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VÉDELMEZŐ INTÉS

MAGYAR NEMESSÉGHEZ.

Nagyságtok Kegyelmetek!

Zí a*  könyvet Magyar Orfiágnak 3 
sfgfeQ de nem Magyar Orízágrnl irtain, 
$ Személyes nagyoknak fzól} mindazonáltal 

^2 ' * a"



, . - - .

a' fel fér dúlt 3 és már maga efién3 maga fiár- 
nyán járó fiatal Rend-is alkalmas bafznát ve- ■ 
heti. A" mint-is egy faemmel reájok nézet 
az Author.

Kéfzületibez képeft 3 ’x tfinnyára nézve 
DR AMM A ; fok féle befzédekkel 3 fok féle 
költött nevekkel mulatozik ; maga fenki bi

zonyosra nem példáz. Engem a' mi illet; 
fe fó,fe alatson 3 fe Férfin , fe Patyolatos- 
rendit Hazámnak nem akartam bofzfzu-ir ájfal 

sértegetnem ; mintbogy-is távul-létem miatts 
fe külső okok 3 fe belső fzivem-járáfi nem vifel- 
hettenekoUyasra.

Emlegeti EUSEBIUS al Törvény-Jzékek- 
nek érdemes tagjait 3 Eó ki akkor kivídlyeb 
nem lépet Hornyánál 5 az idegen Örfiágok 
erkóltseit refielvén keverni s fsak maga Nyáj*  
jónak kívánt valamit efiébe juttatni. En at 
ki utánna jártam pennámmal Anglián fizd-

. " ' na*  .



fiakozván: tsak el-hitettem magammal, hogy 

Ifienes job renden légyen Hazánknak törvényes' 
ádapottya.

A fő - Afifionyoknak nem tsak a' máfik- 
bán) mely igyenefen nekiek fzól , hanem eb
ben a' Réfiben-is vagyon valami réjieké. 
Semmi más egyéb okra nézve; hanem, mint
hogy fieretik d*  fiépet , utáUyák meg egy- 
fzer valamikor á förtelmes erköltset s öltöz
zenek tifitába 3 alkalmaztafsák magokat kő- 
telefségekhez.

A Comsediá-te magam jó kedvébid- 

is hegyes fiókkal illettem , d mint-is érdé- 

mefek reá. A ki ki - lépet Pannoniakul 9 

és azon Orfiágokon meg - fordulván kapót 
lennek 5 Tanúm lehet 5 hogy egyelesleg a\ 
Nemes - Embereken fok feleket ejtenek máj

nap - is e



. .............................. •

In futnma: A mit irtain s azért írtam , 
bogy mejzfae-bujdosájlmban ki-ne kopnék élő 
nyelvünkből, példát adnék fok beverő penná
nak3 olvasásra valót nyújtanék d hivalko
tóknak 5 jóra emlékeztetném d világ gond- 
gyaiban el-merült elméket.

Nagyságtok Kegyelmetek

Költ Romában.

" i Tízben.

Aláiiaos Szolgája.
Fa lúd i Ferentz S. J.
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A’ BESZÉLGETŐKNEK
Személyek fzerint való Magyarázáfa.

EUSEBIUS. Egy bőlts és Iften-félő, mind a’ két 
fzerentsében forgott Úri ízemély.

■■ ■ ........ ? • .

NEANDER. Jóra igyekező , Iskplákon által ment 
egy Urfi.

ELEUTHERIUS. Kényén élő,a’ jámbpr élettől jdc- 
gén Úri fzemély,

JEMILIA. Eleutherius Felesége, Nemes-AízfzOnyf 
UráhQZ igen hafonló.

LUCIA, Emíliával eggyet értő kevély Dáma.

LEANDER. Erkőltííben változp, udvari ’s tábori 
hivatalra kcfzíll®.



Iftenes jóságra> és ízerentsés
boldog életre oktatott

NEMES EMBER.

ELSŐ KÖZ-BESZÉD.
Neander értekezik Eufebiusíz/Z, d Fő-Rend

nek kotelefségérvd ~-

Ufekius. Hozott Iften Neander ! al
kalmas fzerentsémnek tartomhogy 
láthatom kedves fzemélyedet; de mi 
dolog, hogy illy jó regvei ? Vendég-

Urfi, kora-forma ’s reménytelen látogatás ez!
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Neander. Kérlek fzeretettel! mi nyomós ökok
ra nézve? húzomos két óra múlik már benne, hogy 
járdogalom fel ’s alá a’ Váróit bizonyos dolgaimban; 
mondhadfza talán moft annak nints ideje.

Eufebius. Volna, hanem vedd éfzre, a’ moftani 
Fiatal-rend más fzokáíl tart. Az éji-baglokkai kö
zős valamiben; akkor kél nyofzolájábúl, mikor a’ 
Nap már le-nyúgfzik, és akkor vetkőzik fekúnni, 
mikor hafad a’ Hajnal, és harmatozik a1 regveli idő. 
Nem igen baráttya a’fzer-tartásnak / félre ’s hátra 
járdogál mint E Rákok..... Egyfzóvaí, keveri a’ 
Tér méízetnek rendit: fzép dolognak tartya a’ délig- 
való heveréft, és parafzt közönséges erkőltsnek úgy 
élni mint a’ többi.

Neand: Uram! nem régen vettem bútsút az 
Iskolákról, nem volt úrefségem, hogy bé-tekintsek 
a’ Város-Erkőltíibe, a’ Cerimonia-dolgátj, a’ Módi- ‘ 
fzokáfokrúl Írott könyveket nem forgattam. Mind
azonáltal nappal hortyogni, éjjel viradozni, mind 
a’ kettőt egybe keverni, nem. józan fzokás. Mi
kor a’ terméfzet egy pár ízemet adott az Embernek, 
nem arra intézet , hogy a’ fetétben vefztegeífe_s. 
Ama’ fényes-legyetskék *)  méltán röpdőznek éjt- 
fzakán ; minthogy akkor jobban ki-tetfzik fzárnyok 

erőt-
*j Szint János Bogarai.
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f erőtlen tüze. Az Embereket véfzem tsudára, nem- 
is érem fel efzemmel, mitúl vifeltefíenek a’ fetétes 
kóborlásra; hanem ha olly-igen tartya kedvek, hogy 
az utfzák fzegletiben ütközzenek, és haragos ökle- 
léílel néki menvén az ofzlopoknak, próbával tud- 
hafsák, kinek légyen erőlfeb’a’feje. Hihető hogy 
ezt valami efti-denevértúl tanulták; engem a’ mi il
let, éppen nem vifzketlábom utánnok.

Eufebius. Már kételen vagy véle; hogy magad- 
is az éjtfzakához fzokjál, és meg-alkudgy a’ fetét- 
séggel; ha kedvekben akarfz lenni a’ mi AZátó-lIr- 
fiainknak: minnyájan Megárában *)  fogantattak a’ 
sorú fetétségtiil. Hamar meg-árt fzemeknek a’vilá- 
gofság; sőt; mihelyt eőket a’ Nap suti, el-lankad- 
nak, el-merevenednek, mintha valami álom-fzerző 
mafzlaggal teli laktak volna :fe erő fe lélek bennek. 
Azonkőzben a’ tengerben merülvén a’ Nap , és ki- 
terétvén fekete sátorát az éj : mozgani kezdenek , 
meg elevenednek, fzerte-fzéllel nyargallyák a’ Vá
róit; el-lepik a1 Vendég-házokat, az lítfzák dolgát 
roftállyák. Tudni-íllik: ki méné ott eléb’, ’s kit 
vezet amaz jofr’-kezén ? Azon-kőzben elejbek rőpit- 
tik a5 fzidalmakat, 's tsak illyen-mire élik a’ vilá
got.

A 2 Hal- -
* ) Lakofibirefek valónak rígznwn efii kóhorlófiul.
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Hallád-é! Nints kétségem benne > kőzikben fzán- 
dékozol: El-is hitesd magaddal, érte léfznek, hogy 
minden képes udvarisággal, magokhoz tsalhaífanak. 
Ezek az úti-kisértetek rézen tartyák mindenkor fú- 
loket, kémeket küldenek az útakra Oxford-felé, 3 
és leg-inkáb’ azokat az Urfiakat lelik, a-1 kik tsak 
mbft rugták-ki az Iskolák porát. Ha fzerentsére—s 
kaphatnak berniek, febeífen elejbek lóvellenek, mint 
az éh fafok a’ prédára: méllyen ajánlják fzolgálattyo- 
kat, fennyen ditíirik, tsudállyák , fzép fzemmel, 
édes mézes fzókkal addig kerülik; a1 míg tőrben_j> 
ejtik, a’ váfott erkőltsre és fzabad-életre bírják. Az
után úresgetik erfzénnyét, motskollyák bötsúletit , 
sértegetik ártatlanságát , hóhérkodnak lelkén. E’ 
meg-lévén,: ki-adnak rajta; és ebképpen léfzen a’ 
Nemes-Urfibúl egy újdon-új Licentiatus.

Neander, A1 mint véfzem éfzre: a1 ki Londrá- 
ban kéfzúb otthon ne felejtse efzét, tapogatva jár
jon, ébren légyen 3 hogy ezer mefterséggel meg-ne 
kerűllyék. Gyanúban bízzon még barátihoz-is, hogy 
annál keveífebben árthaífanak ellenségi , ki-nyiltt 
fzemmel aludgya álmát, mint az orofzlányok. Pe- 
nig hogy tudom: felén túl vagyunk a1 vefzedelem- 

nek,
* ) Páros Angliában ■, hol birts egy Univerfóás va

gyon , és fok Úri gyermek tamil.



nek, mikor előre meg-fajdittyuk.... Uram ! mit 
akarók mondani ? .. egynéhány naptól fogva nem 
igen jól érzem magamat, a múltt éjtfzakán, függő
órámnak minden pertzentését hallottam.

Eufebivts. Mi dolog ? illy hamar feléd tsapott 
lángja a’ fzerelemnek ? nyilván valami afzfzonyi fzép 
kép fzáílott-bé fizivedbe ; és a1 te eggyúgyűséged 
mindgyárt fel-adta az erőfséget; de haggyunk békét 
ennek.;, nyilván unalmas előtted az előbbi (^aurea 
libertás } arany érdemu fzabadság ? mintha ollyké- 
mélletlenulgyőtrőtt volna; és már meg-akarodpró
bálni, melly könnyen járják a1 tántzot a" lántzban, 
’s melly vígan ugrattya magát a’ lejtő a’ kalodában. „ 
Vallyon ’s nem érik-e ennél job' gyumölts az Aca- 
demiákban? Tovább-is jővendőbéli Pajtáfidrúl fzól- 
ván: femmire kellő, izeden, azon-egy pórázon járó 
korhely-tárfaság. Volna ugyan túz és nyers erő 
bennek, de egy-tsep itilet fintsen. Úgy tetfzik , 
hogy erőn-erővel tsak azért tanultak, hogy keve- 
febbet tudgyanak; hogy laffan laffán foggyon azéfiz 
bennek; leg-aláb’ hogy hafznát ne vehefsék. Alig 

-lefznek a’ Világra; a’ Leppendékek úttyát űzik; 
mindaddig rőpdőznek a" tűz korul, mig ben vefz- 
nek... Eh! fizetettem Neander, ved éfzre magad, 
ne hertelenkedgyél; az izibe lett el-tekéllés, utat

A 3 nyit
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nyit hofzfzadalmas búnak. Mikor még gyenge—s 
fzikrában vagyon a1 fzerelem , akkor ved elejét, 
mert idővel lángot vér , és derék túzzé válik. Az 
új feb könnyen gyógyúl 3 a’ rothadásra menendő el- 
fenúl. -x

Neander. Ne neheztely érette; nem fzinte iga
zán gyanakodol felőlem : mi nem bánt engem a1 fze- 
relem, hanem e Varosnak rofz ege. —

Eufeh'ws. Ege e1 Városnak ? ez kétség-kivúl al- >
kalmatlan nyavalya vendég! nints-is a’ Londrai Pati
kákban ellene-való Reeip^ de nem olly vefzedelmes 
a1 mint látom a1 Halottak-Lajftromiban.. * ) Nem 
győzlek tsudálni Neander 1 sőt az Egekre kinfze- 
ritlek 3 mond-meg, mitsoda formában ontott téged 
a5 terméfzet; minthogy annyi külombseg vált a’ tób- 
bitül. A’ te természeted ép korában, jó rendben

. vagyon, tifzta, nints mellette kényes érzékenység, 
fe gonofzhoz tartó-hajlandóság.

Neander. Távúi járfz & valótúl. _ "
Eufebius. Miben vagyon tehát dolgod ?
Neander. En egy ollyan fzemély vagyok , a1 kit 

mindenünnen meg-kőrnyékezett /z emberi gyarló*  
ság. De ámbár úgy légyen ; le-nem mondok azért

ter‘ ■

*) HétNáma nyomtatják Londrában^ mennyi, ’r ki mi 
fyetegyé^ben hóit meg.
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terméfzetemnek Privilégium-iiíxt Efzemen mara
dok mig lehet, fen-tartom a’ juft a1 Menny-orfzág- 
hoz, akár mint nyomjanak nehezei a" földi jóknak. 
Rövideden: nem kifzt fzivem, hogy tsofdára jár
jak, ’s a’ legelő-mezőkön kérődgyem mint Nabugo- 
donozor, vagy-is hogy a’ barmokkal egy ágyban he
verjek. Embernek tartom magamat terméfzetem- 
hez-képeft, és Kerefztyénnek a1 kegyelemre nézve. 
Vagyon Iftenem! nem akarom, hogy bennem meg- 
utállya az eő nemes Teremptményét. Egy - fzóval 
üdvözíteni akarom lelkemet.

Eufebius. Had' ölellyelek-meg édes Neanderem? 
fzinte moft akartam gyertyát gyújtani , mint régen- 
teh a’ Gőrőg-Bőlts Diogetíer, hogy Embert talállyak 
Londráhan. Gondolám ,\ hogy a1 régi áhétatofság 
vég-bútsúját vette Nemzetünktől, és hogy a’ Ke-^. 
refztyén Hit hajóban fzállott légyen, hogy a’ tenged 
ren-túl evezzen. De hála Iftennek! még maradott 
egy Ember, és egy Kerefztyén koztunk leg-aláb’ 
magúi. Vajki bolond Világ ez, a1 mellyben mi moft 
élünk! nem járzegy nyomban, hanem ( Jine lege - 
fine ordine ) ide Ss amoda horgadozík, benne min
den állapot hanyattá-fordúlt, és tellyes zúr-zavar... 
A’ jó a’ gonofz erkőltsel meg-tserélte nevét ’s helyét, 
a’ józan éfz a’ bomlottal egybe-keveredett, az okot 
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ságnak nintsen keleti.. Az llrfiak fennyen ditse- 
kednek a’ luftos életnek Tzimmerével, az iftente- 
lenséget fok hitnes fzin alatt hireíitik, és hatalmafan 
kinállyák. Minden dolgok abban nyugfzik-meg , 
hogy tselekedetekkel ellene-mondgyanak Hiteknek. 
Ezek az ifzonyú rendetlenségek miatt gyakorta két
séges voltam fzivemben; nem-ha Nemzetünknek 
Bóltseit eggytíheggyig amoda rekefztették, a’ hol a’ 
nyavalyátok efzeket nem bírjak, és a’ kiket a1 hagy- 
máfz derekafon bánt, azok sétállyák az útfzákat 
Hintókban.

Szégyen ki-mondani! de vannak kőzúlők,.a’ 
kik némely híresnek... lábaihoz esdegelvén, térden 
könyörögnek , ’s eképpen gyalázzák llri-Nemzete- 
ket, rontyák egéfségeket, kárhoztattyák lelkeket.... 
Amannak a’ ClareUo, vagy Canaria borban merült 
efze; a1 fok húzomos ital miatt tellyes barom egéfz 
hétig; Vasárnap, akkor-is tsak fzerentsére józano- 
dik. Emez nagy konyhákat úttet, drága leveket 
tsap, és kényes falatok közt torkoskodik;, nem- is 
jó izirúl, hanem drága áráról bőtsúlli az étkeket , 
azokat tartya jobbaknak, mellyek jobban apafztyák 
erfzényét. Ritkán kél afztalátúl előb’, hogy fém 
meg-eróltetvén terméfzetit, kételen légyen véle—s>, 
hogy árnyékra térjen. '

- Amazt
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Amazt feleltében duskás-tárfa meg találta hazut- 
tolni. Nefzfze ! egyfzefsmind fel pattan, neveli 
haragját, fújja a’ fzitkot, torlani akarja a’ bofzfzú- 
ságot, kardot kiált! mi lefzbelőle? azon hevenyé
ben helyt "s időt rendelnek, megjelennek, hegyes
tor a1 markokban. Heffior innen, Hefáor túl; vagy
is inkáb’ két halálra kéfzultt Római-rab. Jelt ad
ván ’s vévén: egymásra rugafzkodnak, és mutatás
képpen kivégzik magokat a’ Világbúi.... Ha ezek
nek nints forgó-Szél a1 fejekben, bár én vétsek. 
Netwis tudom méltóbbak-e ? hogy eóket Heraclitus 
holtig firaífa, vagy Democritus neveífe; mint-hogy 
fele Comadia, fele Tragédia dolgok>és ha meg-kell 
vallani az igazat> súltt bolondság!

A1 Rellgio-úo^ azon bankón jár, nints-is kú- 
lőmb’tekintetben a’józan éfznél. A’ mi Ifteni-fzol- 
gálatunk férges valami Pogány fzokáífal. Mi úgy 
imádgyuk az Iftent, mint régenten a1 Pogányok Her- 
culejl'. köveket hagyigálunk az Eg-felé, az-az : eskú- 
véft, káromkodáft. Ezek a’ mi drága áldozattak, 
mellyekkel engefztelni Szoktuk az Urnák haragját , 
és kérlelni, hogy reánk árafzfza áldomáfit. Még az 
Iften-mi-Atyánkot-is úgy ejtyuk némelykor, hogy 
ember nem tudhattya , kőnyórgés-e vagy fzitok ? < 
Vallyon ’s mi lehet oka > hogy olly búján fzaporo-

B dik 
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dik nyelvűnkön az atta, teremtette t ’s olly termé
ketlen ellenben az áhétatos imádság.

Talán azt gondollyák némeltyek, hogy az alá
zatos le-borúlás nem illeti a’ Vitézlő-Rendét ? hol 
fzűkséget, hol fösvénységet jelent, sőt a" mi tőb1: 
felettéb-való alávalóság ; mert halottam mondani f a 
hogy valamikor egy talpán-álló kotíis fokkal magot 
fab1 volt a-1 térdeplő Királynál....... Ez a’ fzakafz-
tott képe a" Londrai fzentségnek, és Ifteni fzolgá- 
latnak; távúi hagyván minden Satyra vagy Hyper- 
bole, az-az mardozó, vagy nagyra-mondó befzédet. 
Mind a" kettő valóban igen le-felé vagyon, tsak a’ 
jó Iften túdgya , mikor léfzen elő - menetele. Bár 
azért Neander vigyázz telkedre, és más felől pén
zes erfzényedre, eggyiknek-is, máfiknak-is gyenge 
fzálon függ fzerentséje, de kivált-képpen lelked-is- 
méretinek. Szépen meg-teritették a1 hálót előtted, 
ha okos figyelemmel két-felé nem tekintefz, fzámat 
nem tartafz gondolatidra, tselekedetidre; benne—» 
véfz ártatlanságod.

Neander. Am ez úgy tehet! én ahoz ragafz- 
kodom, hogy az Iften nem kötelez arra, a’ mi le
hetetten. Maga hiteles fzava : hogy az eő igája 
édes, és az eő terhe könnyű. Biztat minket Apo- 
ftola által , mondván : Nintsen kevefeb'' wialafít

ben-
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bennünk, hogy fém kísértet kormotfnk. Kihez ké
peit élhettyúk a’ világot, réfzunk lehet az emberi 
társaságban., még-is meg-felelhetunk hivatalunknak, 
és hitunk-béli kötelességünknek. Ugyan -is nem_s 
azért adott Iften embernek nyelvet, hogy némán 
tartsa, Sem éSzt, hogy a1 vadon-pufztán rosdáSod- 
gyon, Szolgálhatunk néki mind ezzel, mind azzal 
jól és rofzfzúl. Nem gondolnám azért Szükséges
nek lenni, hogy Asgyiptus-felé eregefsúk a’ vitor
lát , és Remete-barlangokat kerefsúnk magunknak, 
Sem hogy fa-talpon járjunk valamelly Kalaftromban, 
vagy-is Pappá Szenteltessünk Romában. Jól-lehet 
ugyan, hogy ezek az Iftenfélö Atyák bátorságof- 
fan mendegelnek az ég-felé; de más útakon-is oda 
férhetünk. Még eddig nem érkezett kedvem a’ nő- 
telen-életre; minthogy ezek Angliában Se örökség
hez nem nyúlhatnak törvényes - képpen, fe réfzek 
nem lehet azokban a’ Privilegiomokban, a1 mellyek 
más kulőmben az Egy-házi-Rendet illetik; úgy hogy 
fel "s alá forgatván eöket egy darabig a1 fzerentse, 
utóllyára ugyan tsak, vagy vafat pendítenek holtig, 
vagy idején korán az akafztó-fán fzáradnak. En 
pediglen nem akarom más eleibe vetni őíi maradé- 
kimat, fe nem kivánkozok a-1 Hóhér pallofa által 
jutni Menny-orfzágban. Kedvellem az emberi tár- 

B z fasá- 
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faságot és nyájaskodáftt Ttmon ám maga láfla miért 
akart légyen meg-válni önnön fzeméllyécól.

Eufebius. OkoíTan befzélfz; az Iften nem kén- 
fzerit bennünket £ úgy mint Pharaó ) nehéz munkára 
ához tartozandó fzerfzám nélkül. A’ mi fzúksé- 
gúnkhőz alkalmaztattya malafztyait, íbha fém eről
tet a1 hartzra igyenetlen erővel: mienk a’ fzerentse 
tsak akarjuk. Ha mikor azért fzántfzándékkal az 
ellenségünknek engedgyűk, magunkra vefsúnk. Meg
gy őzettethetúnk ugyan, de le-nem nyomattathatunk 
erővel: és igy nem a’ mi gyarlóságunk, hanem tu
nyaságunk oka, hogy néha valamit nyer rajtunk a’ 
kísértet.

A’ mi a1 Jóságos-tselekedeteket illeti; nem izo
láltak keskeny helyre , ’s bizonyos hivatalra. Le
het gyakorlatok roppant Váratokban nem kelőm
ben, mint a’ kietlen pufztában, Fő ’s parafzt em
berek közt. Sót az Uri-palotákban jobban fénylik, 
ott mutattya ragyogványit, mint a’ déli magofságra 
emelkedett nap, tellyes pompával ’s méltósággal. 
Mondhadfza: mi lehet fzeb’, mi tekélletesb’ egy 
lldvari-fzemélynél? a’melly meg-nem indúl, mikor 
üldözi az irigy fzerentse, el-nem bizza magát mikor 
kedvére fzolgál. A’ ki tsendes a’ tengeri tok gond
ban, mértékletes a’ teli afztaloknál, és egyéb’ fereg- 

lő
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1q hivságok mellett, álhatatos a’ tündér változáfok 
kozott. Kinek kezein forogván minden, kéfz aka- 
rattyátúl fúgvén minden; nem akar ’s kivan egye
bet az igazságnál: mentt a’ fertelmefségtúl, békét 
séges a1 háborúban, erős zabola alatt tartya gerje- 
delmeit, az után nem fiet, a’ mit mafok kívánnak, 
attúl nem tart, a’ mitúl máfok rettegve félnek. E- 
zek bezzek nem a Pogány Plató elme-leleményei, 
hanem Kerefztényi igaz jóságok, nem-is tsak ama 
moly-ette régi könyvekben kopnak, hanem tellyes 
gyakorlásban fen-forognak. Ditsekedhetúnk véle ’ 
a"1 mi Orfzágunk-fzinén-is tőbfzőr látfzatnak; hol- 
itf pártyokat fogták a Nagy Urak, udvarokban-;# 
fogadták , és orfzágos hatalommal oltalmazták a 
Királyok. Bizváft azért hivatalod mellett marad- 
hatfz, és még-is fen-tarthatod a’ juft a’ Mennyor- 
fzághoz

leander. Valóban hogy ha a’ jó Iften engem 
akkor ki-rekefztett volna a’ Mennyégbúl, mikor föl
di uraságban helyheztetet; fokát vefztettem volna 
imillyen ajándéknak űrügyével... En-de mi-jó hafz- 
nát vefzem Uram ? hogy erőmben ’s előttem vagyon 
a-1 Virtus, ha más felül akaratom mind tsak a1 go- 
nofzhoz tart; kétség kivúl keferves kárát vallom 
údvefségemnek. íme azért kezeidhez békéitek, ’s

B 3 ha 
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ha meg engeded, elődbe terjefztem kéréfemet: ok- 
tafs, igazgafs, mutasd-meg mihez alkalmaztattam_s 
ügyemet "s életemet. Te meg-hartzoltál annak ide
jében azokkal a1 rendetlen indulatokkal, a’ mellyck 
a’ gyenge "s gyarló iffjakat gyakran meg-ejtik, te 
bátor erővel meg-győzted a’ gonofz kísérteteket, 
íme! fzintén azon habokkal verdődőm, azon fzél- 
véfz orozkodik utánnam; hartzom vefzedelmes, ké
tes a1 nyereség! A1 te öledben adom azért tellyef- 
séggel magamat, lég-alább annyit tanúltam moft 
egyfzer , hogy fzavát tudom fogadni annak, kit 
mind T két fzerentsében forgott fok próba, éstifz- 
tefséges hofzfzú élet fzép bőltsefséggel meg-fzeretet.

Eufebius. Már én el-éltem időmet! fogyton- 
fogynak óráim Hogy éltem nem fzégyenlem—® ; 
hogy meg-halok, nem bánom; fe nem utálom, fe 
nem kedvellem felettébb ezt az árnyék Világot , 
kéfzen "’s vigadozva várom tsendes ki - múláfomat. 
Killyeb’ állottam a’ Világnak zavaros gondgyaibúl, 
magános bőtsúletes életre adván magamat: már az 
Udvarnak-is meg-vagyon mondva az IJlen hozzád ? 
nem kételenségbul, hanem magam jó-kedvébul; a’ 
mint valóban meg-is érdemli , hogy háttal for- 
dúllyunk hozzá... Volt réfzem mind a1 jó, mind 
a1 gonofz fzerentsében 5 fe abban a1 boldogságot s

■ fe
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fe ebben a’ nyomorúságot nem helyheztettem_s. 
Nem úgy laktam a9 Világot mint a1 Theatvumok-Né- 
mal, kik meg-fem motfzannak, tsak helyt foglal- 
nak-bé. Uram gratiájábúl alkalmas Tilzteket vifel- 
tem; és jól-lehet a’ minapi bomlásában az Udvar
nak felém-is tsapott az irigység; mindazon - által 
tudtam bőtsúlettel félre állani ; költ - is ugyan ’s 
tőltt pénzemben, de a1 miatt nem fzorultam kól- 
dúfságra: noha ha meg-kellene lenni, inkáb1 ten
getném életemet alamisnával, hogy- fém rágado- 
mánnyal; elob1 keresném veríték-fzakadva, hogy- 
fém lelkem-sértve kenyeremet. Az én meg-vontt 
magános életem adott bőv alkalmatofságot a’ tanu
lásra , elég dolgokat forgattam elmémben, kedvem
re elmélkedtem e1 múlandó Világnak állap otty árúi, 
az emberi gyarlóságnak fok-féle hivságirúl... Mint
hogy azért úgy akarod: nem fzegem kedvedet; te- 
fzéllek híven ’s igazán a’ dologhoz, nem mint Me- 

ftered, hanem úgy mint igaz jó-akaró
Barátod.

