aranyat. 
Felserkene álmából, elindula, és mikoron az 
úton menne, tolvajok találkozának rejá, és ötét 
megfogák.
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ERTELME.

Hazugnak hazugsága mélyebb az tengernél, 
Azért nincsen poklabb az hazug embernél, 
Mert isten és ember semmi a gonosz ledérnél.
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CLII.

AZ HALÁSZOKRÓL.

Halásznak vala az halászok. És mikoron az 
hálót nagy nehezen vonnák, alítják vala, hogy 
sok hal volna benne ; és mikoron a partra vo- 
nák, láták: hát egy nagy kö és valami keves 
halacskák vannak benne, és igen kezdenek 
szomorkodni. Monda kegyig egy közzílek: Hall
játok- e barátim, ezen semmit ne bánkódjatok, 
mert az vigaszságnak húga a szomorúság.

ÉRTELME.

Valaki az emberi dologról megemlekezik,
És arról, mi legyen ez világ, el nem feledkezik, 
Jó és gonosz szerencsével egyaránt felekezik.

18
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CLHL
*•

AZ VÉN EMBERRŐL, KI HALALAT KE- 
VÁNJA VALA.

Egy ember, ki hátán fát szokott vala hor
dani, mikoron igen megvénhedett és fárradott 
volna, egy nagy kötés fa alatt, kit fel nem 
emelhet vala, kezdé hínia és kevánni az Halált, 
hogy ötét bátor elvinné, és ez világból kivé
gezné. Azonközbe mikoron ezt mondaná, meg- 
álla előtte az Halál, és monda neki: Miért hi- 
vál engemet? És monda neki: Azért, hogy imez 
kötés fát hátamra adnád.

ÉRTELME.

Ember hogy meg akar halni, akarhogy fogadja, 
De ha az Halál eljő, bizon megtagadja,
És azon fogja kérni, hogy ötét elhagyja.
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CLIV. 

KÉT EMBERRŐL, KIK EGYMÁSSAL EL- 
LENKEDNEK VALA.

Valának ketten emberek egy hajóba, kik 
egymást igen gyilelik vala. És mikoron men
nének az tengeren, miérthogy ellenségesek va
lának egybe, az egyik a hajónak utolsó részé
be, másik az első részébe ilnek vala. És miko
ron az tengeren nagy vész támadott volna, az 
ki a hajónak az első részébe il vala, kérdé a 
hajósmestert: melyik része merílne hamarébb 
el az hajónak? Mikoron az dolog oztán arra 
jutna, monda a hajós, hogy az utolsó része ; és 
monda: Immáran semmit nem gondolok az ha
lállal, mert elébb meglátom az én ellenségem
nek halálát.

ÉRTELME.

Ember az bosszuállást oly igen kevánja,
H ogy nagy sokszor halálát érette nem szánja, 
De bolondság ki magát ilyen igen hányja.18*
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CLV.

AZ GYERMEKRŐL É6 SZERENCSÉRŐL.

Mikoron egy gyermek alunnék egy kútnak az 
karéja mellett, hozzá mene az Szerencse, fel- 
költé ötét, és monda neki : Kelj fel, és menj el 
hamar innét, mert ha csak egyet fordulandasz, 
a kútba esel ottan, és annakutánna nem a te 
tudatlan voltodat, hanem engemet kezdesz 
vádolni és feddeni.

ÉRTELME.

Gyakorta bínen jő  emberre oly fereferencse, 
Kibe egy szálnira sem bínes a szegén Szerencse: 
Azért önenmagát ki mind megtekintse.
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CLVI.

AZ EGEREKRŐL ÉS MACSKÁRÓL.

Laknak vala egy embernek házába nagy 
sok egerek. És meglátá egy macska, oda mene, 
és hol egyiket hol másikat megfogja és meg
eszi vala. Mikoron az egerek eszekbe vötték 
volna, hogy egyenként mind elfogyatná őket, 
egybegyilének, és tanácsot tartának, hogy an
nál tovább ott alatt ne laknának, hanem ottfen 
a pallásba, hova az macska nem mehet vala. 
Ezt hogy megösmeré az macska, ő is hozzá 
gondola, holttá tévé magát, és lábait elnyútá; 
és mikoron ezt az egereknek egyik meglátta 
volna, onnét felil monda neki: Hallod-e bará
tom, tudjad bizonyával, ha tudnám hogy fúvó 
vagy is, alá nem mennék azért hozzád.

ÉRTELME.

Mint az feketét ember nehezen fejérit!,
Ugyan az bölcs, kinek orrát eccer kár tekeríti: 
Azl: az hazudozó mászszor hálóra nehezen keríti.
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CLvn.

AZ MAJOMRÓL ÉS RÓKÁRÓL.

Gyileközetet töttenek vala egy időbe az va
dak, kik kőzett mikoron az majom igen ékessen 
táncot nyomott volna, megcsodálkozának raj
ta, és királylyá tevék ötét. Melyet mikoron az 
róka látott volna, igen megbosszúla, és vivé 
ötét egy verem felire, hol tört vetettek vala, és 
monda neki: Itt igen nagy kincs vagyon, mely 
senkit nem egyebet, hanem (még ugyan törvén 
szerint is) királt illet; azért míg egyebek elvi
szik, menj alá, és vedd ki. Az majom megfo- 
gadá a róka szavát, és az tőrbe beesék; de mi
koron feddené az rókát, monda neki az róka: t '
Úgy kell neked, mert mikoron az Szerencse 
felemelt volna mindennekfelette , azt alítod 
vala, hogy méltó voltál rejá, és nem az Szeren
cse jóvolta míelte volna azt veled-
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ÉRTELME.

Ki magát vakmerőil jeles dologba foglalja,
Az olyan vakmerőil dolgának veszedelmét vallja, 
Oztán ötét az jó  társaság neveti és csodálja.
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CLvm.

AZ KOVÁCSRÓL ÉS EBRŐL.

Vala egy kovácsnak egy ebe, mely mikoron 
ö az vasát verné az pörölylyel, mindenkoron 
aloszik vala; és mihelyen az ételhez il vala az 
kovács, felkelvén farkkal csavar vala neki, és 
eszik vala az asztal alatt, a mit kaphat vala. 
Melyet mikoron az kovács eszébe vött volna, 
eccer elövonítá ötét, alkolmason megitegeté, és 
monda neki: Mikoron én dolgot teszek, akko
ron aluszsz, mikoron kegyig az fogamat moz
gatom, tehát felkelsz, és farkkal csavarsz 
nekem.

ÉRTELME.

Olyan ebet kell adni az liivolkodóknak,
Más ember verítékéből magokat táplálóknak,
Es mukálódókkal nem mukálódónak.
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CLIX.

AZ ÖSZVÉRRŐL.

Az Öszvér mikoron sok árpát emésztett vol
na meg és kövérré lőtt volna, szök és tombol 
vala önnenmagába, mondván : Az én atyám ló 
vala, és futással hamarságos vala, én kegyig 
minden módon hasonlatos vagyok öhozzája. 
Egy keves idével annakutánna törtínék, hogy 
(szükség hozván) messze kelle futni, és hamar, 
mint legjobban lehetne. De mikoron nem fut
hatna, és erössen vágnák az sarkantyúval, és 
ustorral vernék, eszébe szedé magát, és mon
da : O, azt alítom vala, hogy az ló lejánya vol
nék, és iin mastan tudom hogy atyám szamár 
volt.

ÉRTELM E.

Bolondok jó  szerencse idején magokat elfelejtik,
Akor ösmerik oztán vétkeket, mikor azt elejtik,
És annakutánna fohászkodással nagygyal említik.
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CLX.

AZ EBRŐL ÉS FARKASRÓL.

Mikoron az eb az palotának ajtaja előtt alun- 
nék, oda mene az farkas, megkapá ötét hogy 
mindjárást megölné. Kinek monda az eb : Kér
lek, ne ölj meg engemet; nám ugyanis jól lá
tod, mely hitván én vagyok: ím ez napokba 
uramnak menyegzéje leszen, ott én jól lakván, 
meghízom, és annakutánna énvelem mint aka
rod, ugyan lakhatok Az farkas ez beszédeket 
elhivén, elbocsátá ötét. És annakutánna oda 
mene ismeg hozzá egynehán napnak utánna, 
kezdé arra inteni, hogy fogadásnak eleget ten
ne ; és monda neki az eb : Ha engemet inneg- 
tova az palota előtt találandasz, bátor egy szál 
menyegzőt se várjh, hanem égy meg mindjá
rást engemet.
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ERTELM E.

Az eszes embernek minden békét hagyjon, 
K i ellenség kezéből csak eccer kiszaladjon, 
Rá gondol azután, mint békével maradjon.
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CLXI.

AZ OROSZLÁNRÓL, KI AZ PARASZTEM
BER LEJÁNYÁT SZERETI VALA.

Szereti vala az oroszlán egy parasztember 
lejányát. Es mikoron magának kevánná, kéri 
vala az leján apját, hogy neki adná feleségül. 
Az parasztember az választ tévé, hogy ő sem
miképpen nem tenné azt, hogy az ö lejánya ok
talan állat felesége lenne. Ezen az oroszlán 
megharagvék, kezde pokolszemmel rejá nézni, 
és fogát csikorgatni. Megiede az ember, vál- 
toztatá beszédét, és monda neki, hogy öremest 
adná az ö lejányát, csak az fogait és körmeit 
elöszer el hadná metélni, mert az leján gyenge 
volna, és mikoron hozzá nyúlna, megijedne 
tőle. Megengedé ezt az oroszlán az nagy szere
lemnek miatta, és kezdé kérni az lejánt. Miko
ron azért látta volna az parasztember, hogy az 
oroszlánnak sem foga sem körme nem volna? 
kapá az ö nagy botát, és aval kezdé késérni a 
menyegzőbe.
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ÉRTELM E.

Minden ki őmagát ellenségére bízza, 
Leszen neki dolga (mint alítaná) vissza, 
És az tíz körméről ellensége lehúzza.

T O L D t RKGJ M. MF.S. I .  19
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CLXII.

AZ NŐSTÉN OROSZLÁNRÓL ÉS RÓKÁ
RÓL

Mikoron az róka gyakorta vetné szemére az 
nöstén oroszlánnak, hogy ö csak mindenkoron 
egyet szülne, monda eccer neki az oroszlán: 
Egyet szülök tat, de oroszlánt (úgymond)

ÉRTELME.

Az szépség állatoknak nem sok voltán á l l ;
Egy kis darab arany jobb sok darab fánál,
Mint i gy oroszlánt! sok rókafiúnál.
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AZ FARKASRÓL ÉS BÁRÁNRÓL

Egy nyavalyás kicsin bárány búdosóba esék. 
Melyet mikoron az farkas megtalált volna, nem 
akará mindjárást megenni valami ok nekil, ha
nem kezde okot hozzá keresni, és neki mon
dani : Te ennekem mindenkor csak bosszúsá
gomra járál, és nagy sokat töttél ellenem. Az 
bárány monda neki nagy fohászkodva: Hogy 
tehettem sokat ellened, ha csak minapon szi
lettem ez világra? Monda ismeg neki az far
kas : Az mezöt, hogy ott öttél, mind elpusztí
tottad nekem. Monda az bárány: Ha akartam 
volna, sem tehettem volna azt, mert még ne
kem fogam nincsen. Monda ismeg az farkas : 
Vizemet is megittad az kútfőből. Monda az bá
rány : Hogy ihattam meg, ha anyám tejénél még 
soha egyebet nem ittam? Végre felele az far
kas, és monda neki: Jóllehet én az te meséidet

CLXIII.

19*



meg nem fejthetem, de azért vacsorámat el 
nem hagyom. Megkapá azért ötét, és megevé.

É R T E L M E .

Igazságnak gonosznál semmi helye nincsen,
Azért ömagára minden úgy tekintsen,
Hogy minden gonoszt tőle jó  távol légy intsen.

•— 220 —
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KÉT KAKASRÓL, KIK EGYMÁSSAL 
VÍNAK VALA.

Két kakasok v ’nak vala azon, melyik lenne 
az tyúkoknak elöttek-járó ? És mikoron az 
egyik meggyőzte volna az másikat, a ki meg- 
gyözetett vala, szégyenletibe elrejtezék; a má
sik kegyig öremébe felröpille az háztetejébe, 
ott kezdé szárnyait csattogtatni, és énekelni, 
jelentvén, hogy ö nyerte volna az bajvivást. A- 
zonközbe oda jőve egy kesely, megkapá ötét, 
és megadá enni az ö fiainak. Melyet mikoron 
az más kakas látott volna, elöjeve, és kezde 
önnenmaga az tyúkok előtt nagy békével járni.

ÉRTELME.

Mindennek példa ez : ki magát elhiszi,
Hogy az az ö dolgát szégyenségre viszi,
Olykor meglessen kegyig, mikor ő nem hiszi.

CLXIV.
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CLXV. 

AZ SZARVASRÓL ÉS AZ Ő BORJÁRÓL.

Az szarvasborju mond vala az anyjának: 
lm menivel nagyobb vagy az ebeknél, és me- 
nire meghalladod futással is őket, és ha viadal
ra kelne is a dolog, szarvaddal azoknál erösb 
vagy ; azért, én jó anyám, mire félsz őly igen 
az ebektől ? Kinek monda az anyja mosolog- 
va: Jóllehet, szerető fiam, azok mind énnálam 
vannak az kiket mondasz, demaga mégis az 
ebek ugatását el nem szenvedhetem, hanem mi- 
helyen hallom, futamásra kell dolgomat vennem.

ÉRTELME.

Félénknél, hogy bátor legyen, nem fog semmi intés. 
És azféle beszéd nála leszen csak szóhintés, 
Megfutamtatja azért ötét csak egy kis legyintés.
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AZ MÉHRŐL ÉS JUPITERRŐL.

Az méh, ki az viasznak anyja, eccer miko
ron Jupiternek áldozatot tenne, lépesmózet vin 
neki, melyet Jupiter igen kedvele, és hagyá 
neki, hogy valamit tőle kérne, minden meg
lenne, és megadná neki. Kére azért az méh, 
és monda neki : Istenek között legnagyobb, 
Jupiter! adjad és engedjed ennekem te szol
gáló lejányodnak, hogy valaki az én méh- 
kaptáromhoz jő, hogy mézemet elvigye, ezt 
mihelyen fulánkommal illetem, haljon meg leg- 
ottan. Ezen Jupiter sok ideig gondolkodók, és 
mikoron emberi nemzet neki igen szerelmes 
volna, szánja vala ilyen kis féregtől megnyo
morítani engedni, de monda az méhnek: Ezen 
elégedjél meg, hogy valaki az te kaptáridhoz 
megyen mézedet elvenni, bátor megmarjad ötét, 
és fullákodat benne hagyjad; és ugyanazon 
Mákoddal életedet is elhagyjad. És teneked 
életed az fulákod legyen.

CLXVI.



224

ÉRTELME.

Gyakorta az gonosz ellenségnek, melyet kevánonk, 
Mimagonkra fordul, noha igen bánónk,
De ilyen az szerencse, héjába kit szánonk.
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CLXVII.

AZ LÉGYRŐL.

Egy légy, mikoron egy fazék hús közibe 
esett volna, és látná hogy meg kell fuladni az 
levébe, monda ömagába: lm annit öttem, annit 
ittam, aggyig feredtem, hogy méltán meghal
hatok immáran.

ÉRTELME.

Bölcshez illik mindenen hogy el ne eredjen,
Es kiről nem tehet, békével szenvedjen,
Eb jelenvaló szerencsének mindenkor engedjen.
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C Lxvm

EGY IFFIÚRÓL ÉS FECSKÉRŐL.

Mikoron egy torkos iffiú atyjának minden 
marháját megitta és fellakta volna, és egy kön- 
tesénél több nem volna, láta jó  idején egy fecs
két ; eladá mindjárást az egy köntesét is, alit- 
ván, hogy immáran nyár lenne. És mikoron 
annakutánna nagy hidegek lennének, és igen 
fáznék, láta ismeg egy fecskét, és monda nagy 
haraggal: Vaj átkozott madár, ki elvesztél en
gemet ! no nem hiszek mászszor neked.

ÉRTELME.

Minden dolgok kik ideje-korán nem lesznek, 
Embernek kárt és nyavalyát tesznek,
Eg sok ideig való maradást nem vesznek.
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AZ BETEGRŐL ÉS ORVOSDAKTORRÓL.

Kérdé az orvos az beteget: Mint volna? Am
az azt mondá neki, hogy verítezett volna; az or
vos azt mondá, bogy az igen jó  jel volna. Mász- 
szor is megkérdő az beteget, és monda neki az 
beteg, hogy felette igen fázott volna; azt is azt 
mondá az orvos hogy jó  jel volna. És mikoron 
harmadszor is kérdené, monda az beteg, hogy 
igen nehezen emésztett volna; ismeg azt mon
dá az orvos, hogy immáron meggyógyulna. Mi
koron kegyig kérdenék az beteget az önnen 
emberi: mint volna ? monda azoknak : Nagy 
sok jeleket mond az orvos meggyógyulásomra, 
demaga én az jegyekkel halok meg.

ÉRTELME.