II.
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II. Kó Z-BESZ É D.

Eufebius oktattya Neandert, a\Fó ~ Rendnek 
kőtelefsé^éidi £ TifUefség-dolgában.

E
EJebius. A’ Fő - emberekben két dolgot kell 
tekintetben venni: hogy Nemefek, és hogy 
Kerefatyének. Errűl máfzfzor , amarról ( ha 

úgy tetfzik) ma befzélgefsúnk.... Némely Urfiakat 
maga a" terméfzet vezérli minden képes jóra, és tifz- 
tefséges erkőltsre; jól-lehet nem olly vigyázva ne- 
vellyék eőket, fé ne vefződgyenek annyi letzkével 
kőrúlőttőkJ Bátor ne értekezzél itt ’s amott felö
lök, homlokokról meg-tudhatod, melly nembúi ’s 
ágybúi fzúlettek. Vidám ábrázattyok, deli terme
tek, kellő tetfzö magok-vifeléfe ki-mutattyák, kik 
’s minémúek legyenek. Szeled kegyefséggel ma
gokhoz édeíitik az embereket, fzeretetet gerjefzte- 
nek a’ fzivekben, de-úgy, hogy sértetlen fen-ma- 
radgyon fzámokra a’ bŐtsűlet. Akár melly formá
ban légyenek, ámbár tifzta rongyban őltózteíTe eő
ket a*  kételen fzegénység, porban forgaífa a" gonofz 

fze-
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ízerentse ; bátor eők magok fzántfzándékkal tit- 
kollyák, de' még-is mindenünnen ki-tetfzik , nyil
ván ki-néz belólők az Uri-terméfzet, és Nemes-vér. ; 
Reá tartyák magokat, de nem kevélyek", tudgyák. 
magokat az időhöz és fzemélyhez alkalmaztatni , 
tudgyák hol kellefsék talpon ’s láb-hegyen állani, 
mikor ’s kinek fejet hajtani. Egy fzóval: minden 
tselekedetek ’s befzédek Úri módon vagyon, tekin
tetes , jeles.

Akadunk más rendbéliekre-is, a1 kik talán tsak 
azért lettek Urfiakká, hogy gyaláztafsék a’ Német
ség; meg-esküdnél reá, hogy a’ terméfzet mind 
azon parafzt bérefeket akart légyen belőlük formál
ni, és tsak tőrténetbúl húllottak tzimeres petséttel 
a’ Világra. Mind azon fának ágai, femmi vagy ke- 
vés kűlömbség koztok, gorombák kivul, oítobák 
belül, hofzfzú Armalist mutatnak , tsuda - nagyra 

..terjed Titulusod., de nem felel-meg az ahoz tarto
zandó Virtus bennek. k’ mi az elsőket illeti nem 
fzukségefek, az utolsók nem érdemefek az oktatás
ra , mindazonáltal amazoknak ( kikrúl fellyeb’ fzól- 
lánk) nem árthat a1 taníts; minthogy a’ jobnál 
job’ terméfzetet-is eléb1 fegiti a’ gondos mefterség s 
és bolts letzke.
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( i )

LEg-is leg-előfzőr azért el-hitesd magaddal, nyerfz-4 
is mellette, tartozol-is véle, hogy jó légy, ’s 

jót tégy. A’ ki ezt méltó gondban ’s tekintetben 
nem véfzi, el-nem kerüli a’ fzégyen-valláft ; mert 
engedni fog rofz terméfzetinek, ’s a’ merre ragad- 
gyák indulati 3 a’ felé nyargalódzik; minthogy fenki 
fém fzokott magával öfzve-vefzni 4 vagy-is a’ tfinta- 
lan erkőltftúl tartani nyomos ókok nélkül. E’ lé- 
ízen nyilván oka, miért hogy annyin megannyin 
híreknek ’s neveknek kiífebségével térjenek vifzfza 
a’ Köz-tárfaságbúl. Azt gondollyák némellyek, 
hogy eőket a’ fok pénzel fél-biztatott Titulus már 
példás emberekké téfzi, ’s minden dolgokat ékes 
feftékkel írja; hogy a’ Nagyságos-név arany érdem
re emel minden képtelenséget; és ha a’ Tzimerek 
tetején korona látfzik, már elég fedele vagyon pa- 
rafzt erkőltsőknek. De ebben nagyot botlanak; 
mert tudni való > hogy a’ mint a’ Nemes ember a’ 
köz rendnek porából ki-emelkedett, úgy jobban lát
fzik, és okot ád a’ fzóra. - Mi-nem fzokta az értel
mes Világ a’ tselekedetet a’ fzemély-fzerint mérsé
kelni, hanem inkáb’ a’ fzemélyt tselekedetibul meg
ismerni; ha azért ezek daraboífak, parafztok ; a’ 

Mél-
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Méltóságos Urfi-is efféle vezeték névvel meg-eléged- 
gyék. Ki jól tudgya a’ kőz-nép, hogy terméfzetire 
nézve femmivel fém aláfr-való a’ Fő-embernél: ugyan 
azon porrá léízen tefte, ’s olly érdemes teremt
mény lelke a’ nyomorodott Lázárnak, mint a’ Dús
gazdagnak. .. Kihez képeit mikor a’ község nem_j 
tapafztal egyéb’tifztes jeleket az Urakban., a’ tzifra 
ruhánál, ’s hat lovas hintónál; tsak el-hiteti magá
val, hogy őtet fzintén úgy illetné, ha kitelhetnék, 
sőtazt-is forgattya elméjében, hogy az efféle nem
telen Nemes embereknek, nem az érdem nyújtotta 
a’ kintset ’s ditsőséget, hanem vagy a’ vak-ízeren- 
tse, vagy hamis praktika.

Tpő-Urak kőztt j fzines tárfaságban, nagy afztalok 
X? főlőtt hagy békét a’ kérkedésnek. A’ Genealo- 
gíat.) ’s honnan eredtenek érdemes Ófeid, melly sű
rű ágokra térjedtt légyen tős-gyökeres Nemzetsé
ged ne emlegeífed; mert ez gyomor-émelgető, és 
minden udvariságbúl ki-mosdott rofz fzokás. Nem- 
is mutat egyébre , hanem hogy ben lakik annak 
fzivében a kevélység, a5 kinek fzája illy nyáloífan 
hivságoskodik. El-tűrik, meg-engedem, noha nagy

C a nehe-> 
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nehezen , de alantomban azt gondollyák, hogy a2 
Urfira reá maradott ugyan fok kéziül a' régi fúft-fog- 
ta Nemes-levél, de bezzeg nem a’ Nemes Szemé
rem. Jóí-lehet öreg-atyádnak Nagy-attya gályás 
llr volt, fókáknak parantsolt a1 fzéles tengeren , 
bé-fzedet minden efztendőben fzáz-ezer aranyot ; 
ha maradékit egyébben ofztálofsá nem tette, ha
nem fogyatkozásban ; én eótet fzánotn inkáb’ , 
mintsem ditSrem; mert ugyan eőtet a1 fzerentse_s 
tsak azért hordozta magoífan, hogy többek fzeme- 
láttára gyalázhafla. Fele-fem okofság, Eleink ér
demes tselekedetekkel puffadoznunk, mintha Sajá
tunk volna. Hogy eők híres emberek voltak , mi 
azzal egy haj-fzálnyira fém vagyunk jobbak: bé-lép- 
hetúnk tifztyekben, magunknak tulajdonithattyuk 
7z/#/wokat, de nem w/^rokat; mert ez nem olly 
ingó jófzág, melly ajándék, vagy más névvel reánk 
maradhaífon.

A’ többire nézve: a’ ki fokát pifzkál a’ halot
tak hamujában, jó fzag helyett bűzre talál; addig- 
lan keresgéli Nemes eleinek' eredetit, a-1 mig tsépre, 
kapára akad; vagy pedig tapafztalni fogja, hogy 
fertelmes gyilkofsággal, és más effélével lettek érde- 
mefek arra, hogy a1 Világ Naggyai közzé fzámlál- 
taífanak, és mind ízélirc mind hofzfzára nézve_s 

mefz- 
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mefzfze nyújtózzék titulufbk egynéhány &c. &c. 
vezetékekkel. Hadd nyugodgyanak el - halálozott 
Eleid a’ sötét főidnek gyomrában , tsendes békes
ségben , ne háborgattad más világra költözött lelke
ket efztelen kérkedéítel. Ha jók voltak; néz a’ tü
körbe ’s követted: ha gonofzfzak; meg-ne ártson 
a’ példa. Nagyra bőtsúllem én-is az érdemes régi 
Németséget, de mikor tsak pénzel , ’s egy darab 
petsétes levéllel támogattya magát; ama hires 2Egyi- 
ptom-béli Templomokhoz hafonlitom, mellyekben 
az ég-fzinű fzivárvány bólt-hajtáfok, és tornyottan 
kőltt aranyos épületek alatt nem lakott más fzent- 
ség, hanem egy büdös patkány > vagy mérges cro- 
codilus. Erdemeíteb’ nálom az eke-fzarva után já
ró , fzántó-vető ártatlan Gazda-ember, a’ gazdag 
’s gonofz Fejedelemnél. Iften ’s Világ előtt, elob- 
kelő az, a’ ki vitézséggel , vagy más tekintetes 
tselekedettel tegnap nyerte magának ’s maradékinak 
a’ Németséget, annál: a? ki máftúl vette ’s mefz- 
fzirul mutogattya ugyan eredetit, de más egyéb’ kí
vánatos jó nintsen benne.

( 3 )

4 ’ Mint nem fzép: tulajdon Famíliájáról ditse- 
XX kedni, ’s hányni-vetni régi nemzetségét; úgy 

C 3 tsak 
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tsak nem gyermeki alávalóság tzégérefen fitogatni 
maga különös jóságit, imitt’ ’s amott’ vifeltt dol
gaival terhelni más ember fülét. Ha Királyod Vagy 
Hazád fzép Tifztel meg-bőtsúlt , láís hozzá, tégy 
eleget kötelességednek, vifeld érdemefen, de ne ke- 
vélykedgyél, fe ne ditsekedgyél vele máfok előtt , 
noha mind azon Cicero-NÜági folynának ajakidrúl ; 
minden bizonnyal ízégyen-pirúlás lefz a’ vége.

Láttam egy Urat: Eő kegyelme ( hívjuk azonban 
Fegyvernek! Sándornak) vólta-képpen vitéz Katona 
egy ember volt magában: fzemében mert nézni az 
ellenségnek, nagy próbákot tett, femmitul bátor 
Szive meg-nem rettent, eö volt az első a’ sántzon, 
ki-ki méltán álmélkodott rajta, és még irigyi-is nagy 
fén-járó ditfirettel magaíztalták. De imé! ezen hí
res nevezetes ember (V hivságnak fzele járván fejét} 
egy téli-fzállásban, egy afztal fölött , meg - találá 
erefzteni tsufzamó nyelvét a’ táborban vifeltt dol
gairól, 7sazon órában el-vefzté minden bőtsúletit, 
a’ mellyet erős fegyverével nyert vala a’ mezőn— 
LáíTuk képit ’s hallyuk befzédét a7 kérkedő Kato
nának: én ha meg-kell vallani az iga
zat, én Voltam hadi-menykove a1 tavali hartzok- 
nak: mikor az N. ÍL helységet meg-fzoritottuk, 
nappal ezt, éjjel azt vittem végbe; tudgya éles
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fegyverem, és alattam rőpdőző paripám > ebben ’s 
amabban a’ tsatában mint ’s hogy forgolódtam^. 
Nékem kőfzőnheti az egéfz tábor, hogy amott már 
meg-rakott féfzkébul ki-tudtam a’ kevély ellenséget; 
mert más-kúlőmben vefzedelmes kotzkán forgott 
volna fzerentséje, és talán egy-lábig mind el-vefz- 
túnk volna.......  Hallád-e mint folya nyála a’ Jám
bornak ? el-hitethetné ember magával, hogy eő 
volt keze lába mindennek, hogy az eő erős vállaira 
támafzkodott légyen az egéfz Tábor, hogy a’ tőb’ 
hadi-népi őfzve-kúltsoltt kézzel tsak hivalkodva né
zett volna reá, és eő kegyelme Fegyverneki Sándor 
Uram, egynehányöd magával kontzolta vólna-le, 
sózta vólna-bé az egéfz Frantzia Armadát. De^ 
nem kevésbe tele ez a1 ditsekedés; mert noha ta
lán macával várta , de lat-fzámra fém jutott néki £ 
ditfiretben: lei-ki azt végezé magában felőle: hogy 
Fegyvernekinek továbra nyújtózik nyelve hogy-fem 
pallofa, febefeb’ mint-fem tátos paripája ; és vité
zeb*  fzivénél. L

Vedd-éfzre barátom: a’ nagy őblu és hatalmas 
folyó-vizek, tsendes-méltósággal mendegelnek a’ főid 
gyomrában, ellenben a1 kő-fziklákrúl érkezett gyu- 

* lemény vizetskék jobbára zőrgéífel és zúgáffal íza
kadnak. Ama híres Marfchal Turenius foha fém

be-
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befzélgetet maga felől, hanem ha nagy kételen- 
ségböl, akkor-is igen tsendeífen, ’s mint-egy ízemé- 
rémmel. EsjóHehet hafznos embere volt a’ Ki
rálynak, fok gyózedelmekkel vigafztalta az Udvart, 
okoífan parantsolt a’ népnek} de még-is ha mi vé
tek történt3 magára mutatót; ellenben a’ fzeren- 
tsés folyamottyát a’ dolognak , Tifztyeinek, Kato
náinak tulajdonította. Melly fzépséges maga-vjfe- 
lésére nézve nagynak látfzatott lenni / még ha vefz- 
tet-is ; és kőzőnségefen mértékletefségével nagyob’ 
ditsöséget nyere magának hogy fém gy őzed elmével,. 
Kóveífed fzerettem Neander ezt a’ vitéz Bajnakot: 
vifely ditíiretre méltó dolgokat, de halgafs ; joK 
hogy máfok hordgyák a’ Cronikákba , fém hogy te 
a1 teli afztaloknál fel-tálallyad.

C 4 )

OJjad magad a’ fertelmes eskúvéftúl, és fzőrnyu- 
séges átkoktól: fe a1 Nemes vérhez , fe a’ 

Kerefztyén névhez, fe a’ jó páltza alatt nevelt er- 
kőltshőz, fe az Evangéliumhoz nem férnek. Meg
engedem, hogy a1 gonofz fzokás, és moftani módi 
igen fel kapta és derekaífan űzi; de azzal fenkit tőr- 
vényefen és jó üggyel fel-nem fzabadithatott reá, 

mint- 
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mint-hogy á1 mi eddig bűn volt, utób-is az marad, 
Es ámbár mind a’Kőfség , mind a’ Nemefség oltal
ma alatt igen el-hatalmazott légyen; de a’ miatt-is 
őrök időkig fém talál helyt magának az lítenes jó
ságok között. Hanem ha talán azért a’’ kígyókat;, 
békákat, gyíkokat nem kellene bántani, mert buján 
fzaporodnak, és fereggel járnak, avagy a-1 gonofz- 
tévöket nem kellene büntetni, mert feleden vannak. 
Távul légyen ez tolunk Neander! a-1 gonofz ártal- 
mafabbá válik fzokáífal; és azért mennyivel inkáb’ 
rőgzik , annyival inkáb’ kell tépni és irtogatni. Egy 
fzóval: a1 mi ellenkezik az áhétatofsággal, és meg- 
nem alkufzik az emberséges bőtsűletes erkőltsel, 
nem illik egy Nemes-Urfiúhoz, fzemétre való pu- 
ruttyaság.... Vegyűnk-elö egy két példátskát, és 
vonnyuk rámára képit aJ moftani Angliában fen- 
forgó Udvariságnak, nehezen találod tengerünkön 
túl-is a1 külső Orfzágokban máfsát!

őfzve-találkoznak ketten ízerentsére £ így kő- 
fzőnti egyik fél a’ mád ) hogy el-kárhozzál te Paj
tás ! be igen őrülök, hogy reád akadtam! Nem de 
nem tzifra complimené és fzépen mosdott udvariság 
ez ? előb" a1 mélységes pokolnak fenekére hengerit, 
és azután alig bírja magát őrömében. Vallyon mi 
jót kívánnak ezek ellenségeknek? mikor fzives ba-

D rát- 
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ráttyokkal imigyen bánnak. Azt gondollyák talán> 
hogy a1 Gehenna, teft ’s lélek hőveíitö vigafztaló 
hely ? és hogy az Iftennek fzörnyő átka alatt kín
lódó lelkek valóban reá találtak a’ fzerentsére ?

A1 maiik: nyakára borúi van véle egy járomban 
fogott régi társának imigyen kezdi : hogy Örökkén 
el-kárhozzál eb lelkű; már régen nem láttalak , mint 
vagy ? Meg-kell engedni: ez-is módos üdvözlés; ket
tőt foglal magában: kárhoztat "’s ebbé változtat , 
az átkot a' Szitokkal forgattya , hogy fzaporodgyon 
a’ gonofz. Ugyan-is elsőben ágyot vet a’ pokol
ban, azután a" himes ebnek boribe öltöztet, és egy 
hitván tréfával azt meri kérdezni: mint vagy? Gon
dolnám én, hogy a' ki ama kénkőves láng mellett 
fuddőgel, nem igen kénnyén éli napjait, és aJ ki eb? 
bé lett emberből, annak-is elégéből vagyon dolga.

A-1 harmadik : óldalához tíifzólván magát egy 
valakinek, ’s meg-fzoritván mind a1 két kezét e’ 
képpen tudakozódik: No kurv’ afzfzony fattya hol 
lévél eddig , mi hír vagyon Londrában? Ez igazán 
a1 mi Ceremóniánk^ és fzintén úgy tulajdona ennek 
a1 Nemzetségnek mint az Angliai gyapjú; nem - is 
fzabad ezt a1 fzokáít ki-hordani az Orfzágbúl fub 
p&na confifcationis. Noha valóban nem volna fzuk- 
séges olly keményen tilalmazni, mert fel - mernék 

fogad- 
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fogadni tiz arannyal egybe; fe innen, fe túl az 
Oceanum-tengeren bőtsúletes Áros embert nem ta
lál. A1 ki egy marok sárral pofon tsapna, nem 
fogadhatna beftelenebben. Kurv’ afzfzony fattya! 
ezek a’ tifzta fzeméremben mártott igék nagy mé- 
réfzséget mutatnak , de egy tsep emberséget fém ; 
mikor nem azok nyelvén akarunk befzélleni, a1 kik 
az útfzákon vagy kortsmákon trágárkodnak... Vagy 
de talán azt kellene mondanunk, (hogy igen-is in
kák1 fzaggatnak az udvariságra, mikor az amolíyan 
kofzorú-felejtett anyákkal bőtsúllik egymáft ; mert 
(ha nem tudtad eddig! avfattyuság ebben a'nem
zetségben jele valami Nemefségnek, máskulőmben 
a1 kőfzőntés a’ mint annak rendi nem járna bőtsú- 
lettel. Mindazonáltal (az Uraimék engedelmébúl 
mondván ) kevefen vannak Angliában, a’ kik oro
méit láttyák tzimerekben’ a’ két kerefztúl ejtett 
rudat. -

Tudom hogy fok himes fzinnel ’s okkal mente
getik ama luftos mondátokat; úgymond eggyik kő- 
zúlők : ezekkel az igékkel : hogy el-kárhozzál, ’s 
kurv’-afzfzony fia , fenkit fém károfitunk, nevel- 
lyúk a1 vidám tréfákot, és jó izt adunk a.’ befzéd-

D 2 nek...
*) Jele a' Nemes Fattyu-gyerrnehknek Angii ál an 

a' tobbiktül meg-ismcrteffenek.
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nek. .. Haliam : de ez a’ kopaíz mentség ki-nem 
fzapullya fórtőjébűl a" tsunyát, és a1 goromba er- 
költsbúl nem farag udvariságot. Jól-lehet penig 
ne ártson annak, a’ ki jó néven vefzi, mindazon
által nem mégyen-el véle, a’ ki meftere; mert az 
Iften fzámban véfzi as sértő és fzidalmazó igéket, 
akár mint alkudgyál-meg iránta Pajtáioddal.

Ki azt háhnya veti elő: hogy ez a? barátságos 
őfzve-ízóllakozás nem egyéb , hanem az Angliai 
nyájafságnak, és igaz fzeretetnek nyilván mutatott 
jele. Kétség kívül lépes-édes mézzel fzépen meg- 
erefztett nyájafság , és gerjedelmefen heveskedő 
fzeretet: a" Plútó rab-fzijaira fűzni jó-baráttyát, és 
ki-tsapni-való Anyákkal tifztelni^ meg-válik aJ ha
ragnak és büntetésnek napján. Azonkőzben el
hitted Neander: hogy ez a1 barátságos nyájas be- 
fzéd,fül-terhelő nagy kin azoknak , a’ kikben- még 
ben-lakik a1 piruló fzemérem, más felől azt jelenti, 
hogy a’ gonofzfzal igen tzimborás a’ már bennek 
meg-vefzett terméfzet; mert a1 kinek büdös lehel- 
lete , jobbára nintsen helyén gyomra. Egy fzóval 
ez a’ nem tudom mi módos fzokás magában parafzt, 
az ifjak közt botránkoztató, az Itten előtt utá
latos undokság.



E M BÉR; n 29
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'"B1 Jpkor a’ kőtelefség ’s emberség meg-kivánnya, ) 
xVl hogy a" Dániák udvarlására meny; kérlek a’
Kereíztyén Hitnek törvényei mellett maradgy. Ott- 
kin ne hadd az- ajtó kúizőbénél fzólgáddal a5 fze-
ménnes tifzteíséget, meg-ne felejtkezzél a1 jámbor
ságról, mikor ízemben vagy valamelly méltóságos 
Kis-afzfzonnyaímert egy-általlyában az erkÖltsős 
udvariság öízve-fér az Itteni félelemmel. Frantzia 
és Spanyol módra térdet hajthatfz a1 nélkül , hogy 
meg-tagadgyad E tellyes Szent Háromságot. Jól
lehet a-1 Szűz Mariának tifztelete tilalmas Angliá
ban , de még-is meg-alázhatod magadat a-1 Dámák 
előtt minden bálványozás , és egyházi büntetés nél
kül....... Nézhedfze amoda a1 Palotában: mint es-
kufzik eggyik, hogy az előtte-való fzemélynek mo- 
folgó artzaja tellyes Paraditsom; penig talán mikor 
felettében eggyet vitsorodik; gyomort kever. A’ 
maiik Oltárra-való méltó fzentségnek nevezi, noha 
talán fzebbetske inkáb’, hogy-fém Itten-féló; és 
beiól lelke nem olly gazdag malafztalL, mint kívül 
hajának rengő fórtyei a’’ nap-keleti gyöngyökkel. 
A1 harmadik ; Angyali fzépségnek mondgya , és 
( hogy a1 vakmerő bolondság tetejére 'mennyen )

D j ......literi" -



50 NEMES.

Iften-aízfzonnyá téfzi... Az efféle Pogány Compli- 
mentHmo'K. után fzabja a1 moftani Világ képes udva- 

j riságát^ De a’mint elob1 mondám Neandef. ez 
a’ praclica és sűrű fzokás,foha fém teheti igyenefsé 
ezeket a1 féke horgadott vakmerő iltentelen mon- 
dáfokat. Minden egy-pár bőtúbúl ugyan ki-forr a’ 
tellyes átok, nints-is más módgya, hogy ki-ment- 
hefsűk ezeket a’ Plútó unokáit a’ bűntűi, hanem 
ha azt mondgyuk , hogy nintsenek efzeken. Bár 
ne többet, tsak két tutzet fákadékot oltanánk-az 
Afzfzonykának mind a1 két réfzrűl piros artzájára , 
hamar le-fzednénk az Angyali kegyes-fzint róla, 
és ha egynéhány himlővel az őregibűl meg - hinte
nénk áméttó ábrázattyát, talán erdei-téudát látnál 
az Iften-afzfzony helyében, és az eő rósát nyitó 
mofolgó ajakihoz inkák1 háttal fordulnál.

De féke a1 tréfával, és azt-is el-nyőgvén azon
ban, hogy férges valami iftentelenséggel ez a’fzo- 
kas; azt hozom egyedül elő hogy az imillyen—» 
udvariás hizelkedés, gyalázza és rutalmazza inkák „ 
hogy-fem ditséri az érdemes fejér-népet; minthogy 
vagy kévéinek, vagy gyáva-egyűgyűnek tartya; és 
így vagy parafzt vagy botránkoztató.. Tud- 
ton-tudgyuk , hogy ez E patyolatos és Búbos-rend 
nem irtózik a" ditsérettűl, ámbár- (per hyper bólén) ‘ 

kel-
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kelletténél fellyeb’ járjon, és továb’ mulatnak ama’ 
tükrök előtt, a1 áaellyek a’ rútat-is fzépnek mutat- 
tyák. Gyenge efzekre nézve nem tudgyák meg- 
válafztani a1 hizelkedéft az igyenes érdemes ditséret- 
túl. '’S minthogy mikor a’ fzéprul élik a’ fzó, 
eggyik a1 malik eleibe akar ülni; hamar el-hitetik 
magokkal, hogy reájok példáz a1 képes ditséret : 
azonkőzben a’ tréfát átváló gyanánt, a’jádfzó ha
mis befzédet ditsőséges magaíztalás nevében nyel- 
degelik. Ellenben ha meg-fajdittyák, hogy meg- 
tsalattattak; tengeri búban merülnek, és tsak nem 
fel-fortyannak mérgekben. Erre nézve : gondol
nám, hogy valami kevefet engedhetünk gyarlósá
goknak, tneg-adván a1 kellemes bőtsuletet, és tifz- 
teletét nékik, hogy ne fájjon fzivek, és fel-ties 
borzadgyanak. Mindazonáltal Neander el-ne vé
tsed az utat, félre ne térj valami motskos barátság
ra; hogy el-ne tseppentse ártatlanságodat; más 
réfzrúl térdeplő imádásra fe borúly; az efféle fara- 
gott-képek előtt, hogy helyén maradgyon az Első 
Parantsolat.

( 6 1

A’ Nemes Urfiak nem ízukőlkődnek az időbúl , 
fok drága óra vagyon előttők, nem tudgyák

■ hafz- 
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hafznát venni, tsak heverve ’s hivalkodva vefzte- 
getik. Fogad’ azért tanátsomat: tégy valamicskét 
félre a’ 24-búl valami bőtsiiletes olvasásra, ki-fzép 
mulatás ez! győnyörkődteti-is az embert, hafznot- 
is hoz. Termékeny ugyan bennünk az elme, de 
meg-kivánnya a’ munkát, űltetéft , gyomláláft, mint 
a’ virágos-kert. A1 könyvnek forgatáíival elő-ke
rülnek a’ régi idők ’s akkori történt dolgok. 01- 
vasáffal: vefztég ülvén, ’s könyöködre dűlvén ; 
meg-járhatod fzéles e’ világot, Afiát, Affricát , 
Americát, úti-költség és vefzedelem nélkül....