Kik pohár után szólnak, el kell távoztatnonk,
Az szállást is velek gyorson változtatnonk,
Es mint hazurlozókat ugyan kárhoztatnonk

CLXIX.
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CLXX.

AZ FAVÁGÓ EMBERRŐL.

Fejszéjét egy favágó ember, mikoron a víz 
mellett járna, melyet Mercuriusnak szentelte- 
nek vala, bele ejté az vízbe. Mely dolgon igen 
megszomorodék, és óhajtván il vala az víz 
partján; megkeserílé azért ötét Mercurius? 
megjelenék neki, és megkérdé : mit sírna? és 
mikoron megmondotta volna, hoza elő egy 
aranyfejszét, megkérdé ha az volna? de ö azt 
mondá, hogy nem. Másodszor hoza egy ezist- 
fejszét elő, és azon is megkérdé : ha övé vol
na? azt is azt mondá, hogy nem. Végre elö- 
hozá az ö fejszéit, és mikoron csak azt mon' 
dotta volna övének, megösmeré Mercurius, 
hogy az ember jámbor volna, és mind az hár
mat neki adá. Mikoron azért társai közzé ment 
volna, megbeszélté nekik mint járt volna. 
Ugyanezent meg akará késérteni egy az ö tár
sai közzil; mene ugyanazon víz mellé, és fej
széjét nem ejté bele, hanem akaratjával bele



veté; kezde az parton sírnia, és mikoron Mer- 
curius az ö sírásának is okát megtudta volna, 
hozza egy aranfejszét elő nek i, és kérdé: ha 
az volna az ö fejszéje? Amaz azt mondá, 
hogy az volna. Mercurius azért megösmeré az 
ö álnakságát és szégyentelen voltát; sem az 
aranyat, sem az övét neki meg nem adá.

ÉRTELM ...

A z  istenek  m in d en k or já m b o ro n  k eserű n ek ,
É s az k i t 'g y ig y ü  ig a z , azon  k iin yeríln ek ,
Az hazugnak kegyig viaszahegedílnek.

229 w -
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CLXXI.

AZ NYULAKRÓL ÉS BÉKÁKRÓL.

Egybe gyilekezének az nyulak, kezdénelc 
egymásnak panaszolkodni az ö nyomorú vol
tokról, hogy őket mind emberek mind ebek és 
egyebféle állatok is halálig kergetnék, és hogy 
jobb volna nekik eccer meghalnik, hogynem- 
mint olyan nyomorúságba élnik; és elvégezélt 
magokba, h o g / mind egy nagy tóba szökdes- 
nének. Mikoron azért az tó mellé gyorson men
nének, megérzélc az békák, kik az tó partján 
valának, és mindjárást beszükdesének elöttek. 
Melyet mikoron egy nyúl, ki elöttek-járó vala, 
meglátott volna, monda nekik: Álljatok meg, 
mei't alegha meg nem kelletik változtatnonk 
akaratonkat; mert én látok amaz tiszta vízbe 
valami lelkes állatokat, kik félénkbek miná- 
lonknál.
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ÉRTELME.

Könyebb elszenvedni az nyavalyásságot,
Mikor máson látónk nagyobb nyomorúságot,
Hogy immár az hozna nekünk oly nagy vigaságot.

18*
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AZ KÍGYÓRÓL é s  a z  p a r a s z t e m b e r 
r ő l .

Egy parasztembernek háza előtt szokott vala 
egy kigyó lakni; melyet mikor a parasztember 
fia megbántott volna, oly igen megmará azt az 
k*gy(,)> hogy meg kelle bele halni. Kin az gyer
mek sziléi igen sirának és jajgatának ; az pa
rasztember kegyig megbusulván, fejszéjét ra- 
gadá, és mikor az kígyót meg akarná ölni, hoz
zá vágván nem találá az fejét, hanem az farkát 
elvágá,ésazkigyó elszalada. Végre az paraszt- 
ember ismeg békeséget akar vala a kígyóval 
szerezni, de az kigyó nem akara, hanem mon
da neki sivöltve egy kőszikla m egil: Az mit 
kevánsz, nem lehet semmiképpen, mert ha 
megbékélnénk is, és barátosok lennénk mint 
azelőtt: ha én az farkamra és te az fiad kopor
sójára tekintenél, ismeg ujjonnan megbomolna 
az barátság.

CLXXII.
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ÉRTELME.

Kígyó ha elvágott farkát megtekinti, 
A z a bosszúságot ismeg megemlíti, 
És haragját vele el-felemelíti.
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CLXXIII.

AZ TYÚKRÓL ÉS RÓKÁRÓL.

Mikoron az róka bement volna egy tyúkólba, 
és látna ott egy tyúkot hogy az fészken ilne és 
betegeskednék, megkérdé ötét, mint volna? Ki
nek az tyúk azt feleié: Sokkal jobban volnék 
(úgymond), én jó húgom, ha innét elmennél.

É R T E L M E .

Ellenségnek jelenvolta rettenetességes,
Távol volta viszontag örvendetességes,
És mikor azt nem látjuk, kellemetességes.
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CLXXIV.

EGY RÓKÁRÓL.

Lát vala az róka igen szép szölefejeket, tel
jeseket immáran, és megérteket. És mikoron 
igen kevánna azokba enni, és minden tudomá
nyát rejá vetette volna, mint azokhoz férkez
hetnék ; végre mikoron megösmeré hogy min
den igyekezeti héjába való volna, és kevánsá- 
gának eleget nem tehetne, erőmét bánatra for- 
dítá, és monda: Ez szölöfejek még meg nem 
értenek, hanem igen savanyúk és fogváalalók

É R T E L M E .

Okosnak mindennek ezt kell tartani'eszébe,
Hogy ha mit keván, és nem lehet kezébe,
Azt úgy tettesse, hogy nem akarja tenni tegzébe.
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CLXXV.

AZ GYERMEKRŐL ÉS SKORPIÓRÓL.

Sáska-fogni ment vala egy gyermek. És mi- 
korou egy skorpiót siska gyanánt akarna fel
venni, megüsmeré az skorpió az ö egyigyu vol
tát, és monda neki: Hallcd-e gyermek, vedd 
tovak-innet kezedet, ha meg nem akarsz halni 
és mindenestől elveszni.

ÉRTELME.

Tettét az oly ember igen ritkán bánja,
Es magának gonoszát solm nem kevánja,
Ki dolgainak magába minden részét meghányja.
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CLXXVI.

AZ VADÁSZRÓL ÉS FOGOLYRÓL.

Az vadász ember mikoron egy foglyot fogott 
volna, és azt meg akarná ölni, könyereg vala 
neki, hogy ötét elbocsátná, és meg ne ölné: 
melyet ha tenne, oly helyre igazítaná ötét, hogy 
sok foglyokat foghatna. Felele neki az ember, 
és monda: Annál inkább méltónak Ítéllek te- 
ged halálra, hogy az tennen feleidet el akarod 
árulni.

ÉRTELME.

Még az istenek is azt úgy hattíík lenni,
Hogy valaki barátin árulást akar tenni,
Annak bintetését messze nem hagyják vinni.
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c l x x v i l

AZ NYÚLRÓL ÉS TEKNŐSBÉKÁROL.

Teknösbékának az ö lábait megneveti vala 
az nyúl. Melyen az béka mosolodók, és monda 
neki : Ha velem megfutandasz, akoron ösmered 
meg nyilván, hogy gyorsabb vagyok náladnál. 
Kinek a nyúl monda: Bizonyával nem tudod 
te még minemüek legyenek az én lábaim az 
tutásba; de válaszszonk birót, ki nekönk célt 
tegyen és futásonkat megítélje. Választák azért 
biróvul az rókát; és mikoron célt tött volna ne
kik, a béka semmit nem nyugovók, mígnem a 
célhoz mene ; az nyúl kegyig bízván az ö lábai
nak gyorsaságába, elnyugovék, és mikoron ál
mából felserkent volna, kezde futni az cél fele 
mint jobban lehetne, és mikoron ott látná a 
békát, nagy pironkodással gyöztté hagyá magát.
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ÉRTELME.

Nagy dolgok meglesznek ha rá igyekezel, 
És szorgalmatoson ha rá emlekezel;
De fogsz kárt vallani ha elfeledkezel
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CLXXVIII.

AZ FÍZFÁRÓL ÉS FEJSZÉRŐL.

Mikoron az fejsze a fízfát vágná, ékeket csi- 
nála ugyanazon fízfából, és aval kezdé a fizet 
hasogatni. Mely dolgot mikoron a fiz raegös- 
mert volna, nagy jajgatással és óhajtással mon
da: Még sem annira bánnám az fejszét, ki en
gemet emberek kezével vág, mint bánom az 
ékeket, kik énbelőlem valók, és engemet haso
gatnak.

ÉRTELME.

Embernek az oly bosszúság legnehezebb leszen,
Az melyet őrajta önnen fele teszen,
És melyet oly barátjától, kitől nem várná, vészén.
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AZ KÉT ALMAFÁRÓL.

Vetekednek vala a punika almafa, és más 
almafa egymással, melyik volna másiknál sze bb 
És mikoron sok ideig vetekedtenek volna, vala 
közel hozzájok egy csipkebokor; ez mikoron 
hallotta volna hogy sok ideiglen nem osztoz
hatnának meg rajta, melyik volna szebb, oda 
mene, és monda nekik: Eleget feddettetek i- 
máran mindketten, elég szépek vattok, azért 
vegyetek véget eccer az feddésnek.

ÉRTELME.

Gyakorta kicsinek, kiket semminek gyanítnak,
És mint egy csipkét haszontalannak alítnak.
Főnépek kőzett fődolgot gyorson leszállítnak.

CLXXIX.
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CLXXX.

AZ VAKOND ÁGRÓL ÉS AZ Ő ANYJÁRÓL

Természet szerint vak állat az vakondag; 
azért mondják ötét vakondagnak is, hogy sem
mit nem lát. Ez eccer monda az anyjának : A- 
nya, igen nagy szagot érzek Egy keves vár
atva ismeg monda neki: Egy nagy magas ke
mencét is látok. Harmadszor ismeg: Hallom 
thogy az kovácsok igen zörgetik az pörölylyel 
vasat. Monda neki az anyja : Jöszte, én jó  lejá- 
nyom; amint én látom, nem csak szemed, de 
sem orrod, sem filed nincsen.

ÉRTELME.

K ik nagy kérkedésbe magokat foglalják, 
Eszekbe veszik emberek, őket megutálják,
Es csak egy kicsinben is eleiket találják.
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CLXXXI.

AZ DARÁZSOKRÓL, FOGLYOKRÓL, ÉS 
SZÁNTÓEMBERRŐL.

Eccer az darázsok és az foglyok megszom- 
juhozának. Menének egy szántóemberhez, an
nak kezdének könyörgeni, hogy inniok adna, 
és meglátná hogy ismeg lennének anni barát
sággal neki, mert az foglyok azt fogadják vala, 
hogy ök azt tennék, hogy az parasztember sző
lője béven teremne, és teljes fő szőlőket hozna, 
az darázsok kegyig, hogy kernyihlonganák az ő 
szőlőjét, és nem hadnák ellopni az orvoknak. 
Monda nekik az szántóember: Két ökreim van
nak, kik soha semmit nem fogadnak, sem Ígér
nek, de azért mindenkoron azt teszik mit én 
akarok; azért inkább azoknak akarom a vizet 
adni, hogynemmint nektek.

21*
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É R T E L M E .

Hazudozóknak szavát soha nem kell hinni, 
Es ha hozzád mennek kenyered megenni, 
Az élést elüttök felfele kell tenni.
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OLXXXII.

JUPITER ISTENRŐL.

Jupiter istennek menyegzéje vala. És hozzá 
gyilének minden lelkes állatok, és ki mind az 
kitől menire lehete, ajándékot vínek az ö me
nyegzőére. Az több állatok között eljeve az 
kigyó is, hozván rózsát szájába; melyet miko
ron Jupiternek bemutatott volna, monda neki 
Jupiter mindeneknek hallására: Jóllehet min
deneknek ajándokit örömest veszem, de a kí
gyótól azt semmiképpen nem teszem hogy 
ajándokát neki elvenném.

ÉRTELME.

Gonoszok ajándokit mind meg kell utálnonk,
Es azokat távol tőlünk hagyigálnonk,
Ha nem akarónk azoktól káronkkal megválnonk.
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CLX X X ffl.

AZ BALHÁRÓL.

Az balha mikoron egy embert igen csípne, 
és ötét az ember megkapta volna, és kérdené ki 
volna, ki az ötagait marná, monda neki az balha: 
En azféle lelkes állat vagyok, kinek természet 
szerint adatott az, hogy ilyen módon éljek; azért 
kérlek hogy ne ölj meg engemet, mert én, ha 
akarnám is, nem árthatnék sokat az embernek. 
Kinek az ember monda: Annál inkább meg 
kell neked halnod az én kezem miatt, mert sem 
gén, sem kévéssé nem kellene valakinek ár
tanod.

ÉRTELME.

Ez pdlda mindennek azt nyilván mondja,
És mint bínes bintessdk, arra vagyon gondja,
Kiesint vagy nagyot tött, de hogy az kdnra vongya.
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CLXXXIV.
f /

AZ BALHAROL ES EMBERRŐL.

Balha az ö szokása szerint kezde az embernek 
szárán szökdösni, és ötét erössen mardosni. Az 
ember megkapd ötét, és mikoron körme között 
meg akarná bintetni, elszalada az balha, és 
megmenté magát haláltól. Melyet mikoron az 
ember látott volna, báná igen, és felivölte Her
cules istenhez mondván : Ó Hercules, állatok
nak megtanítója és megehnítöje! mire nem se- 
gétél meg engemet az balha ellen ? Monda más 
ember, ki ott közel áll vala hozzá, neki: Mit 
szólasz, balgatag? tudod-e hogy az istenek csak 
nagy dolgokba és szikségesekbe mutatják meg 
az ö jelenvoltokat ?

ÉRTELME.

Tisztelvén féljék mindenek az istenségeket,
Es csak nagy dologba híják ö segétségeket, 
Aprólékkal ne bántsák ő szent felségeket
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EGY FÉRFIÚRÓL ÉS AZ 0  FELESÉGÉ
RŐL.

Tavaszidö vala, mikoron egy férfiú, kit gyer
mekségéül fogva nagy kedvére tartottanak 
vala fel, és meg kezdett vala öszílni, hogy meg- 
nöszék, és két feleséget vön magának, egyiket 
iftiat, és az másikat idést. És mikoron mind egy 
házba laknának, az asszon ki idés vala, akar
ván urát csak az ö szerelmére vonni, minden 
napon az fejébe néz vala, és az feketéjét az ö 
hajainak mind kiszaggatja vala lassan-lassan. 
Azonképpen az iffiú asszon is, hogy ötöle el ne 
idegenednél?, a mi fejér vala benne, azt ö is 
kiszaggatja vala; végre annira tépék nyivék, 
hogy kopaszon hagyák mindeneknek nevetsé
gére és szidalmára.

Nincsen jobb  tété ez földen v(ínségnek,
Mint ha magát nem adja az gyenyeriségnek,
Es békét hagy mindenestől asszonfeleségnek.

CLXXXV.
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AZ GÖRÖGÖK KÖZZÜL VALÓ BÖLCSEK 
NEK JELES MONDÁSI.

I.

PE R IA N D R I CORINTHII.

Mindeneknek kedvében légy.
Jé dolog az nyugodolom.
Az vakmerőség veszedelmes.
Mindenkor az gyönyörűségek halandók (mu- 

landók), az tiszteségek penighalhatatlanok. Az
az, az gyönyörűség elmúlik, az tiszteség meg
marad.

Barátidhoz, kik gonosz szerencsében (álla 
patban) ílnek, azon légy, azaz, meg ne vál
tozzál.

Az gonosz embernek marhája rút nyereség.
Valamit Ígérsz, megcselekedjed.
Az te szerencsétlenségedet eltitkoljad, hogy 

ellenségedet gyönyörűséggel ne illesd
Az igazsághoz ragaszkodjál.
Cselekedjed azt, melyek igazak.



Az eröszaktítelt gyűlöljed.
Fejedelmidnek engedj.
Az gyönyörűségben mértékletes légy.
Az esküístül távoly légy.
Az keresztyéni íletet kövesd.
Dicsirjed, az melyek tisztességessek.
Az vítkektül távuly légy.
Az jótétemínt visszaadjad.
Az könyörgöknek irgalmas légy.
Fiaidat tanítsad.
Bölcs embereknek nyájasságával élj.
Az háborúságot gyűlöljed 
Az jókat böcsületben tartsad.
Meghalld, melyek tereád tartoznak 
Az szidalmat (gyalázatot) eltávoztassaú. 
Ideinkoron felelj.
Azokat cselekedjed, az melyeket meg nem 

bánhatsz.
Senkire ne irégykedjél.
Szemeidet megmértékeljed (tartóztassad).
Az mi igaz, kövessed.
Az kik veled jól töttek, tiszteljed 
Reménségedet tápláljad (megtartsad).
Az patvarkodást gyűlöljed.
Nyájas légy.
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Mikor tévelygesz, tanácsodat megváltoztasd 
Az ré^i barátságot megőrizd (megtartsad). 
Mindenekhez adjad magadat.
Az békséges iletet kövessed.
Az fejedelmeket féljed.
Ne szólj kedvért.
Ne higyj az időnek.
Magadat el ne hagyjad.
Vénebbet megböcsülj 
Hazádért halált kívánj.
Akármi dolgon ne bánkódjál.
Szabad személyekből teremts gyermekeket. 
Reménlj mint halandó.
Kedvezz (engedj) mint halhatatlan. 
Dicsirettel ne vitessél fel (azaz ne hidd el 

magad.)
Az titok dolgot eltitkoljad.
Az mi nagy, engedj annak.
Alkolmatosságot várj 
Halandókrul gondoskodjál.
Haszonnal adakozzál.
Boszúságot elsőbb ne cselekedjél.
Az bánatot eltávoztassad.
Az holtat meg ne nevessed.
Barátiddal élj.
TOLDY RÉ G I M. M E S . I .  22
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Vítek nélkül adj tanácsot. 
Barátidot gyönyörködtesd.

EIVSDEM  PE R IA N D R I E X  AVSONIO.

Soha ne külömbözzen az haszon attul, azmi 
illendő (az tisztességtül.)

Azki inkább bódogabb (azaz marhásb,) in
kább szorgalmatosb.

Az halált kivánni gonosz, félni penig go- 
noszb.

Azmi szükséges (azaz szükségképpen meg 
kell lenni), örömest cselekedjed.

Sokaknak rettegése lévén, eltávoztasd hogy 
meg ne öljenek.

Ha az szerencse segéll (azaz jó  szerencsés 
vagy), sokakat eltávoztass.

Ha az szerencse dörög (azaz háborgásban 
vagyon), eltávoztasd, hogy el ne merülj. Azaz 
szerencsétlenségben kétségben ne essél.



BIA N TIS, E G R A E C A  COLLECTIONE.
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Az tükörben nízd megmagadat, es hogyha szép* 
nek tetszel, cselekedjed azmelyek az szépséget 
illetik. Ha rútnak, azmi hiba az orcádban va
gyon, azt erkölcsöknek szépségével fordíts meg.

Az istenrül gonoszul ne szólj, azmi penig 
leszen, arra figyelmezzél.

Sokakat hallj, keveset szólj ; elöszer érts 
meg, es annakutánna menj az cseleködetre.

Az kazdagságaért az méltatlan embert ne 
dicsérd.

Hitetéssel fogj meg (azaz hajts magadhoz 
mást), nem erővel.

Iffiuságodban szeléd erkölcsöt szerezz, vén- 
ségedben penig bölcseséget.

EIVSD EM  E X  AVSONIO.

Micsoda az jónak sommája (azaz legfü jó) ? 
az elme, mely magához igaznak tudója.

22 *



Embernek micsoda legnagyobb veszedelme ? 
egyedül csak más ember.

Kicsoda kazdag ? Azki semmit nem kíván
hat. Kicsoda szegény ? Azki fösvény.

Az asszonyállatoknak micsoda legszebb jegy- 
ruhájok? Az tiszta élet.

Mely az tiszta (asszonyállat)? Azki felöl 
az hír fél hazudni.

Micsoda cselekedeti az eszes embernek? 
Nem akarni ártani, mikor lehet is.

Micsoda tulajdona az bolondnak? Nem le
hetni (azaz ha nem lehet is) akarni ártani.
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PITT A C I M YTILEN AE.

Azmelyeket cselekedendő vagy, azokat an- 
nakelötte meg ne mondjad, mert megcsalattat- 
ván, megnevettetel.

Nálad letött marhát megadjad 
Barátidtul kicsin dologban megbántatván, 

elszenvedjed.
Barátodnak gonoszt ne mondj.
Ellenségedet ne véljed barátodnak.



Feleségeden uralkodjál.
Henyélő ne légy.
Azmelyeket cselekedel szüleidnek, azokat 

várjad fiaidtul.
Barátid közt ne légy bíró.
Ne vetélkedjél szüléiddel, ha igazat mon- 

dandasz is.
Ne viselj uraságot (azaz ne parancsolj) mi- 

nekelötte engedni tanulandasz.
Az szerencsétlent meg ne nevesd.
Nyelved elmídnek előtte ne járjon.
Azmelyek nem lehetnek, eltávoztasd hogy 

ne kívánjad.
Ne hamarkodjál szólni.
Az törvényeknek engedj.
Magadat ismerd.
Semmit felettébb ne (cselekedjél), azaz 

semmiben igen el ne menj.
Mindeneknek előtte az isteDt tiszteljed: 
Szüléidét böcsiiljed.
Örömest hallgass (mást).
Az gyönyörűséget megtartóztasd.
Az ellenközíst eloldjad (elhagyjad). 
Feleséget egyenlőből hozz.
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Mert ha kazdagokból hozandasz, urakat sze- 
rezsz magadnak, nem sógorokat
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EIVSDEM  E X  AVSONIO.

Szólni nem tudand az, azki hallgatni nem 
tudand.

(Egy) jótul inkább akarok javallatni (dicsir- 
tetni), hogynemmint sok gonoszoktul.

Az bolond irégykedik az kevély bódogokra 
(kazdagokra), azaz bolond az, azki az gono
szoknak elömenetit irégyli.

Az bolond az szerencsétleneknek bánatját 
neveti.

Engedj az törvénnek, valaki törvént állasz 
(hozsz).

Több barátokat jó  szerencsés dolgodban (ál- 
lapatodban) szerezz.

Keves barátidat szerencsétlen dolgaidban 
próbáld meg.
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CLEOBVLI LINDII.

Soha ne légy felemelkedett (kevély) 
Házadnak gondját viseljed.
Könyveket forgass által (olvass).
Fiaidat, kik szerelmesek teneked, tanítsad. 
Igazán itélj.
Az jóknak jól cselekedjél.
Az szidalmazástul (magad) megmértékeljed. 
Az gyanakodást elvessed.
Szileidet engedelemmel győzd meg.
Az elvött jótíteményröl megemlekezzél. 
Alábbvalót (náladnál) ne vess hátra.
Másét ne kívánjad.
Temagadat veszedelemben nyakra fűre ne 

ejts.
Barátod marháját szeressed, es szinten úgy 

megtartsad (megőrizzed) mint tieidet.
Azmit gyölölsz, másnak ne cselekedjed. 
Senkit ne fenyegess, mert asszonyállati do

log.
Hamarébb menj az szerencsétlenekhez (az



nyomorúltakhoz), hogynemmint az szerencsé
sekhez.

Az arannak az kü próbája, az embernek az 
arany.

Az könyörgésnél semmi nincsen drágább- 
Az hazug perpatvar az életet megvesztegeti 
Az hazugokat gyűlöl valaki eszes es bölcs.
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EIVSDEM  EX AVSONIO.

Menivel több szabadságod vagyon, annival 
kevesbet akarj. Az az, hova hatalmasb vagy, 
annival máson kevesbet cselekedjél.

Az szegény, ki nem érdemiette volna, az 
szerencsének irégysége, azaz, mikor az jámbo- 
ember írdeme (gonoszsága) kivül megszegínyer 
dik, azt tartják hogy az szerencse hozta úgy.

Bódog sokáig senki nem leszen vítkek miá.
Egyebeknek sokakat megbocsáss, temagad- 

nak semmit ne.
Az ki az jóknak kedvez, az gonoszokat 

akarja elveszteni.
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Az eleinknek jótéteményinek dicsireti nem 
adattatik.

Az rút hírnév penig gyakorta adattatik az 
maradékoknak is ; azaz, eleinknek jó  hírekne- 
vek maradékokra nem száll, de rút hírek ne
vek gyakorta reájok száll.
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CHILONIS LACEDAEM ONII.

Ismerd meg magadat.
Ne irégyeljed senkinek, halandó (múlandó) 

marháját.
Az mértékletességet gyakoroljad.
Az rút dolgokat eltávoztassad.
Az időnek kedvezz.
Az sokasságnak kellessél.
Bölcseséggel (eszességgel) élj.
Erköleseddel dicsiretes légy.
Semmit ne gyanakodjál.
Az patvarkodást gyűlöljed.
Ne légy terhes (senkinek).



EIYSDEM  E X  AVSONIO.
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Nem akarom hogy nálamnál kissebb féljen  ̂
nagyobb penig megutáljon.

Élj az halálról megemlekezvén, hogy Heted
ről elfeledközvén légy.

Minden szomorú dolgokat felül haladj (meg
győzz) vagy (állhatatos) sziveddel, vagy bará
toddal.

Te ha mit jó l cseleköszel (mással), nem sza
bad (arra) megemlekezni.

Kedves vénség embernek az, mely az ifjú
sághoz egyenlő. „

Az az ifjúság nehezebb, azmely az vénség- 
hez hasonló.

SOLONIS ATHENIENSIS.

Istent tiszteljed.
Szüléidét böcsüljed. 
Barátidnak segétségül légy.
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Senkire ne irégykedjél.
Az igazságot elszenvedd.
Ne esködjél.
Az törvényüknek engedj. 
Gondolkodjál (arrul) az mi igaz. 
Haragodat megmértékeljed.
Az jóságos cselekedetet dicsirjed.
Az gonoszokat gyülöséggel kövessed.

EIVSDEM  E X  AVSONIO.

Akkor mondom az íletet bódognak, mikor 
az halál meglőtt.

Egyenlőt egyenlőhöz adj társul: azmi egye
netlen, ellenközik.

Az tisztességek nem az szerencsének aján- 
doki.

Alattomban rokonodat megfeddjed, de nyil
ván dicsirjed.

Sokkal szebb nemessé lenni, hogynemmint 
teremtetni; azaz szebb nemessé lenni maga 
által, hogynemmint szülei után.



Hogy bizonyos állapatod rendeltetett, mit 
használ azt eltávoztatni; azaz, az mi isteniül 
végeztetett, heában igyeközünk eltávoztatni.

Avagy ha mindenek bizontalanok, mit illik 
félned?
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T H A LE T IS M ILESII.

Fejedelmedet tiszteljed.
Barátidat javalljad (dicsirjed). 
Magadhoz hasonló légy.
Senkinek ne igérj.
Az mi jelen vagyon, vedd jó  neven.
Az vítkektül távoly légy.
Dicsiretes dolgot kövess.
Életednek gondját viselj.
Az békeséget szeressed.
Mindeneknél dicsiretes légy.
Az sugarlót (fundert) házadból kiűzzed.
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E X  AVSONIO.

Ha mi rút dolgot mernél cselekedni is, félj 
még ha temagad bizonság nem volnál is; azaz 
semmi rút dolgot ne cselekedjél, holott magad 
magadnak arra bizonság vagy.

Az élet elvesz: az jótétemények dicsireti 
meg nem hal.

Azmit cselekedendő vagy, kimondani elha- 
laszszad.

Kereszt (halál), ha félsz meggyőzni azmit 
nem lehet; azaz eltávozhatatlan dologtul félni, 
halál.

Ellenségen, mikoron igazán feddesz, még 
akkor segillesz (jómra vagy).

Semmi az mi nem felettébb való, elég, hogy 
ez is (azmi elég) felettébb való ne legyen.

2 3
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II.

PUBLIUS SYRUSNAK EMLEKÜZETRE 
MÉLTÓ MONDÁS!

Másé az minden, valami kivánság által tör
ténik.

Mástul várjad, azmit másnak cselekedel.
Azmely elme tud félni, tud bátorságosson 

valamihöz kezdeni.
Az alávaló (kicsin) segítsége(7ce)t az egyesség 

erössekké teszi.
Az szeretet az elmínek akaratjából vitetik 

fel (kezdetik el), de le nem títettetik ; azaz el 
nem liagyattathatik.

Avagy szeret avagy gyűlöl az asszonyállat: 
semmi nincs harmadik.

Az szomorú félre gyorsabb az gyanuság.
Sziledet szeressed, ha jó (hozzád), ha külön

ben, elszenvedjed.
Nízned kell, azmit elveszthetsz.



Barátidnak vítkeit ha elszenveded, tieiddé 
teszed; azaz neked tulajdoníttatik.

Az idegen szolgálat az szabadságban szüle
tett embernek keserüséges.

Az távoly valót bántja meg, azki az részeggel 
pörlödik. (Mert tudniillik az részeg embernek 
esze nincsen otthon).

Az megharagudt szerető sokat hazud magá
nak. Mert tudniillik azmelyeket haragjában 
végez magában, azokat meg nem teljesít.

Az fösvény ünnönmaga oka az ü nyomorú
ságának.

Az szerető mit kívánjon tudja, de mit ért
sen eszessen, nem tudja.

Az szeretü mivel vílekedik vigyázván, (ar
ról) álmod.

Az nyomorúságra akarmi hír hatható. Azaz 
az nyomorúságot akarmi hír könnyen örögbíti 
es terjeszti.

Az szeretet ki nem facsartathatik (erővel es 
hirtelen), de elcsúszhat, azaz lassan lassan el
kelhet.

Az szeretődtől az haragot sírásoddal válts 
meg; azaz, megharagudt szeretődet sírásoddal 
engeszteld meg.
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Mikor az asszonyállat nyilván gonosz (azaz 
nem hizelkedö), akkor végtire jó.

Az fösvént könnyen megfoghatd, holott azon 
(fesvén) nem vagy.

Szeretni es bölcselködni (eszesnek lenni) 
alig engedtetik istennek ; azaz, az szeretet es 
eszesség öszve nem férnek-

Az fösvén semmit igazán nem cselekeszik, 
ha nem mikor meghal; mert akkor tudniillik 
megengedi, hogy az ü javaival más is éljen.

Mikor az üdö ravaszul eltitkoltatik, magát 
megjelenti. Az gonoszság ravaszsággal eltit
koltatik, de az üdö kijelenti.

Az fösvény az káron inkább bánkódik, hogy- 
nemmint az bölcs (eszes).

Az fosvénnek micsoda gonoszt kívánhatsz, 
ha nem hogy sokáig éljen?

Az bánatos elmínek semmit nem kell hinni.
Az másé minekünk, az mienk egyebeknek 

inkább tetszik.
Szeretni az ífju embernek haszon (gyönyörü- 

sig), az vénnek vétek.
Az vén (bába) asszony mikor játszik, az ha

lálnak csinál gyönyörűséget.
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Az szeretetnek sebit azki cselekeszi (szerzi), 
azon gyógyítja meg.

Az megbánásra siet (azaz hamar megbánja) 
azki hamar (valamit) jelent (mond ki).

Az barátokat az jó  szerencsék (állapat) szer
zik, az gonoszok megpróbálják.

Az verfelyes (kockás) menivel az mesterség
ben (az játékban) jobb, annival álnokabb.

Az íjat az megvonás töri el, az elmét penig 
az megbocsátás (az hivolkodás).

Kétszerte kedves az mi szükség, ha szabad 
akaratod szerint adod.

Azki jótétemínt nem tud adni, hamissan k i
van (kér).

Jó nízni más nyavalyájában, azmelyeket el 
kell távoztatni.

Az jótétemént elvenni (anni, mint) szabadsá
gát eladni.

Egy óra is nincsen jó senkinek , azki vala
kinek nem gonosz.

Másnak akaratja által meghalni (azaz erő
szakkal) anni, mint kétszer halni meg.

Több jótétemént viszen aki az (jótétemínt) 
meg tudja adni.
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Kétszer vítkezel mikor a vítkezönek enge
delmességet adsz (engedsz).

Az jó elme megbántatván, sokkal nebezben 
haragszik.

Az embernek jó halála az, mely az íletnek 
nyavalyáit eloltja.

Jótétemínt vött adván, azki méltónak adott.
Hizelkedéssel, nem parancs által legyen ídes 

az szeretet.
Az jó  barát soha az tévelgü (barátjának) en 

gedelmet nem ad (nem enged).
Azki mondjahogyjótétemínt adott, visszakéri.
Az elmínek öszvekötésse nagy rokonság.
Az jóakaró elme nagy rokonság.
Gyarlcorta jótétemínt adni anni,mint tanítani 

megadni.
Az jóságnak beszídét kevetni nagyobb go

noszság ; azaz gonosz ember mikor jól beszíl, 
akkor leggonosz.

Az elmének jó vélekedése (azaz jó  hírnév) 
bátorságosb, hogynemmint az pénz (az kaz- 
dagság).

Az jó noha elnyomattatik is, nem aluszik el.
Kétszer győzedelmes, azki magát gyözede- 

lemben meggyőzi.
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Az jótevő (adakozó) még az adásnak is okát 
meggondolja.

Kétszer ölettetik meg az, ki maga fegyvere 
miá vesz el.

Jól aluszik azlci nem érezi mely gonoszul 
alugyék; azaz, az kinek feje fáj, de nem érzi? 
olyan mintha semmi nyavalya nem volna.

Az adakozó szegíny az ü javainak vétke; 
azaz, mikor adakozik, egyebektül szidalmaz- 
tatik.

Az jó hírnév az sötétben is tulajdon fényes
ségét megtartja.

Az jó  gondolatok ha kiesnek is (fejedből), 
el nem vesznek.

Jól veszti pénzét az bűnös (ember), mikor az 
bírónak adja.

Az jóknak árt, valaki az gonoszoknak 
kedvez.

Az igazságnak javához legközelb az kemén-
ség.

Az jó  embernél az harag hamar elhal (el
múlik).