A’ tefti gyönyörűségek fok gőzzel járnak , 
meg-tompittyák az elmét, nem töltik kedvűnket, 
fárafztyák nyers erőnket, és minden egyébről el
fogják fzivűnket; gyakran baromi indúlatokra, vél
te , vagy foha fém ingerlenek jóra... Ellenben: az 
elmebéli vigafztaláfok vidám fzikrát hánynak, és 
nem tudom mi eleven tűzzel ébrefztik az embert, 
tiíztán tartyák magokat , nem hagynak utánnok 
áfittó únalmakat, tágittyák a’ magában meg-fzorúltt 
értelmet , és minden okofságba bé-őltőztetik. To
vább : ízt és kedvet adnak derekas igyekezetekre , 
egy fzóval: ki ékeíitik tekélletes-képpen az ember
nek nemefeb’ ’sleg-főveb’ réfzét, tudni-illik Efaün- 
ket.... Egy tudós értelmes Nemes Ember , ha

' - - " kell, 



kell, nap-eftig-is Szépen tudgya befzéddel tartani 
Úri vendégit. Véle vagyon kintse, mellybúl mint 
eleven forrásbúi folyton-folynak a’ fzép gondolatok, 
holott mátok nein tudnak egyebet emlegetni, ha
nem az ebéfzek és lováfzok dolgát, abházi kémén- 
ízét, terétett afztalokat, és fzerentse ha a’ bordé
lyokon nem végzik. Az eö difcurfustik hol-mi I 
gazzal elegyes, fok tíintalan tréfákkal tzifrázzák , 
fok pajkos Szitkokkal és erős eskúvéffel borfozzák.

Boldog Iften! hányfzor vefztettem víg jó-ked- f 
vemet még a’ tekintetes fzeméllyek kőzőtt-is! men
nyit terhelték füleimet Sovány izetlen befzédekkel, 
az ebekről, a’ lovakrúl , olly zajjal ’s heveske- 
déflel, mint-ha az Orfzág dolgát, a’ Nemefség Sza
badságit vitatták volna. Néha tsak nem el-hitet- 
tem magammal, hogy (mind azon pefzér és kotíis 
inatok Szorítottak a’ kerékben. Untig rángatám—s 
ide-is , amoda-is a’ gyeplőt ; hogy félre tsavaritsam 
a’ befzédet; de héjában! mert el-végre tsak a1 ke
rekedé elő: A’ Melampus - agár a’ téren , vagy a’ 
Zteí/M-kopó-kólyők a’ süniben vifelte-e jobban ma
gát a’ minapi vadászatnak alkalmatofságával. Mes
terségesen a’ mint annak rendi meg-úlni a1 lovat , 
ebekkel a’ bokorbúi ki-verni az ótsó nyálakat, fúrj 
’s fogoly után járni, Úri fzép mulatság, ád-is néha

E méltó -
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méltó okot a' befzédre; de mind tsak azon lantot 
pengetni , a’ lóról ebre, ebrul vadra téríteni a’ be
szédet, unalmas , és bizonyos jele annak, hogy az 
Uraitnék igen alatt jártattyák gondolatokat, ’s nem 
emelhetik fellyebb a*  négy-lábú állatoknál.

Egynéhány efztendővel ez előtt gályába fzállot- 
tam, és a’tengerentúl bizonyos dolgaimban jó da
rabig kéftem , meg-térvén: egy régi akarómnak láto
gatására mentem, ki-is jó nembúi ,fzép értékű egy 
ember, és akkor valamely Tartománynak Comffii- 
riuffa vala. Szinte a(ztal felett találtam , és pedig 
illy válogatott tziffrában: Innen óldalán egy vadáfz- 
kúrt és táska függött, túl egy béres fzolga állott 
talpán, rajta meg-nyőtt rongyos köntös , fején egy 
kopott kalap, alól két marok vendég - haj ; úgy 
hogy hafonlób’ volt valamelly kerti vagy mezei ije- 
getö váfzhoz, mint - fém Tifzt - vifelő fzemélyhez. 
Emlékezetiben jó-formán meg-fogyatkozott, mert 
olly idegennek tartott lenni, mintha foha fém lá
tott volna. En-is valóban illy fzőrnyú változásán 
meg-útkőztem, de utóllyára ugyan tsak egy-másra 
ismérkettúnk, és akkor nyakamra borúlván , fzo- 
io^n-még-őlele mondván : Eufebi 1 édes régi jó 
barátom tsak azlften tudgya, melly íziveífen látlak! 
Várára az utóbbi Cerimoniát, lég-aláb’hogy érte- 

kez-



kezzen felőlem, mint fzolgált légyen eddig az egét 
ség? hol jártam koltem? mit láttam ú'tomban_j>? 
miben légyen Námur dolga ? meg-fzállotta-e ? fzo- 
rittya-e az ellenség ? Mafiricht-^ ment-e a’ Fran- 
tzia-tábor? mit nyere a’ Tsáfzár-népe Luzzárá *)  
meg-vételével ? reménlheti-e annyi hafznát a’ hely
ségnek , mennyit költött ágyú-porra Te Deum lau- 
damus-xwffxx ? í

Mind ezeket felettében botsáttá a1 jó Gazdám, 
minthogy fzoros Honnyánál kivúllyeb’ foha fém 
lépett tellyes életében, a’ tőb’ réfzei fzéles e’ Vi
lágnak mind azon terra incognita valának előtte_j. 
Hab pipáját, és erős bornóttyát kezdi vala ditser- 
ni ,• az után az Iftállóban vezete, hogy meg-udva- 
roliyam almás-kék paripáját, ’s minthogy útban—® 
vala az apró bufzős majorságnak udvara , oda-is 
nolle 'uelle bé-kellett fzaglanom... Eh ! gondo
lám magamban,ha ez a’ bötsúletes ember békét ha
gyott volna a’ puskának, a’ könyvekbe tekintett 
volna, nem járt volna annyit az ebek ’s vadak nyo-

E 2 ma

Luzzárá: egy kis helység Olafz-orjzágban. Mantuá- 
túl mm felette mefxfze.

Itt meg-íitkozétt <z’ Frantzia tábor ö’ Némettel, d" Tsá- 
fzár lön nyertes, de fokkal többet vefaett badi-népébul mint- 
fém az ellenség.
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ma után, efzének-is adott volna kevefet, ’s nem 
mind jó kedvének; alkalmatos fzemély volt volna 
belőle a’ tárfaságra: de ifjantan kedves gyermeke 
lévén a' háznak, fenki fém meré meg-hurogatni , 
többet jára az Iskola mellett, hogy fém bé; a’ 
házafság nyúgibe akadván : feleséges emberré lett 
15-efztendős korában, hogy meg-bolondúllyon_» 
vénségére.

Efzemben fém tűntt Neander, hogy arra köte
lezzelek , hogy minden alkalmatofságban Syllogis- 
musokat faragván, egybe-tsatlott befzéddel vias- 
kodgyál, fém hogy tropice és á figurák módgyára 
trágyázván az igéket, mind azon virágos táblákat 
terjegefs azok eleibe, kik reád figyelmeznek ; a’ 1
téntán nyalakozó deákok dolga ez 5 nem illeti a’ 
meg-nőtt Nemes embereket. Azt fém kívánom: 
hogy a’ 'vacuum femmiségét, vagy Boy le Uramnak 
a’ tekerődzőtt fűltök 's tserepek kőztt találtt pró
báit vitaífad. Vagyon elég torkos Prókátora mind 
eggyik mind a’ máfik HypothejisnEk. Tovább: ama 
meg-fonnyatt régiség-is a’ matéria príma > és a’ nap 
körűi való nyargaláfi Q/>i?mzcwnak , bizváft és jó 
üggyel ki-maradhatnak a’ befzédbűl.

Hafonló - képpen nem fzűkséges a’ Mogol , a’ 
Kazul, vagy Szeretsen-Orfzágban fáradozni, Pap-
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Janit fel-keresni Afyjfinában. ; kevefen vannak az 
Urak kőzzűl, a’ kik elme futáfa addig lővellett-s. 
Szomfzédság hozzánk a’ Németh Imperium, kőze- 
leb’ esnek Frantzia-Spanyol-Olaíz-Orfzágok, és a*-  
Claretto vagy Malofa-bott ki-vévén-is , adnak fzóra- 
valót.......

A’ befzédet jó-Neander időhöz és fze- 
mélyhez kell fzabni, hogy kedves légyen , és ere
jében maradgyon. Mi hafzon vagy gyönyörűség 
benne ? a’ Dámákkal Görögül, és valamelly falufi 
LicentiátufiA Sidó-nyelven befzélgetni; ha nem_s 
tudnak hozzá. Amazok/ha a’ Németh-fzót egy
néhány Frantzia igékkel fel-habarván ’s meg-erefzt- 
vén, eleibek adod; már meg-elégednek véle. Ez 
peniglen a’ Deákkal-is eleget vefzödik. Meg-ne 
erőltesd foha a1 befzédet , mikor könnyen ’s vigan 
mehet. Mély dolgokat ne fefzegefs , mikor nem 
érti a’ fél. Egy fzóval: fokát láfs, hally, olvafs , 
tanúly; fzerezz hivatalodhoz, és Uri-állapotodhoz 
képeit el-telő tudományt. Ha más felül meg-felel 
fzép érteked bőltseségednek, dupla léfzen benned 
a’ tekintetre méltó jóság, mellyel támagatván ’s bá
torítván magadat, bőtsűletefen meg-jelenhetfzakár 
melly tárfaságban.

E 3 C7 X
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AZok barátságára ne fiefs, a’ kik náladnál Fö- 
veb’-Renden vannak, fe azok közzé ne ke- 

verödgyél, a' kik alább-valók; amazokkal kártyái- 
lafz értekedben, ezekkel bőtsúletedben.... A’ ki 
tiz-ezer forintot fzed-bé egy efztendőben, fel-nem 
tehet azzal, a1 kinek hufz-ezer a1 jövedelme; dob1 
utób’ hátra-maradván, tsak utánna fog sántikálni 
keferves kár , és fzégyen-valláíTal.... Hogy pedig 
megint előbbi állapottyára verhette magát, kételen 
lefz véle, hogy a1 rövid fársángért hofzfzú böjtéi 
adózzon, aprób’ falatokat fzellyen maga eleibe, 
alább haggyon egyben másban jó darabig, mint
hogy az erfzénynek fogytig-való apadáfi nem minden 
belé-fnváíTal tellyefednek.

Más felől a’ közönséges emberekkel fzoros ba
rátságot kötni, annyiban tartatik, mint garáditson- 
ként maga méltóságárúi le - lépni, darabokra fzag- 
gatni az zírz^/zr-levelet, és a’ Nemes-vért őfzve- 
fzúrni a1 jobbágyi alávalósággal. A1 parafzt-rúh 
olly nyavalya, melly könnyen másra ragad a1 con- 
ver/atióban., olly motsok, a’ mellyet nehezen le
het ki-venni. Ki kifzt reá, hogy egyfzefsmind 
ki-vetközzél fzép Nemefségedbúl ; hol-ott még a’ 
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Királyi méltóság ellen femmit fém vétettél ? A" Vi
lágnak sőpreji a’ Pórok, hafonlók a’ ragadozó álla
tokhoz > aliglan nyújtod ujjadat nékik > már az 
egéfz kezed után kapnak, és a’ barátságos jó-vóí- 
tódért gyalázattal fizetnek. Ha a’ mint méltó- 
is ') fenn akarod nálok tartani a’ bőtsúletet fzámad- 
ra , az eő alatsonságokra ne botsátkozzál. W ki 
a1 korpa közzé keveri magát ; tudod ki harmintzad- 
gyára kerül, a1 ki egyre pajtáskodik vélek, tapafz- 
talni fogja, hogy eleibe ülnek utóllyára; mert nints 
arra való efzek > hogy meg .-tudnák bőtsúleni, a' 
hozzájok mutatott fzelédséget, hanem inkáb1 el- 
bizzák magokat, és bátrabban gorombák. Más 
réfzrúl az fém tanátsos, hogy nagy gőggel, hara
gos kevélységgel tekingetvén reájok, mint az adót, 
úgy tneg-kivánnyad tulok az imádó tifzteletet; mert 
ez az elvetett jófzág ellened támadhatna, és akkor 
rajtad történnék.

c 8 y

VAnnak a’ Nagyságos fzeméllyek közzul, a1 kik 
hol a-1 gyengéltető kényefségtul, hol pedig E 

kevélységtől vifeltetvén, általlyák és fzégyenlik ma
gokat a1 Házi gondokban avatni. Felé fém tekin

tenek 
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tenek mint légyen a1 Conto , mennyi adós kerefz- 
tekre nevekedett légyen a1 Rovás; hol-ott az 0e~ 
conomia. aliglan bírja magát, ’s tsak nem halálán-® 
fekfzik; mintha femmi kúlőmbség nem váltoná az 
üforás nyerekedéft az okos gondvifeléftúl. El-hi
tesd magaddal Neander: akár melly Grófí-is finom 
gazda lehet, bátor vásárról vásárra ne taligázzon 
kalmárkodni. Nem fzép dolog ízemét bé-húnni , 
és alufzekonykodni ottan a’ Tselédes Uraságnak , 
a’ hol ben-is udvarában, kivúl-is tsalton - tsallyák. 
Mikor az adófság, és hét, vagy hónap fzámra-va
ló fizetés fzaporodik, nem kúlómben mint az ár
víz ; úgy tetfzik, nem ártana hozzá látni. Mikor 
az Afzfzonyom tékozló, a\ fzolga-rend kártékony, 
hamis; könnyen el-femínifedik ott az öfi maradék, 
és véle egyetemben az Uriy&tów. Mindent kezére 
adni a’ Vice - gazdának ’s utánna nem vigyázni, 
nagy vétek; minthogy az eskutt hűség-is némely 
próbákon meg-eíik. A’ gonofzság mikor egyfzer 
el-fzánta magát nem aggódik a’ kis - bíróval , ha 
nints kitűi féllyen... Emlékezzél-meg róla, hogy 
az értekből ki-fofztott ’s forgatott Nemefség tellyes 
gyalázat a-1 moftani Világ előtt, és nem álhat lá
bán , ha ezűftre "’s aranyra nem támafzkodhatik. 
Jól fzámbavesd a’ jövedelmet a’költséggel, és jut

tasd
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tasd efzedben hogy földeket birfz, nem Kőrmőtzi 
Selmetzi bányákot.... A’ lapos guta tsapott már 
ahoz az erfzényhez, melly tsak mind négy ezere- 
ket ád-ki, ’s nem véfzen-bé többet kettőnél. Ha 
efzed vagyon .te/wbul ély s ne nyúly a1 fö. pénz
hez....... LűWr^-Városába, Udvari-kapfíra, zálog
nevében ne hordogasd kaftélyodat, kö-varodat; 
még fzépen el-álhatnak. Kotzkára , kártyára egy- 
fzer’smind fel-ne tedd öröködet a mert elöb’ utób’ 
meg-nyomorit3 Js mindenedből ki-fzorit a’ fzeren- 
tse; akkor pedig ha a’ Camaáeon módgyára tsupa 
levegő-éggel nem akarod tengetni életedet, úgy lé- 
fzen dolgod, mint ama fuftős Nemzetségnek» melly- 
nek hátán háza. 3 kebelében kenyere 3 és el-végre 
úgy, mint ama bujdosó Spanyol-vitézeknek ('‘Ga
vallért erratái) kik mind addig járták a’ Világot 3 
mig eőket valamelly Hóhér fel-kapta 3 ofzlopos pa
lotájában fzépen bé-fogadta, és az Amán ablakára 
aggatta fzellöztetni. Hidd-el Neander mái nap a’ 
fzegénység fzégyenébe nem tud mit tenni: kihez 
képeit vigyázz kevefedre , meg - emlékezzél vénsé- 
gedrul, és a’ fzerentse véletlen tsapáíirúl. A5 
meg-vefzett Urij^4^5 nem röppenik ujj onnan-ki, 
mint a’ maga porábúl fel-elevenedett FA^ix-madár, 
ha egyfzer eL-illant, a1 reménység-is utánna ballag, 

F ’s nem
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’s nem hagy egyebet maga után a' gyalázatnál , ke- 
ferves búnál, kétségben-esésnél.

Tékozló ne légy; fe folöttéb-’ fősvény, vétek 
mind a1 kettő. Gyűlölőm azokat az Urakat, kiket 
tsak nem fel-űti a" nyavalya, leg-aláb’ derekafanráz
za a’ hideg, mikor valamitskét kell költeni, a1 kik 
naprúl napra jobban fzorittyák markokat, .őfzve- 
fugorodnak mint a-* tengeri-tfiga maga hajlékában , 
Hogy fenkivel közök ne légyen; fe magokkal, fém 
máfokkal jót nem téfznek, a’tenyéfző gazdagság, 
tömött kints, és minden-féle bőség mellett fzúköl- 
kődnek Tantalus módgyára. Uram ! félek tulok > 
mikor óldalom mellett látom , mert a" ki a1 pénzt 
jobban fzereti a1 bötsúletnél, látván alkalmatofsá- 
gát, killyebb fzokta nyújtani ujjait, és az idegen 
erfzény korul egeréfz. A’ fösvénység nem jár ma
gán, körülötte forog a’ fokféle hamifság, álnok
ság, praktika, mint a’ súrűséges raj; ezeket küldi 
lesbe, lesbúi nyereségre. Tellyes életedben foha x 
fe ízeresd a1 pénzt tsak magáért, fe ne vefztegeífed 
hol-mi bolondságért. Rabja ne légy, mikor Ura 
lehetfz kintsednek; bátor egy egéfz SpanyokFMVz 
vólna-is.' Meg-ne fzegd kedvedet egy hitván gara
sért. A’ pénzt fe éppen femmire, fe igen nagyra 
ftem kell bőtsúleni.

Udva- .
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Udvarodat erfzényedhez fzabjad , fellyebb ne 
héjazz állapotodnál; a’ végre ne koplally, hogy 
nagy0b1 Udvart tarthafs ; ne jártosd hintóbán sB 
fzolga-rendet £ mint N. N. Uram eő Nagysága ) 
hogy meg-ne motskollyák a’ libériát -3 a1 gyakrab- 
batskán indított mértékletes vendégség, jobban tá- 
mogattya a’ hitelt ( il credit 0) felőled, inkáb’ fen- 
tartya az igaz barátságot, neveli a-1 köz örömöt, 
vigafztallya a’ gondba merultt elmét ; és jól-Iehgt 
ez a’ bútsú-is költséggel jár, mindazon-által nem 
úrefiti fenekig-ki a1 tarfolyt; leg-aláb1 pénzeddel bő- 
tsúletet fzerefz magadnak!

(9) . /

Mind tsak a5 könyvek ’s iráfok kőztt aggódni, 
a’ zavaros gondokban torkik ’s meg torkig 

merülni nem jó : ki-fárad mellette az embernek fe
je , fonnyad nyers ereje , bomlik egéfsége. A-* 
terméfzetet nem kell éppenségefen le-nyomni , ha 
kedvére meg-pihenhet, ’s hol mikor nyugtát leli, 
tovább fzolgál. A’ ki £ magát hámban fogván ) 
kémélletlenul gyorfalkodik , utóllyára meg-bénnúl, 
mint a’ jó-futó ló, ha mind egyre farkallyák. Ki
hez Interpöne tuis ^c, aggafzd fzegre egy

F 2 dara-
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darabig a’ fetét gondokat, magad pedig tér} Tzellő- 
re, friís-égre , kedv-legelő botsúletes mulatságra. 
Meg-kőnnyebízik utánna tefted 's lelked, vér-íze
met véfznek a1 meg-fzorúltt’s fojtott erek , le-tsen- 
defedik előbbi háborújából elméd, minden meg-írif 
súl ’s újjúl benned. Sereggel árullyák ’s kinállyák 
magokat a’ fok-féle vigságok; ezernyi-ezer kúlőmb- 
seggel kifztik ízemét ’s kedvét embernek; Te azok
ban válafz, a’ mellyek lég-jobban tetfzenek, és 
fokban nem telnek ; mert a’ drágán fzerzett orom 
néha ürömmé válik. Ne kapj ollyas mulatságon, 
a’ melly meg-kivánnya, hogy ember tellyefen reá 
fúggefzfze elméjét; mert illy válafztáfTal tsak ter
het változtatnál... Azokat a’ játékokat meg-fe 
izelétsed, a’ hol a’ nyereség tsak a’ vakfzerentsé- 
túl függ; ha peniglen ugyan tsak ott fzállana-meg 
kedved, leg-alább duplÓN^X^ meg-ne
erőltesd: káros próbák ezek , fzépen ki-futtyentik 
a’ pénzt az erfzénybul; egy ülés, egy kotzka gőr- 
dúlés, egy gonofz tromf többet árthat, hogyfem 
ezer ekéd fzerezhet egy egéfz efztendőben. Tsak 
annyit fzabad vefzteni, a’ mennyit jó kedvel le
het... Teremtő Iften! miket nem tapafztaltam 
iegyfzer-is máfzfzor-is a’ kártyázó ’s kotzkázó ifjak- 
ban? fel-háborodtak mint a’ bús tenger , fe igy Te 

úgy
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úgy nem találták nyugtokat , mintha mind azon 
tű ’s tűske hegyeken ültek volna, hevűltek, refz- 
kedtek, izzadtak, rágták ajakokat mérgekben, vé
res fzemeket hánytak egy-másra , a’ fok panafzt , 
eskűvéft , fzitkot, átkot úgy keverték mint a’ játé
kot, tudni-illik oda lévén már a’pénz, utánna ráa
dnia a’ békeséges-tűrés, és minden botsúletes er- 
kőlts. Meg-efett volna fzivem rajtok, de minthogy 
magok voltak magoknak Porofzlói és Hóhéri; tsak 
az juta efzemben: Am a1 káros bánkodgyék.

Elő-találám minap NN. Uramat, meg-állittám 
’s meg-ízóllittám: Hová (mondék) olly igen íiet- 
ve? azt feleié; bizonyos expeditiót^', gondolámé 
hogy tábort emleget, kihez képeit illy fzókra fa- 
kadék: jó barátom! mire véllyem befzédedet? moít 
vagyunk fzinte a’ derék télben, nints még annak 
ideje , hogy sátorokat terjegefsúnk , ’s mezőre 
mennyünk álmatlan vigyázásra ; ofztán mind a" 
kettőnket el-érte már a’ fok Péntek, nem portázni 
való emberek vagyunk. E’ fzókra valamitskét mo- 
folyodván, azt sugá fülemben : Barátom! más do
log vagyon előttem : az Udvarba kell mennem egy
néhány fzáz aranyokat hintegetni, Úri parolámat 
adtam bizonyos játékra; nem lehet meg-fzegnem ; 
hanem azért jer velem, ’s légy tárfom. Erre mén-

F 3 téft
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téft mentünk az Udvarban, holott már kéfzen vár
ta a’ küfzködö fél. Alig fordulók eggyet, immár- 
is derekaíán tserdüle a’ kotzka kezekben. Eleimen, 
az Óreg Urat mind job’ kezén vezeté a’ fzerentse , 
mintha különös és fzoros tzimborában lett volna 
véle, ízemében néztem: vigaság, reménység , biza
kodás , egyelesleg látfzattak artzáján , le-botsátá 
bőgyét , fel-gombolá ajakát, félre tévé süvegét , 
tíipojére kezét, a’ nagy orom tsak-ncm el-fogta 
lélegzetit, mert lég-job’ renden lévén játéka dere- 
kafan nyere : Ellenében a’jádzó Urfi el-kedvetlenüle, 
mozog’s morog vala, féltem ne talántán valami há
ború kő veífe ; a’ mint meg-is történt; egyfzer's- 
mind fel-pattana, félre rugá £ izéket, oda hajrá 
mérgében a’ káros kotzkát, utánna egynéhány paj
kos fzitkokat, ’s nem külömben dúla fúla, mint va- 
lamelly Hercules Unokája, a1 ki a’ vadon-erdőn ne
velkedett , és az orofzlány kölykök között fzokott 
dühőskődni.

Azonkőzben a’ tárfamat illeté vala megint a’ 
játék, ki-is módgyával hozzá kéízülvén,\aranyos 
vitorlákkal ki-kele £ révből új fzerentsét próbálni; 
de gonofz fzele érkezvén , egy darabig kerengőben , 
azután mind hátra hordozá : Akkor az Urfi meg- 
vidúla, és az Óreg le-sütvén fejét bőmbőle valamit 

maga-
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magában > eggyik átkozni kezdé a’ vakot, a5 maiik 
áldáft monda a’ hatra 3 és többre hizlallya vala re
ménységét... Azután jára kele még egy darabig 
koztok a"*  hat-lapú veízett jófzág; a1 'miglen el-vég- 
re Szegény barátom Úri parolája Szerint, ott hagyá 
Szép pénzét; ’s tiSzteSséggel bötsűlettel mindenét 
el-veSzté. ViSzSza-jővet tapasztalván hogy igen—s 
meg-változott Színében ’s jókedvében, hogy többet 
ne bufitsam , azt találám néki mondani: Uram ezt 
hivád-e dob’’ játéknak? ha ügy; mondhadfza to- 
váb’: mint alkufzik-meg az aggodalom , a’ félelem , 
a’keServes kár, a’ kétségben-esés a’ mulatsággal? 
fzinte úgy barátom, mint a’ tűz a1 vízzel 3 a1 föld 
az éggel, ’s a-1 pokol a1 menny-orSzággal.... Ha 
te másként vetettél Számot efzeddel, nem bánom; 
én azt tartom: hogy a’ kit egySzer kétízer meg- 
nyujtanak tíigán, vagy tüzes fogókkal tzipdesnek, 
kevefeb" jajjal és kárral vifeli kefervét annál, a1 ki 
nap-eftig imigyen kínlódik. E

Ebbűi éfzre vehedd jó Neander, mit tartson_s 
ember az efféle mulatságokról. Futton-fufs azért 
tolok, ’s még mefzfzűnnen-is kerűllyed: keferűség 
ez a’ gyönyörűség 3 igen meg-ízomorittya az em
bert, ’s minek-utánna Szerentse-nyomoxékjává tette,

IC
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koldus rongyokat aggatván nyakára az Ispitálba 
küldi.

A’vadáfzat bőtsúletefeb’ idő-mulatás > nemes- 
feb'', kedvefeb’, azon régiséggel jár a*  mi terméfze- 
túnkkel. A’ Világ kezdetitúl fogva hat-ezer efz- 
tendők forgáíi ’s változáfi után-is , mindenkor ér
demeién fen-maradott reputátioft., és tellyes gyakor
lásban forgott fokaknái; mindazon-által mértékkel 
kell élni véle, mint az orvofsággal, nem zabáivá. 
Mind tsak az erdőt lakni, minden berket ki -haj- 
háfzni, a1 füzesből a’ fenyősbe, a’ súrúbúl a’ fzá- 
losba, a’ ki-tsatlott tatskókkal veritték fzakadva fá
radozni ; munka nem mulatság. Ditsérem azért 
és javallom a’ vadáfzáft 3 de aJ mellett azt-is fokal- 
lom a1 mi fok.

Neander. N TántzxvS. a1 MufikáráX mit mon- 
dafz ? nékem úgy tetfzik : hogy a’ tifztefség ’s bő- 
tsulet fzerető Urfiakhoz igen hozzá illenek.