Jó rútság az (jó szemérmetesség), azmely 
az vétket megjelenti, azaz vétektül megtar
tóztat.
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Az irgalmasság (azaz ki egyebekhöz irgal
mas), jó  segétséget szerez (magának).

Az jó  dolgokkal való gyakorlatos ílés go
nosz (azaz unásban megyen).

Holott az méltóknak jót adsz, mindeneket 
(magadhoz) kötelezsz.

Az szerencsétlen dologban az feddés kegyet
len (azaz hely nélkül való).

Az magad oltalmazásában semmi alkolmatos- 
ságot nem kell elbocsátani.

Azkinelí mindenkor adsz , mikor megtaga
dod (azaz nem adsz), parancsolod hogy elra
gadja (erűvel is-elvegye).

Az kegyetlen orvost, az mértékletlen beteg 
cseleküszi.

Azkinek halálát baráti várják, életit gyű
lölik.

Ellenségével senki bátorságossan meg nem 
békéllik.

Hamarébb eljü az veszedelem azmely meg- 
utáltatik, (azaz, azkit semminek nem vélnek, 
es ellene nem állanak).

Az tiszta asszonyállat az uránál engedelmes
ségivei parancsol.
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Hamar szidalom líszen az kevélynek dicső-
sége.

Tanácsoddal inkább győzhetsz hogynemmint 
haragoddal.

Alcarmely bánatnak orvossága az békesség
gel való tűrés.

Mikor az gonoszságok használnak, vítkezik 
az, ki jól cselekeszik; azaz esztelen az, ki 
jól cselekeszik , mikor gonoszul cselekedni 
hasznosb.

Megutáltatni nehezebb, hogynemmint bo
londsággal verettetni.

Az nyájas társ az útban szeker gyanánt va
gyon.

Az gonoszoknak vígságok hamar veszedel
mekre esnek (fordulnak).

Életinek vádolását hagyja, azki az halált 
kivánja.

Azkinek több szabad hogynemmint illik, töb
bet akar hogynemmint szabad.

Az utolsó nap az első (napnak) tanítványa.
Feddeni (dorgálni) mikor segétség kívánta

tik, anni mint kárhoztatni.
Az hadat sokáig kell készéteni, hogy hama

rább győzedelmes légy.
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Mondasz minden átkot, mikor liáladatlan 
embert mondasz.

Ellenségekről ne szólj gonoszt, ha gondolsz.
Hasznos dolgokrul tanácskozni, az késede

lem bátorságos.
Az bánat alá nevekedik, holott hova neve- 

kedjék, nincsen.
Letartani sírni (azaz elszoktatni az sírástól) 

az asszonyállatot, hazugság (hejábavalóság).
Az visszavonással kedvesb leszen az egye- 

nyesség.
Sokáig kell tanácskozni azmit egyszer vé

gezni kell.
Nehez fülönek keli lenni az vádolásra (azaz 

nehezen kell elhinni)
Míglen az élet kedves, az halálnak állapot) a 

legjobb ; azaz, akkor legjobb meghalni, mikor 
élhetsz.

Kárnak kell nevezni (mondani) az gonosz 
hírnévvel való nyereséget.

Az hadnadnak tanácsában vettetett (vagyon) 
az vitézeknek jóvoltok (erősségek).

Azmit az nap ajándékoz, féltsed; hamar ra
gadásra megyen.

Azmi nem tudatik hogy elvesztetik, nem
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vesztetik e l ; azaz, nem kár az, kit meg nem 
érzesz.

Még az ártatlanokat is készeríti hazudni az 
fájdalom (az kínzás).

Még bűnnel is az hit (az fogadás) igazán tel- 
jesíttetik be.

Még a hamarság is az kívánságban kíse- 
delem.

Az másnak vétkéből az bölcs (eszes ember) 
az övét megjobbítja.

Szűkölködik is, büvölködik is az nyavalyá
soknál az gondolat.

Még azt is elfelejteni azmit tudsz, níha 
hasznos.

Az embereknek kereskedésekből lőtt az sze
rencse istenasszonya.

Az kívánságot eltávoztatni (anni mint) or
szágot győzni.

Az számkivetettnek, holott sohol háza nincs, 
olyan mint a halott koporsó nélkül. Avagy az- 
kinek sohol háza nincs, koporsó nélkül való 
halott.

Még azkik cseleköszik is, gyűlölik az bosz- 
szuságtítelt.
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Elragadni az fegyvert, nem adni, illik az 
megharagudtnak.

Számkivetés az, ki hazájátul magát megta
gadja.

Még az hajszálnak is vagyon az 8 árnyíka.
Jaj mely nyomorúságos vénné lenni (azaz 

megöszülni) félelem által.
Még ellenséginek is igaz az, kinek tanácsá

ban hiti vagyon (azaz, azki tanácsát meg
állja).

Az nagyra ment (embereknek) az eset sokkal 
könnyebben árt.

Azki hitit (hidelmét) elveszti, mivel tartsa 
vigtire magát?

Az szerencse mikor hizelkedik, fogásra (csa
lásra) jü, azaz akkor csal meg.

Az szerencsét hamarébb találod meg, hogy- 
nemmint megtartod.

Az szép orca néma (alattomban való) aján
lása (az embernek).

Héjában kírettetik az, ki nem könyörülhet, 
azaz meg nem hajol az könyörgésre.

Csalárdság elvenni, azmit nem adhatsz.
Azkit az szerencse felettébb táplál, bo

londdá csinálja.
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Megvallja töttét (vétkét) az, azki az törvény 
(itilet) előtt fut.

Az bódog gonoszság (azaz az gonoszoknak 
jó  szerencsés állapatjok) az jóknak nyomorú
ság.

Elszenvedd, ne büntesd, azmit el nem távoz- 
tathatsz.

Az követközendők (azaz melyek reánk kö
vetköznek) úgy viaskodnak ellenünk, hogy ma
gokat meghagyják haladni (gyözettetni) ; azaz, 
az követközendö dolgokat eszességünkkel eltá- 
voztathatjuk.

Felgerjed az gyakorta megbántott szenvedés 
(tűrés.)

Az tetetett dolgok hamar az ü termísze- 
tekre térnek (azaz nem állandók).

Az ki hívségét elveszti, azonkívül semmit el 
nem veszthet.

Az eltnínek könnyű volta az bolondságnak 
riszire ragad; azaz, azki könnyen enged, 
könnyen vétekben esik.

Az hívscg miképpen az lélek, ahonnét el
ment, soha oda meg nem tér.

Az hívséget Senki soha el nem veszti, hanem 
az, kinek nincsen (hívsége, hiteli).
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Az szerencse soha nem elégedett meg eccer 
ártani senkinek; azaz, egyik nyavalya mellett 
más vagyon.

Mennyütö kü, holott az hatalommal lakozik 
az harag; azaz mikor az hatalmas haragszik, 
úgy tarts mint mennyütö követ.

Minekutánna vénségre jutottál, heába kívá
nod az ifjúságot.

Az hazug szidalmazás gonosz akaratból való 
hazugság.

Az asszonyállatnak termíszetét megbírni 
mindeniknél kétséges (kételkedés).

Nehéz dolgokat viselj, hogy az könnyű dol
gokat könnyebben viseljed.

Az szerencse senkinél többet nem hat mint 
az tanács.

Az szerencse olyan mint az üveg, mely, mi
kor fénlilc, eltörik.

Elszenvedjed azmi megbánt, hogy azmi 
használ, elvigyed.

Kedvessé tiszen az szerencse, azkit senki 
nem lát. Mert tudniillik azkit látnak, arra 
irégykednek.

Az szűkén való élet nyomorúsága az jó köz 
hírnek ; azaz, az szűkön való életért közensé-

278



gesképpen ember jól ball, de magában nyomo
rúság.

Nehéz ellene való itilet az, azkinek itileti 
nincsen. Azaz, azmint tetszik úgy cselekedni 
valakivel, nem penig törvén szerint való iti- 
lettel, nehez dolog.

Legnehezb az jámbor embernek haragja.
Az nagy (állhatatos) elminek büntetése az, 

ki cselekedeti után bánkódik.
Az nagy elmének nincsen kétséges értelme.
Nehezebb minden nyavalya, azmely látás 

alatt titkolva vagyon.
Nehezebben árt, valamely próbálatlanúl tör

ténik.
Nehezebb ellenség az, ki szivében titkolva 

vagyon.
Legnehezebb birodalma az szokásnak (bi

rodalma.)
Az nehez vítek, még mikoron könnyen mon- 

dattatik is, árt.
Jaj ki nehez az dicséretnek őrizésse!
Az ember az ü teste kivül vagyon, mikor 

haragszik.
Jaj mint kell félni azt, azki meghalni bátor- 

ságosnak alítja lenni.
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Az az ember, azki az nyomorult emberen 
irgalmas, magárul megemlekezik.

Tisztességes rútság (gyalázat) jó igyért meg
halni.

Vagynak az szerencsétlen dolgokban segít
ségé azki jó szerencséjében adakozik.

Jaj ki nyavalyásságos megbántatni attul, 
azki felöl nem panaszolkodhatni.

Az embert sokat próbálni (késérteni) az 
szegénsíg parancsolja.

Jaj mely nyavalyás fájdalom az, azkinek az 
kénzásban szava nincsen, azaz nem szabad 
igazat mondani.

Jaj mely bánásra való dolgokban futnak be 
(mennek) az emberek sokáig élvén.

Az hizelkedö beszídnek vagyon ü mérge.
Az ember anniszor hal meg, meniszer az 

öveit elhagyja (azaz, öveitül megválik halál 
által).

Az ember mindenkor magára mást visel, 
másra mást gondol. Azaz, mindenkor csalárd, 
tettető.

Az tisztességes köz hír másik atyjátul- 
maradt örökség. ,



Az ember nem tudja (azaz nem érzi az fáj - 
dalmot) ha fájdalmával szerencsét talál.

Tisztességessen szolgál (enged) az, ki az 
üdö szerint (szerencse mivolta szerint) enged.

Az ember az íletnek kölcsön adattatott es 
ajándékoztatott.

Az örökest tudni hasznosb, hogynemmint 
keresni.

Az örökesnek sírása szin alatt nevetség.
Átok helyett tartatik az gyakorta való há

zasság.
Az alábbvaló iszonyodik attul, azmit vétke

zik feljebb való.
Ellenségin bosszút állani anni, mint más 

életet venni.
Azt cselekedjed, hogy senki tegedet érde

med szerint ne gyülöljen.
Akaratja ellen mikor tartóztatod, kimenni 

indítod (készerítöd).
Az szabadságot bántod meg, mikor az mél

tatlant kíred (annak könyörgesz).
Az fösvény senkihez nem jó, ümagához pe- 

nig leggonoszabb.
Az szükölködönek jótétemínt kétszer ad, az- 

ki hamar ad.
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Az kazdagnak kívánsága, az (élettel) jól 
készültnek szükölködése.

Az bűnt híja (visszahozza), azki a bűnt el
mulatja (elhaladja).

Semmi nem gyönyörűséges, hanem csak az, 
mit az külömség (az váltazás) megújít.

Az szabados (nagy) elme nem viszen be 
bosszuságtítelt.

Büntelen vétkezik, mikor ki ritkábban vit— 
kezik.

Egy hálaadatlan minden nyavalyásoknak árt.
Az nyavalyásnak életiben semmi bosszuság- 

títel híja nincsen.
Az szííkelködésnek kevesek nincsenek , az 

fösvénségnek mindenek.
Úgy tartsad barátodat, hogy lehetni véljed 

lenni ellensígednek.
Az irégységet szenvedheti vagy az erős, 

vagy az bódog.
Az szeretetben hazug mindenkor az liara- 

gusság
Az irégység hallgatva (alattomba), de ellen

ségképen haragszik.
Az megharagudt embert kévéssé távoztasd 

el, ellenségedet sokáig.
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Az boszuságoknak orvossága az feledé- 
kensig.

Haragját azki meggyőzi, nagy ellenségét ha
ladja (győzi) meg.

Az nyavalyában senki jól nem remélhet, 
csak az ártatlan.

Az bosszuságállásban feddendö az hamarság.
Az ellenséget, jóllehet alávalót, eszes em

berhez illik félni.
Az nyomorult emberen még az nevetség is 

bosszúság.
Az itilö kárhoztatik, mikor az ártalmas (bű

nös) megszabadul.
Megbocsátani emberhez illik, hogyha szi- 

g.yenli azkinek megbocsáttatik.
Az kétséges dologban legtöbb (nagyobb) az 

merészség.
Azzal az ártalmas (bűnös) magát kárhoz

tatja, menivel tovább vítkezik.
Úgy higyj barátodnak, hogy ellenséged he

lyett ne legyen.
Az megharagudt még az gonoszságot is ta

nácsának véli.
Gonoszul vádolja az tengert (tengeristent), 

azkinek másodszor hajója törik.
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Gyalázat helyett vagyon az méltatlannál az 
méltóság.

Ahol új dicséret támad, oda bocsáttatik 
(fér) az régi is.

Az megbántatott embernek bánatjának or- 
vassága: ellenséginek bánatja

Állhatatlan az szerencse, hamar megkívánja 
azmelyeket adott.

Mindeneknek törvénye az, mely parancsolja 
születtetni es meghalni.

A nyereség más kára nélkül nem lehet.
Az szilajság (Iatorság) es az dicséret soha 

nem egyezhetnek.
Az törvént az ártalmas (bünes) féli, az sze

rencsét az ártatlan.
Az tobzódásnak sokak nincsenek, az fös- 

vénségnek mindenek.
Gonoszakarókká lenni (azaz nem adakozni) 

leginkább az hálaadatlanok tanítnak.
Sokakat fenyeget az, ki egynek teszen bosz- 

szuságot.
Minden kísedelem gyülölségben vagyon, de 

bölcseséget szerez.
Gonosz így az, azmely irgalmasságat kí

ván.
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Bódog emberhez illik meghalni, minekelötte 
az halált híja (kivánja magának).

Nyavalyás dolog készeríttetni elhallgatni, 
azmit meg kívánnál mondani.

Nyavalyaságos az az szerencse, mely ellen
ség nélkül szűkös.

Gonosznak kell hinni, azki maga okáért 
(hasznáért) jó.

Az gonosz, mikor jónak tetteti magát, akkor 
leggonoszb.

Mikor az fílelem eljö, ritka helye vagyon 
az álomnak.

Meghalni szükség , de nem azmeniszer 
akarod (kívánod).

Gonoszul viseltetik, valami viseltetik az sze
rencse hívségével.

Az halottnak azki ajándékot küld, annak 
semmit nem ad, magáéban penig elveszen.

Alábbvaló az úr hogynemmint az szolga, 
azki az szolgákat féli.

A hív örökes inkább születik, hogynem
mint irattatik (azaz testamentum által hagyat- 
tatik).

Az gonosz tanácsban az asszonyállatok meg
győzik az férfiakat.
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Gonosz gyönyörűség más emberére szokni.
Nagy veszedelemmel (munkával) őriztetik 

meg, azmi sokaknak tetszik.
Gonosz orvosság által az termíszetnek va

lami rísze elvesz (megbántatik).
Az gonosz termíszetek soha tanítás nélkül 

nem szükelkednek.
Az nyavalyát nem tudni, anni mint vesze

delem nélkül élni.
Gonoszúl élnek , azkik magokat vélik hogy 

mindenkor élnek.
Az szitkot magyarázván nehézbbé teszed.
Gonoszúl cseleköszik magával az beteg, 

azki az orvost örökösivé teszi.
Lassabban csalatik meg az, kitül hamar ta- 

gadtatik (valami) meg, mert tudniillik azt 
mindjárt nem reménli.

Megváltoztatja magát az jóság, mikor in
gerled bosszuságtétellel.

Az asszonyállat mikor maga gondolkodik, 
gonoszúl gondol.

Azki gonoszúl akar cselekedni (ártani), soha 
nincs hogy okot ne találjon.

Az gonoszakaró mindenkor az ö természeti
vel él, (azaz, termíszet szerint ingyen is gonosz).
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Sokakat kell félni, azkit sokan félnek.
Gonosz bírás (uralkodás) által az fii biro

dalom elhagyatik (vesztetik).
Az asszonyállat mely sokakhoz megyen fér- 

hez, sokaknak nem tetszik.
Gonosz tanács az, azmely meg nem változ- 

hatik.
Semmit nem cselekedni mindenkor az sze

rencsétlennek legjobb.
Semmit nem vitkeznek az szemek, ha az 

elme az szemeknek parancsol.
Semmit ne tarts tulajdonodnak, azmi meg- 

változhatik.
Omlás által nem hamar vesz el az az ember, 

aki az omlást féli.
Nem tudod mit kívánj, avagy mit kerülj e l : 

úgy játszik (oly változó) az üdö.
Soha az veszedelem, veszedelem nélkül 

meg nem gyözetik.
Semmi oly jó  szerencse nincs, azmely felöl 

semmit ne panaszkodhassál.
Soha jobban (jobbkor) meg nem halunk mi 

emberek, mint minekutánna örömest éltönk.
Tagadásra való ok az fösvénnek soha nem 

fogy el.
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Felettébb való viszáltatás által az igazság 
elhagyattatik.

Mindennap kárhoztatik az, ki mindenkor fél.
Mindenkor alábbvaló az utolsóbb nap.
Nevetségre méltó az ártalmas (bünes em

bernek) gyülösége miatt ártatlanságodot el
vesztened.

Jótétemínnek része az, mi kérettetik, ha jól 
tagadod meg.

Bolondság félni azt, azmi el nem távoztat- 
hatik.

Az félelmes magát okosnak híja, az fösvény 
takarosnak (tartva költőnek).

Az régi bosszúságot elszenvedvén, újat hisz 
(magadra).

Annira nincsen az fösvénnek azmi vagyon, 
mint azmi nincsen.r

0  élet, ki az nyavalyásnak hosszú vagy, az 
bódognak (jó szerencsés állapatu embernek) 
rövid!
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AZ CÁTÓNAK

JÓ  E R K Ö L C S B E  T A N ÍT Ó  P A R A N C S O L A T I.

Mikoron eszembe vöttem volna , hogy sok 
emberek igen tévelygenének az erkölcsnek 
útán, itilém hogy segítséggel kellene lennem 
es tanácsot kellene adnom az ő vélekedések
nek, kiváltképpen hogy dicsősségesen élhet
nének, es tisztességre juthatnának. Mostan té
ged, szerelmes fiam, megtanítlak, miképpen 
az te elmédnek erkölcsét rendeljed. Azért az en 
parancsolatimat úgy olvassad, hogy megért
sed : mert olvasni es nem érteni csak heában 
való múlatás.

Annakokaért az istennek könyörögj. 
Szüléjidet szeressed.
Rokonságidat tiszteljed.
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Mesteredet féljed.
Az adatott marhát megtartsad.
Törvényhez készítsed magadat, azaz tör

vénybeli tudománt tanulj.
Az jókkal járj (társalkodjá.1).
Az tanácsba ne menj, míg nem hivattatol. 
Tiszta légy.
Örömest köszönj.
Nagyobbnak engedj.
Kissebbnek kedvezz.
Az te marhádat megőrizzed. 
Szemérmetességedet megtartsad. 
Szorgalmatos légy.
Könyveket olyass.
Azmelyeket olvasandasz, azokra megemlé

kezzél.
Házad népére gondot viselj.
Nyájas légy.
Ok nélkül ne haragudjál.
Senkit meg ne nevess, vagy:
Szegént meg ne nevess.
Kölcsön adj.
De meglássad kinek adj.
A törvényben jelen légy (barátod mellett). 
Ritkán vendégeskedjél,
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Azmi elég, alugyál, azaz csak annyit alu- 
gyál azmenyi az természetnek elég. 

Esküvésedet megtartsad.
Az boritalban magad megmértékeljed. 
Viaskodjál hazádért.
Semmit ok nélkül el ne higyj.
Magad viselj magad javára gondot.
Bizvást élj tanácscsal.
Az parázna szeméit eltávoztassad. 
írást tanúlj, vagy : deálci tudománt tanulj. 
Semmit ne hazudj.
Az jókkal jó l tégy.
Atkozódó ne légy.
Jó híredet nevedet megtartsad.
Igazat itílj.
Szüléidet békeséges tűréseddel győzzed 

meg.
Az elvött jótéteményről megemlekezzél. 
Törvényben forogj.
Törvénytudó légy,
Jóságos cselekedettel élj.
Haragodat megmértékeljed.
Csigával játszszál.
Az kockát eltávoztassad.
Semmit, erődbe bizakodván, ne cselekedjél.

25*
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Nálladnál kissebbet meg ne utálj.
Más ember marháját ne kévánjad. 
Feleségedet szeressed.
Fiaidat tanítsad.
Azon törvént szenvedd, azmelyet másnak 

szabtál.
Lakodalomban keveset szólj.
Arra igyekezzél, azmi igaz.
Egyebeknek (hozzád való) szeretetit örö

mest szenvedjed.
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CATON1S L1BER PRIM VS.

1. Miérthogy az isten lélek, azmint ne
künk az versek mondják, az tetölled kiváltkép
pen tiszta lélekkel tiszteltessék.

2. Többet vigyázz mindenkor, es ne adjad 
magadat az álomnak, mert az hosszú ideig való 
nyugodalom az bűnöknek táplálást szolgáltat.

3. Első jóságos dolognak itiljed lenni az 
nyelvet megtartóztatni, mert legközelb az, 
az istenhez, azki okossággal tud hallgatni.
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4. Te útálcl meg magaddal ellenkezni, tusa- 
kodván, mert senkivel nem egyezhet az, azki 
ömagával ellenkezik.

5. Ha az embereknek életeket, es végezetre 
erkölcsöket megnézed, mikoron egyebeket kár
hoztatnak, senki vétek nélkül nem él.

(>. Azmelyeket tudsz ártalmasoknak lenni, 
jóllehet kedvesek, elhagyjad. Az hasznot a 
gazdagságnál csak alkolmatos időben kell na
gyobbnak böcsülni.

7. Állhatatos, engedelmes is légy, mikor az 
dolog kevánja. Az idő szerént az eszes ember 
erkölcsét vétek nélkül elváltoztatja.

8. Az te feleségednek, mikor az szolga felöl 
panaszolkodik, ne higyj ok nélkül, mert gya
korta az asszonyiállat gyűlöli azt, azkit az ő 
férje szeret.

9. Mikoron te intesz valakit, es ő nem 
akarja hogy 8 intessék : hogyha teneked sze
relmes embered, meg ne szűnjél az elkezdett 
jó  intéstől.

10. Az csacsogó emberek ellen beszéddel ne 
vetélkedjél: az szó adatik minden embereknek, 
de az elmének bölcsesége kevesnek.

11. Úgy szeress egyebeket, hogy magadnak



légy jobb akarója; úgy légy jó az jóknak, 
hogy valami gonosz károk teged ne köves
senek.

\ 2- Eltávoztasd az híreket, ne kezdj új talá- 
lójának tartani, mert senkinek nem árt az 
veszteg hallgatás, az szólás pedig igen árt.

13. Az neked igértetett marhát bizonyosan 
másnak ne igírd: ritka az hűség ezért, mert 
sokak sokakat szólnak.

14. Mikoron teged valaki dicsír, megemle- 
kezzél temagad itilöjének lenni magadnak: 
többet egyebeknek tefelölled ne higyj, hogy
nemmint temagadnak.

15. Más embernek jótéteményét sokaknak 
beszélleni megemlekezzél. Es te mikoron egye
bekkel jól tejendesz, magad hallgass.

16. Te vén ember lévén, mikoron sokak
nak cselekedetit es mondásit elöszámlálod, jus
sanak eszedben azmelyeket te is iffiú lévén 
cselekedtél.

17. Ne gondolj azzal, ha valaki alattomban 
való beszéddel szól: az magához gyanós azt 
véli, hogy mindeneket örólla mondanak.

18. Míglen bódog vagy, addig minden ellen*
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kező dolgokat eltávoztass, mert nem egyenlő 
folyással felelnek az utolsók az elsőknek.

19. Mivelhogy kétséges es gyarló élet ada
tott minekünk, más ember halálában magad
nak ne vess reménséget.

20. Az te szegény barátod mikoron valami 
kisded ajándékot ad teneked, elvegyed nagy 
jó  kedvvel (elég neven), dicsírni meg is emle- 
kezzél.

21. Miérthogy az természet tegedet mezíte
lenül teremtett, megemlekezzél, hogy az sze
génységnek terhét békeséggel szenvedjed.

22. Ne félj attól, azmely az életnek utolsó 
vége: mert az, ki az haláltól fél, azt is elveszti 
azmit él.

23. Ha teneked az te jótéteményedért egy 
barátod sem felel meg, ne vádoljad az istent, 
hanem temagadat megtartóztasd.

24. Hogy valami szükséged teneked ne le
gyen, az te keresményeddel szűkön é lj; es 
hogy azt azmi vagyon megtarthassad, min
denkor véljed, mintha nem volna.

25. Azmit egyszer megadhatsz, kétszer ne 
igírjed senkinek ; ne légy szeles (állhatatlan), 
mikor emberségesnek akarsz láttatni,



26. Azki beszéddel tetteti magát, de szivé
ben nem hüv barátod, te is hasonlóképpen cse
lekedjél : így a mesterség mesterséggel csúfol- 
tatik meg.

27. Ne jovalljad felettébb az hizelkedö 
szavu embereket: az síp édessen szól, mikor a 
madarász meg akarja csalni az madarat.

28. Ha teneked fiaid vadnak, es gazdagsá
god nincs, tehát tudományokra tanítsad őket, 
hogy az ö szegény életeket oltalmazhassák.

29. Azmi alávaló, te azt itiljed drágának, 
azmi pedig drága, azt alávalónak. Ezképpen 
sem magadnak fösvén nem lészesz, sem egye
bek fösvénnek teged nem tartnalc.

30. Azmelyeket szoktál büntetni, ugyan
azokat te magad ne cselekedj ed, mert rút do
log az tanítónak, mikoron ugyanazon vétek 
ötét megfeddi.

31. Azmi igaz, azt kérjed, avagy azmi lát
tatik tisztességesnek lenni; mert bolondság 
olyat kérni, azmi igazán megtagadtathatik 
töllünk.

32. Az ismeretlent jobbnak (nagyobbnak) 
ne tartsad az ismerőidnél, mert az esmért(meg
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próbált) dolgok itiletböl állanak, az ismeret
len dolgok pedig történetből.

33. Mivelhogy az embernek kétséges élete 
bizonytalan veszedelmekben forog, minden na
pot nyereség gyanánt tarts magadnak, valaki 
szorgalmatoskodol.

34. Ha mikor meggyőzhetnéd is, néha en
gedj az te társodnak, mert az szerelmes bará
tok engedelemmel tartatnak meg.

35. Ne kételkedjél kisdedet adni, mikor te 
nagyot kérsz mástól, mert az kedveskedés ez- 
féle dolgokkal kapcsolja öszve a barátságos 
embereket.

36. Eltávoztass háborúságot indítani , az- 
kivel teneked barátságod vagyon. Az harag 
gyülöséget nemz, az egyesség pedig élteti (ne
veli) az szeretetet.

37. Mikoron teged az bánat (bosszúság) ha
ragra kínszerít szolgáidnak vétkek miatt, te 
magadat megmértékeljed, hogy az tijéidnek 
engedhess.

38. Azkit erőddel meggyőzhetnél is, néha 
tűréseddel győzzed meg, mert az engedelmes 
tűrés az erkölcsnek mindenkor nagy jóságos 
cselekedeti.
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39. Megtartsad inkább azokat, amelyek im
már munkával kerestettenek. Mikor az munka 
kárban vagyon, megnevekedik ez világi sze
génység.

40. Néha-néha légy adakozó a te ismerőid
hez, szerelmes emberidhez es barátidhoz; de 
mikoron bódog vagy, temagadnak mindenkor 
jobb akarója légy.
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LIBE R SECVNDVS.

1. Ha földnek mívelését (szántását) akarod 
megtanulni, az Virgiliust olvassad; avagy ha 
inkább kevánod megtudni az füveknek jóságit 
(hasznait), az Macer teneked versekkel meg
mondja. Ha továbbá az római es polgári hada
kat akarod megérteni, az Lucanust olvassad, 
azki az hadaknak ütközetit megírja. Hogyha 
az szeretetet kevánod, vagy olvasván szeretni 
akarsz tanulni, az Ovidius Írását olvassad; ha 
pediglen gondod arra vagyon, hogy bölcsen él
hess, hallgasd meg hogy hogy tanulhasd meg



minemü dolgok által mehet véghez az vétek 
nélkül való élet. No azért járólj ide, es mi le
gyen az bölcseség, tanold meg ez könyvecskét 
olvasván.

2. Ha lehet tölled, még az ismeretleneknek 
is használni megemlekezzél. Hasznosb az or
szágnál, jótéteményekkel barátokat szerzeni.

3. Az isten titkainak hagyj békét, es az ég 
mi legyen, ne tudakozzad: holott te halandó 
ember légy, az halandó állatokról viselj 
gondot.

4. Hadd el az haláltól való félelmet, mert 
bolondság minden időben attól félni. Mikor 
az haláltól rettegsz, életednek is minden örö
mét elveszted.

5. Megharaguván, bizontalan dologról ne 
vetélkedjél : az harag megbántja az elmét, 
hogy igazat ne láthasson.

6. Hamar jóakarattal költs, mikor az dolog 
kevánja, mert kell valamit adni, mikor az idő 
avagy a szükség kevánja.

7. Azmi felettébb való dolog, eltávoztassad, 
es kicsinnek örülni megemlekezzél: mert az 
hajó is inkább bátorságos, amely csekély víz
ben eveztetik.
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8. Azmit szégyenlesz, a te társaidtól eszessen 
eltitkoljad; hogy többen ne kárhoztassák azt, 
azmi teneked egyedöl nem tetszik.

9. Ne alítsad azt, hogy az gonosz emberek 
az ő vétkeket az büntetéstől megnyernék- 
Ideig az vétkek titkolódnak, es idővel kinyilat
koztatnak.

10. Ne utáld meg az kisded testnek vagy 
embernek erejét: mert tanácscsal bövölködik 
az, azkitöl az természet az erőt megtagadta.

11. Azkit tudándasz hogy tehozzád nem
egyenlő, ideiglen engedj neki; mert gyakorta 
látjuk, hogy az erős az erőtlentől meggyő- 
zettetik. .

12. Ismerőd ellen ne vetélkedjél beszéddel 
mert néha kicsin beszédből nagy háborúság 
támad.

13. Az isten mit végezzen felőled, varázs
lással ki ne keressed, azaz annak végére ne 
menj, mert tenállad nélkül elvégezi ö mit ren
deljen tefelőlled.

14. Megemlekezzél felettébb cifraságot el- 
távoztatni az irigységért. Azaz ne légy cifra: 
mely ha semmit neked nem árthat is, de mind- 
azáltal azt szenvedni másnak igen nehéz.
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15. Állhatatos elmével légy, mikoron hamis- 
san kárhoztattatol (sententiáztatol), mert senki 
sokáig nem örül, azki hamis bíró által nyeri 
meg perit.

16. Az elmúlt háborúságnak szitkait elő ne 
számláljad: mert az ellenkezés után az harag
ról megemlekezni gonosz emberhez illik.

17. Temagadat se ne dicsírjed, se pedig ne 
szidalmazzad, mert azt az bolondok cseleke
dik, azkiket az hcában való dicsiret gyötör.

18. Mértékletesen élj az te keresményiddel, 
míglen költséged bövölködik, mert rövid időn 
elkel, azmi hosszú időn gyüjtettetett.

19. Esztelen légy, mikor az idő vagy a do
log kevánja- Bolondságot tettetni helyén nagy 
eszesség.

20. Eltávoztassad az buja életet, es ezzel 
egyetemben megemlekezzél eltávoztatni az 
fösvénységnek vétkét is, mert ezek a te jó  
hireddel neveddel ellenkeznek.

21. Ne higyj te mindenkoron annak, azki 
valamit beszél : igen kevés hitelt kell adni 
azoknak, azkik sokat szólnak.

22. Azmit italoddal vétesz, temagad meg ne
26
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bocsássad magadnak, mert semmi vétke az 
bornak nincsen, hanem az ivónak vétke.

23. Titkos tanácsodat veszteg hallgató bará
todra bízzad; testednek pedig gyógyítását hüv 
orvosra bízzad.

24. Az embereknek méltatlan előmenetele
ket (jó szerencséjeket) ne bánjad; mert a sze
rencse kedvez az gonoszoknál?, hogy azután 
inkább megsérthesse őket.

25. Jó elöve (idején) megnézzed, hogy az
mely esetek rejád következnek, azokat el kell
jen szenvedned, mert könnyebben sért az meg 
azmit jó  elöve meglátándasz.

26. Az szerencsétlen dolgokban ne bocsásd 
el elmédet: az reménséget megtartsad, mert 
az egy reménség az embert még az halálban 
sem hagyja el.

27. Azmely dolgot ismersz tehozzád illen
dőnek lenni, el ne bocsássad, mert az alkol- 
matosság elöl üstökös, hátol pedig kopasz.

28. Azmi következik, azaz, azmi immár el
múlt, arra nézz, az mi pedig rejád követke
zendő, annakelőtte meglássad. Azt az (Janus) 
istent kövessed, ki mindkét részét nézi (kj 
mind elő, s mind hátra néz.)
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29. Hogy erösb légy egészségedben, néha 
mértékletes légy. Az gyönyörűségnek keves- 
sel tartozunk, de az egészségnek sokkal.

30. Temagad egyedöl soha az községnek 
itiletit meg ne utáljad, hogy senkinek ne kel
lessél, mikoron sokakat akarsz megutálni.

31. Kiváltképpen legyen teneked fö gondod 
egészségedro, az mi legelső. Az időt ne kárhoz
tassad, holott temagad légy fájdalmadnak oka.

32. Az álommal ne gondolj, mert az em
bernek elméje azmit kéván , mikor vigyáz 
(émette) remélvén, álmába ugyanazont látja 
meg.
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L IB E R  TER TIU S.

i. Ezeket az en verseimet valamely olvasó 
kevánod megérteni, ezeket az en parancsolati- 
mat vegyed, melyek az életnek igen kedvesek. 
Készítsed az en parancsolatimhoz az te elmédet, 
es tanulni meg ne szűnjél: mert az tudomány 
nélkül az embernek élete olyan, mint az halál-
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nak kepe. Sok hasznot vehetsz innen magad
nak: ha pediglen megutálandod ezt, nem enge
met ki ezt írom, hanem temagadat utálod meg.