EujebittS. A’ Világ-Deliái meg-kivánnyák mind 
a1 kettőt; úgymint az Uriáfan neveltt erkőltsnek 
tulajdon tziffráját. Kétség kivul a1 tanúltt Teft 
fzebbenjár’s lép, igyenefen hordozza fejét, egya
ránt vállait > rendbe fzedi minden tagjait, bőtsúle- 
tefen tud ember eleibe menni, tőle emberséges illen
dőséggel bútsúzni, Gyönyörűség látni: mikor egy 

fzé- 
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fzépen termett llrfi, vagy magán , vagy párafan , 
helyefen fzedi ’s rakja tellyes inait, kellő tetfző 
móddal vifeli jól ővedzett kartsú derekát > kezeit, 
egéfz teliét, ezer meíterséggel forgattya, és nem 
tsak maga honnya, hanem külső Orízágoknak tán- 
tzait-is módgyával ropja. A’ Munkának peniglen 
ki nem baráttya ? A1 ki-keleti fzárnyos-nép fenn a’ 
fáknak tetején, az együgyű páfztorság alól az ár
nyékos erdőknek völgyeiben, az Urak drága palo
tákban mennyit nem ülnek mellette ? Mikor a’ bo- 45 
rúltt idők othonos lakásra fzoritanak, és nehezen 
mennek unalmas óráid , elő-venni a1 lantot, a’ hárf- 
fát, a1 virgyinát , eggyetskét vonni a1 hegedűn, 
gyengén erefztett énekfzóyal kőzbe-kőzbe hangos
kodni; édes mulatság.. Mindazon-által leg-kőze- 
leb1 befzélvén aJ dologhoz : hivság és múlandóság 
mind a1 kettő: más egyéb’ hafznot nem nyújt, ha
nem hogy a’ wt^-hoz fzabhaífad hajlagó teltedet, 
és néha néha kedvét találhaífad az Afzfzonyi fin- 
nyaságnak. Nagyobra bőtsúlőm én azokat az Ur- 
fiakat, a1 kik fejekkel ditsekednek inkák1 , hogy- 
fem tántzóló lábokkal, vagy hangos torkokkal.

G ( io )
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( io )

Mikor az ártatlanság el-hagyá a’ Világot, akkor 
kezdénk leg-elöfzőr füge-levél után nyúlni , 

köntösökön kapni, hogy mezítelenségünket fődö- 
gefsúk! A’ mihez azért a’ fzemérem nagy kételen- 
ségbúl folyamodott, tudni-illik a1 ruha-efzközhöz, 
abban úgy tetfzik nem kellene kevélykednunk, mert 
dupla fzégyen , a*  fzégyen-vallásnak béllyegével di- 
tsekedni....... Nem mondom , hogy fzúrben bots-
korban járjon a’ Vitézlö-Rend, kétség kivúl illy 
köntösben rofz látfzattya volna. Többre igyekez-, 
hetei azért Neander, felyemre, bárfonyra , fzött „ 
vontt-aranyra } és gyenge varráfokra-is fel-fzabadit- 
lak; tsak tsendefen légyen. A’ fzabó ne tsak te
ltednek , hanem erfzényednek és érdemes tifzted- 
nek-is vegye mértékét, hogy helyén maradgyon_s> ' 
mindenünnen az illendőség. Akkor vagy igazán- 
való módiban , mikor a’ ruha nem tsak tagjaidhoz, 
hanem charaftere&hez-is hozzá-illik. Láttam , lát
tam olly Világ-oktalanitotta Urfiakat, a-1 kik a’ rá
ntás és újság után lazzadván, magok fém tudták 
mire bolondúllyanak végtére*,  fel-forgatták a1 Vá- 

j rosnak bóltyait , nap - eftig válogattak a-1 fok ízin-
ben, fohúl fém tudott meg-fzállani kényes kedvek.

Ezen
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Ezen által - kelvén nagy nehezen; azután az egéfz 
Szabó-Tzéhre mentek az illyen’s amollyan formák
ról tanátskozni. Talán könnyebben kéfzúl néha 
egy tengeri gállya, hogy-fem valamelly nyalka Ur- 
finak rojtos és perémes gránát skárlát dolmánykája. 
Jól-lehet ugyan, hogy azt tartyuk fzép madárnak, 
mellynek fzép a’ tollazattya, mindazon-által a’ bő- 
tsuletes Nemes Embernek ékefsége nem a’ tzifra 
ruha, hanem aJ jeles vidámság, okofság, erköltsős 
reá-tartás, a’ belső alázatofsággal meg-alkuvó külső 
méltóság, és a1 magát ajánló kegyefség. Ezek a1 
jóságok peniglen nem a’ mente - ujjábán, fém az 
skófiommal varrott deliekben, hanem benn a’ fzű- 
vében laknak az emberséges Úri Embernek , és on
nan tetfzenek-ki mikor kívántatik.

Tenncn magad fém tagadhatod, hogy nem_*>  
vetkőzunk-ki eftve a? Nemefségbűl, és nem öltö
zünk megint reggel belé ; mi nyomos okokból ve- 
fzik tehát minden efzúnk-kedvúnk E ruha-pompára, 
és tűrhetetlen pipeskedésre ? Hogy a’ pénz ember
ség, a1 ruha tifztefség ; ám máfzízori mondáfom- 

l(búl haliád. Nem kifztlek reá , hogy Stoice ; ama 
rusnya Philofopbusok módgyára, fe belül a’ tifztát, 
fe kivúl a’ fzineft ne változtaífad ; rongyban3 ’s fol
tos toldalékokban artzátlankodgyál ; mert egy az :

G z hogy
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hogy méltán meg-itélne a’ fzín-nép iránta; más az: 
hogy egy vétekért a’ máfikával áldoznál, a’ hivsá- 
got a’ fzennyeskedélfel torlanád : a’ közép úton 
járj ; vedd hafznát a1 boltoknak , tarts Szabót; 
tsak hogy a’ mi Angliai-pofztónkkal, és valami fe- 
lyem matringal ne kereífed támogadni a’ bőtsúle- 
tet, érdemet, ’s méltóságot; merthogy éppen_s 
ki-mondgyam : a’ felyem , és abbúl fzott , vagy 
vertt pofztó nem egyéb’; hanem némely férgets- 
kékbúl takarofzott hulladék, és fok feftékkel for- 
raltt ganéj: Ez az a’ drága fzépség , a’ mellyben 
mi magunkat tététől fogva talpig borittyuk! Nean
der ruházd magadat okofan > tíinofan , annak mód- 
gya ’s rendi fzerint emberül ; és többet nyerfz a’ 
bötsúletben azoknál, a’ kik gyöngyös és köves öl
tözettel, tzégéres búfzkeséggel mint-egy erőltetik 
a’ népet a’ térd-hajtásra. Nem a’ külső tsúff-pom- 
pa gerjefzti a’ fzűvekben ’s neveli fzámunkra az ér
dem bőtsúletet, hanem a’ bennünk lakozó fzép 
kéfzség és Virtus. Ama régi Fabritiusl eő meg- 
nyőtt zubonkájában, és Curiusl a’ fzenellö mellett 
jobban meg-tiíztelte Roma-Várofa 3 ’s inkáb’ tar
tott tulok; hogy-fem Caliguláivá, vagy Heliogába- 
lustúX; noha ezeknek fzőrnyu méltósággal vala ál- 
lapottyok. '
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( 11 )

Minden tselekedeted ollyas minémúséggel lé-
• gyen, hogy Úri fzemélyeddel, ’s állapotod

dal éppen őfzve-férjen. Érte ne heveskedgyél; akár 
melly fzem-fényvefztő túndérséggel forgaíTa magát 
előtted a’ bótsúlet vajki hafznos tetzke ez a’ 
moftaniJVilág-oktalanitotta erkőltsre nézve. Né- 
mellyek mód nélkül horgáfznak a" bötsúletben; el
hitetvén magokkal t hogy hafzonnal jár , máfok ; 
mert édesnek vélik. Ha úgy vagyon : miért nem 
kóborollyák inkáb’ az erdőket a’ Haramiákkal; 
minthogy ezek-is nyerekednek, vagy miért nem in
dulnak fertőzni minden gonofzságban a’ festettek
kel; mint hogy ezeknek-is tseppenik valami gyö
nyörűség leg-aláb’ a’ tilalmasbul.

Szörnyűség tsak gondolni-is, kit mire nem_§ 
kífzt a’ bőtsúlet , mikor egyfzer el-ragadta. A’ 
kardnak élére bízzák némellyek, és halálos vereke- 
déífel támogattyák, mintha a’ bőtsúlet "’s emberte
lenség, a1 Nemes Urfi és Méfzáros közit, nem ’s 
nem volna kúlőmbség. Ezek : jóllehet Európá
ban fzúlettek , de Amerikábnl fzármaztak, ama 
kegyetlen Canmbalnk nemzetségéből , a’ kik em
beri huífal élnek , és önnön rokonit hordgyák

G 3 gyom-
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gyomrokba : vagy-is az Andropophaguso^XvX 3 d! 
kik hafonlóképpen vérben zabáinak , ’s jó izúen 
eméfztik magok magokat. Mikor a’ verekedők, ’s 
vagdalkozókrúl efik a’ fzó ; igyenefen az effélékre 
példázunk. Tudhadfza Neander, hogy az imillye- 
nek, minden nemzetségnek törvényei fzerént a’ 
gyilkpfokkal azon egy büntetés alá vettetnek, és 
a’ mint egy réfzrúl mérgefen meg-hartzolnak a1 bo
rsóiéiért , úgy más úton, líten , s Világ előtt, 
gyalázatot vallanak.

Mintha hallanám, hogy aztmondgya egy vala- 
melly febhevúltt Urfiatska: hát a’ keferves bofzfzú- 
ságot tsak torlatlan el-kellene felejteni ? Nints kú- 
lőmben jó Urfi; ha más törvényes módod nintsen, 
job’ el-nyőgnőd , hogy-fem a’ verekedésben vefz- 
ned, vagy a’ hóhér madzagán fulladoznod; a’ bő- 
tsúietnek febei idővel fzépen be - gyógyulhatnak , 
ellenben : a’ kinek egyfzer lába alá hullott feje, vagy 
a1 magofon ki -butsúzott lelke , talpára nem ál
hat. ... r. Még-is úgy mond: embertelenül keveri 
bötsoletemet > és világ tsuffá téfzen^ hogy tűrhet 
fém ? miért nem atyámfia, ha meg-érdemled ? lám 
a’ bún ’s büntetés azon egy mértékkel vagyon.? mél- 
tó-is, hogy a’ kivétett, adózzon érette.

De
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De adgyuk kezére a’ pántolódó Urfinak, hogy 

ártatlanul fogják reá 5 ’s bűntelcn rágalmazzák ar
ról , a’ miben nem vétett; engem a’ mi illet: vagy 
kerülném előb’ a’ galyibát 5 vagy lett kora - után 
meg-botsátanék haragosomnak. Valóban kevésre 
bőtsúli az az ember a’ tsendes békefséget, ’s egye
temben drága életét, a’ ki minden aprólékos sére
lemért eggyikét-is ’s máfikát-is, olly fzőrnyú vesze
delemben keveri. Vallyon Uraim mi dolog ez ? 
hogy más - porunkét íietve vifzfzuk az ítélő - izék 
eleibe; ezt peniglen nem? hol-otta’ Tőrvény nem 
tsak direEle az Igazság, hanem a*  bőtsúlet dolgá- 
ban-is Biránk. Nyilván ott a’ bekkenyöje, hogy 
b adatéiba, ’s nem méltó terhes úgy; és azért Szé
gyeníti nk elő-lépni véle. Ha úgy vagyon , miért 
nem tartyuk Szégyennek a’ Semmiért a*  mezőre men
ni , vért ontani, ’s egymáft fel-kontzolni ?

Azt felelik: hogy ez ugyan tagadhatatlan ma
gában, mindazon-által a’ Szokás már Széppé ’s di- 
tséreteSsé tette a’ boSzSzú-álláft; kihez képeit a’ ki
ben Nemes lélek mozog, inkáb’ le-tefzi életét ,hogy- 
fem fel vegye a’ gyalázatot.

kaffan laffan ^p/z^mal neveltt Hercules unoká
ja I egy az: hogy tsak az OrSzágos Fejedelem ere- 
diti Iftea után a’ bótsúletnek, eő ofztogattya a’ 

nép



nép közzé kinek-kinek érdeméhez képeit, tsak eö 
néki fzabad a’ Királyi Méltóság ellen vétkes embe
relő vérével, ’s életével áldozni. Más az: honnan 
érkezett, ’s ki hozta kőzinkbe amazt a1 fzokáft ? 
nem de nem a1 rofzfzaknak fepreje 3 a’ kiket a’ két- 
ségben-esés tűznek , viznek vifzen 3 kivúl belől 
gyötör, a’ kikben az Ifteni-fzolgálat tellyefséggel 
el-húltt , lelki-isméret vagy, nintsen, vagy ezer sé
relmekkel febes, a1 kik fok-féleképpen gyalázzák , 
’s motskollyák ezt a’ nemesb teremtményt, a’ mi 
terméfzetunket. Méltó azt-is tekintetben venni, 
hogy a’ ki ezt a’ gyilkos méfzárláft képes nemes 
dolognak tartya, annak már az Atheifiák tévelygé- 
fe-férge rágja bélét. Nem-is lehet kötőmben : a’ 
kinek egyfzer a’ dúhőfség efzét vette , ’s mint az 
erős fzájú ló maga kénnyén hordozza , fzukség- 
képpen azokra a’latorságokra vetemedik, a’mellyek 
a’ haragnak tiizes gerjedelmeit valamenténnyire eny- 
hétik , úgymint a’ bofzfzú-állás. * i Hogy pediglen 
ezt többen követik, a’ miatt nem jámborság, fém 
deli erkőlts : lám a’ furtsa ravafzság ditséri ’s úzi a’ 
tsalárdságot, a’tolvajok a’ragadományt, a’ festet
tek a’ tifztátalanságot, ki méri azért vagy a’ tsala- 
kozáft, vagy lopáft , vagy a’ luftos életet javallani, 
jól-lehet tzégéres fzokáífal fenn forogjanak.

A’ tőb-
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K*  többire nézve: nem lehet már az ég alatt 
súlteb’ bolondság; hogy fém egy-pár ólom golyó
bisra, ’s egy kard-végre bízni életét, ’s egyetem
ben udvőfségét. Az Olafzfzokás teli ugyan őr- 
dőngőfséggel, de nem olly efztelen; mert ez a’ 
Nemzet nem maga vérével mosdik-ki a’ bofzfzúság- 
búl , hanem ellenségének vefztével torollya ; és 
azért nem fzem kőztt , hanem hát megőtt kerúli- 
meg haragofsát , ’s hol mikor ingyen fém vélné, 
akkor veri-által fzivét. Mi ellenben magunk áská- 
lunk vefzedelmet alájunk, önnön vérünk ontásával 
állyuk a’ bofzfzút, és ditséretes dolognak tartyuk 
lenni, mikor lelkünk ki - okádáfa kőztt, haldakló 
fzemekkel láttyuk, mint tombollyon rajtunk nyer
tes ellenségünk. Vajki vefzedelmes a’ verekedés
ben meg-hálni, és jól-lehet hímezzék az Urak a’ 
Nemefségnek, ’s vitézségnek feftékivel, de én tsak 
el-hítetem magammal, hogy ezeknek a’ bötsúletért- 
víaskodó A/hr^roknak a’ más Világon kénkoves 
kofzorú, ’s örökké-való ízégyen léfzen fizetéfek.

A’ Halál édes Neanderem ! azon renden tartya 
a’ Fő-embert a’ paraíztal: a’ Nemefség , titulus, ra
kott kints, utolsó fzempillantáfoddal el-válnak tő
led. Leg-kiffebb fzolgádot fzépen fogadgyák más 
világon, ha jói kerefte; magadat amoda vetnek ,

H ha 
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ha búnős léfzefz. Nem a’ ki mint ízületet, ha
nem a’ ki mint élt , ’s mint hóit; úgy vefzi hafz- 
nát. Egy fzegény áras mives ember , a’ ki kedvé
ben az Iftennek el halálozott; menny felé mégyen, 
a’ Dúfok ’s Nemefek, ha az ordöghez réfzelkedtek 
éltekben, a’pokol fenekére vettetnek.

C )

MAj nap az llrfiakat igen gyengén, ’s kénye
ién nevelik: foha fém látott, fenem hallott 

wo^z-rámákra vonnyák, és nem tudom, mi képes 
Udvari-deliségre tíigázzák; de minthogy fok a’ mi 
fok, utóllyára tsak a’ ridiculum^ és tsúfság kere- 
kedik-elő. Ezekről a’ régi jámbor-féle Fó-rendtúl 
mefzfze fajzott Urfiatskákrúl azt tartyuk , hogy 
fzéilel béllett a’ fejek, és meg-vefzett légyen agy- 
velójők: telhetetlenek a’fok izeden tréfában, únal- 
mafok a’ fok Cerimonla miatt, fele Comicum, fele 
Tragicum minden dolgok. Ha édes Annyok látta, 
’s lakta volna valamikor Indiáii merném mondani, 
hogy a’ majmokkal sógorságban efett; olly közel 
ütöttek ama’ tsemetékhez , tsak nem pr&dominante 
bejiiá.

Nóta
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Nóta ’s kóta betűkre befzélgetnek mint a1 
kik a1 piatzon pénzért tzinkoskodnak; úgy jár lá
bok mint a1 "’zeb-órának gyenge kerekei; apró-lépve 
’s pertzenve. Mihelyt reggel ki-bujnak a’ puha 
pelyhék közzúl, a1 tűkor elejbe futnak; és afz- 
fzonyi pipeskedéífel vefztegetik a’ drága időt: kő
rulettek a’ Szabó-rend, a’ Kalmárság, fzakál-verő, 
haj-fodoritó inafok, kik-is hát megett jó-forrván 
nevetik az efze-fitzamodott Urfiatskát, eo pedig 
maga magát nem győzi eleget nézni és tsudálni, 
mint ama’ híres Narciffas......... Hagy békét ezek
nek, tartsák magoknak a’ fzépséges fzokáft, ha lá
tod, hogy ki-nem fefelhetfz ebbúi a’ compagniá- 
búl, leg-aláb’ ne kőveífed. Lefz gondod vélek , 
azon fognak iparkodni, hogy te ís nyomdokokban 
lépjél: mert eő kegyelmek £mint a’ ruhefek} örö
meit másra fenik a’ nyavalyát, sőt tapafztalván_5 
hogy nints kedved hozzá, meg-kémlik ’s tzirkállyák 
leg-kiffeb lépéfedet ’s befzédedet, a’ végre: hogy ‘ 
tsúf-képpen prosa, metróque ki-gúnyolhafsák. De 
ne törödgyél véle, mert annyi hitelt találnak > 
mint Caffandra , Priamus Király Leánya , a’ ki 
mennél többet jövendőié Trója vefzedelmét, an
nál jobban nevették. Az z^j-igét fzájokbúl már 
közönségeién nem-iz értyúk ; minthogy hazugok : 

H 2 az 
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az eő gyalázó befzédeket , minthogy rofzfzak ma
gok; ditséret-névben vefzfzűk. Mefzfzeb’ nyújt
hatnám még ezt a matériát > de talán eddig - is 
meg-úntad.

Neander. Még nem isméred az én terméfzete- 
met; mi-nem olly hamar únom, ’s eléglem én meg 
a’ fzép befzédet: nem-is tudom miben tőltheífem 
jobban időmet, hogy-fem abban az oktatásban * 

melly arra tanít ; mint kőllefsék jól..
töltenem.
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III. KÓZ-BESZÉD.

Eufebius oktattya Neandert , mint kelkfsék 
magát <uifelni a Eb-Rendnek, a*  Kevefatyén 

Hitnek dolgában.

'jt^U/ebias. Nehezek’ kedves Neanderem 3 a*  
■“■<1 Kerefztyén Hitnek kőtelefségérúl, hogy-fem 

-B—J az Urfiakat illető Tifztefségrúl terjefzteni a*  
Kőz-befzédet, a’ mint nehezebb Iftenefen élni, 
hogy - fém udvari erkőltsre magát fzoktatni. 
Ha némelly Urfi eggyet kettőt botlik az udvariság- 
ban; motskát vallya ugyan bőtsúletinek , de a’ 
miatt nem sérfzik lelke ; kiífebbedhetik ugyan vala- 
menténnyire jó hitében, de tűrhető kárral; mert 
mondhadfza, mi derék hafznát vefzfzúk, ha azok 
ditsérete zeng felőlünk , a’ kik magok gyalázato
tok ? vagy mi kárunk benne, ha azok rútalmaznak^ 
a’ kikkel az okos Világ egy tsőppetfem gondol?

Ellenben: ha a’ mi életünk a’ Kerefztyén Hit
nek ösvényén kivűl jár, és kéfzuletlen talál a’ ha
lál, tellyefséggel el-vefztunk , nints reménysége
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melly biztaflőn, nints mód benne , hogy fel-épúl- 
hefsúnk... Ez az E pont, tudni-illik hitunkbéli 
kötelefségűnk, a’ mellytúl minden ügyünk fugg i 
eleget tévén néki, boldogulunk ’s vigadozunk; meg
fogyatkozván benne, el-kárhozunk ; a’ kín penig- 
len ’s ditsőség, fogyhatatlan> véghetetlen léfzen.

Minthogy azért a1 nyereség , ’s kár - vallás 
eggyik ’s máíik réfzrnl igenséggel nagy; méltó hogy 
fzemúnken hordozzuk azt, a’ mivel e’ múlandó
ságban tartozunk. Kihez képeit, ha nem nehez
teled Barátom, rövid fommában foglalván , előd
ben rakom: mire kötelezzen bennünket a’ Kerefz-. 
tyén Hit, kőzlelvén a’ befzédet néhány indító o- 
kokkal, hogy inkáb’ gerjedgyen kedved reá.

( O '

A’ Töb’ okok kőzzul , miért hogy fokán a’ 
gonofzra vetemednek, e’ nem leg-kifleb’; 

tudni-illik meg-felejtkeznek kőtelefségekrúl, ’s ma
gokról: azt gondollyák, hogy tsak történetből let
tek e’ Világra, ingyen fém agván rólok a’ termé- 
fzet mikor fogantattak, nem-is egyéb’ végre lakják 
a’ főidet; hanem hogy kedvekre töltsék ’s költsék 
élteket, és hogy (mint a’ Leviathan E viz fzinén) 

fok 
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fok gyönyörűséges mulafáfok után egyfzer vala
mikor el-tsoppennyenek.... Hihető , hogy tudat
lanok benne, melly méltóságös teremtmény légyen 
a’ mi terméfzetűnk, hihető hogy igen alatt jártat- 
tyák gondolattyokat felőle ; más kűlőmben előb’ 
utób’ meg-gondolnák magokat , ’s más képzeléfe- 
ket forgatnának. Valóban méltatlan dolog, ér
telműnket olly nemes léteiére nézve el-annyira le
nyomni , ’s ki-fárafztani minden tsunyaságbari, ele
ven lelkűnkkel baromi módon bánni.

A’ Mindenható Iften, tengeri bőltsefségének " 
rendeléséből formáltt bennünket, és az eő ingyen
való jó-vólta azt intézte felőlünk, hogy benne ré- 
fzesűllyűnk. Efzt adott, hogy meg-ismérhefsűk, 
akaratot, hogy fzerefsűk, lelket, hogy az eő te- 
kélletefségiben győnyŐrködhefTen. Eő Alpha, eő 
az O-mega, eő kezdete, léte, ’s vége a’ mi te
remtésünknek, nélküle lehetetlen hogy boldogok 
légyűnk, véle egyetemben penig hogy el-nyomo- 
rodgyunk. 

-

TYAtor azonban Atyámfia, hogy az eő fzent fzi- 
JD ne-látására, ’s őrök őrömre alkotott légyen 

■' ben-
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bennünket az Ur, de bizonytalan marad, ha ju
tunk-e ama boldog rév-partra ; minthogy az Itten 
mennyei javait nem ajándék , hanem jutalom nevé
ben ofztogattya reánk. Nem lehet amabba a' 
Szentek Városába alkuval , hanem tsak erőfzakos 
viadallal bé-menni: Violenti rapiunt illud. Kihez 
képeit, ha el-lankad igyekezetünk, meg-hűi forró 
iparkodáfunk, tellyes erővel, és ferénységgel rajta 
nem léfzűnk, egy fzóval ha vefztünk a" hartzon; 
holtunk után nem az egek kőztt, hanem a’ pokol
béli tűzben léfzen lakáfunk! Hifzem én ezt Nean
der , és valamennyiszer gondolom, meg-áll bennem 
a’ vér, és minden hajam-fzálai fel-borzadnak : Egy 
lator el-tekéllés, egy gyilkofság, egy parázna fer
tőzés, ha gyónatlan "’s óldatlan marad, oda vér ab
ba a1, tüzes kementzébe, amabba a’ kínok völgyé
be, a’ hol ezernyi-ezer ifzonyú nagy fájdalmak te
ltünket, Js lelkűnket által-járják, a’ hol fzűntelen 
égni fogunk , "s meg-nem eméfztetünk, minden—s 
fzempillantásban halálra válni, de meg-nem halha
tunk , hanem élűnk az Iftennek fzőrnyú átka alatt 
ifzonyú gyötrelmekkel ., előttünk forogván: melly 
efztelenűl tselekedtűnk , hogy vétettünk, ’s hogy 
a’ büntető Iftennek haragját , az irgalomnak ideje
kor meg-nem engefz teltük.

Ezen
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Ezen a’ két punElumcm. , mint annyi farkon for- 
dúlnak-megaz Iftenes erköltset {principia moralita- 
tis') néző Tudománynak leg-főveb1 tzikkclyi. Sok 
világos jelentéflel, és sűrű hirdetéíTel eleinkbe adá 
mind a’ kettőt fzerelmes Údvezitőnk az ÚJ Tefta- 
mentomban, mikor a’ Paraditsomnak gyönyörűsé
gével ébrefzti kedvünket a’ jóra , és a’ Gehenna 
kinnyaival tartóztat bennünket a1 gonofztúl.

( 3 )

NEm-is panafzolkodhatunk az Iften ellen > mintha 
félettéb’ - való keménységgel bánna vélünk ; 

mert jól-lehet egy réfzrul haragos oft órával ij eget , 
és fenyegetodzik; más réfzrul ki nyújtván tfillagos 
udvarát, ’s kintses-tárházit örök ditsőfségének 3 re
ménységgel biztat 3 ’s bátoríttya gyarlóságunkat.... 
Arrúl fém vádolhattyuk 3 mintha tsak fzerentse, ’s 
holmi történet- efetre hagyta volna udvefségúnket. 
Sőt inkáb’ fzabad akaratunkra engedte: kezünk
ben 5 erőnkben 3 hatalmunkban vagyon; mind ezek 
felett gyámolit, igazgat 5 vezérel, egy általlyában 
el-nem véthettyűk az utat; hanemha fzántfzándék- 
kal magunk ki-térunk, ’s az ördöghöz fzőkunk... 
A’ ki azért olly efztelenűl kalmárkodik 3 hogy az

I eget 
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eget a” pokollal meg-tseréllye> magára veflen ; ha 
ki-fzorúl a1 Mennyeknek-orfzágábúl 3 ’s az átkozot
tak jajos -torsára kerül! Valóban egy ollyan ember, 
a’ kin fe a’ fzép tanáts, fe a’ könyvel áfztatott kér- 
lelés nem fog ; hanem erővel a’ tornyok tetején 
máfzkál, méltó , hogy le-hengeredgyen , ’s nyaka 
fzakadgyon.