2. Mikoron te igazán élsz, ne gondolj a g o 
nosz embereknek rágalmazó szavokkal: nin
csen az mi hatalmunkban kiki mit szóljon mi
felölünk.

3. Mikoron bizonságul hivattatol (tanúba 
idéztetel), mindazáltal tisztességed helyén ma
radván , azmennyire tőled lehet, barátodnak 
vétkét elfedezzed.

4. Az hízelkedő es csélcsapó beszédeket el- 
távoztatni megemlekezzél. Az igazságnak egy- 
igyii tiszta beszéde vagyon, az hazugságnak pe
dig csalárdság.

5. A restséget eltávoztasd, mely az életnek 
tunyaságának mondatik ; mert mikor az ember
nek elméje ellankad, az testet is megemészti 
az restség.

6. Néha-néha az te dolgaid közzé örömöt is 
egyelíts, hogy elmédben akarmely munkát is 
elviselhess.

7. Más embernek beszédét avagy cseleke- 
detit soha megnefeddjed, hogy hasonlatoskép
pen tegedet is más ember meg ne csúfoljon.
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8. Azmit teneked az sors (szerencse) adand, 
azaz, ami teneked szüléidtől testamentumba 
hagyatik, registrumban béirjad, es öregbítvén 
megtartsad, hogy ne légy az, kit az hír szólhas
son, azaz , hogy az község között beszédbe ne 
kelj.

9. Mikoron gazdagságod bövön vagyon az 
te vénségednek végén, cselekedjed, hogy ada
kozván é lj, nem fösvényen, barátidhoz.

10. Te úr lévén, az te szolgádnak hasznos 
tanácsát meg ne utáljad. Senkinek értelmét 
meg ne utáljad, ha hasznos.

11. Ha nincsen marhádban es kincsedben az, 
mi azelőtt volt, cselekedjed azt, hogy élj meg
elégedvén azzal, azmit az idő ád teneked.

12. Eltávoztasd, hogy feleséget ne végy jegy
ruhának szine alatt, vagy gazdagságnak okáért; 
meg se igyekezzél tartani, ha háborgó kezd 
lenni.

13. Sokaknak példájából tanold meg minemü 
cselekedeteket kövess, es melyeket távoztass el: 
mert más embernek élete minekünk tanító 
mesterünk.

14. Azmire erőd vagyon, azt késértsed 
meg, hogy az dolognak súlyságával megnyo-
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mattatván, a te munkád le ne omoljon (eröt- 
lenüljön), es az késértett dolgot héjában el ne 
hagyjad.

15. Azmit esmérsz hogy nem igazán lőtt, 
azt el ne hallgassad, hogy ne láttassál hallga
tásoddal az gonosz embereket akarni követni.

16. Az bírónak segítségét kérjed az hamis 
törvényben, avagy hamis törvénynyel meg- 
nyomattatván. Mert a törvények is aztkevánják; 
hogy az (súly) igazság igazgattassék.

17. Azmit érdemed szerént szenvedsz, béke- 
ségessen szenvedni megemlekezzél; es miko
ron magadnak bűnös vagy, az te magad itileti 
szerént kárhoztasd magad.

18. Cselekedjed hogy sokat olvass, es el
olvasván, sokat eltörölj (megemendálj), mert 
az poéták csudálatos dolgokat énekelnek, de 
nem hitelre méltókat.

19. Az vendégek között (az lakodalomba) 
mértékletes beszédű légy, hogy ne mondassál 
csacsogónak, mikor tisztességesnek akarsz tar
tatni.

20. Az te megharagudt feleségednek beszédé
től ne félj , mert az asszonyállat mikor sír, 
könyhullatásival csalárdságot szerez.
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21. Az te keresményeddel é l j , de ne lát
tassál azokkal gonoszul élni: mert azkik az 
ömagokét megemésztik , mikor oztan nincsen, 
az másét követik, azaz más emberre szorulnak.

22. Magad eleiben vessed, hogy az haláltól 
nem kell félni: azmely halál ha nem jó is , de 
mindazáltal minden nyomorúságoknak vége.

23. Az te feleségednek nyelves voltát, fed
dését eltűrjed, ha egyébképpen j ó ; mert go
nosz dolog, ha ki semmit nem akar tűrni, sem 
pedig nem hallgathat.

24. Az te édes szüléidet szeressed nem ne
héz kegyességgel; az te anyádat is meg ne 
bántsad, mikor szüléidhez akarsz jó  lenni.
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L IB E R  Q VARTU S.

1. Valaki csendesz életet kévánsz követni 
(élni), es elméddel vétkekhez nem ragaszkodni, 
azmelyek az erkölcsnek igen ártnak: megem- 
lekezzél rólla, hogy ezeket az parancsolatokat 
mindenkoron olvassad. Találsz ezekben vala



mit, azmelyben az te magad-tanitása által él
hetsz.

2. Utáld meg az gazdagságot, ha elmédben 
búdog akarsz lenni, melyet azkik nagynak 
böcsülnek, fösvények lévén mindenkor szűköl
ködnek.

3. Az természetnek hasznai semmi időben 
teneked el nem fogynak, ha azzal megelégedel, 
azmit kéván az élet.

4. Mikoron esztelen vagy , es temagadat 
eszeddel nem igazgathatod, ne mondjad az sze
rencsét vaknak, azmely nincsen.

5 Szeressed az pénzt, de mértékletesen sze
ressed az ö formáját (ne gyönyörködjél benne), 
melyet csak egy szent es tisztességes ember 
sem kéván hogy legyen. Azaz, azki a pénznek 
szeretetibe veti reménségét, nem szent, sem 
tisztességes ember, hanem fösvény.

6. Mikor kazdag vagy, megemlekezzél tes
tedre gondot viselni: az beteg kazdagnak va - 
gyón pénze, de nincsen ömaga.

7. Mikoron tanulván, valaha elszenvedted 
az te mesterednek vereségét, elszenvedjed az 
te atyádnak birodalmát is, mikor beszéddel 
reád haragszik.
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8. Oly dolgokat cselekedjél, azmelyek hasz
nosok; visz ontag eltávoztatni niegemlekezzél, 
azmelyekben vétek vagyon, es semmi bizonyos 
reménsége nincs az te munkádnak.

9. Azmit ajándékozhatsz, ingyen engedjed 
az tetölled kérőnek, mert az jókkal jót tenni, 
az nyereségnek része.

10. Azmi teneked kétséges, mindjárást meg
hányjad vessed, mi legyen, mert azok szokta- 
nak ártani, azmelyeket először elmulattunk 
(semminek véltünk).

11. Mikoron tegedet tartóztat a szerelemnek 
káros gyönyörűsége, az toroknak ne engedj 
(kedvét ne keresd), amely torok az hasnak 
gyönyörűsége.

12. Mikoron te magadnak eleibe veted, hogy 
mindenféle (oktalan) állattól kelljen félned, 
hagyom teneked, hogy az emberi állattól in
kább félj.

13. Azmikor az te testedben kemény erő va
gyon, bölcseséget is tanulj : úgy mondathatol 
erős férfiúnak.

14. Az te ismerőidtől kérj segítséget, hogy
ha szükölködöl (nyavalyád vagyon): mert senki
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nem lehet teneked jobb orvosod, mint az te hü 
barátod.

15. Holott te légy vétkes, miérthogy az ál
dozat hal meg teéretted ? Bolondság másnak 
halálában idvességet remélleni.

16. Mikor te magadnak avagy társot, avagy 
hii barátot keressz, az embernek nem gazdag
ságát, hanem életét (erkölcsét) kell kévánnod.

17. Élj az te keresett gazdagságoddal, eltá- 
voztassad az fösvénységnek nevét. Mit használ 
teneked az gazdagság, ha bövölködöl szegé, 
nyül élvén?

18. Ha kévánod megtartani tisztességes hí 
redet nevedet míg élsz, cselekedd hogy szived- 
szerint eltávoztassad, amelyek az életnek go
nosz örömi.

19. Mikoron elmédben bölcs vagy (iffiú ko
rodban), ne vessed meg az vénséget (az vén 
embert); mert azki ven ember, gyermeki ér
telem (ész) vagyon abban.

20. Tanulj valamit, mert mikor az szerencse 
hirtelen eltávozik, az tudomány megmarad, es 
az embernek életét soha el nem hagyja.

21. Mindeneket megláss alattomba, kiki mit 
szóljon: mert ugyanazon beszéd az emberek-



nek erkölcsöket el is fedezi, es meg is je 
lenti.

22. Gyakoroljad az te tanúságodat, jóllehet 
megtanultad a tudománt (a mesterséget); mert 
miképpen az gond (gondolkodás) segíti az el
mét, azonképpen az kéz is az életet.

23. Ne gondolj sokat az reád következendő 
halálnak idejével. Nem fél az az haláltól, azki 
meg tudja utálni ez életet.

24. Tanulj, de az tudós emberektől, az tu
datlanokat pedig te is tanítsad, mert az jó  dol
goknak tudományát el kell terjeszteni.

25. Annyit igyál, azmenyi lehet (az termé
szet keván), ha te egészségben akarsz élni, 
mert az italban való gyönyörűség nagy-gya- 
korta az embernek gonosz betegségének oka.

26. Valamit nyilván dicsirsz, es valamit 
nyilván jovallasz, meglásd hogy ugyanazont 
viszontag állhatatlanságnak vétkével ne kár
hoztasd, azaz állhatatlannak ne mondjad.

27. A te csendesz dolgaidban (állapatodban), 
azmelyek ártalmasok eltávoztassad; viszon
tag az te szerencsétlen dolgaidba jobbat re- 
mélleni megemlekezzél.

28. Tanulni meg ne szűnjél, mert a bölcse-
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ség gonddal növekedik. Az ritka eszesség 
hosszú ideig való gyakorlással adatik.

29. Mértékletessen (képes szerént) dicsird 
barátodat, mert akit gyakran jovallottál, egy 
nap megmutatja minemü barátod lőtt legyen.

30. Ne szégyenijed mástól megtaníttatni, 
az mit nem tudandasz, mert dicsiretes dolog 
valamit tudni de szemérem semmit nem akarni 
tanulni.

31. Az Venussal es az Bachussal, azaz a 
szerelemmel es az borral háborúság is , gyö
nyörűség is vagyon együtt. Azmi jó ezekben 
vagyon, elmédben befoglaljad, de eltávoztas- 
sad az háborgást.

32. Elbocsátkozott szüvekct es hallgatókat 
megemlekezzél eltávoztatni, azaz afféle embe
rektől megoltalmazzad magadat, mert az fo
lyóvíz is , ahol csendesz, lassan foly, netalám 
szinte ott mélyebben vagyon víz.

33. Mikoron tenéked nem tetszik az te dol
gaidnak szerencséje, állapatja, az más ember 
állapatját nézd meg, annál micsoda külömbség- 
gel légy alábbvaló.

34. Azmi tölled lehet, azt kísértsed meg, 
mert az part mellett evezni sokkal bátorsá-
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gosb, hogynemmint az vitorlát az mélyre ter
jeszteni.

35. Az igaz ember ellen hamissan ne vetél
kedjél; mert mindenkoron az isten az hamis
san való haragért bosszút áll.

36. Ha gazdagságod elvitetik, ne sirasd bán
kódván, de sőt inkább örülj, ha teneked (gaz
dagság) történendik lenni.

37. Nehéz kárvallás, azmelyek vadnak azo
kat kárvallással elveszteni. Vadnak nímelyek, 
melyeket békeségesen illik elszenvedni bará
tunknak.

38. Ne igirj temagadnak hosszú időket. Va
lahova mégy, mindenütt követ az halál, mint 
az árnyék az testet,

39. Temjénnel engeszteljed az istent, az tul
kot hagyjad felnőni az ekére, szántásra. Ne 
higyjed hogy az isten megengeszteltetik, mi
kor oktalan állat vérének kiontásával áldoz- 
tatik.

40. Megbántatván, sértetvén, engedj az ha
talmas szerencsének. Azki engedhet, idővel 
használhat magának, s egyebeknek is.

41. Mikoron valamiben vétkezel, temagad 
gyakorta megdorgáljad magadat. Mikoron a

27

-*x* 313



314

sebet gyógyítod, az fájdalom orvossága, gyó
gyulása az fájdalomnak.

42. Soha ne kárhoztassad hosszú idő után az 
te barátodat, noha megváltoztatta erkölcsét. 
Mindazáltal az előbbi ajándékról megemle- 
lcezzél.

43. Mennél szerelmetesb vagy, (annál in
kább) szolgálatoddal kedves légy, hogy oly 
nevet ne végy magadra, azmely mondatik tisz- 
tességvesztegetönek.

44. Kétséges lévén (az te életed felöli), eltá- 
voztassad, hogy minden órában ne légy nya
valyás, mert az félelmeseknek es szivökben 
kétségeseknek illendő az halál.

45. Mikoron szolgákat vejendesz az te tulaj
don hasznodra, szolgáidnak is mondjad, de 
mindazáltal megemlekezzél rólla, hogy ök is 
emberek.

46. Az első alkolmatosság mindeneknek 
előtte ragadtassák tetölled, hogy ismét ne ke
ressed azokat, azmelyeket immár azelőtt elmu
lattál.

47. Az gonosz embereknek hirtelen halálo
kon ne örülj, mert (azonképpen) az bódogok is



(az jámborok is) meghalnak, azkiknek életek 
vétek nélkül vagyon.

48. Hogyha teneked feleséged vagyon, mar
hád pedig nincsen, es felölle gonosz hír va
gyon, itiljed cltávoztatni valónak lenni az te 
társodnak kétséges nevét.

49. Mikoron történik teneked szorgalmatos- 
ságod által sokat tanulnod, cselekedned, hogy 
(még is) tanulj, es eltávoztasd, hogy nem tudsz 
taníttatni.

50. Csudálod-é hogy en nyilván beszéddel 
írtam ez verseket ? Ez két-két verseket hogy 
öszvefoglalnám, az értelemnek rövid volta cse
lekedte.

315 s
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S Z Ó T Á R .

I.

PESTI G ÁBO R MESÉIHEZ.

a rak : hogy mindenik 
szolgának megadná ab
rakát a7. kenyérből : 
részét, adagát, 13. 

ajándok : ajándék. 
áldozni 190. kecskéket ál

doznának és égetnének. 
Úgy látszik itt az ál
dozni alatt nem „sacri- 
ficare“ „opfern“ értetik, 
hanem csak is égetni. 
Éhez tart e phrasis is : 
a nap leáldozik. 

a lil: vél, ta rt: bódogbnak 
alítanám magamat 88. 

állapék : állapodok 188. 
állat : állatjára nézve : 

külsejére nézve 14. do
log 138. lelkes állat : 
animal, s ez értelemben 
néliutt már magában is 
„állat.“ 

állal : állít.
am : ím (innen : am-az).

elámélkodik : elámul. 
anni : annyi. 
aram : arany 23. 
áros ember : kereskedő, 
asszu : száraz : mikoron .. 

az fészek asszu volna 
190.

barátos : barát 129,232. 
bársom : bársony 160. 
bátor : bizony 15M. 
benne : jó l ivék benne : be

lőle 9. 55 stb. 
berniek : be lő lök , közölök

39.
bécelkedik : bú'völködik. 
héven : bőven. 
bír : minden mezejével és 

mezei marháival bír va
la 10. azokra ügyel vala. 

n-.egbírta : meggyőzte 18. 
bízel : bűzöl, szaglál 129. 
bizonyába : igazán 95. 
bízván : bízvást 32.
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boly : hangyaboly 118. 
megbusszíil : megbosszan

kodik 210. 
megbotránkozili : megbot

lik 96.
bucsó : bucsu. 
búdosil: : bújdosik. 
búilosó : bujdosó 58 — bú- 

dosóba esik : eltéved 
219.

búsolog : busong. 
megbúsúl : megboszanko 

dik 22. 
buuál : bú 114.

cirkál 109. keres. V. ö. 
szirkál.

csalatság : csalás 22. 
csergetii : csörögni : a hol

lóról mondatik 36. a 
kakasról 94. a varjúról 
98.

csinált haj, hajas sioeg, ide
gen haj : paróka, ven
déghaj 131.

dejákság : tudomány 20. 
c ldrji : eldöjt, eldönt 141. 
demaga : azonban, még is, 

miudazáltal 17. 33. 53. 
77. 227. 

disznókul : delfin 157. (Ve- 
rancsicsnál is). 

dolgos : muukás, cseléd.

édcsden : édesdeden. 
eheti, elles, megeliil, eliséq : 

éhes , éhen , megehül, 
éhes lesz, éhség. 

megehnílö : megenyhítő
247.

el-be : nyomatékosban 69. 
ellappant: ellapúlt, lela

pulva elrejtezett 19ü. 
ellenkedik n e k i: ellent tesz 

37.
elöl : e lő ; előltalál 88. 
előtíek-járó : elöljáró 221. 

(tyúkoknak előttek já 
r ó ) : ki előttek iáró va
la 230. 

emelíl : emelint 149. 
enim : enyém 29. 
ennem : ennen 109. 
enyésztem magát : elrejteni 

magát 100. 
ér : idéz; törvénbe éré 53. 
érel : bántani (megsebe

síteni) szekercével 54. 
gerely lyel 137. 

erével : erővel 198. 
erű : örül.
leesik : összerogy 84. 
eskeszik : esküszik , esk- 

szik 78. 
él : étel : valának besze

rezve jó  étek 55.

fakép : faszobor 198. 
fél : hátulsó feleit 71. há- 

tulsó részeit (alfél). 
feleidet : rokonaidat 237.
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felekeiik : barátkozik, szö
vetkezik, társasul, 

el-felemelni haragját : fel- 
gerjeszti 233. 

felire, egy verem felire : 
felibe 210. 

felfele : félre 114. 
fereferencse : baj, veszély?

63,208. 
fi : fű. 102. 
megfiazék: megfíadzék 190. 
filéztél : melenget 145. 
fog : k e zd ; az munkát 

nagy gyorsan fogja va
la : kezdi vala 9. ordí
tani foga 29. 39. ivöl- 
teni foga 38. halászni 
foga 201. 

foghalatlan : a mi nem fog 
valakin v. valamin 144. 

foglalni magát valamiben: 
kik nagy kérkedésbe 
magokat foglalják 242 : 
kik valamivel nagyon 
kérkednek. 

megfogyatkozik erejétől: ere
jét veszti 100. 

folt kenyér 178. folt hús 
36,190. darab. 

forgódul : forgolódni 166. 
fogváslaló : fogvásító 235. 
fő : eleje valaminek : a 

kútfőnek az feje 26. 
főző : szakács 78. 
fulák , fullák : fullánk 

223.
f u t a n i i k  : fu ta m od ik .

futos : futkos 33. 
futó : lehelő ? 209.

gimelcs : gyümölcs 184. 
gömbéit : gömbölyű 193.

gyakik: szűrődik : lábamba 
tevisk gyakék 61. 181. 

általgj/o/i : általszúr 195. 
gyermecske : gyermekecske 

120.
nyila : gyűjt 118. 
felgyűl ad : felgyúlad 190.

ka : vajon : nem tudhatom 
ha töke avagy ember 11. 

had : baj, veszély 137. 
hagy : meghagy 106. 167.

225.
hagy igái : hány-vet 157. 
kajlák : hajlok, hajlék 196. 
hal: a csiga belseje 35. 
hálálatlan : háladatlan 30.

49 (nekem 133 ). 
hálálalos : háladatos 10. 
meghaltad : meghalad 115. 
hamarságos : gyors (Balas- 

sánál is) 213. 
hánni, magát : hánykolód

ni 157. 
hántolja magát : hánykó- 

dik 154. 
haragosképen : haragosan 

119.
haraqszemmel : haragos 

szemmel 17. 
harogat : feszeget ? 180.
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használatlan : haszontalan 
12.

hátra hadn i: elhagyni 184. 
herlelenkedik, rejá : hirte

len reá ugrik 94. 
hevi : hév, forró 17. 145. 

146.
hitcánság : valamely hit

vány ember v. állat 32. 
hód : hold 121. 
hogy : midőn (i2. 
hogyne, hogynem : hogysem 

33. 117. 
hogynemmint : hogysem, 

semhogy 67. 244. 
holnapon : holnap 167. 168. 
elhordozni (elhordozift) el- 

hordozkodni (ez a ma 
szokott forma ismétlő) 
169.

hős : bajnok 174.

ide : idő ; idevel 39. 82. 
181. 213. — idés : idős 
72. 101. 154. 248. 

idealá : ittlen 26. 
idésded: idősded 167. (e 

helyen : érett). 
igaz elég : untig elég 28. 

64. 65.
ígyen : így.
igyenes : egyező, egyes 83. 
igyenesség : egyesseg 138. 
igyenellenség : egyenetlen

ség 83. 
il : ül.
illaloiás : szaglás 17.

incselkedik : igyekszik 71. 
124.

ingyen . . sem : egyáltalá
ban nem 26. — ingyen 
sohasem : egyáltalában 
és soha sem 87. (y. ö. 
Kerekes Ferenc „Érte
kezés és Kitérések" 
(Debr. 1836) című mun
kája jeles fejtegetéseit 
a tagadó n-ről, s külö
nösen a 269. 270 11.). 

innegtova (másoknál a ré
giségben : innektova) : 
innentova, ezentúl 214. 
V. ö. lovak-innét. 

ismeg : ism ét; legrégibb 
formája e szónak, hol a 
meg (megint) még ere
deti alakjában van meg 
(találtatik : esmeg is ; 
ebből lettek esmég, is- 
még; majd esm ét, is
mét).

ír : fest 188. — írott {ti : 
festett fő 56. 

m egiréll: megirigyel 140.
í'í : üt. — ileget : ütöget. 
í z : üz.

jár  : káromra já r á l , elle
nem járának 26. 

jószágos : jóságos 23.

hálám : kalán 21. 
karéj : kútnak az karéja : 

kút kerítése 208.
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kazdag, kazdagság : gaz
dag, gazdagság. 

kecskeolló : kecskefi 52. 
kecskéül : kecskemódra 52. 
kecskéiül : az szód kecské- 

zik ; kecskemódon szól, 
mekeg 52. 

kegyetlentie 89. 
hegyik : pedig. 
kel, kél: halad; semmi nem 

kele benne : 1<'8. nem 
kél dolgába : nem haladj 
a dolga 120. — elkel : el-j 
múlik 50. 

kell : kellemes 33. 
kcllemetes : kellő 49. 58. 89. 
kelletik : kell '21. 
kenyergés 1U9. Iiönyerg 117.

könyörgés, könyörög. 
kenyü : könnyű 1 ;’>4. 
kép : mód; meg nem mond

hatom a képét 88. a 
m ódját; ezért mondjuk: 
képtelenül : mód nél
kül.

késéiben : későbben 19. 
kesely: keselyű 35, 92, 104, 

122 stb. 
keserű : sajnálkozik ; jám 

boron 229.; rajta 134. 
m egkeserít ütet 145.228. 
sajnálá. 

kerilö : kerülő, labyrinth.
110.

kevecs : kövecs. 
kever : kövér.
ki : mi, am i: ki legjobban

ijeszti vala őket 51. az
az : az, mi . .  . 

ki mind : kiki, mindegyik 
140. — kinek mind : ki- 
nek-kinek 106. 18!'. 

kim i: kivül 108. 
kopjiia : kópja 27.
Itőkép : kő képszobor 142. 
kötőlék : köteg, batu 187. 
kútfő : forrás 66. 143.

lakhatatlan : lakni nem tu
dó 193. hogy lakhatat
lan volna (ő, a kesely) 
ez földnek színjén, azaz 
nem lakhatnék. 

lakik : lakozik ; mikor ott 
laknának 33. 

felí«/;ni : felemészteni 70; 
másutt : lakmározással 
eltékozolni (vagyonát)
226.

ledér: csalfa, hazug, köny- 
nyen gondolkodó 204. 

lehni : lehelni 145.
1 upú : tolvaj 46. 143. 
lovag, lovagus : lovas 131.

magabiró : önhatalmú 43. 
magasdad 95.
marha : vagyon , jószág, 

dolog : 25. 226. 
marul: vessző : csomó, fo 

gás 9.
meg : össze; megszaggata : 

összeszaggatá 26. 27. 
45 stb.
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méltatlan : ha te méltó 
vagy is az bintetésre, 
én méltatlan, ki teged 
megbintesselek32.: hoz
zám nem illő hogy te
ged. . . 

melyek : melyik 161. 
menetiig : mentség 40. 
meni : mennyi. 
menyegzéje : menyekzöje

245. 
mert : hogy 79. 
metet : nevet 67. 
miatt : á lta l; meg kell hal

nod éumiattam 94. 
mindaggyig : mindaddig

109.
miel : mivel 173. 178. — 

mielkedet : mivelkedet
177.

mihelyen : mihelyt 222. 
223.

mikoron : mikor ; de „mint- 
hogy“ értelemben is ;'j 5. 

minapon : minap. 
mind . . . s mind : mind . .

mind J2. 
mindennapon : mindennap. 
mire hogy : miért. 
megmiW : megtesz, meg

cselekszik 1 12. 
mondton mondja : folyvást, 

ismételve 60. 
mukálódó : munkálkodó 

212.
múlat, elmulat: eltávoztat; 

mit a csillag hoz , el

nem múlathatjal89.151. 
189. — minden dolgo
mat az éneklésbe kel
lett elmulatnom : eltá- 
voztatnom , elmulasz
tanom 118. 

elmúléli mellőle : elhajlék, 
engede, kitére 136.

nagyobban : inkább 25. 
ne meg ! : íme, ne ! 184. 
nevezetes test : genitalia

179.

nyavalya : baj, nyugtalan
ság ; inkább akarom bá
torsággal az én kevese- 
met, hogynemmint enni 
nyavalyával az te soka
dat 33. 

nyavalyás : gyenge 26. 
nyerettes : nyertes 124. 
elnyúld : elnyújtá 209.

olcsárl : ócsárol 33. 66. 
olló : fiók á lla t; kecskéről 

mondatik 52. 
olymint : mintegy 31. 
oztannan : aztán 170. 
ottan : azonnal 208. (íegot- 

tan 223). 
óhajt : sóhajt 180. 
üli : okosság 61.

öli leidet, 'ákl'óldez : döfdös, 
döföget 37. 144. 14^.
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inneni : magáéi 20. 
önnenközetlek, önnenköztek : 

egymás között 83. 138. 
üsmeiv : ösmerős 89. 
ösztevér : ösztövér, sovány

111. 
ölt : önt 53. 
öttel: öntet 23. 
ötöz : öntöz 19.

megpálcái : megpálcáz, 
pálcával megver 38. 

párdus, párdusvad : párduc 
158. 163. 

picsek , picsök : ptrücsök 
118. 151. 

pihen : piheg 129. 
púkul: rósz ; pokol eb 127. 

pokol dolog 191. — nin
csen poklabb az .hazug 
embernél 204. — pokol
szemmel nézni : rósz, 
fenyegető szemmel 216. 

pubtenevére : denevér 64 
(háromszor e lapon). 
Még Pápai Páriznál is : 
tenevér és puppenevér. 

punika-alma/a : granátal- 
mafa 241.

régenieh : régiek 23. 
rekeg : koákol (a béka) 43. 

Pápai Páriznál : regő 
béka : rana stridula. 

remek : darab ; egy remek 
hús 78.

revideden : rövideden. Ács. 
Élete.

/ío'fíbeliek : Khodusbeliek 
174.

sántái : sántít 181. 
megsói-gódik : megsárgul 

167. 
sémi : semmi. 
sietetesség : sietség 185. 
sokas : sokféle 159. 
suppan : esik a vízbe 43.

szabados : szabad, munkára 
nem köteles 154. 

meg szaggat : összeszaggat. 
megszakaszt : é tk ek et: 

megvon 20. 
szégyentelen : szemérmetlen 

229.
szeretni valamijei vala

kit: megajándékozni 45. 
5|.

szerez : frigyet : megbékél- 
lik 68. — be szerez : be
tesz 55. megszerez : el
rendel 19. 88. 

szerieden : szertelen 8. 
szerzés : rendelés 19. szer

ződés 29.
(Asziggenget : szégyennel

elűz 57. 
szildisznó : süldő 47. 
szinellen : szünetlcn. 
szirkál: ha szégyent fejére 

nem akar szirkálni: ke
ríteni 57.
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szív : bátorság 51. 
szók : szökik 213. 
siökellik : 27. — kiszököl- 

lem,kiszököllék3-d. sze
mélyben , kiszökellem 
171.

saí/efejek : szőlöfejek 235. 
szőri : szőrű 156. 
szűkes : szükséges 47.

találom : munkámmal ta
lálom : azaz munkám
mal keresőén szerzem 
lr>6.

megtalálás : ki-, feltalá
lás. 9. 

tall : toll 57. 
tarattyu : zsib, lom, 130. 
tanácson egyebet rája 194

( beralhen).
{eltart ; fentart, tá p lá l; 

tartott vala fel egy kí
gyót 54. 

ta t ! igen is, úgy vagyon ! 
18. 218. 

téglagyárló : téglavető 109. 
tehát : akkor 78. 
té t : tett, eselekvés 45.150. 
lelem : cson t; az teteme (a 

baránynak) torkába a- 
kada 30. 

lelemény : tett, munka 49. 
lolcsa : tócsa 27. 
tocak-innet : tova, el innét 

236.
túl fa, tölíjfa : tölgyfa 116. 

136.

tör : sé rt ; meniszer törted 
meg az ő oltárokat ra- 
gadozásoddal. 41. 

megtörik : eltörik 35. — 
összezúzódik, megtörék 
szeme szája 181. 

történik : kinek ilyen jó  
ura történt : jutott (t. i. 
történetből) t8. 

tőstül : 116 (mint gyöke
restől). 

tövisk : tövis.
túsz : kezes ; adák túszon 

az ő kölykeit 68.

ugyan : úgy.
unos-untalan : mind unta- 

lan 72. 107. 
untat, eluntat : unszol 43. 
lítonmenö, útonjáró ember : 

(viator)  161. 184.

megvág : levág 90. 
vajhogy : vajmi nagyon ! 

139.
vikar : fejére kisebbséget 

vakar : hoz 59. 
vakarkodik : igyekszik erő

vel, vesződik erőlködik 
68.

vakondag : vakondok <2. 
242. '

valamikoron : valamely íz
ben, egyszer 188. 

válik : attól fü g g ; mert 
válik ki mondja 35. 
(mondjuk ma is : meg
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válik ; embere választja 
stb.

vall : kábel; természeti nem 
v a llja ; azt a cserpálca 
. . megvallja 38 (illum 
fustis quercinus habe
bit).

megválva (-lói) : ketteitől 
megválva : kettőt kivé
ve 14. 

véijil : végett 27. 
vegyelek véget : vessetek 

v . . 241. 
vélte : ritkán 73. 
venike : venyige 27. 
előW nní : megelőzni II. 
ver : ráüt ; sok vadakat 

verének és fogának 106. 
(így mondatik : tábort 
felverni). 

veszekedik : vesződik , baj
lódik 48. 110. — elvész, 
megbomlik 60.

veszel (veszély) : rósz, go 
n ősz ; minden vészéit 
érdemlenéi 22. 32. 

veszel : v esze jt; sokat el 
ne veszess 46. 

vigaszai : gyógyulni 178. 
— megvigaszik : m eggyó
gyul 74. 

vigaszság : vigaság 205. 
vigaszt : orvosol, gyógyít 

'105.
megvillámodili : megvilágo

sodik 88. 
viselni : életedet jó l  visel

jed : folytassad 155. 
vissza lesz : visszás; leszen 

neki dolga, mint alíta- 
ná (véleménye ellen) 
vissza 217. 

eluoHíí: elcsen 79. — elvo- 
nítá m agát: elvoná ma
gát 161. 

elöcowiíá : elövoná 212.

A  GÖRÖG BÖL 
ÉS

II.
CSEK JELESMONDÁSIHOZ 
P. SYRVSHOZ.

állt : vél 2i9- 
antii, anniszor : annyi, any- 

nyiszor. 
azon : ugyanaz. 
bába : vén asszony 268. 
béltséges : békeséges 253. 
birás : uralkodás (impe- 

rium) 287.

megbírni : (regere) 278. 
birodalom : (erkölcsi érte

lemben : hatalom) : gra- 
vissimum est imperium 
consvetudinÍ3 279. ural
kodói 287. 

boszuságlitel: igazságtalan
ság (iniuria) 275.
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bölcselküdni : eszesnek len
ni (sapere) 268. 

bűn a 282. 1. culpa és pec- 
eatum (vétek) helyett is 
áll, s így e mondat : In
vitat culpam, qui peeca- 
tum praeterit, érthetet
len lett. 

büntclen: büntetlen(ül) 282. 
egyenesség : egyesség (eon-

cordia) 274. 
eleve való ilélel : előítélet 

279. (e helyt hibásan el
lene áll). 

esküdjél (esküszik) 263. 
esküís : esküvés 252. 
félni : vádesettel 279. 287. 

288.
fesvén : fösvény. 
funder : fondor 264- 
fii : fő.
fül5 : fülű 274. 
gyölöl : gyűlöl 259. 
gyülötég : gyülölség 263. 

288.
hall, a 279. lapon: jó l hall 

=  jó  híre van. 
hídelem : hiedelem 276. 
hívsét/ : hitel (fides) 277. 
hogynemmint : hogysem. 
ídeinkoron: idejénkorán (in

tempore) 252.
*sy : ügy 284. 
ingyen a 286. 1. végsorá

ban nyomosító értelem
mel látszik bírn i, ho
lott emlékeink és szó- 

T oldy Rípri M. Mos. T.

tárainkban inkább ta
gadóval. 

inkább bódog a hl), inkább 
szorgalmatos/) (plus est 
sollicitus,magis beatus) 
254.

javall : jóvá hagy, dicsér 
264.

javallatni (probari) 258. 
kárhoilalik : kárhoztatta- 

tik (damnatur) 288. 
kazdag, kazdagság: gazdag, 

gazdagság. 
kelletik : az sokasságnak 

kellessél 261. 
késérteni : próbálni (ver- 

suchen) 280. 
készeiit : kényszerít. 
híoül : teste . . . : testén 

kívül. 279. 
kii : kő 260.
külümség : különbség 282. 