(4)

T TOgyha a’ Teremtő Iften drágán árúlná a’ Men- 
JL1 nyorfzágot, ’s nagy dolgokat kívánna tolunk, 
nem volna érdemén feliül, minthogy akár mit tsele- 
kedgyunk, ’s akár mennyit fzenvedgyúnk ezen a’ 
világon,' nem éri-fel mértékét az Őrók ditsóség- 
nek... De imé Urunk lévén, atyai fzeretettel ölel
get bennünket, olly édes törvényt fzabott, olly 
könnyű terhet tett vállainkra , hogy akár melly aka
ratos kényefség fém neheztelhet iránta. Nem kí
ván egyebet tolunk , hanem hogy fzerefsúk , és 
fzavát fogadgyuk : ki ne fzeretné penig azt a’ ki
mondhatatlan fzépséget, a’ mellyre tekinteni tellyes 
boldogság? ki ne engedne annak a’ győzhetetlen 
hatalomnak, mellynek titkos ereje, előbbi femmisé- 
gébűl az eget, ’s földet tudgya vala alkotni, és ha 

kedve 
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kedve tartaná: más ezernyi-ezer Világot támafzt- 
hatna ? .... A’ fzeretet már , ’s engedelmefség azt 
hozza magával, hogy az eő parantsolatit meg-tar- 
tsuk: a1 mellyek tsak akkor nehezek , mikor már 
cl-tekéllettuk magunkban meg-fzegéíit, a’ mellyek 
olly okos rendben, és kéfzúletben vétettek, hogy 
ellenek nem véthetünk, hanem ha félre tefzizük a’ 
józan éfzt ; és bűnösökké előb’ nem lehetünk > 
hogy-fem ki vetkőzzünk minden emberségből.

Egy fommában: Ha boldogok akarunk lenni a’ 
más Világon, gyakorolnunk kell a1 jóságos tseleke- 
deteket ebben. Kedves Neanderem! egyedül tsak 
a’ 'virtus, és Iftenes jóságok, tárgya és ki-fúggefz- 
tett tzéllya a1 mi kötelefségunknek. Ha közödet 
tartod hozzá, és meg-barátkozol vele; tapafztalni 
fogod, melly édefséges légyen. Mert az Ifién úgy 
őízve-fzötte kötelefségúnket fzivúnk nyugodalmá
val, hogy ártatlanok leven , bút vagy Ínséget nem 
fzenvedhetúnk.

C 5 9

JOl-lehet a’ 'túrinak méltósága, ’sjósága nagy, 
mindazon-által gonolzúl élhetünk véle. Sok 

fzíneskedés, képmutatás , ’s nem tudom , mi más
1 2, kcn- 
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kendőzfcődő-mázolás patvarkodik kőrűlette, fokán 
különös fzándékokra furtsa lelemények fzerént ( al 
capriccio) tekerik és fatsarják. Találunk azért a’ 
meg-vefzett, és hamis wrZwban nem kűlőmben, 
mint a’ rofz pénzben eleget. A’ mint a’ Laceda- 
wű^-Várofa lakofi Görögök lévén, görög ruhában 
öltöztették a’ bálványokat, azonképpen moftanság 
fokán rofzfzak lévén , rofz fzándékokhoz alkalmaz- 
tattyák a’ 'virtust, ’s illyen amollyan paláftot fzab- 
nak belőle magoknak. Hallottam minap panafzit 
egy felettéb’, ’s rendetlenül heveskedő FÖ-ember- 
nek, átkozza vala forrón a’moftani Világnak min
dennemű fzokáíit, a’ mi az eő fzegletes agyvelőjé
hez nem illett, annak erövel-is gonofz erkőltsnek 
kellett lenni. El-hitetted volna magaddal, hogy 
eotet az Iften az egéfz emberi nemzetnek gondvi- 
felöjévé tette ; el-annyira fzorgalmatoskodott min
denünnen. Előre ’s hátra rugóldozott olly dű- 
höífen, hogy tellyes vefzedelem vala, tsak feléje-is 
menni. Akár mint támogattad volna Szent Iráífal, 
’s más egyéb’ okoskodáífal, hogy ez vagy amaz 
'virtus > eö még-is mind tsak 'véteknek mondgya 
vala. A’ perfaajio annyira vitte már a’ jó Ura
mat, hogyinkáb’ meg-tagadta volna, a’ kerefzt- 

ség- 
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ségben vett nevét, hogy-fem le-mondott volna egy- 
fzer meg-rögzŐtt véleményében.

A1 mint én előttem nints femmi-is olly nagy 
érdemben , mint az igaz virtus, úgy mindenek fér 
lett gyűlölöm a’ kép-mutatáft.... Nem fzenved- 
hetem azokat a’ lélekben el-ragadtatott, ’s a’ felle
gek kőztt nyargalódzó Pistiftátex., a’kik keresked
nek az áhétatofsággal : kopik térdek, mozog ajakok 
úntig; de vagyon vezeték fzándék mellette: mert 
JZíros kontzra , ’s Egyházi uraságra fietnek véle. 
Foháfzkodnak mint a’ kárvallott Tzigány; de nem 
fzii-béli tőredelmefségbűl; hanem hogy fzava-hitt, 
’s Iften-félő embereknek láttaífanak lenni. Tsak 
nem a’ föld-fzinén máfzkálnak a’ nagy alázatofság- 
búl, de azért; hogy más alkdmatofsággal egye
bek felett jártathafsák dagályos kevélységeket. Teli 
torokkal kiáltyák, ’s javallyák az erkőltsős jó éle
tet ; de a’ futtomban nyakon tsapják gonofz tsele- 
kedetekkel azt, a’ mit olly hangofan mondottak. 
Az eő buzgóságok , mind azon mérges Critica} 
törvénnyel támogatott igazságok , alattomban-való 
interejje. Ahétatofságok, hivságos ditsekedés. Ta- 
pafztaltam, melly rútúl bántak ezek a’ Tatárok a’ 
Világgal, akkor, mikor leg-inkáb’ hízelkedtek né
ki. .. Ditsérték a’ magános és meg-vontt életet ;

I 3 maga
' ' ' . Ma . 



"j® NEMES

maga magok minden cowversátióban. jelen voltak. 
Ajánlották, kínálták a’ 'virtust 3 titkon penig tor
kig merültek a’ gonofzban. In fumma: ez an rofz- 
fzúl fajzott nemzetség nem egyéb a hanem vala
mely fok ellenkező dolgokbúl ófzve-gyúrtt, ’s ha- 
bartt utálatos keverék; kívül alázatos , belől ke- 
vély. Mofolygására nézve fzeret , fzive járásához 
képeit gyűlöl, merő tűz láng fit ogatott buzgósá- 
ga, noha magában tsak fuft, és femmiség , ki - úl 
a’ nagy fzentség artzájakon , de az ördög bírja 
fziveket.

Máfok megint a’ D ágont a’ Jzekrénnjtl egy ol
tárra tefzikj ’s keverik a’ jót a’ gonofzfzal mint Je- 
hu3 imádgyák az Iftent a’ Templomban , de egye
temben az arany-borjút-is, Dán „ ’s Bethelbtn_s. 
Némelykor tsak nem ditscúltt lélekké válnak , né
melykor megint azon tefti gyarlóságokba vifzfza- 
hengeredr.ek: ma meg-erefztik érzékenségeket min
den kí-gondolható fesletségre, holnap megint vá
logatott áhétatcfsággal táplállyák lelkeket: ma böj
tölnek példás fanysrúsággal 5 holnap réfzegesked- 
nek: ma ki fáradnak a’ fok térdepelésbúl , holnap 
a’ tántzbúl. Ritkán múlattyák-el a3 kőnyőrgéft , 
de a’ Comadlát foha fém. Ha fzerentsére kezek
ben imádkozó könyvet látfz/bizváft meg-eskud- 

hetei 
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aetel reá , hogy ’zebek Satyra - iráfokkal teli; és 
így réfz fzerént az vtd'vezvdtt réfz fzerént a’ kár
hozott Angyalokhoz hafonlók, egy fzóval éktelen 
tsudák. Voltam ismeretségében egy imillyennek, 
£ ki méltóságos fzókkal ditséri vala a’ fzúzefséget, 
úgy hogy Kerefzteló Sz. Jánosnak tarthattad vol
na j de azonban titkon máfod magával vóltt, és 
jól-lehett Vasárnap meg-jelentt az Ur fzine előtt, 
mindazonáltal az egéfz héten, mindtsak fertelmes 
afzfzonykáját imádta. Neander ! ez nem "virtus s 
hanem fok gonofzságbúlegybe-fuzőtt tsomó 3 nem- 
is más Iften-imádás3 hanem ha afféle, a’ mint a’ 
’Sidók, és Porofzlók imádák Údvezitőnket a5 ke- 
refzt-fan mindenféle gyalázattal, ’s káromkodásai. 
Mind ezekbúi nyilván ki-tetfzik, mire ingerellyen 
bennünket Kerefztyén Hitünk kőtelefsége ; hogy 
tudni-illik az imillyen majmos , alakos, fzín, ’s 
kép-mutató virtussá békét haggyunk. Meg-vefz- 
ti az Iftenes jóságokat még a1 leg-kiffeb fogyatko- 
zás-is : Bontan ex integra caufa , malum ex quoli- 
bet defeffiu.

Emez vólta-képpen 'virluofits ember, a1 ki nem 
kevély a’ jó fzerentsében, ’s el-nem haggya magát 
a’ gonofzban; a1 ki nem kíván egyebet a’ mennyei 
boldogságnál, és nem fél egyébtől, hanem a’ po

kol*  
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koltúl, a’ ki a’ bofzfzúságért botsánattal fizet, és 
a’ gyalázatot kedveskedéffel hatállyá : a’ ki kemé
nyen bánik magával, emberségeién felebaráttyával, 
a’ ki minden emberről jót mond, magárul foha fém, 
a’ ki önnön maga fogyatkozáfinak meg-nem enged , 
és a’ másét mentegeti. Rövideden Neander: ebben 
nyugfzik-meg kőtelefségunk, hogy a1 jót el-kövef- 
súk, ’s a’ gonofzt el-kerűllyúk, ez a’ tetézett vir
tus és tellyes tekélletefség, mellynek a’ tfillagos ég 
léfzen koronája.

A Ma’ réfze kőtelefségúnknek, melly igyenefen 
az Iftent nézi; tekintetre méltó nagy dolog: 

kihez képeit fzorgalmatos gondvifeléífel kell benne 
el-járni: Eő a’mi Teremtönk, ’s hatalmas Urunk. 
EŐ ajándékja mind az, a’ mivel birunk. Az eő 
jó-vólta tart-meg bennünket. Tőle várjuk jőven- 
dőbéli jutalmunkat, tőle függ bűneinknek botsá- 
nattya ’s büntetése. Járúlly azért hozzá ezer há- 
la-adáffal mind azokért a’jókért, a1 mellyeket tőle 
vettél fogantatáfodnak első fzempillantásátúl fogva: 
akár mikor kezdendgyed, ’s akár mint gyakorollyad 
ebbéli kötelefségedet; foha fém léfzen vagy igen 

kor
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korán, vagy elegendő: bőtsullyed mint Atyádat, 
fzolgállyad mint Uradat, féllyed mint Birádat: Él
ne felejtkezzél róla a’jó fzerentsében. ne panafzol- 
kodgyál, ha fanyargat; mert fzinte úgy fzeretetre 
méltó, mikor fenyeget; mint mikor ajándékját nyuj- 
tya, mikor le-nyom ; mint mikor fel-emel. Alá
zatos tsókkal békély azért fzent kezéhez, a’ melly 
fojtogat, fzinte úgy mintha ölelgetne, mert igy- 
is amúgy-is tsak a’ te hafznodat kivánnya, hanem 
ha magad a’ már néked fzántt áldáft rendetlen pa- 
nafzfzal ’s kényes túrhetetlenséggel el-téríted, ’s 
helyében átkot kintsefzfz nyakadra.

Eh! Neander ezerfzer ’s meg ezerfzer boldog 
az az ember, a’ ki minden ügyét az Iftenre bízza, 
minden vágyódáíit ’s kivánságit az engedelmefség- 
nek törvényei alá veti. Paradicsomi gyönyörűség 
az eő élete. Nem törődik a’ fzerentse tsapáíival, 
a’ Világ tengerét, orozkodó habjait , fzélvéfz-há- 
borúját ( bátorságos helyre emelkedvén ) tsendes 
fzemmel tekingeti. Nem kivánnya felettéb’ fzeren- 
tsés ki-menetelét dolgának; meg-nem keferedik, ha 
miben meg-tsalatkozott reménsége. Tárva nyittya 
kapuját mind a’ bőségnek, mind a’ fzúkségnek , jól 
tudván hogy az Itten dolga a' parantsolás, és az 
eo kocele^ége a" kéfz engedelmefség. Vallyon le

li hét- 
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het-e más meg-nyugottab’ boldogság az ég alatt, 
’s a’ főid fzínén annál ? mikor az ember a’ félelem
nek ’s reménységnek hatalmas oftromi kőztt meg
feni mozdúl, mikor ( mátokat azonban a’ kétségbe 
esésnek örvénnyé fenékig merítvén eő fen ’s ví
gan evez. Mikor egy valamelly emberben a’ tefti 
gerjedelmek már a’ lélek ellen nem rugóidóznak , 
a’ lélek peniglen minden ereitől ’s akarattyátúl mint
egy meg-válván} az eő Teremtő Iltenének kebelé
ben nyugafztallya magát.

Ez a’ maga fel-adáfa embernek , eőtet a’ 'vir
tusnak. tetejére és nagy lelki tsendefségre fegíti. 
Mint-hogy a’ ki meg-hajtya nyakát egyfzer az Itteni 
gondvifelésnek édes igája alatt: nem álmadozik a’ 
reménységnek tündér biztatáíival , nem aggódik 
fzive heába-való félelmekkel. Az Iftenre hagyott 
’s bizott értekéből él, keskeny kornyékben fzo- 
ritván mindennemű vágyódáfit, meg-elégfzik azzal, 
a’ mit az Úrtól vett, kéfz-is minden órában oda 
engedni, mikor vifzfza-kivánnya. Nem fohajtya , 
hogy ne kifebbedgyen, fe nem áíit nagyobságra; 
abban telik minden kedve: hogy úgy vagyon dol
ga, a’ mint Iften akarja.

Neander. Illy jó rendben venni terméfzetit, és 
tekélletes kéízséggel meg-nyugodni minden rende

lésén 
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lésén a’ hatalmas Iftennek ; meg-vallom (in theo- 
ria) xzrxz gondolom fzerint fzép dolog, mindaz
onáltal (in pvaxi ) tettében ’s gyakorlására nézve 
lehetetlen. A’mi azért engemet illet ; nékem fém 
volna kivánságomon-túl, ha gyarlóságomhoz férne.

Eufebius. Kérlek fzeretettel juttasd efzedben, 
hogy emberben a’ magához való kevés bizakodás 
( dijjidentia ) fokfzor meg-vefzti a’ nyers erőt, ’s 
nagy akadékot téfzen a’ tüzes Jó indulatoknak. 
Mi nem mind lehetetlen, vagy olly nehéz, a’mit 
arra mond tunyaságunk : másként vefs fzámot efzed- 
del,vedd-elő erődet, emberkedgyél; bőtsuletem- 
re fogadom, kulőmben találod a’ dolgot. A’ bá
tortalanság , ’s gyakorlatlanság, néhakor hamifan 
ijegeti az embernek fzivét.

Tudhadfza Neander , hogy a’ mi Urunk nem 
Epicurus-íz\z egy Iftenség, melly az egek farkain 
sétálván, tsak a’ maga boldogságában gyönyörköd
ne, ’s ingyen fém aggódna mi rólunk fzegények- 
rúl.... Az eő gondvifeléfe véghetetlen, a’ mint 
Ifteni mi-volta. Minekutánna fzéles e Világot te
remtette volna, nem hagyá mingyárt gyámoltalan 
árvaságra,hanem ujjaira fuggefztvén, gondos fzem- 
mel vigyáz reá , és azon kézzel, a’ mellyel alkot
ta; mai nap-is tartogattya ; más kulőmben azon

K 2 ízben
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ízben el-femmifedett volna. Itné ! minden állat
nak , még a1 leg-kiíeb’ hangyának-is adott magános 
hivatalt, munkát ofztott reá, ’s terméízetihez ké
peit dologra fogta. E’ képpen vezérli öregét apra
ját tsuda fzer-tartáfíal, tulajdon maga tzélyara.... 
Ha már imigyen fzorgoskodik a’ bolts Iften azon 
teremtményei kórul, a1 mellyekkel tsak azért töl
tötte bé a’ Világot, hogy az embereknek kedves- 
kedgyen, vallyon mint ’s hogy felejtkezhetik-el 
mi rólunk, a1 kiket az eó maga képébe öltözte
tett. Nem azért, ’s nem felejtkezik jó Barátom, 
hanem inkáb1 az eő feneketlen mindenre érkező 
böltsesége fzámban vefzi hajaink fzálatskáit, ’s lé
pésünket olvasgattya. r

Minthogy pedig a’ mi Iftenunk mind azon Jó
ság, nem forgathat felölünk gonofz fzándékokat: 
nem úgy vigyáz reánk mint árúlónk, hanem mint 
hív őrzőnk: nem mint gyilkos ellenségünk, hanem 
mint fzerelmes jó-akarónk. Meg-visgállya bennünk 
a1 temperamentumot , kórul tekinget; mint talál- 
haflbn leg-job1 helyt ’s időt adandó malafztyainak, 
és mennél foganatofabban veheífe elejét fzúkságinké 
nek.

Továb’: a1 mint az eő jó-vólta el-hitet ben
nünket hozzánk-való igyenes fzándékárúl, úgy az 

eo 
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eő bőltsefsége biztat, sőt bizonyofsátéfzeu; hogy 
rendelésében, ’s a’ mi hafznunkat néző dolgoknak 
el-intézésében nem véthet: nem nyújthat követ 
kenyér helyében, skorpiót hal gyanánt, vagy mér
get orvofságúl : femmi történet > vak - fzerentse, 
vagy véletlen efet nem árthattya magát az eő dol
gaiban: minden állapot hagyományitúl vagy paran- 
tsolatitúl függ: a’ mit peniglen vagy akar, vagy a’ 
külső okoknak fzokott menéfe fzerint meg-enged; 
abban mi hafznunkat kerefi, ha túrhetetlenséggel, 
’s meg-úntt pityergéíTel^ fejúnkre-telő áldáíit átokká 
nem fordittyuk... Hlyen jó renden lévén igyunk, 
nem tudnám mi háborgathaífon-fel bennünket, mi 
indithaíTon leg-kiífebb jajra, akár melly kerefzt ’s 
nyomorúság alatt; mint hogy Hitünk minduntalan 
bátorít; ’s a’józan éfz tanit bennünket, hogy ak
kor vagyon leg-jobban dolgunk 3 mikor úgy va
gyon , mint Iftennek tetfzik, a’ ki tud-is, akar-is bol
dogokká tenni bennünket.

J De még-is ez a’ fzép letzke fókák fzivében ép
pen el-alutt, mert gyakorta morgolódunk, mérges 
panafzízal az eget földet bé-töityúk , nem nyug- 
fzunk-meg a’ Felséges Iftennek rendelésén, paran- 
tsolatit 3 hagyományú kedvünkre fzegdegellyúk. 
Aliglan mutattya távúiról Atyai kézzel lágyon-bún-

K 3 tető 



■7? NEMES

tető vefzfzejét; már a’ mi kényefségunk nem tud 
hová lenni, ezer ’s meg ezer módon vonogattyuk 
magunkat példás turhetetlenséggel, mintha a1 Vi
lág terhét vetné reánk, vagy a’ pokol kínnyaival 
kínzana, nem veízfzúk illendő hála-adáflál malafz- 
tyait; mikor fedd, vagy integet; nem engedelmes
kedünk.

Melly képtelenség jele annak , hogy meg- 
tsonkúltt mind Hitünk, mind efzunk, hogy kétel
kedünk Ifteni hatalmáról, ’s tsak gyanúban bízunk 
jó-vóltához, kővetkezendő-képpen^egyíkét-is, má- 
íikát-is tagadgyuk tselekedetúnkkel.

Eh Neahder! hadd Iftenre mindennemű forfo- 
dat; ne kivány tőle múlandó jókat ’s földi áldáft, 
hanem ha úgy: Fiat woluntas tua. Ne engedel- 
metlenkedgyél, mikor keferúséggel, fanyarúsággal 
kínál, hanem inkáb’ kőfzőnd-meg, ’s vedd hála
adásai. Ha gyengéltető kényefségedet annyira 
nem bírhatod, hogy kivánnyad, ’s kereífed magad 
jó kedvébúl a4 kerefztetskét, lég aláb’ .erővel le-ne 
rázd magadról, mikor vállaídra téfzi az Iften. Em- 
lékezzél-meg róla, hogy gyakorta azok a’ dolgok, 
a1 mellyeket Iftentől febes firáíTal kértünk , nem es
nek ugyfzivúnk fzerént, sőt többet ártanak , mint 
fém amazok a’ mellyektűl eleinten rettegve féltünk.

-
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Microcosmus 3 kis egy Világ az ember , vagyon 
terra adhuc incognita benne , nem ismeri magát 
minden réfzeire nézve. Efze hire nélkül igen előre 
randáinak néha vágyódáfi, itt1 amott1 faradoz el
méje: mire gerjedgyen fzive , ’s mit kivánnyon; 
fokfzor maga fém tudgya. Az (Imaginatio) az-az 
képzelő erő, tsuda fzemfényvefztéífel túndérkedik, 
és f mint a’ bolondok fejében } illyen amollyan 
paraditsomokat mutat. Nem maga fzínében, más 
minémuséggel tünteti a1 dolgokat , hazud mint a*  
hamis tűkor, hiteget, tsalogat bennünket. Tőle 
jádzattatván azért, néha hirtelen meg-fzeretűnk 
vagy útálunk valamit , őfzve-őlelkezúnk a1 tíipás 
Ltával mintha fzépséges Rachel volna , azt gon- 
dollyuk, hogy jegyben vagyunk valami derek fze- 
rentsével, azonban a’ mlferiá^ fogunk kezet, ’s 
váltunk gyűrűt.... Más felől az Iften 3 kinek 
építménnyel vagyunk, tudgya tagrúl tagra , ízrul 
ízre , mint fzerkefztette légyen őfzve ezen tulaj, 
dón keze munkáját, tudgya fzivúnk titkos rejtekit, 
’s terméfzetúnknek mindennému tíinnyát. Láttya, 
kire mire kívánkozzunk olly igen; kitűi, mitúl fuf- 
funk el-annyira; és ha amazokat el-nem rántaná 
előlünk; hogy el-kárhoznánk, ellenben ezeket re
ánk botsátván; hogy üdvözölünk : Kihez képeit 

kin-
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kintses tárházábúl, gyakrabban nem azt fzokta 
nyújtani, a’ mit kívánunk, hanem a1 mit nem kí
vánunk, azt. Ném de nem fzerelmes kedveske
dés ez, és irgalmas kegyetlenség ? nem de nem nagy 
ajándék fzegni embernek kedvét, és keferves bün
tetés néhakor bé-tőlteni.

A Kár hová bujdoftunk, el-nem kerúlhettyűk az 
Iftent, jelen vagyon tellyes eő méltóságával, 

nem kúlőmben a’ fetét pokolban, mint a’ fényes 
Mennyországban, hol-itt örvendezteti híveit, ?s 
amott méltó bűntetéft ofztogat a’ kárhozattakra. 
Lakja az erdőket, járja a’várafokat, el-lepia’ pufz- 
ta ’s kietlen barlangokat , el-kisér a’ conversáú®- 
ba, mindenütt nyomunkba vagyon , mindent lát , 
visgállya fzivunket , halgat befzédinkre, tekint 
tselekedetinkre, olvasgattya , ’s mérsékeli gondo
latinkat.

Ezt úgy kaptsollyad elmédben, hogy tellyes 
életednek rendiben ki-ne kopjon belőle, sőt min
den Iften áldott nap , elméi kedgy él felőle : mert 
úJvefséges Ifteni féléimre, ’s dolgaidnak okos el
rendelésére fog tanítani, jó fenyéték alatt fogja tar

tani 
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tani a’ terméfzetet, erős zabolán hordozni a9 ki
felé igyekező vágyódáfidat, tartóztatni fog a’ bűn
től , erős paifod léfzen a’ kísértetekben. Meg
kell vallani , hogy a1 mi terméfzetúnk nyughatatlan 
jófzág,- mind tsak a’ gonofzra indit, rugóldoz, el
lenünk támad, ha keményen nem bánunk vele; 
mindazonáltal előttünk forogván a’ hatalmas Iften- 
nek jelen-léte, meg-rémúl, le-tsendefedik , ki-alu- 
fzik bennünk a’ bűnre kífztő gonofz gerjedelemnek 
ízikrája, és nem alkalmatlankodik annyira.

Egy bőtsűletes ember előtt nem mernénk va- 
lamelly tsúnyaságot el-kővetni: az eo jelen-léte 
nem botsáttya elébb az appetitust^ és febes futtá- 
bari-is a’ gonofzra, meg-tartóztattya érzékenysé- 
ginket, úgy hogy erőt vévén a’ fzemérem rajtunk, 
vifzfza pironkodunk a’ meg-indúltt fesletséggel,

A1 ki a’ Biró fzeme láttára vakmerőn el-tekélli 
magát a’ bűnre, tudván hogy meg-fententziáz- 
hattya, jelét adgya annak, hogy már vagy el-únta 
életét, vagy pediglen hogy , non ejt cornpos men
üs., ’s következendő-képpen inkáb1 érdemes arra, 
hogy a’ derefen artzúl - fekve , járja a" lapitzkás 
tántzot; fém hogy halállal hallyon meg. Már ha 
a’Világi Uraság, ’s igazság-tévő hatalom , melly- 
nek keskeny környéke vagyon, ’s koporsónknál

' , L to-
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továb’ nem nyújtózik, meg-rettenti az embert, *s  
el-fogja a’gonofztúl, mennél inkáb’ végben vifzi 
ezt, ha hittel hifzfzúk, és vólta-képpen magunk 
előtt vifellyűk, hogy jelen vagyon, fejünk felett 
lebeg, ’s vigyázó fzemmel tekint reánk az az Illeni 
Méltóság, a’mellynek oftorát, fe ezen , fe más 
Világon el-nem kerűlhettyűk, a’ melly nem tsak 
teltünkre, hanem lelkűnkre-is fzállithattya bűnte- 
téíit. A’ Világi Birák kezéből néha ki-meneked- 
hetűnk el-fzőkéíTel , váltó-pénzei, ügyünket for
gató okos fzó-fzóllók által, de bezzeg nem az élő 
Mennek hatalmából.

A’ ki azért ezt a’ rettenetes Világot bíró Mél
tóságot ízemén hordozza , meg-gondolván: hogy 
minden órában ’s minden helyen feje felett lebeg , 
egyik kezében a’ mérő ferpenyőt tartván, a’ másik
ban , az érdemes büntetésnek fzőrnyű efzkőzit , 
könnyen el-felejti a’ bűnt, békét hágy a’ gonofz- 
nak, és nem minden motskos parányi gyönyörű
ségért fzerentsélteti ártatlanságát. Kihez képeit 
fzerelmes barátom, erre a’ nagy Iftenségre , ’s 
egyetemben lelked údvefségére kinfzerítlek; veled 
légyen ez a’ letzke, éjjel nappal, akár miben fog- 
lalatoskodgyál, víg mulatáfid és fzorgos gondgya- 
id között, nem léfzen únalmas tárfasága, nem te

lik ■
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Ük költségedben ? sőt inkáb’ kivántt hafznodra 
válik.