(lehet sajtóhiba is kü
lönbség helyett). 

lakuiili: lakik(habitat)278. 
lég fű : legfőbb 255. 
marha : vagyon 251. 
maihús : vagyonos 254. 
(»efl=vissza : hamar meg

kívánja az (szerencse) 
azmelyeket adott, azaz 
visszakivánja. 

megméi lékelni : mérsékelni 
(moderare) 252. 259.

meni, menivel , menisser : 
mennyi, mennyivel, 
mennyiszer.

28
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mennyülS kű: menny kő 278. 
miá : által 260. 
nyavalyás , nyavalvássáqns : 

(miBér) 280. 282. 
omlás : romlás 287. 
punig : pedig. 
pörlődik : pörlekedik 267. 
rútság : gyalázat 280. 
sohol : sehol. 
sugalló : (susurro) 2fi4. 
szabados elme : (ingenui- 

tas) 282. 
szemirmetesség, rútság (tur- 

pitudo) : szégyenletes, 
rút tett 271. 

sieretű : szerető 267. 
szidalom : (ignominia) 273.

takaros : takarékos 288. 
távoly 264. 267. távuly 252. 
tisztesség : illendőség (de- 

corum) 251. 
titok dolog : titkos 253. 
tobzódás : (luxuria) 284. 
törvény : itilet 277.
«  : ö 267. 
ünnön : önnön. 
vádolás : (crimen) 273. 
valaki : minden aki 260. 
verfely : kocka 269. 
vigyázván : ébren 267. 
viseltetik : vitetik 285. (így 

gyakran a régiségben). 
viszáltatás : (altereatio) 

288.

III.
C Á T  Ó H 0  Z.

alil : vél.
állal : dolog ; az halandó 

állatokról viselj gondot: 
quae sunt mortalia, eura 
299. 

annyi 291.
bánat : harag, bosszúság 

(ira) 297. 
csendesz : csendes 307. 311. 

312. (a X V II. század
ban is még soká dívott 
forma). 

deáki tudomán : (literae).

egyeltI : elegyít 304. 
é let : azonképpen az kéz 

is az é le te t: azaz a ve- 
le-élést (usum) 311. 

jó  elöve : idején. 
émette : ö ébren lévén, vir- 

rasztván (cum vigilat) 
303. 

es : és.
esztelen : (insipiens) 301.

(incautus) 308. 
fél, vádcsettel : mestere

det féljed 290.
3
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gyanús : gyanús ; az magá
hoz gyanós : conscius 
s ib i. . 294. 

gyülösig : gyülölség.
•<jy ■ ügy ; egyigyií 304. 
isméi : (ismeg) ismét 314. 
jegyruha: jegyajánclok (dós-, 

Heimsteur az egykorú 
német ford.) 303. 

jóságos cselekedet , dolog : 
virtus. 

kazdag : (de gazdag is). 
képes szerint: képesint,mér

tékletesen (parce) 312. 
marha : vagyon.

az mély : mély tenger (al- 
tum, lioch Meer) 313.

menyi : mennyi. 
megmérteket : mérsékel 

(temperát) 291. 
múlatús : mulasztás 289. 
nyilván beszéd: egyszerű, ci- 

frátlan(verbis nudis)315. 
öregbít : szapoi'ít. 
pedig, pediglen, 
súlysáig : teher (pondus, 

bürde) 306. 
el távoztál : kerül. 
vigyáz : viraszt, ébren van 

292. 303.

A MESEICBEN SZEREPLŐ SZEMELTEK 
ÉS SZEMÉLYESÍTVÉNYEK MUTATÓJA.

agg nő 76 dik mese.
almafa 179.
anya 138.
asszony 131.
atya 51.
balha 183. 18 l.
bakkecske 127.
bárány 2. 38. 49. 163.
barátosok 94.
béka 3. 17. 23. 31. 69. 91.

171.

beteg 72. 169. 
bika 85. 98. 102. 111. 
csipke 144. 
csóka 10. 
dajka 86. 
darázs 181. 
daru 6. 60. 99. 
drágakő 1.
eb 4. 13. 19. 47. 48. 56. 57.

61. 92. 117. 158. 160. 
edén 105.

28*
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egér 3. 9. 14. 67.111. 156. 
ember 110. 129. 130. 132.

146. 147. 154. 181. 
erdei isten 109. 
erdő 39. 
eszterag 27. 
északi szél 89. 
fakép 146.
farkas 2. 6. 20. 24. 25. 28.

35. 38. 49. 56. 74. 86 
135. 160. 163. 

favágó 170. 
fazék 96. 
fecske 16. 168. 
fejsze 178. 
feleség 185. 
férfiú 185. 
filemile 66. 
fízfa 178.
fogoly 128. 176. 181. 
fösvény 104. 
galamb 18. 54. 
ganejhajtóbogár 142. 
gedelye 74.
gyermek 107.138.155.175. 
hal 118. 
halacska 83.
halász 80.123.149.150.152. 
hangya 30. 70. 84. 114. 
has 40. 
hegy 21.
Herkules 112. 
holló 11. 63. 
iffiu 50. 140. 168. 
irégy 104. 
írott fő 28. 
jegenyefa 103.

jevendömondó 134. 
juh 48. 65. 
juhpásztor 62.
Jupiter 81. 166. 182. 
kakas 161. 128. 161. 
kánya 15. 18. 
kecske 24. 78. 98. 
kesely 10. 59. 63. 87. 1.1.

142. 147. 
kigyó 7. 26. 37. 172. 
király 17. 121. 
kovács 158. 
köszvén 123. 
légy 30. 167. 
ló. 32. 33. 45. 53. 77. 
lopó 19. 107. 
lovag 95. 
lúd 80. 113. 
macska 50. 61. 156. 
madarász 54. 136. 
madár 34. 71. 79. 
majom 41. 81. 115. 121.

124. 157. 
medve 94. 
menyét 44. 67. 
méh 166. 
mészáros 47. 
nád 82. 100. 
nap 89.
nyúl 23. 171. 177. 
oroszlán. 5. 12. 14. 32. 43.

58. 69. 73. 78. 85. 102.
106. 107. 140. 161. 162. 

orvos. 72. 169. 
ökör 31. 42. 61. 116. 
öszvér 159. 
pacsirta 126.

3*
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parasztember 7. 26. 39.
68. 97. 108. 112. 172. 

párdus 119. 124. 
pásztor 139. 
páva 66. 99-
picsek 81. 11!.
pók 125.
rák 88. 
reszelő 37. 
rigó 136.
róka 11. 27. 35. 41. 43 44. 

58. 59. 73. 91. 101. 119. 
120. 127. 111. 143. 144. 
145. 157. 162. 173. 174. 

ruhafejérítö 53. 
sas 79. 
skorpió 175. 
szajkó 29.
szamár 8. 13. 33. 52. 73.

75. 77. 90. 122. 135. 
szántóember 57. 60. 62.

148. 181. 
szarvas 25. 36. 42. 45.165.

szegén ember 151. 
szerencse 97. 155. 
szénégető 53. 
szildisznó 20. 
szilfa 103. 
szolgáló lojány 76. 
teknősbéka 87. 177. 
teve 93. 
tigris 101. 
trombitás 55. 
tölyfa 82. 100. 
tulok 108. 116. 
útonjáró 109. 122. 137. 
vad 5. 34.
vadász 106. 145. 176. 
vadászeb 22. 
vadkan 8. 110. 
vadmacska 120. 
vakondag 180. 
varjú 65. 105. 
vén ember 153. 
vidra 133.

- u n -

T A E T A L O  M.

Bevezetés
Lap.

V

Pesti Gábor Aesopusi Meséi, betűsorban.
--------  Meseszám

Az két a lm a fá r ó l .....................
Egy asszonról és az o tyúkjáról

179
131



Az atyáról és a f i a i r ó l ...........................ót
Az b a lh á ró l.................................................183
Az balháról és em berről...........................181
Az bárányról és fa r k a s r ó l ..................... 49
Két barátosokról és az medvéről . . .  94
Az békákról és az ő királyokról . . .  17
Az békáról és az ök örrő l...........................31
Az békáról ts rókáról ...........................91
Az betegről és orvosdaktorról . . . . 1 6 9
Az bikáról és e g é r r ő l ................................111
Az bikáról és k e cs k é rő l...........................98
Az bikáról és oroszlánról...........................102
Az dajkáról és farkasról...........................86
Az darázsokról, foglyokról és szántóem

berről ..................................................... 181
Az maró e b r ő l ...........................................92
Az ebről és á rn y é k á ró l........................... 4
Az ebről és farkasról................................ 160
Az ebről és az ju h r ó l ........................... 48
Az ebről és o r o s z lá n ró l ..................... 117
Az irégy ebről és ö k e r r ö l ..................... 64
Az ebről és szamárról............................ 13
Az ebről és a mészárosról . . . . 47
Az egerekről és b é k á k r ó l ..................... 3
Az várasi és az mezei egérről . . . .  9
Az egerekről és m a csk á ró l..................... 156
Az kérkedéken e m b e r r ő l ......................129
Az emberről és fa k é p rö l...........................146
Az fösvény emberről és irégyröl . . . 104
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Lap.



Az emberről, ki Apollót késérgeti vala . 130
Az emberről ki beteg és szegén vala . . 1 5 1
Az vén emberről, ki halálát kevánja vala 153 
Két emberről, kik egymással ellenkednek

v a la ............................................................ 154
Az emberről, melyet az eb megmart vala 132
Az erdőről és parasztemberről . . . .  9
Az farkasról és bárányokról.................68
Az farkasról és báránról . . . .  32. 163
A farkasról és d a r u r ó l ....................... 6
Az farkasról és az e b r ő l ...................... 56
Az farkasról és írott f ő r ő l .................28
Az farkasról és r ó k á r ó l ...................... 35
A farkasról és a kis szildisznóról . . .  20
Az favágó e m b e r r ő l ................................ 170
Két fa zék ró l.......................................................96
Az f e c s k é k r ő l ..................................................16
Egy férfiúról és az ő feleségéről . . . 1 8 5
Az fízfáról és fejszéről ..................... 178
A galambokról és a kányákról . . . .  18
Az gedelyéről és fa r k a s r ó l ................. 74
Az gyermekről és a n y já r ó l .......................138
Az gyermekről és l o p ó r ó l ........................107
Az gyermekről és skorpióról . . . . 1 7 5
Az gyermekről és szerencséről . . . . 155
Az h a la k r ó l ...........................................118
Az h alászokról......................  123, 150, 152
Az egy h a lá s z r ó l ................................. 149
Az halászról és h a lácsk áról................. 83
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Lap.



Az h a n g y á r ó l ............................ 7 0
Az hangyáról és p i c s e k r ö l ...................84
Az hasról és egyeb tagokról . . . .  40
Az hegyeknek sziléséről........................21
Az hollóról és rókáról..............................11
Az két i f f iú r ó l ........................................ 46
Egy iffiúról és fe c s k é rő l........................168
Az iffiúról és m a csk áró l......................... 50
Egy iffiúról és az oroszlánról . . . .  140
Az erdei istenről és útonjáró emberről . 109
Az jegenyefáról és sz ilfá ró l...................103
Egy jevendömondóról.............................134
Az juhpásztorról és szántóemberekröl . 62
Jupiter isten rő l........................................182
Jupiterről és a m ajom ról.........................81
Az kakasról és d rá g a k őrő l.................... 1
Az kakasról és fog o ly ró l....................... 128
Két kakasról, kik egymással vínak vala . 164
Az kakasról és m a c s k á r ó l ................... 61
Az beteg k án yáró l...................................15
Az kecskeollóról és farkasról . . . .  24
Az keselyről és csók áró l........................ 10
Az keselyről és em berről....................... 147
Az keselyről és az ganejhajtó bogárról . 142
Az keselyről és h o lló r ó l ........................ 63
Az keselyről és r ó k á r ó l ........................141
Az kígyóról és az parasztemberről . . 1 7 2
Az kígyóról és az reszelöröl................... 37
Az királról és m a jm o k r ó l .................. 121

532

Lap.



Az kovácsról és e b r ő l................................ 158
Az légyről......................................................167
Az légyről és h a n g yá ró l........................30
Az lopóról és az e b r ő l ........................19
Az lóról és o r o s z lá n r ó l .......................... 32
Az lóról és szam árról...........................33. 52
Az lóról és szarvasról...........................45
Az kopasz l o v a g r ó l ........................... 95
Az lu d a k ró l........................................... 80
Az h íd r ó l ............................................... 113
Az m adarakról...................................... 71
Az madarakról és v a d a k ró l................ 34
Az madarászról és örves galambról . . 54
Az madarászról és r i g ó r ó l ................136
Az majmokról és párdusról................124
Az majomról és az ő két fiáról . . . . 1 1 5
Az majomról és rókáról . . . . 41, 157
Az méhről és J u p ite rrő l.....................166
Az vén menyéiről és egerekről . . . .  67
Az napról és az északi szélről . . . .  89
Egy agg nörel és szolgáló lejániról . . 76
Az nyulakról és békákról . . . 23. 171
Az nyúlról és teknösbékáról................ 177
Az agg o r o s z lá m r ó l ............................12
Az oroszlánról és b é k á r ó l ................. 69
Az oroszlánról és bikáról...................... 85
Az oroszlánról és egérről...................... 14
Az oroszlánról és kecskéről................. 78
Az oroszlánról, ki az parasztember leján- 

át szereti v a l a .................................161
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Lap.
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Az oroszlánról és r ó k á r ó l .......................... 43
Az nöstén oroszlánról és rókáról . . .16*2
Az oroszlánról, szamárról és rókáról . . 73
Az oroszlánról és egyeb vadakról . . .  5
Az oroszlánról és vadászról......................... 106
Az orvosról és b e t e g r ő l ................................ 72
Az ökörről és tulokról ...........................1 I ti
Az öszvérről................................  159
Az pacsirtáról és az ö fiairól.........................126
Az parasztemberről és Herkulesről . . 1 1 2
Az parasztról és kígyóról . . . .  7. 26
Az parasztemberről és szerencséről . . 97
A parasztemberről és uráról..................... 68
Az parasztról és tu lokról.............................. 108
Az párdusról és r ó k á r ó l ...............................119
Az pásztorról ki hajóssá lőtt vala . . . 139
Az páváról és d aru ró l................................ 99
Az páváról és filem iléről...........................66
Az picsekről és h a n g y á r ó l .........................114
Az pókról és köszvénröl.............................. 125
A rákról és f ia ir ó l ......................................88
Egy r ó k á r ó l ................................................174
Az kurta r ó k á r ó l ......................................143
Az rókáról és bakkecskéröi......................127
Az rókáról és c s ip k é rő l...........................144
A rókáról és az eszteragról......................27
Az rókáról és k e s e ly r ő l ...........................59
Az rókáról és m enyétről...........................44
A rókáról és az oroszlánról..................... 58

Lap.



Az rókáról és v a d á s z o k r ó l ..................145
Az rókáról és vadmacskáról..................120
A s z a jk ó r ó l ............................................. 29
A  szántóemberröl és a darvakról . . .  60
A szántóemberröl és ebekről . . . .  57
A szam árról........................................... 75. 90
Az szamárról és fa r k a s r ó l .........................135
A számárról és l ó r ó l ..................................... 77
Az szamárról és az két útonmenöröl . . 1 2 2
A szántóem berről................................ 148
A szarvasról..............................................36
Az szarvasról és az ő borjáról . . . . 1 6 5
A szarvasról és farkasról........................25
A  szarvasról és az ök rek rö l.................. 42
Az sasról és egyeb madarakról . . . . 79
A szénégetőről és a ruhafejérítőröl . . 53
A teknösbékáról és keselyről . . . .  87
Az t e v é r ő l ......................................................93
Az tigrisről és r ó k á r ó l .............................. 101
Az tölyfáról és n ádról......................82. 100
Az trombitásról................................................ 55
Az tyúkról és rókáról....................................173
Az útonmenő emberről, ki egy zacskót ta

lált v a l a ............................................137
A va d á szeb rő l.........................................22
Az vadászról és f o g o l y r ó l .........................176
Az vadkanról és e m b e r r ő l ......................... 110
A vadkanról és s z a m á r r ó l .............................8
Az vakondagról és az ö anyjáról . . . 1 8 0
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Az varjúról és egy e d é n r ö l ......................105
Az varjúról és ju h r ó l ................................ 65
Az vidráról, ki ömagának testét elsza

kasztja ..................................................... 133

Lap.

XVI. Századbeli Erkölcsiratok.
Lap.

I. Az Görögországbeli bölcseknek szép
jeles mondási...........................................251

II. Publius Syrusnak emleközetre méltó
mondási ........................... 266

III. Az Cátónak jó  erkölcsre tanító pa
rancsolat .................................................289

lSzótárak.
I. Pesti Gábor M eséih ez ........................... 316
II. A görög bölcsek jelesmor.dásihoz és

P. S y r u s h o z ........................................... 324
III. G átéh oz ................................................ 326
A mesékben szereplő személyek és sze-

mélyesítvények m utatója........................327
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