(8 }

AZ Itteni Felség és Méltóság, bizonyos adót 
kivan tolunk, és a’ mi fzolgai állapotunk 

tartozik vele, hogy tudni-illik meg-bötsűllyűk, ’s 
tifztellyűk mennél elöb’ , ’s mennél jobban lehet: 
az eő keze munkája vagyunk, ’s tzéllya. az eő ir- 
galmafságának. Egykor peniglen, vagy őrök fze- 
retettel fzorofabban vele léfzűnk, vagy meg-útál- 
tatván magunkat, őrök gyűlolségébe esünk: emez 
fzeretetiben réfzefek lehetünk s ha fzovát fogad- 
gyuk 3 gyűlölő haragját éllefztyűk, ha parantsola- 
tit által-hágjuk. Az igazság azért, és hála-adás; 
a’ Menny orfzággal biztató reménység, é s a’ pokol
béli tűznek félelme , hangos fzókkal prédikállyák 
a’ virtust , az engedelmefséget, a’ fzó-fogadáft , 
a’ parantsolatoknak meg-tartását: de még-is ezek 
a’ mennydörgő igék fel-nem ébreízthetik, a’ mi vá- 
fott fesletíL-Urfiainkat , el-ámíttattak mint a’ Sám- 
fon^ ’s mélyen alufznak a’ gyönyörűségnek ölé
ben, el-ragadtáttak kedvekben, ’s mulatozva hor- 
gáfzfzák a’ világi öíömőket, tsak a’ moftanlban 

L :z, vefz-
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vefzvén eízek, derekafan kűfzkódnek a’ goríoíz- 
fzal, úgy hogy el-hitetheti ember magával; hogy 
vagy femmit fém hifznek de fiatu futuro , vagy 
petsétes levéllel fel-fzabadittattak a’ rofzra , vagy 
hogy már előre, tellyes bútsúval meg-igérte légyen 
nékik az Iften a1 botsánatot. Abban fárad elmé- 
jek, hogy tanúlhafíanak a’ vétkekben , és tellyes 
iparkodáfok abban, hogy el-követhefsék. Ha mi 
módon hozzá férhetnek, vagyon ditsekedés nagy 
és zajos iránta. Eredgy eleibek, ad értéfekre y 
melly fikos jégen járjanak, melly fzörnyű veízede- 
lemben forogjanak; vagy egy ízetlen mofolygás , 
vagy egy pár haragos ízem, vagy ha fzóra fakad
nak, ez léfzen a’ válafz: hogy a’ fiatal efztendők, 
és virágzó ifjúság, a’ gyönyörűségnek ideje, a’ 
görbe öregség peniglen, és meg-aggott vénség, a*  
penitentzia-tartásnak...

Hatalmas Iften, mire nem jutánk ! ám ha az 
a’ drága kép, a’ mi egyetlen-egy lelkűnk, ki-pá- 
rállaná magát a’íűft-ként, és azon múlandósággal 
volna teltünkkel, ha azon fzempillantásban el-íem- 
mifedne, a’ mellyben halálba merülünk; talán le
hetne keleti azoknak az efztelen fzóknak: Ede $ 
bibe 3 gaude > cvas moriemur. Egyél, igyál, viga- 
dozz, holnap meg-halunk, ’s el-tseppenúnk. Bez» 
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zeg ha tudhatnánk, a’ jövendőbeli idők mit ízűi
nek fejűnkre, ha a1 tfillagos égen valamit olvashat
nánk ki-múláíunkrúl, ha bizonyofak volnánk ben
ne > hogy cras moriemur; ma talán még elballag
hatnánk a-1 pokol-felé, és holnapra kelvén, fzivűnk- 
be fzálván, Iftenes halálra kéfzűlhetnénk. De__9 
fzerettem Neander! a’ hol mi lakunk , ebben az 
árnyék Világban, a’ valóság a’ bizonytalansággal 
úgy egybe-keveredett, hogy halálunknak óráját, 
helyét, módgyát úgy nem tudgyuk , mint a’ még 
nem ízületeit gyermek. Talántán terhes bűneink
re nézve, fzintén akkor metfzi fonalát életűnknek 
azIften, mikor forrójában vagyon fajtalanságunk, 
és a’ bordélybul fzollet Itelö-fzeke eleibe, majdani 
fzeműnk bé-hunyáfa lehet az utolsó , és még ma 
úgy el-alhatunk ebben a1 Világban , hogy tsak a’ 
maiikban ébredgyűnk-fel, és első fzeműnk ki-nyilá- 
fa, ne láífon egyebet a1 lángoló pokolnál.

Itt-is, amott-is, sűrűén kafzál a1 halál, és né- 
mellyeket igen hirtelen ragad-ki e’ Világból: e’ pe- 
niglen leg-inkáb’ azokon tőrténik-meg, a’ kik a*  
rendetlen életre vetemedvén, minden moslékban_j» 
lotskálnak, mindennapi excejjkfiai terhelik a’ ter- 
méfzetet, helyéhűl mozdítván , ’s erővel fel-ke- 
vervén a" telei nedvefséget, bontyák , rontyák egéf-

L j sége- 
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ségeket; a1 melly rettenetes confafióban., vagy fzi- 
vekre fzálván át fojtó ér , vagy meg-rekedvén fzo- 
kott nyiláíi a1 túndönek; mi tsuda ha akkor akad
nak a’ halál horgára , mikor ingyen fém gon
dolnák.

Noha pedig ezekkel a1 jó Iften , nagyobb ir- 
galmafsággal bánik , hogy fém meg - érdemellyék , 
mind-azon-által olly hiízemben vagyok, hogy vé
tekben halnak-meg , és terhes adófsággal költöz
nek a1 más Világra, örőkkén adózván érette.

Mert két dolog kívántatik az igaz töredelmes 
Penitentzia-tartásra: a’ Gratia, vagy-is Ifteni ma- 
lafzt, és a5 Cooperatio, vagy-is véle- való iparko
dás : ama’ nélkül udvefséges bánatra nem indulha
tunk > és e’ nélkül az Iften, nem akar meg-botsá- 
tani.... Vigyázz befzédemre Neander ! ha már 
ezen a’ dolgon nehezebben mehetnénk által 60, 
hogy fém 2 o efztendös korunkban, és hová to
vább sí1 mala/zí-is kifeb’’ kifeb5 mértékkel érkeznék 
onnan, feliül, nem de nem kétséges volna literihez 
térésünk ? ez pedig nints kúlőmben ; mert min
den bizonnyal réízunkrűl a1 difficulías, mind job
ban jobban súlyofodik, és a1 malafat fzokott me
néfe fzerint kifebbedik, kihez képeft , ezeknek a5 
boldogtalan Világ fiainak utolsó el - tekélléfek , és 

tőre-
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tőredelmefségre igyekező Szándékok fúftbe fog 
menni, itt kétségben eséífel, ’s amott őrök bún- 
tetéíTel végeződni.

Vegyük próba-kure, ésláfluk közelebb, igazat 
tart-e a’ befzéd ? Elsőben-is a’ mi azt illeti: Hogy 
idővel nehezebben éjik a*  gonojzrkl5 a jóra téré- 
sünk i " A’józan Filofofia-is oktat bennünket , 
próbával-is tudgyuk; hogy a’ súrú gyakorláfa akár 
melly dolognak Habitufia,^ rögzott-fzokáfsá válik; 
az-az nagy hajlandóságot 3 könnyű kéfzséget hagy 
maga után, ’s felettében-is mind tsak azokra indít- 
tya az embert, melly Habitas-is a? gyakorlásnak 
(zárna 3 ’s mértéke fzerint erőfedik, vaftagodik ben
nünk. Jól-lehet pediglen ( in produHionibus na
túr alibus') mikora’ terméfzet valamit ki-kőIt, vagy 
teremt ( quantum ad magnitudinem pj perfeHio- 
nem) alkotmányinak nagy ’s jó-vóltára nézve, 
bizonyos rendet tart; ki-nem lépik maga határi
ból, hanem mindent tulajdon neme 3 és előbbi 
fzokott minémusége fzerint hoz-elő. ; A’ léleknek * 
és erkőltsnek dolga más állapottal vagyon : a*  go- 
nofz és jóságos fzokáfokkal, mind továb’ ’s to- 
váb’ mehetünk, in infinitum. Ebből az követke
zik: hogy a’ fokfzor fel-kapott, meg-erősödött 
rofz fzokás annak idejekor, őfzve-forr tsontunk- 
V' .... kai,
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kai, ’s mint-egy meg-teftesúl vélünk. Már hogy
ha előbbi annyi furdaláíi lelkünk ismeretinek, an
nyi meg annyi intéíi a’ malafztnak, fenyegetéíi a9 
pokolnak, fzerelmes kináláíi a"Paradicsomnak, za
bolára nem foghatták még jobb-korában a’ termé- 
fzetet , vallyon mint mehet ez végben , mikor 
mind fel-bomlott bennünk , mérgefen hartzolnak 
ellenünk a1 gonofz indulatok, és mindenünnen ke- 
gyetlenkedik rajtunk, az uralkodó átkozott roíz 
fzokás. Kihez képeit igazat tart , hogy halloga- 
táífal, ’s holnapról holnapra mutatásai, nehezeb
bén eíik az údvefséges meg-térés.... Láflunk moft 
hozzá rövideden, mint igazodik máfod réfze be- 
fzédunknek: hogy a malajít-is kifebbedik.

A’ malafztnak, belső’s tulajdon ereje fzerínt, 
vagyon ugyan helyes foganattya, mikor világosíttya 
értelmünket, ’s jóra indíttya akaratunkat, dehogy 
kulső-képpen ’s tettében hathatós , és foganatos 
légyen, a’ mi iparkodáfunktúl, ’s véle-való mun- 
kálkodáfunktúl függ. Minthogy pedig , a’ fok-féle 
vétkekhez réfzelkedett, ’s hozzájok afzott gonofz 
fzokáfunknak úgy vagyon állapottya , hogy men
nyivel inkáb’ rögzik ’s erősödik, annyival inkáb’ 
oda gyengíti a’ terméfzetet , a’ melly-is el-végre 
aliglan bírván magával, meg-túnyúl * ’s tompul 

ipar- 
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kodáfiban, tettebben kap-őfzve a’jóra a’ malafztal, 
és így a’ malafzt-is mind kevefebben, ’s kevefebben 
mégyen-elő igyekezetében. Ezen józan értelemben 
mondám azért: hogy a1 malajzt idővel kiífebbedik 
bennünk, a’ mint nints-is kulőmben.

Ofztán a’ malafzt nem tartozott adófság , ha
nem ajándék, (allter gratia non effet. ) Ki hitet
heti pedig-el magával, hogy az Iften azon őzőnnel 
áraízfza malafztyait ellenségbe, ’s Híveire ? kú- 
lőmbséget ne tégyen azok kőztt, a’ kik 20 egéfz 
efztendeig mind egyre átkozták, ’s amazok kőztt, 
a’ kik alázatofon imádták ? azok kőztt , a’ kik el- 
tekéllett akarattal mind vifzfza ’s meg vifzfza-hen- 
geredtek előbbi fertelmefségekbe, ’s amazok kőztt, 
a’ kik vélte és ritkán, ’s akkor-is tsupa emberi gyar
lóságbúi eftek-meg?

Meg-fe gondold Neander : fzerelmes Híveit 
gazdagítani fzokta az Itten ajándékival, és a’ töb
binek nyújtogat ugyan fzúksegre-valót, de nem—s> 
tetézett mértékkel ofztogat malafztibúk Melly 
nagy iftentelenség azért, 2 o. 3 o. efztendőkig vesz
tegetni azokat a’ízép mennyéi kedveskedéfeket, a’ 
mellyek fzerelmes Údvezítőnknek , hogy nekünk 
meg-nyerné, fok véres verítékiben,’s kínos halálá
ban tőitek! Melly maga-feledett bolondság mefzfzi

M időre, , 



9o NEMES -

időre, teheted.a ?r-gségre, meg-véniíltt gyer
mekségre mutogatni a5 meg-téréífel, és azon köz
ben az Iften. jp-vóltának trútzára, belé - keveredni 
minden-féle gonoízságban ! .. Ha igazság tévő 
Iftenúnk vagyon, a1 mint vagyon , minden bizon
nyal annak idejében meg-rekefzti folyamit az eő ir- 
galmafságának, és árjával telik azoknak fejekre az 
átok, a’ kik imigyen bántak, ’s bánnak drága ma- 
lafztival.

Neander. A’ mit eddig mondái vala Uram_s>! 
job’, ’s főveb’ réfzére nézve fzent-igaz; mindaz
onáltal azt-is meg-kell vallani, hogy Hyperbole fért 
hozzá; mert hallottam-is, vallom-is : hogy az em
beri gonofzság, ki-nem fárafzthattya irgalmafságát 
az Iftennek, nem véthetünk annyit, hogy meg- 
ne botsáthaífon, sőt még kivánnya, hogy lábaihoz 
borúlván, efedezzúnk bűneinkért. Jó barátom ! 
a’ tőredelmefen magában kínlódó fzív , és forró 
íiráífal teli tőltt egy pár ízem , alig fordul az ég 
felé; és már-is meg-engefztelte az Iftennek harag
ját, a’ ki a’ mint irgalmafan fogadgya a’ meg-térő 
tékozló fiakat, úgy el-telő malafztokat ád meg-té- 
réfekre.

Eufebius. Nints kúlőmben : az Iftennek jó- 
volta fellyúl-múllya az emberi gonofzságot, a1 mi 

lator
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lator magunk meg-kőtéfe, ki-nem fzárafzthattya aZ 
Ilteni irgalmafságnak tengeri áradáíit. Minden órá
ban kéfz meg-engedni, bé-fogadnia’ Mennyorfzág- 
ba, tsak kivánnyuk, ’s kerefsuk; az eő fzava hi
teles, máfolhatatlan; helyén hagyom azért befzé- 
dedet. De mondhadfza, hol igérte-meg az lilén, 
hogy a’ régi bűnben rőgzőtt vétkes ember, botsá- 
natot fog kérni, ’s igazán keresni a’ Mennyorfzá- 
got. Akár melly leg-fesletteb’, ’s gonofzfzal leg- 
kőzőfeb’ vefzni indúltt ifjúnak-is vagyon elegendő 
malafztya, hogy fzivében fzállyon, ’s meg-térjen, 
de mi hafzon benne, hogy ki-telne tőle a' jó , ha 
ánnál-is inkáb’ mind tsak a’ rofzhoz tart.... Nints 
még tsak egy kárhozott lélek-is a’ pokolban, a’ 
melly méltó panafzát terjefzthetné , hogy éltében 
ki-fzorúltt légyen a’ fzukséges malafztbúl; de val- 
lyon enyhődik-e a’ miatt kínnyaiban , hogy eő-is 
boldogulhatott volna ? Jaj nem! és femmiképpen 
nem! sőt inkáb’ valahányfzor elő-kerul elméjében, 
melly iádfzott légyen az őrőkké-valóság.
gal, m.', fe módgyát , fe végét
nem lár

hartzoD: z r:-*n,vk  i t.Lr .
-erővel vitesd , hyzr-- In- 
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bűnős embernek: penig a’ míg tart a' lélegzetben » 
tart a' reménységben-is. hP ki ékében bocsánatot 
nem kért, meg-nyerheti halálának óráján. Annak 
áz Iftennek, a1 ki meg-teftesűle, ’s meg-hala az em
berért, nem fér Atyai kegyefségéhez, hogy lég- 
nagyob’ fzűkségében , el-fordúllyon a1 bűnőftűl, 
’s átkával kűldgye-ki a’ Világbúi. A’ Lator a1 ke- 
refzt alatta a1 kire fenki fzámot nem tartott; ládd, 
melly fzerelmefen fogadtatott Üdvözítőnktől; egy 
pár alázatos igékkel: memento mei > gráciát talála 
e’ Világban, és el-nyeré aJ Paradicsomot a1 máíi- 
kában.

Eufebius. Ne úgy értsed befzédemet , édes 
Neanderem I mintha én keverném az Iftennek mél
tóságát, mérsékelném feneketlen mi-vóltát, ’s va
lami határ-jelt mutatnék véghetetlen jó-vóltában_f. 
Nem titok előttem, hogy az eő irgalmafsága fel- 
lyeb1 jár az egeknél.; mindazonáltal azt-is tudom, 
hogy az eő igazán bűntető vefzfzeje, bé-hat a’ 
pokolnak fenekére; fe amannak felségét azért , fe 
ennek mélységét, az emberi gyarlóság meg-nem_s 
foghattya, mind a1 kettő azon eggyenlő véghetet- 
lenséggel vagyon, sőt azon egy Ifteni erő. Mint
hogy az Igafsag Iftenben nem egyéb, a’ büntetésre 
fcl-fegyverkezett irgalmafságnál, és az Irgalmafság^ 

nem 
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nem egyéb a botsánatra hajlandó, ’s lágyúló igatt 
ságnál. Ugyan azon egy állapot rettent bennün
ket egy ízín alatt, és más fzín alatt , fzeretetre 
gerjefzt....

Az fintsen fzándékomban , hogy kétségben- 
esésre erőltettem; a’ tőbfzőr meg-efett embereket , 
mivelhogy a’ kétségben-esés , minden kínnál kíno- 
fab’, ’s a’ búnők kőztt leg-nagyob’ bún ; a’ kár- 
hoztatás előtt - való kárhozat, és gyakran előb' 
fojtogattya valamelly akafztó-fán a’ gyenge ízivúe- 
ket; hogy-fem reájok mondotta légyen végső fen- 
tentziáját, az Itten. Magunkat idétlen-korán kár
hoztatni, a’ kárhozatnak félelmére nézve ; oftoba 
bolondság, a’ mellynél még a’ hagymái. fém me
het plus ultra-, Lehetetlennek tartani údvefségun- 
ket, annyi, mint lehetetlenné tenni. Nemférhetfz 
könnyebben a1 Paraditsomnak el-vefztéséhez ,mint- 
fem ha meg-nyerésérúl, egyfzer le-téfzed a’ biztos 
reménységet: . •. Mindazon-által, a’ mint gyűlö
lőm a’ kétségben-eséft, úgy átkozom a’ vakmerő 
maga-hitt bizakodáft; nem-is találok más kúlőmb*  
séget koztok; hanem hogy amazzal igyenes úton, 
ezzelpenig mint-egy kerengőben, megyünk a1 po
kol felé, eggyikkel fém kerúllyúk-el... Egyébre.9 
nézve: nem tudom, mint férhet Hitúnkhez, sőt 
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fzolgai alatsonságunkhoz, hogy Urunkat Iftenűn- 
két illy fzőrnyú gyalázattal illefsúk, drága ajándé- 
kit femmire bptsúllyúk , atyai kedveskedést meg- 
útállyuk , ízámtalan malafztyait gonofz erkőltsel 
vefztegefsuk > és fertelmefségúnkkel Babylon- tor
nyokat építsünk az eő irgalmafságára? tsúfot űz
zünk méltóságábúl, ’s tsak nevefsúk hozzánk-való 
jó-vóltát ? De hadgyán : el-jőn az az idő , mikor 
ez az iftentelen vigadozás > keferves lírásra, és fog- 
tfikorgásra fordúl. Valóban tudni akarnám Nean
der! miért hogy a*  mi feslett Urfiaink, leg-nagyob’ 
reménységeket, az űdvezúltt Latornak megkérésé
ben helyheztetik ? azt álmodozván: hogy a’ mint 
éltekben hozzája hafonlók , úgy/halálra kelvén , 
azon egyenlőséggel léfzen ki-menetelek e’ Világbúi, 
méltó azért ezen dolgot > valámenténnyire meg- 
roftálni.

El$oben-is\ Szent Bérnard Apátur azt mond- 
gya , hogy az igazúltt Lator példájának, fe mai
sát, fe párját , nem talállya a’ Sz. írásban. A’ 
Biblia-Könyvek nem emlétenek máft valakit, a1 ki 
utolsó fzempillantásáig vontatván meg-térését; úd- 
vezúlt volna. Én penig (azon érdemes Doktor
nak engedelmével ) azt tartom: hogy még az em- 
létett Lator-is, nem azok fzámábúl való; a’ kik 

továb1- 
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továb’ra halafztották az igaz penitentzia-tartáft 9 
mert első fzeme intésére , első fzavára fzerelmes 
Üdvezítőnknek, hozzája fordúla, meg-adá magár, 
űdvefséges fzeretctre, töredelmes bánatra lágyúla 
fzive.

Máfodfcor'. Való, hogy a" Lator a1 botsána- 
tot, ’s Paraditsomot el-nyéré élete fogytán; de__9 
láfliik, mivel lón érdemefsé e’ tsudálatos ajándékra? 
Imé! nem imádá Kriftuft, mikor fényes felhőkben, 
ditsőséges pompa-kéfzűlettel, az Attyának jobjára 
emelkedett; hanem akkor tájban 3 mikor a’ mezíte
lenségnek fzégyenével bé-vala borítva, ’s terhelve 
mindenféle gyalázattal, mikor vér-patakok folytak 
a’ febek kékei kőzzúl, mikor fzent fejét, a1 he
gyes tűskék által-lyuggafztották, mikor fzámtalan 
nép előtt tsúfúl függött a1 kerefzt-fán , keferves 
bofzfzúságokkal iUettetett ellenségitűl, ’s el-hagya- 
tott fzives barátitúl: A’ többire nézve, némellyek 
olly vélekedésben vannak a’ dolog felől, hogy a’ 
job’Lator meg-menthette volna életét; ha el-ta*  
gadta volna a1 Kriftuft; de minthogy inkáb1 véle 
meg-akart halni, hogy-fem nélküle lenni ; meg- 
érdemlé, hogy noha latrúl kerefte tellyes élete ren
diben; azon éjjel úgy mennyen-bé a1 Paraditsom- 
ban, mint Sz. Mártyr.

Har«



Hármadfzor: Dismás , bűne botsánattyát az 
Iftennek óldala mellett, ’s tulajdon fzájábúl vévé; 
nem-is egyébkor, hanem fzinte az irgalmafságnak 
napján. Hol-itt tekéntetre méltó , hogy íbkan_s 
voltának jelen fzomorú halálán Urunknak, de mi 
hafzonnal? mellyeket vervén megint vifzfza-tértek, 
olly bunősúl a’ mint jöttek; fenkirul nem olvaf- 
fuk, a’ kinek Údvezítőnk, a’ Sz. Kerefztnek ol
táráról meg-botsátott volna a*  Latron kivul. Mond- 
hadfza már Neander! félnünk kel-e inkáb’, látván, 
hogy ezereknek nem jutott a’ végső grátiábacu-s, 
vagypcniglen vakmerőén bizakodnunk; mert vala 
eggyetske, a1 ki reá talála. Nézhedfze, bal óldala 
felé halálra-váltt Údvezítőnknek, és ha amott egy 
Szentet láttál, itt egy kárhozott lator akad fze- 
med eleibe. Bár azért, fzállanának fzivekbe a*  mi 
fondorló Urfiaink , ’s okulnának údvefséges féle
lemre , látván innen fzőrnyu 'vejzedelmét eggyik- 
nek, '’s amonnan tsak véletlen fzerentséjét a1 má
iknak. .. Minden Kerefztyén léleknek illy tanátso- 
mat adom: vegyék éfzre, ’s forgáfsák előttők e’ 
két tűkőr-példát, azt végezvén magokban: hogy 
oktalanság nagy-is aJ kétségben-esés; de ellenben 
vefzedelmes vakmerőség, a’ maga - hitt bizakodás , 
unus efi ne defteres , unicus ne prafumas.

Már
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Már megint néked fzól a1 levél, ’s te veled 
vagyon kozom , kedves befzélgető Tárfom ! és 
hogy bé-fejezzem ezen pitn&umöX. •> arra kinfzerít- 
lek: íiefs Teremptő Uradhoz, ízépen fel-ferdúltt 
ifjúságodnak első fiatalival, ’s újdon-új lengéjé
vel : Kezdgy idején korán az igaz áhétatofsághoz: 
tifztefséges Iftenes erkőltshez; mikor még femmi 
rofzfzal nem kortsos terméfzeted, akkor hajlik kön
nyebben , ’s vigan lágyul akár melly formára, ak
kor hafonló a’ még tifzta papiroshoz, a’ mellyct 
jóval-is, rofzfzal-is, azon egy fáradsággal bé-lehet 
tölteni. Ellenben: ha egyfzer meg-váfott, ha már 
hozzá kőfzőrúlte magát a’ gonofz, erőt vettek az 
igyenetlen fzokáfok, ’s meg-ízelétette, ’s telj velő
södéit a’ vétekkel; nehéz munka véle bánni. Ne 
kapj azért a’ vefzedelmen, mikor bátorságofon jár- 
hatfz, ne hallafzd tehetetlen korára, a’ mit moft 
könnyen végben vihetfz: Imé! előtted vagyon az 
alkalmatofság, nyuly úftekéhez, mert el-fzokott il
lám' , ’s ritkán tér-vifzfza többül.

C 9 )

AZ Igaz Vallás, és annak rendeléfe. fzerint fza- 
bott bizonyos Itteni fzolgálat , fondamento 

N ma 
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ma údvefségúnknek. E’ dologban azért ki-nyíltt 
ízemmel, emberséges figyelemmel légy, minthogy, 
a1 mint haliad, tőle függ őrök boldogságod. Va« 
gyón okom , hogy reá emlékezteflelek ; mert a’ 
moftani gonofz időkben, ’s a1 miólta fenekével fel- 
fordúltt Anglia, fok-féle gyalázatot vall a’ Reltgio ; 
Féltem a1 Nemefséget inkáb1, mint-fem a1 pór-né
pet, mert mindenféle újság, még a’ Hit dolgában- 
is nálok fzokott , leg-ís leg-elŐízór bé-kőfzőnni. 
Ezt kapják-fel a1 nyájas gyülekezetekben, errúl be- 
fzélgetnek afztal felett, errúl vetekednek néha nem 
igen tsendefen , hanem tsattogó vifzfza-vonáífaí. 
Penig talán fzáz kőzzúl egy fintsen, a’ ki maga 
fzayát értse, és ezer kőzzúl ketten , a’ kik meg- 
eggyezzenek valamelly punBumQn. Azon Ideák, 
és gondolom-képzeléfek, a’mellyeket a1 mi népünk 
forgat a’ Vallás dolgában, éktelenek, oktalanok, 
és a’ mi tengerúnk-tsudáihoz hafonlók.

Fülem hallattára, fzivem nagy fajdalmával, azt 
meré minap mondani egy Nemes Ember, nem lágy 
tréfával, hanem ex chatedra , mint-egy itélő-fzék- 
búl: hogy a’ Religio nem kőtelefség, hanem térh, 
meg-erőlteti az embernek leg-nemefeb1 réfzét, tud- 
ni-illik értelmét, bé-kőti ízemét, ’s úgy hurtzollya 
maga kedvére.

Sokan
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Sokan a’ Hifoek egy Ifiénnél, az interefie után 
lódúlnak, azt vitatván: hogy ott az igaz Vallás, a’ 
hol igaz , bizonyos , és derekas a1 nyerekedés; 
ezek Theologiája fzerint a’ Torok Alkorán, 6000 
arannyal kétség kivúl hitelefeb1, hogy-fem az Uj- 
Teftamentom 4000-rel.

Máfok, hogy el-tzélzott gonofz fzándékokkal 
elób’ meheífenek, a’ Hit dolgát nép-támafztó 3 Or- 
fzág-Világ bontó jófzágnak mondgyák; meg-kerúl- 
nek minden futtomot 3 bé-furják magokat minden 
magános-gyülekezetben; tsak azon eggyet rikolt
ván: Libertás confcienti& 3 ’s minek -utánna fzép 
fzín alatt, Angyali búzgósággal jó formán fel-kever- 
ték az egyugyúeket, úgy forgolódnak , mint a*  
Lucifer lántzárúl le-tsatlott kísértő ördögök.

Máfok el-végre úgy bánnak véle, mint az út- 
fzákra vetett fattyú-gyermekekkel; az Egyházi-fze- 
méllyek kúfzőbénél le-tefzik, imígy Js amúgy okos
kodván : hogy a’ Religio éktelen tsuda, meftersé- 
ges emberj találmány, a’ melly az álnokságbúi , 
és fösvénységbúi vette eredetit; moft peniglen a’ 
bálványozáífal, és Politicával tenyéfzik.

Értsék azért az Uraimék; hogy a’ Religio nem 
úfora-kereskedés, fe nem fzúleménye egy valamelly 
izékéből ki-Iotsogo agy velőnek; nem találmánnyá

N az 
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az Egyházi Embereknek, nem a1 hamifságnak úlő- 
vasán koholtt, ’s faragott praktika; az égbul fzár- 
mazott, JESUS Kriftus hozta a1 főidre, az pő 
Apoftoli hirdették; mi peniglen kőtelefek vagyunk 
hitelére; ha őrőkkén adózni nem akarunk. A*  
ki hifzen 3 és meg-kerefzteltetett 3 wfajezkl : a*  ki 
nem hifzen 3 el-kárhozik.

Ezek világos fzavai Údvezítőnknek, ’s tudom, 
hogy a’ kiben Kerefztyén lélek mozog, ellene nem 
mond. Az Apoftolok , azon nyomon jártak: 
Szent Pál imigyen tanít bennünket: a? hit nélkül, 
lehetetlen tetfzeni Iftennek. Bizonyos az : hogy 
az Iften, eő Híveinek, és nem ellenséginek terem
tette légyen a’ Menny orfzágot ; azoknak, a1 kik 
kedvét kereíik, ’s nem amazoknak , a’ kik, meg
vetik törvényeit, ’s tsak tsúfot űznek parantsolati- 
búl: Utóbb az Apoftoloknál Szent Agofton Dok
tor azt adgya élőnkbe, hogy a hol igaz, hit nin~ 
tsen, ott nintsen igazkiás 3 és igy tsak meg-gon- 
dolni-is nagy efztelenség, hogy egy ember 3 a’ ki 
nem igazán jámbor, bé - fogadtaflön a’ Mennyek- 
nek-Orfzágában! vagy a1 Kriftus Hite, és Szent
egyháza kivúl tsavarogván , údvefsége úttyán lé
gyen ! Ébredgyenek azért a’ fzabadon nyargalódzó, 
( Libertini ) akár melly renden - lévő Uraimék, 

úgy 
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úgy ufsék tréfára £ Religio dolgát 3 úgy fejtegefsék 
a’ mesét 3 hot emez , hol amaz Vallásról , hogy 
végtére meg-ne bánnyák. Nékem úgy tetfzik: ha 
ezek a' hideg-vette Atyafiak, Iftenes elmélkedettel 
fel-hevulnének , és fzerével meg-gondolnák , hogy 
akár melly módon hüvelyezzék e' Világon az 
Atheljták álmait, akár mint tagadgyák a’ jöven
dőbeli dolgokat> azzal el-nem alufzik a’ Gehenna 
tüze. Ezt meg-fontolván, tsak el-hitetem ma
gammal, más próbákot adnának jámborságokról , 
okofabban indúlnának válafztani f ha kétségetek} 
a’ fok-féle Valláfokban , nem kapnának a1 tőb’ ha
mis tévelygéteken, meg-ismérnék, ’s meg-tetfzenék 
nékik az igaz Hit.

Heában mondgyák az Uraimék, hogy eők a- 
kár melly Vallásnak vezérlő gyeplője nélkül tifz- 
tefen, emberségefen el-élnek , minthogy a’ józan 
értelem ( lumen rationis J déli világofsággal jár 
előttők, és fzépen el-igyengeti mindennémú tsele- 
kedeteket, hogy eők nem káromkodnak az Iften 
ellen , nem vétenek félebaráttyoknak; nem kere
íik a1 másét, fenkinek bőtsiiletit nem sértegetik , 
hogy az eő nyelvek tifzta minden epétől, és ke
zek nem fertőzik vérben.

?.
~ N 3 Mind
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Mind ezekkel ki-nem nyílik még a’ Mennyek- 
nek-Orfzága, fe nem jutnak őrök nyugodalomra: 
ha utat nem mutat az igaz Hitnek égő fáklyája 3 
tétovázni fognak a’ sűrű fetétségben mind addig- 
lan, a’ miglen a’ pokolnak kénkúves lángjai ki- 
boríttyák ugyan eöket a’ homábbúl , de őrök 
jajra. ,

Ofztán hifzed-é Neander ! hogy ezek a’ fza- 
badofok, és femmi-hitnek , a’ kik imigyen , ’s 
amúgyan ditsekednek, ugyan tsak barátságofan_® 
meg-alkudgyanak a1 zvrz'z/sal? egy-általlyában nem! 
az eő tselekedetekben nints femmi rend-tartás, de 
bezzeg vagyon iftentelenség; és ha a’ dolgoknak 
külső látfzatjok fzerént tehetünk valami Ítéletet, 
úgy tetfzik, hogy a’ mint egy réfzrúl bé-nem öl
töztek az üdvözítő hitbe , úgy más felül , tal
pig ki-vetköztek minden emberségbúi. Mert ki 
látta valaha, hogy ezek az erköltsós életnek olly 
torkos Prokátori ki-támadtak volna a’ virtus mel
lett, hanem ha akkor, mikor tsak nem markok
ban fzakatt a5 gonofzság. Hallottam tőb’fzőr, 
melly módofan ditsérték a5 mi lég - qualificátufab’ 
korhelyeink a’ bornem-ifza józanságot , de azon
ban fzapora lábon jártt koztok a’ pintes korsó ; 
hafonlóképpen az egéfséges mértékletefséget; de

már 
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már teli haíTal, és végén a’ meg-úntt zabálásnak. 
Sót Hires-luftosra-is akadtam , melly ezer fzépet 
tudót mondani a’fzúzefségrúl, mintha eő-is me
ríthetett volna rbftával, ama Romai Fé/í^-Szúz 
gyanánt. Ha mikor azért őfzve-találkozol ezekkel 
a’ rókával béllett Moráliftákkal , és ditsérni kez
dik a1 'virtustvifzfza-értsed : mert tsúf-képpen 
mondgyák, úgymint már régi baráti a’ mindenféle 
latorságnak ; az - is velős hazugság , hogy eők 
mindenben a’ Terméízet-tőr vényeihez alkalmaztat- 
tyák magokat; mert olly távúi vannak tőle , mint 
értelmek az Ifteni-látomáfoktúl.

Nem hú-belé-módon, fém vak fzerentsére kell 
válafztani a’ Religióban; nints fzúki azoknak, a’ 
kik hamis Valláft prédikállanak > fzinte úgy mint 
azoknak, a’ kik rofz pénzt vernek ; ha azért a’ 
hamis pénzt próba-kúre vifzfzűk, méltó, hogy a’ 
gonofz Valláft-is próbára fogjuk: Hinni, és nem 
tudni mit, vagy melly okra nézve; fzem-bé-kő- 
tőtt vakoskodás > és nem Hit. Fegyvertelen, ki
hez képeft a’ fok tévelygéfek , és fzakadáfok_> 
köztt vefzedelmefen forgó Religio : In fumma : 
femmit fém hinni, bolondság , mindent hinni, 
oftobaság. Az okofság arra tanít bennünket, 

hogy 
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hogy bátorságos úton járjunk, a’ fokat-ís 5 a’ ke- 
vefet-is, fzélrűl hagyván.

( io )

A údvefségedet fzereted Neander’ annak a’ 
JLjL Religiónak kebelében íiefs , a’ mellyet Kri- 
ftus fzerzettp és az Apoftolok prédikállottak : el
lene mondhat, tudom , a’ ’Sidó , és Torok; de 
nem valamelly Kerefztyén ember. Mert Iften lé
vén , kedve fzerént parantsolhatott velünk , és 
réfzúnkrúl el - kerúlhetetlen a’ kotelefség , hogy 
fzavát fogadgyuk : nem. fér ízentségéhez, hogy 
a’ hamifságot hirdeífe az igazságnak nevében—s, 
vagy hogy hol-mi hazugságnak hitelére erőlteffen 
bennünket , az Ifteni-jelentéfeknek ( re^velatio di- 
*vlna) fzíne alatt. Való ugyan } hogy az Apo
ftolok emberek voltak 3 de tellyefek malafztal, és 
mentek minden hibátúl, mint hogy a’ Sz. Lélek 
fzóllott ajakokrúl, és vezérletté dolgokat.

Ez a’ fommája az Iftent-néző kőtelefségúnk- 
nek. A’ mi felebarátunkat illeti 5 más órára haggyuk. 
Dél tájra mutat az idő, ma vendégem léfeefz 3 el
lem botsátlak.
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Neander. A*  mit parantsolfz Uram „ a’ tévő 
léízek , azon-kőzben ha merem búíitani jó-vólto- 
dat , nagyon kérlek, foglald Írásban, ’s add ke
zemhez, a’ mit eddig mondottál , hogy utób’-is 
hafznát vehéífem bőlts oktatáíidnak, hofzfzabbots- 
kák voltak , attúl félek, hogy elne-felejtsem.

Eufeblus. Meg-tselekfzem , mihelyt urefsé- 
gem léfzen, és annak rendi fzerént papirosra fel- 

téfeena3 a’ mi efzemben fog jutni..... Mén- 
nyunk 3 fel-adták az étket

O
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IV. KÓ Z-B E S Z É D.

Tartozik-e a" Nemes-Rend a' jóságos-tselekede- 
leknek gyakorlására ?

n -

. .1'3

EBéd után érkeze Eufebiusnak látogatására egy 
régi jó baráttya , ( kinek Eleutherius vala a’ 
neve ) Úri fzemély, és gazdag. Eö ke

gyelme két dologra tartott fzámot: a’ Szabad-élet
re , és hogy mindenben kedve telnék. Nem igen 
fárafztotta az Eget suru imádsággal, sőt könnyen 
el-tserélte volna a1 mennyei malafztokat földi aján
dékokért } a’ nyers vidámságot , mindenek felett 
nagyra bőtsulte. Utálta a’ fok látogatáft, a’ tze- 
rimoniának nem volt baráttya. Az Udvar felé fo- 
ha fém járt; mert azt tartotta, hogy mind azon 
rabok lakják, a' kik lántzban járnak, és tsak más 
kedvére. Néha a’ meg-fáradtt béres- fzolgákhoz 
hafonlította, a1 kik azt-is meg-kőfzőnik , ha meg
pihenhetnek , nem hogy a' gyönyörűséget vadáfz- 
nák.
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In Jumma: Inkáb1 fzaggatott a’ könnyű életre , 
hogy fém pompára, többet gondolt kényes telié
vel , hogy-fem lelke-isméretivel, és igy éppen meg- 
felele nevének. Az? eö Religioja még frifs tojás 
vala , tsak minap kele-elö, tudni-ilük a’ Puritánig 
mus^ *)  a’melly, némelly dolgokban meg-eggyez 
az IndependensEkkú, **)  noha más lévben adgya- 
fel újdon-új tévelygését. Éhez ragafzkodván Eleu-

O 2 the-
*) Tévelygés Angliában: meUynek kővetői magok ma? 

gokat, azért nevezik Puritánatoknak j mert azt mondgyák, 
hogy ki-tifztúltak a’ Proteftanteíek fok-féle hamifságibúL 
Szemen fzedett tijzta tanitáfok pedig abban áll, hogy nem 
véfzik-bé az Anya-fzent-egyháznak Cerimoniáit, «’ kerefzt- 
nek jelét d Kerefztségben ; vagy más alkalmatofsággal , 
hogy a' fESUS Nevének nem hajtanak térdet, Ollya- 
nok-is vannak koztok, d kik nem javallyák a' Mi-Atyán- 
kot, Presbyteriánufoknak-Ár mondatnak, mert d Púfpő- 
kők vélek nem parantsolhatnak , hanem tsak d közönséges 
Papoktúl fognék,

**) Elás tévelygés Angliában : meüynek kővetői ma
gokat Independenféknek , vagy Congregátioniftáknak 
nevezték. A' Paritánufoktúl-Zf, tS Brouniftáktúl-zr kap
nak valamit, és közép úton járnak. Azt vitattyák hogy 
nints fői?ség d Parochialis , és Provinciális Egyházak 
kőztt, hanem tsak valami Coordinatio.

A? Brouinfták pediglen úg y hivattatnak, mert Broun 
vala fzerzoyők; ezek a’ Donátiftákkal torjának , noha más 
heába-valósággal-is degyefek*  
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therius 3 az embernek igazúlását , tsupán tsak a’ 
hitnek tulajdonította, és azért mefzfze rúgta ma
gától a1 jóságos-tselekedeteket > minthogy nem al- 
kufznak-meg a1 Kerefztyéni - fzabadsággal, és igen 
terhelik á1 gyarló embert: A1 többi között es- 
kúdtt ellensége vala a’ ( penitentziának ) tefti fa- 
nyargatásnak , a’ böjtöléshez tsak akkor kezde , 
mikor valami kedves falattyátúl meg-találtt tsőraől- 
leni. Minap fel-fzóval azt kezdé vitatni , hogy 
miért nints keleti annak a’ törvénynek - de comb te
lendő H^retico'. hol-ott emútt egy valaki azt talál
ta mondani, igyenefen a’ Nemes-Emberekre intéz
vén, hogy: eflote perfe Eli. Ezeken az igéken—s>, 
fzőrnyen meg - botránkoza Eleutherius, arra magya
rázván , hogy fcandalum Magnatum , nagy-is lé
gyen bennek ; minthogy a’ Nemefségnek prEoile- 
giumit faggattyák. Egy fzóval : azt tartya vala; 
hogy a’ Hit dolgát, ki-ki maga feje fzerint fatsar- 
hattya, és tselekedetit úgy , a"1 mint tetfzik.

Eufebius. Hozott Iften, jó Barátom! Úllyunk- 
le, ’s ki-ki éllyen maga alkalmatofságával. Eleu
therius Uram ! nékem úgy tetfzik , hogy valami 
gond fzállott Kegyelmednek ízivére, talán nem_» 
végezhette kedve fzerént áhétatofságát ? mert úgy 

arán- 
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aránzom , hogy a1 Templombúi fbrdúlánk ide ; 
minthogy tsak moft végeződőtt az Ifteni fzolgálat.

Eleutherius. Mitsodát ? a Templombúi ! hi- 
fzem, a’Kalendárium ma nem mutat Vasárnapra; 
dolog-tévő nap pedig mi kőzöm véle ?

Eufebius. Uram ! hadd tudgyam egyfzer , 
melly Valláfon légy ?

Eleutherius. Melly Valláfon! Kereíztyén em
bernek tartom magamat, az-is vagyok.

Eufebius. Ezt meg-engedem; de melly per- 
fváíióhoz ragafzkodtál ? vagyon okom a’ kérdésre ; 
mert a’ Kerefztyén-név fokát foglal magában. Lá
tunk Páfijiu-Kerefztyéneket, Tbrok-Kerefítyéneket^ 
Pogany-Kerefatyéneket; azután fzeléd > és vad Pro- 
teftantefek-y=> vannak koztunk, vannak el-végre , 
Ö3 ctáera-Kerefztyének-ss > gondal várom tudni, 
hogy kikkel tartafz.

Eleutherius. Minnyájakkal, ’s eggyikkel fém: 
az-az, ebbúi, ’s amabbúl ki-fatsartam a’ quinta ef 
fentiát, ’s ott hadtam a’ falakot: egy fzóval: az 
én Religiőm fzépen mosdott , újdon-új, és merő 
módi-deliség. Tudom, hogy fokán rofz fzemet 
vetnek reá, én mindazon-által ezzel meg-elégfzem, 
hogy pártyát fogta a1 Nemefség : igen-is úzi, és 
hogy utóbbi kérdezőskedésre alkalmatofságot ne

O j ad- 
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ádgyak » azt irtuk a’ jzáfzlóra : Riforma , fupra 
Riforma.

Eufebws. Arany’t vagy ezúftet , aranyra ’s 
ezúftre borítani a’ Nemes - Tzámerekben, Soleecis- 
iwr-éktelenség. Hafonló-képpen a1 Religio dolgá
ban a’ Riforma fupra Riforma, nem jár illendő
séggel. Uram ne vétsek a1 barátságos fzabad-be- 
fzéddel! az juta efzemben : ha az új ’s meg-új 
bárdal fzínlett gyönyörűséges Riformádat olly 
igen úzi , ’s közönséges-képpen gyakorollya a’ 
Nemefség, kétség kivúl fokban férges Valláfod. 
És ha én ellene akarnék támadni, a’ mondott tex*  
tus-NA kezdeném a’ hartzot koztunk , minthogy 
mindennapi próbákkal tudgyuk, hogy a’ mi után 
felefen lódúl Orfzágunkban a’ Nemefség a ’s víg 
gyakorláífal úztön-uzi, ott fogyatkozások, ren
detlenségek, vétkek találtatnak....... De ezt moft
ne fefzegefsúk; hanem > mint-hogy Keresztyénnek 
tartod magadat, mondhadfza : mi gonofz benne, 
dolog-tévő nap jelen lenni, az Illeni-Szolgálatnál ?

Eleutherius. Mi gonofz l félre tenni a’ cha~ 
fatert, , és meg - tsonkítani a’ Nemefség privilé
giumát !

Eufebius. Hogyan befzélfz l azt gondolnám 9 
hogy a’ könyörgés > és jóságos-tselckedetek nem 
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Királyi Méltóság ellen-való vétkek, miért félted 
azért vagy oh ar áttérőt, vagy prlwilegiumidax, ?

Eufebius. Uram 1 vigyázz fzavadra ; mert e* . 
lob1 rajta vefzthetfz, hogy-fem éfzre vegyed. A’ 
Libertás, és a' Reá-tartás, kényes jófzág a' mo- 
ftani időben , kevefen támadtak ellenek , a*  kik 
meg-nem bánták.

Eufebius. Barátom! a’ mint látom , meg-ví- 
dúltál , és nagy kedved érkezett a' tréfára. PC 
mit elő-vettunk, nem játék, haggy azért aláb’ a” 
tréfában, és mond-meg leg-is leg-elsőben: mit ér- 
tefz a5 Libertás, és Reá-tartás neveken , az-után 
pedig mi vefzedelem orozkodik utánnam ? azt-is 
tudni kívánnám; ha fen-foroga1 fzabadság, fzabad 
a’ fzabadságrúl befzélgetni.

Eleutherius. Imé rövideden elődbe adom; ér
tsed azért > hogy a’ NemeS Emberek nem tartoz
nak azzal, a’ mi a’ Deákoknál annyit téfzen_» , 
opera fiipererogationis > nem kőteleflek a’ jóságos 
tselekedetekre, tekélletefségre, és fzáz tőb1 efféle 
díb-dábra. Minden ember tudgya „ hogy akár 
melly Kerefztyéh lélek-is, fzabad fzolgája az Iften- 
nek, nem rabja a’ fok őfzve-vefzett Törvények
nek , és Cerimoniáknak; ehez a’ fzabadsághoz, a’ 
Kerefztség után jutottunk. Sőt azt-is emlegette 

minap
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minap koztunk egy Papi-fzemély , hogy a’ Tiz 
Parantsolatnak már annyi keleti vagyon, mint a*  
’Sidó-Sinagogának. A’ ki azért a’ törvényt, vé- 
gezéfeket, fiatutumókax. emlegetvén , nyűgöt, ’s 
békót akar kötni a1 Nemefek lábaira, meg-rővidíti 
fzabadságokat, és ott tapogattya eóket 3 a’ hol 
leg-kényefebbek. S^ecu/umok bizonyságim , hogy 
az Angliai Nemzet, mindenkor fzámot tartott Uri- 
Eleire, 's maga Nemes eredetire , nem örömeit 
függ pórázon; kéfz, mikor kívántatik , piros vért 
ontani a’ fzabadságért. Ugy kezdgy azért hozzá, 
hogy a’ mint mondám , meg-ne bánnyad. El
hitesd magaddal, hogy fokkal , és hatalmafokkal 
léfzen dolgod ; és jól - lehet réfzedrúl légyen a*  
való-igazság, de ha ellened léfzen a’ győzhetetlen 
hatalom, ugyan tsak rofzfzúl járfz.

Eufebius. Meg-kell vallani, hogy drága-érde- 
mu Szabadság, mikor a’ tefti indulatok, és a’ ló
leknek gÖzős-vágyódáfi zabolátlan járnak, és te
res mezejek vagyon a’ nyargalásra. Miért jött 
Kriftus a’ Világra, a’ bűnt irtogatni, ha más felül 
az ember jó üggyel, sőt érdemefen kaput nyit
hat mindenféle otsmányságnak, hogy ha a1 Kifor
rna fiuper Kiforrna zafzló alatt , fzabad földhöz 
verni a5 terméfzetnek törvényét, a’ józan éfzt, a’

Keli-
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Religiót, ha ki-ki kedvére tsalhat , lophat, gyil- 
koskodhatik. Nem ártana: Ijogy ha a1 Fő-Con- 
filiumba mennél, hogy rontaífa-le a1 rabok tornyait, 
fzégyen köveket, akafztó-fákat; mert mi jó hafz- 
nokat vefzfzúk ? Kár pedig, nagy - is , hogy ott 
helyben, tudni-illik a1 kortsmákon , és Caffé há
zakban, a1 hol leg-elöfzör öfzve-gyúltetek, nem 
vótizáltatok a’ pokol ellen , hogy súllyedgyen-el, 
vefzfzenek-el az ördögök minden kínzó fzerfzá- 
mokkal , mert meg-dögönyözhetik valamikor ezt 
a' izabadon futkározó, bezzeg uj-tzimborát.

Eleutherius. Nem tagadhatom , hogy nem_» 
fzintén úti vala a’ tárgyat a’ Pap, a’ ki ki-akart 
adni mind a1 Tiz Parantsolatokon ; de a1 miatt 
igaz marad , hogy a’ Nemes-Rend nem tartozik az
zal, a1 mit a"1 Theologufok virtusnak és tekélletef- 
ségnek mondanak : Ezek a’ héábavalóságok fzé-< 
pen illenek az Egyházi, köntöshez! a’ skarlátban, 
és arany perémmel futtatott köntösben fovány lát- 
fzattyok vagyon. Gondolnám, hogy elöb fér öfz- 
ve a1 pitzin Dávid Saul vas-derékjával, mint fém 
a*  gyenge tűvel varrott ruha , a’ fanyarúsággal. 
Egy fzóval a1 virtus , és egyetemben a9 Németség 
kéfz nevetség.

P Eufe- ' v
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Eufebius. Jól-lehet utóbbi befzéded , nem_$ 
olly botránkoztató mint az előbbi 3 mindazonáltal 
mind a’ kettővel jó-formán nyakon tsaptad-az igaz
ságot. Felely-meg erre, a’ míg tőbre érkezem—®: 
Azok az Ágiiának Nemefei, és fen - héjázó Uri- 
Személyek , nem vettek-é tőb’ jót, és földi aján
dékokat az alatson parafzt-rendnél ?

Eleutherius. Kétség kivul, mert tsak a’ Ne- 
mefség-is magában fő és jeles ajándék, ki-emeli az 
embert a*  Világnak porából, bótsúlettel és tekin
tettel fel-ékesiti: A’ Király , a’ főidőn valamerre 
fór dúl, mint a1 Nap az égen, fzőrnyú méltósággal 
fényeskedik; a-1 Nemes-Rend pediglen, a’tíillagok 
níódgyára korul feregli, tellyes pompával és ditső- 
séggel. A’ terméfzet győngéb’ agyagbúi formálta 
a’ Nemefeket, nagyob mefterséggel, kényefeb1 efz*  
kőzzel nyúltt hozzájoÉ, hogy-fem a’ parafztok- 
hoz , tőb1 fzépet hintett ábrázattyokra , és nem 
tudom mi gerjefztő vidámságot ortzájokra. Ugy 
bánván vélek, mint a1 kép-faragó valamelly ofz- 
loppal, a1 mellynek kin-álló nemes réfzeit nem_j 
győzi ékesgetni, a’ fetétes tagjaival penig, keve- 
fet gondol.

EuEebius. Helyén hagyom befzédedet > tsak 
hogy mind le-hordád, mit elób’ építettél;

mert 
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mert ha az Úri-Rend , { a’ mint nem tagadod ) 
töb1 ajándékokat vett az Iftentúl, a’ nemtelen pa- 
rafztoknál, az emberség, az udvariság , az igaz
ság nagyobb hála-adásra kötelezi eő Kegyelme
ket. Ládáik példában : mikor a’ Király udvari 
méltóságra emel valakit, és ( hogy botsúletes 
Tifztinek meg - felelheíTen tellyes illendőséggel*)  
10000. arannyal megajándékoz ; tőb’re tartozik, 
hogy-fem kementze - fűtője a1 Királynak^ Magad 
vallód egy réfzrul, hogy a’ ki többet vett, töb
bel tartozik: más réfzrul, hogy a’ Fő-rendnek—9 
tőb’ jutott az Iftennek ajándékibúl , hogy fém a’ 
kőz-népnek, miért kerekedik hát amoda a1 cenfe- 
quentia? hogy még-is kevefeb’re kőteleztetik a’Ne
mes E parafzt embernél ?

Eleutherius. Héában fáradfz , mert fzinte a’ 
Nemefség az a’ privilégium^ melly le-óldgya az 
embert az imillyen , ’s amollyan te mondottad 
kÓtelefségekrúl. Tovább : az illyen mire nints 
úrefségek; adgyunk tíz órát nyúgodalmokra 3 egy 
fertályt magános fzúkségekre, két órát a1 paripák, 
’s kopók visgáláfira, hánnat az ebédre, és an
nyit a’ vatsorára , valami hat órátskát, a’ míg a5 
Vendége Caffeé, és thea*ram- házokban múlatnak. 
Ez igy lévén: latod, hagy egy óra pertzentés-

P 2 " nyíre-
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nyire-való időtske fém marad hátra, az Iften ’s 
'virtus fzámára.

Eufebius. Igen-is látom, hogy job’ fzámvető 
légy, mint-fem Kerelztyén. Azonban alig tűrhe
tem egy réfzrúl a’ nevetéft, más réfzrúl harago
mat , mint hogy valóban tsúff-dolog, ’s egyetem
ben képes iftentelenség , gonofz fzokáfibúl mérsé
kelni embernek ügyes kőtelefségét, el-hitetni ma
gával , hogy akár mit tselekedgyen a’ Nemefség, 
mind azon Hit ágazattya. Egy fzóval .• a’ rendet
len életet, a’ törvénynek gyakor meg-fzegését bi
zonyságul venni, ’s. mint nyomos okoknak űrü
gyével; ki-támadni véle a’ bűnnek oltalmára. Iz- 
rúl-izre fzépen el-ofztád, miben töltik3 vagy-is in
káb’ vefztegetik egy más után az órákat a’ Neme
tek, nem tudom, más Világon lehet-é módgyok 
benne, bátor ebben fenki fe akadékoskodgyon_9 
elöttök.... ' ■ ■

Az Iften arra int bennünket az Evangeliom- 
ban, hogy ébren legyünk , ’s imádkozzunk , és 
Szent Pál eő leveleiben , ditséri ’s javallya a’ mér- 
tékletefséget, a1 tifzta -életet. Ez penig nem fér- 
őfzve a’ délig való heveréffel, f vendég-palotákon 
Való tomboláíTal, a’ bordélyok fzurdékivel, és á5 

. gyülekezetekben úztőn űzött fzemtelenséggel. Ne
emle- 



emlegesd azért, mit tselekedgyenek a’ Nemefek , 
hanem inkáb’ mit kellene nékiek tselekedniek, a’ 
mellynek rövid íomtnája tz : Mint hogy nintsen 
fóveb’ gondok, ’s foglalatoíságok a’ Nemefeknek 
ennél , hogy bizonyofsá tegyék hivatalokat , ’s 
el-nyerjék örök údvefségeket, ide felé kellene né
kiek tartanok minden gondolatokkal , ’s tellyes 
iparkodáfokkal. Mihelyt ettiil a’ centrum-tárgytól 
félre horgadnak, ’s távolítanak, azonnal meg-fo- 
gyatkoznak kőtelefségekben.... Tartoznak azért 
véle az Urak, hogy fenyítték alatt tartsák érzé
kenységeket , és rofzízúl tselekefznek, mikor min
dent kényekre ’s kedvekre adnak; tartoznak véle , 
hogy meg-zabolázzák ki-vágyó indúlatokat, és 
rofzfzúl tselekefznek , mikor mindent nyargalóba 
botsátanak , tartoznak véle , hogy meg-alázzák 
magokat a’ jó fzetentsében, és Kerefztyéni álha- 
tatofságot mutaíTanak a’ gonofzban ; és rofzízúl 
tselekefznek, mikor vagy abban el-bízzák, vagy 
ebben el-hadgyák magokat, és az Iften ellen mor
golódnak : tartoznak véle , hogy minden terem- 
tett-állatnál nagyob’ra bötsúllyék az Iftent, és in
káb’ életeket le-tegyék, hogy-fem kárát vallyák lel. 
kek-isméretinek..... Ez a1 Kerefztyén Űri Em
bernek kötelefsége.

P j Meg-
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Meg-fe gondotlya aJ Nemes-Rend, hogy más 
végre bírja a’ főidet , hanem hogy itt fok-féle 
Iftenes jóságokat plántállyon, és gyúmöitse hafz- 
nát veheífe az égben. Bátor azért a1 bŐltsótúl 
kezdvén egéfz a1 koporsóig, egyre fáradozzanak s 
a’ földi jóknak meg-fzerzésében; mind tsak ontás^ 
és héábavalóság 3 munkás hivalkodás, és hivságos 
femmiség, mellynek ember holta után hafznát nem 
veheti. Ne hallyam azért tófr’fzór az Urak jó
ízű álmait, nyájas tárfalkodáíit, a’ fzagló ’s agyar
ló ebeket , a1 paripákat, vendéglő palotákat, já
tékos házakat &c. múlatáfa ez , nem kötelefség- 
béli foglalatofsága a" Fő-Embernek: az eő dolga a1 
volna , hogy az Iftennek fzolgállyon, lelkére gon
dot vifellyen, a1 drága időt ne vefztegeffe , és te
remtésének utolsó tzéllyátúl más felé ne térjen.

Eleutherius. Jó formán fel-hevúltél a’ Fő-Em
berek ellen, hanem ha talán tsak tréfálfz, és in- 
káb’’ meg-akarod mutatni, hogy a1 vefzett-úgy mel- 
lett-is lehet valamit mondani. Valóban bé-illenél 
akár melly prédikálló-fzékben , vagyon eized , tor
kod, bátorságod elegendő hozzá. Nofzfza azért, 
tedd-le ezt a1 mi búnős köntösünket, menny Papi 
fzent kéfzúletben a’ vétek ellen, útközzél-meg ez
zel a’ mérges sárkánnyal, rontsad, tépjed, irto-

gasd- 
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gasd-ki, ha hol-mi gonofz találtatik , térítsd e- 
fzekre a’ Nemes embereket, kergesd, ’s végezd-ki 
e’ Világbúi a’ tévelygéfeket.... Atn de elób’ jól 
meg-gondold, hogy te-is olly gyarló ember vagy , 
mint fzegény fzomfzédod, gyakorta és vólta-kép- 
pen meg-tsalatkozhatol vélekedéfedben , a’ mint 
hogy moft-is továbbatská ment forró-buzgóságod , 
hogy-fem hozzá láthattál volna efzeddel. Vallyon 
tagadhatod-é, hogy a’ parantsolatoknak meg-tartá- 
sával bé-férhetúnk a’ Mennyorfzágban ? úgy tet- 
fzik, nem tagadhatod; mondhadfza azért, ki, ’s 
mi kífzt bennünket ad opera fiupererogatoria , a’ 
tefti fanyargatásra , a’ koplaló böjtre, a’ véres 
oftor ozásra? nem de nem tanát sok ezek, a’ mint 
a’ deák igéből-is ki-tetfzik ? ha pedig tanátsok > 
nem kőtelefségőnkben járó dolgok: látod azért , 
mint roggyan, ’s omlik, a’ mit olly tornyofan 
építettél.

Eufebius. Nints tagadás benne: Igyenes tör
vénnyel nem kőteleztetőnk a’ mondott Jupereroga*  
toria, magunk kedvünkből fzármazott Iftenes jó
ságokra, mindazon-által azt-is vedd éfzre, hogy 
nálok nélkül hív őrzője nem léfzefz a’ Parantso
latoknak. Mikor idegből nyilakat botsátunk bizo
nyos ki-fuggefztett tzélra; fellyeb’ tartunk 3 mert 

a’
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a’ nád-fzáít maga neheze , febes rőptében-is le
felé fzokta hordozni. Hafonló-képpen a5 mi termé- 
fzetúnk, Őnnón gyarlóságától a’ földiekre nyo- 
mattatván, vagyl e-heverefzik , vagy pediglen félre 
Csavarodik azútbúl, nem tart a hoz , a1 mire jó 
fzándékunk igyekezik , hanem oda lopja magát , 
a5 hol kedvét töltheti... Ha meg-faidíttya, hogy 
vifzfza nem rántod, lágyatskán bánfz véle, ’s ma
ga fzáján mehet, oda ragad , a’hová ingyen fém 
gondoltad volna , mefzfze hagyván azonban az 
Igazságnak, a’Törvénynek , a’ Parancsolatoknak 
ösvényeit.

A’ pajjio, meg-kívánnya emberben a’ fenyété- 
ket, mint-hogy nem marad-meg a’ jámborságnak, 
tifztefségnek , fzeméremnek környékiben fzép fzó- 
val, hanem öfztönnel, sújtogatáífal; A’ tób’ go
nofz indúlatok-is nem lágyúlnak engedelmefségre 
kényes tartáílál, hanem keménységes eröfzakkal. 
A’ ki azért azt akarja, hogy a’ tilalmasra ne igye
kezzenek , még abban-is fzegdegellye kedveket, a’ 
mellyel más kulömben fzabadok volnának. Mi
helyt valami kevefet engedünk > néki bátorodnak 
’s mérgefednek,, mi ellenben el-erötlenedunk , ’s 
utóllyára aliglan bírunk vélek. . .. Minden Kerefz
tyén Ember, ’s nyilván magad-is, eleinten irtózol,
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és mennyire lehet 3 tartóztatod indúlatidat , mikor 
naav fertelmes bűnre kííztnek: de ha azonban fza- 
badon botsátod az aprókra , kevefet gondolfz a’ 
botsánandó fogyatkozáfokkal, ha nem-figyelmefzíz 
az Iftennek belső integetéfire , és több údvefséges 
malafztyainak helyt nem adfz; még amaz öregek-’ i; , 
ben-is nagyokat efel végtére....

Mikor Mavius, táborával a’ Clmberek ellen__> 
ment, látván hada-népe azt a’ rettenetes, te
mérdek teftu nemzetséget, nem mere meg-átkőz-/ 
ni véle ; mindazon - által helyben maradván , és 
ízemében nézvén az ellenségnek, laflán lafíán meg- ' 
ízoká, a’ refzketö félelem hová-továb’ , jobban 
jobban néki bátoroda, harmad napra kelvén , tel
lyes vitézséggel reá-ute, meg-veré, ’s el-fzéllefz^ 
té... Hasonlóképpen a’ ki Kerefztyén Anyátúl 
ízületet, ’s Iftenefen neveltetet; minden haja-ízá- 
la fel-borzad, mikor tsak efze-ágában tűnik-is 
meg-fzegéfe valamelly fő parantsolatnak , meg- fé- 
lemlik fzivében az elótte-lévö bűnnek fertelmefsége 
miatt. Mindazon-által ha ugyan azon irtóztató 
tsúnyaságot továbbatská tartya ízemén, néki fzo- 
kik, és aprób’’ bűnökkel mint-egy meg-kerúlvén, 
hozzá közelit; laífan laffan ofzlani fog a’ piruló 
ízemérem benne , az ébren kezdett vigyázás el-

Q_ ízűn-
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fzúnnyadni, lelke fúrdaláfi meg - fzunnek , vagy 
tsak aliglan fogja érzeni tsípdezéíit. Az után kó- 
ftoláífal kezdi próbálni, és el-nyelvén első mafzla- 
gát, ortzátlan fzemtelenséggel egyfzefs-mind néki 
megyen akár melly bűnnek, ’s tellyefen meg- ba
rátkozik véle, fe Iftennel , fe a’ mennyorfzággal, 
fe a’ pokollal nem törődvén , tsak kedve telhef- 
sék. . .. _

Mennyünk már végére , mitúl fakad ez a9 fzőr- 
nyu vefzedelem ? úgy tetfzik a1 te fzép Letzkéd- 
bűl, hogy' £ Nemes Emberek nem tartoznak a*  
virtufial, ’í annak gyakorlásával, úgymint a' be- 
keséges-turéjjef az alázatofs ággal, a tefti fanyar- 
gatáflal, ’s a1 többivel. Mert valóban ha meg
törnék magokat, ha fojtogatnák tefti vágyódáfokat 
idején korán, ha meg-alázván magokat, víg ked
vel engedelmeskednének abban , a’ mit tölök kí
ván az Iften, ha érzékenységeket , és vétkes ger- 
jedelmeket, nem botsátanák minden ki-gondolható 
fzabadságra fzerte-fzéllyel: job’ renden volna dol
gok , nem faragnának magoknak Valláft, nem fzab- 
nának kedvek fzerént való törvényt , nem a9 mi 
tetízik, hanem a1 mi kellemetes , azt tselekednék. 
Nemo repente fit pejfimus, lépve , ’s garáditson- 
ként megy az ember tzégéres gonofzra. Elsőben 

keve-
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kevefet agván a’ jóságos tselekedetekkel , azután 
nem fokát törődvén a1 fogyatkozáfokkal, utób’ az 
apró bűnőkkel-is femmit fém, a1 míg el végre azon 
egy el-tekélléífel , mind a’ tiz parants ólatokat le
hordaná, ha lehetne. Mint hogy azért, tarto
zunk elejét venni az illy fzőrnyú gonofznak , az 
következik a’ befzédbul, hogy a1 wrtonak gya- 
korlásával-is tartozunk. Tudom Barátom ! hogy 
te, fzokáfod fzerént, ezt a’ kőtelefséget a' pa- 
rafztoknak nyakába veted, én pedig meg-muta
tom, hogy a’ Nemefek nem tsak nem mentek tő
le, hanem a’ pór-rendnél jobban, ’s inkáb" kóte- 
leztetnek a’ fokfzor emlétett virtus, és Iftenes jó
ságoknak sűrű gyakorlására.

Elojzór : Az Uraknak dolgok ’s lelki állapot- 
tyok síkos jégen jár , tÓb’ kífztö kisértet feregli 
eöket, tób’ vefzedelem környékezi, hogy-fém az
okat, kik alatsonyab-* renden vannak.... Kihez 
képeit fzűkség , hogy jobban-is vigyázzanak ma
gokra, kémeket kűldgyenek előre ,'.magok dere
kaién fel-fegyverkezzenek , hogy ne árthaflbn az 
ellenség. A’ parafzt ember e’ nélkül el-lehet: bú
val, gondal tengeti életét, a1 bűnnek efzkőzi ’s 
alkalmatoísági jó’ távúi vannak tőle. Efzében fém 
tűnik3 hogy kényefen nevellye teltét, meg elégli, 

ha
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ha a’ mindennapi kenyérbúi jól lakhat, vendég
ségről vendégségre, torkos zabálásra nem igyeke
zik. Az eö munkától meg-tőrőtt tagjai alig vár
ják , hogy meg-pihenyheífenek, ^nem hogy fajta
lan gyönyörűségre gerjednének. Av kevélység tud- 
ni-való , hogy fen-héjáz, a' parafzti alatsonságra 
nem botsátkozik, nem könnyen tér-bé a’ sárbúi 
tapafztott gúnyokban , nem örömeit fekfzik ízal
mán’s takaródzik pokrótzal I egy ollyan ember 
azért , a’ kinek minden kintse a’ fzegénység , ví- 
gafztaláfa a’ keferves nyomorúság , a’ búfzkeséggel 
íbkat nem véthet. Vágyó dáíi fzoros környékben 
vannak, tudni-illik hogy éh gyomrával meg-békél- 
heffen, forró Szomjúságát tifzta víznek viheífee 
mezítelenségét valami rongyai fedezheífe, és a’ hi
degtől mentheífe. Szemeiri fe be, fe ki-nem jár 
femmí gonofz; egyebet nem lát a1 tsendes erdők
nél , ’s bennek a’ vadaknál; a’ térés mezőknél, 
’s rajtok a1 tsocdánál; a’ fzántó-főldcknél, és belö
lök kelöWetéménynél ;-,a’ mi előtte forgolódik, 
mind azon egyúgyú ártatlanság. "És’’így'vagy 
nem fér hozzá, vagy nem fog rajta a’ gonofz kí
sértet.

Az Urak dolga , más réfzrul mind azon hartz 
és vagdalkozás , közepette vannak három hatalmas 

ellen-
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ellenségnek: az ámétó Világ, a’hízelkedő tett, az 
intselkedö ördög. Esküit tzimborával rajtok men
nek mind a’ hárman} és vefzedelmefen forgattyák 
a’ Tzimeres-Rendet. A’ Világ mefterségefen tűn- 
dérkedik előtte, hol irnigy, hol amúgy hitegeti. 
A’ kényefen-nevelt telinek vétkes vágyódáíi fzáz- 
felé indulván , kivűl belől háborgattyák... A*  
pokolbeli sátán fzépen meg-terítette hálóját, vala
merre lépnek , mindenünnen tseltt vetett lábok 
eleibe. A’ fok gyenge ortzák, ’s ártalmas képek 
meg-vefztik fzemeket, az édes muíika-fzó fűtőket, 
az idegen étkek fzájok ízit, a’ drága fűltök fzagló 
©fejeket, a’bor fzédelgeti fejeket, az egyre-zabá- 
lás fel-keveri gyomrokat, és a’ fok hamis princi*  
plum meg-fitzamíttya efzeket. E’ képpen mint va
lami kő-várat mindenfelől meg-fzállotta a’ Fő-Ura
kat a’ fok ellenség , minden különös vétek azon 
vagyon, hogy tetteitől lelkeftul el - kárhozzanak. 
Mi mód már benne, hogy az Uraimék ©’ ízörnyii 
vefzedelembűl ki-fefelheíTenek ? úgy tetízik , hogy 
a’ báftyák ellen báftyákot kellene eregetni, a’ tá
borra táborral menni, emberséges vitézséggel elei
bek rúgafzkodni, a’ kevélységet, az alázatofság- 
gal, a’ bújaságot, a’ tifztasággal, a’ mértékletlen- 
«éget, józansággal, mind addig kerékben forgatni» 



IztS NEMES -

a’míg vifzfza-pironkodgyon, és femoft, fe utób’ 
ne árthaífon. A’ ízabadságra , és gyönyörűségre 
vágyó indúlatokat eggyűl eggyig lántzra vetni, hogy 
fzolgai állapottal ahoz láífanak, a’ mire az Urak, 
Iftentúl, ’s Világról hivatallyokhoz képeit kóte- 
leztetnek. Javallya tanáfsomat mind az ErkvltSQs- 
Tudomany , mind a1 Philofophia , azt tanítván ; 
Contraria contrariis repe llenda funt. Hével a’ hi
deget, jóval kell a’ gonofzt meg-győzni. Pró
bákkal tudgyuk azt-is, hogy mikor valamelly eröf- 
séget meg-fzoritván az ellenség, már báftyáit dön
ti, ’s falait hágja, minden bizonnyal meg-vefzi • 
ha ben ugyan tsak nem emberkédnek > és elö-vé- 
vén minden vitézségeket , az erőt erővel vifzfza-. 
nem verik. Reád bízom már Barátom a’ confequen- 
tiáty még valamitske van előttem.

Máfodjíor : Ha miben, ’s miveLyét az ala- 
tson-rend , azzal tsak magának árt, fenkire másra 
nem ragad a’ gonofz; fzinte úgy, mint a’ guta- 
útés, a’ melly egy embernél többet nem ól, a’ 
hol kezdődött , ott végeződik a’ nyavalya. El
lenben a’ Fő-Rendnek vétkei rettentő hamarsággal 
mefzfze terjednek, sőt közönséges gonofzfzá vál
nak mint a’ Peftis, a’ mellynek fzőrnyúségcs ára- 
dáfa egyfzer’smind falukat, váratokatbé-tőltt jajjal.
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Ki nem tudgya, hogy a’ kőz-nép baráttya a’ mai- 
moskodásnak, kéfz kővetője mind annak , sl mit 
máitól lát, igen utánna jár a1 Nagy Urak példái
nak , velek mozdul mindenre , nem kúlőmben, 
mint az forgó-égen az apró fphaerák az őregekkel. 
Aliglan tecfzik-ki valami vétke ’s fogyatkozáfa a1 
tselédes Urnák, azonnal fel-kapja a’ fzolga-rend, 
’s úgy hordozza mint a’ libériát. Jól tudgyák az 
udvarló Inaíbk, hogy Uroknak mofolygó oitzájá- 
túl fug minden fzerentséjek, és azért nem akarják 
meg-búsítani, hanem inkáb’ azon mefterkednek, 
mint, ’s hogy találhafsák leg-jóbban kedvét. Szé« 
pitik benne a7 rútat, ditsérik , ’s magafztallyák a9 
gonofzt, és hogy hizelkedésnek’ ne tefsék lenni, 
magok derekafan űzik. Ezt látván a’ többi: nofz- 
fza - rajta - formán , felefen hozzá réfzelkednek, 
és hatalmafan fzaporodika’ nem jó. Más az, hogy 
afféle vétkek, a’ mellyek már a1 Nagyságos névvel, 
és A^^-Nemefséggel kérkedhetnek , inkáb’ tsu- 
dáltattyák, hogy-fem útáltattyák magokat; sőt 
mikor a’ gonofa nagy Udvari-fark előtt léptzel, a’ 
fényes pompa miatt jóságnak látfzik lenni; mert a*  
kőfség, fzeme, nem efze fzerént téfzen ítéletet; 
mind azt, a’ mi nagy és tekintetes, jónak tartya: 
Ennek a’ tsalatkozásnak peniglen hol vagyon forrá- 

fa? 
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fa ? kitűi ered ’s fakad, hanem a’ Nemefektiil. 
Látfz-é mar a’ déli-világofságnál ? nem kovetkezik- 
é> hogy a’ Fo-Rendmind maga fzemélyére, mind 
felebaráttyára nézve. inkáb’ köteleztetik a’ jóra a5 
köz-népnél, minthogy ördög, ’s világ többet kí
sérti eőket a’ bűnre , és mikor vétkeznek, nem 
jár magán a’ bűn , hanem tsordával, Légióval 
fzőrnyű botránkozáífal.

Eleutherius. Uram pihennyél-meg egy kevefets 
ha kérlek; mert kűlömben meg-fzorúl a’ mellyed , 
’s valami kárát vallód egéfségednek.... Már , ha 
-meg nyúgottál, mondhadfza: magával hozza-é az 
Uri-méltóság ezt a’ kötelefséget, hogy fzolgaira 
úgy vigyázzon , mint a’ Porofzlók a’ rabokra ex 
ojiáo'l és mind azokról meg-kellyen néki felelni , 
a’ mit a’ fzolga-rend valamelly foltomban tseleke- 
fzik ?

Eufebius. Nem > mindazon-által meg-ne ollyék 
eőket.

Eleutherius. Mitsodát? Tsak el-h'ttem > hogy 
nem befzélfz egy általlyában minnyájokrúl , mert 
más kűlömben az Urak jufsát kevernéd á ’s a’ Biró 
eleibe mehetnék Máfodfzor ínclek azért, tsendel, 
’s vigyázva befzély, nem-is méltó , vefzedelmes-is, 
cggyéít fókákba kapni

Eufe^



E M BÉR. 12^

Eufebius. Mit akadozol az egy igétskén ; én 
azt mondom , hogy ti Uraimék, lelkeket vefztitek 
fzolgáitoknak, és ha ez nem gyilkofság , minden 
bizonnyal még annál-is gonofzab’, akár mit mond- 
gyon a’ mi törvényünk felőle , a’ Biblia annak 
tartya.

Eleutherius. Már látom , tsak Káplánykod- 
nunk kell a’ ízolgák kórul, mint nem régen N.N. 
Uram , a1 ki nyakába veté a’ Cotta-inget, hegyibe 
a’ Stólát, ’s ama A?;r£wrúl kezdi vala a’ prédikátziót: 
A Pap á? vízbe efett, hadd ázzék.

Eufebius. K röhögés, és tréfa nem ide való 
Barátom! vontattyák ugyan a’ rofz ügyet , de_s 
ugyan tsak vefztik; láttam a’ conversátiókban né- 
melly Urakat, a’kik nem bírván a’ befzéddel, ’s 
ki-fogyván ex merítő caufa, bőven adgyák vala elő 
az efféle hafzontalanságokat.... Hgdgyatok békét 
a’ Prédikáló-fzéknek , lefz máfoknak gondgyok reá: 
mutaífatok inkáb’ othon bötsúletes rend tartáft , 
Iftenes példákat, nagyob1 foganattya is léfzen_5 , 
hozzátok-is illik, kötelefségtekis meg-kivánnya ; 
leg-aláb’ ne láífa a’fzolga rend, és más ártatlanok 
emez amaz fertelmeíségteket , fzáradgyanak maga
tokon, "s ne ártsanak máfoknak. Hanem akarjá
tok az Úri Háza -gazdának , és jóra való Vezér-

R nek 
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nek tiízty eit egybe-fogl alni, leg-al áb’ ne forafzfzá- 
tök-őízve a1 Nemes JEmbert a1 kísértő ördöggel.

Eleutherius. Ha jól aránzom Eufebi ! Te ad- 
diglan meg-nem békélfz a’ Fö-Rendel, a’ míg Eő 
Nagyságok ’s Kegyelmek önnön, foglyokat, ’s ra
bokat le-nem óldgyák a1 lántzrúl, és helyettek ma
gokat vasban nem veretik; de Atyámfia! az ínsé
ges rabság nem olly kívánatos áldás. Nyújtyuk 
kíntsúnket a1 fzabadságért, de rab-fzijat kezünkre, 
’s vas-bilíntset lábunkra nem fzoktunk vásárlani.... 
Még egy juta efzemben: arra-is fententziáztál ben
nünket ; hogy meg-vonnyuk magunkat, udvari ké- 
nyefséggel bánnyunk a1 fzolgákkal, őfzve-gombol- 
ván ajakunkat, meg-fe motzannyunk előttök > víg 
kedvünket erővel-is fojtogafíuk jelen-létekben; vagy 
pediglen, elöb’ ízépen meg-tidvarollyuk befzéddel, 
mondván: Ha!lod-é Inas! kedvem érkezett á' tré
fára } légyen jó engedelmeddel. vagy peniglen: Ko- 
tjls ! fogd-bé mind a hatott valakinek látogatásá
ra fzándékoztam , meg - ne botránkozzál rajta ! 
akár ki mit mondgyon, nékem vifzíza tetfzik ez 
a’ dolog, ’s annyiban tartom , mintha Inafom a’ 
Palotában maga kényén sétálna, nékem peniglen 
nyársat kellene forgatnom a’ konyhában, vagy-is 
mintha kotíifomat a1 bakról a’ Öintóba fzálítanám,

má- 
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magam peniglen hátúi ülnék a’ lóggóban. In fum- 
ma: gondolom fzerént theoricefpeculati've^is, y 
lába lehet befzédednek , mindazon - által tettében 
in praxi, tsonka - bonka; mi nem azért tartunk 
Udvart , ’s /ogadunk embereket, hogy áhétatos- 
kodgyanak, hanem hogy fzolgállyanak.

Eufebius. Haliam! A' te fen-járó bőltseséged 
tehát arra oktat bennünket, hogy ne a’ fzerént él- 
lyúnk, a’ mit fpeculafrve józan okoskodás fzerént 
jónak ismertünk lenni; hanem tsak úgy a’ mint 
meg-kivánnya a’ praxis^ a’ fel-kapott gonofz fzo’ 
kás , és igy fcientes volentes, fzánfzándékkal nya
kra-főre néki mennyünk a*  kárhozatnak. Oh bo
tor kábaság! és egyetemben sárkány tején hízott 
kegyetlenség! ha olly igen magához édesítette Szi
veteket a-1 Lucifer fiíftős udvara , ám mennyetek: 
de meg-emlékezzetek arrúl, hogy nem fzabad on
nan vifzfza-térni: tsak kivúl, 's nem belül nyílik 
a1 pokol ajtaja, mentek máfok-is per praxim^ oda 
értek, ott maradtak, meg-is bánták, de jaj ! ké
sőn: mikor már nem tehettek róla.

„ Ezen fzókra Eleutherius meg-haragúvék > fel 
’s alá járdogala a1 befzéd-fzobában egy darabig: 

49 úgytetfzett, mintha bú fzállott volna fzivére,
R 2 „ és



132 NE M E S

és meg - fzorúltt volna gondolatiban , azután 
,, eggyet törülvén homlokán, imigyen kezdé;

Eleutherius. Éppen nem fzenvedhetem fzeges 
befzédidet, és eme lélek-terhelő Letzkéidet. Meg- 
vefztik a’ víg kedvet emberben, el - ízetlenétik a1 
con^erfatiót, igen fzorofati bánnak a’ fzabadság- 
gal: nem híhetem, hogy tefsék az literinek : me
rő álmodás, és valamelly különös embernek elme
leleménye , a’ melancholiávaX mentt elő, azután a1 
Prédikáló-fzékbúl kezdett az irigység felőle papol
ni; mert én nem egyfzer tapafztaltam , hogy tsak 
azok átkozzák a’ kellő tetfző víg életet, a1 kiket 
már el-érte áé fok Péntek, és nem arra valók ; 
hogy tsak azok importune oportuné > rágják min
den ember fülében a’ virtust y a’ kik, vagjr meg
unván a’ lator ságot, vagy három lábra y ’s két pár 
fzemre fzorúlván , tehetetlenek még a1 gonofzban- 
js. Ezek az ag-rókák kerülik a’ Nemes Embere
ket , és a1 Világ Nagyságosait magok rámájokra akar
ják fefzíteni.

Eufeblus. Halgafs befzédemre Barátom! nem 
háborgatlak, még Ura vagy a’ mondott praPlicá- 
nak, tudom, hogy fenki közülünk új Valláft, új 
törvényt nem támafzthat. Nints erőnkben ’s ha
talmunkban a’ Hit-faragás, annak ágazatit fe ide r 

fe 
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fe oda nem tekerhettyiik, tzikkelyeihez toldaléko
kat nem tehetünk.... A’ mit eló-hoztam, azt 
ujjombúl nem Roptam a1 Humoújlák fzédelgé- 
sétúl mentt vagyok , az irigységre nints okom, 
álmokat nem hüvelyezek , minden fzavamrúl a’ 
való - igazsággal , a’ józan éfzfzel, a1 nyomós o- 
kokkal, a’ Világ bizonyította példákkal tanátskoz- 
tam, ha miben hazudtam , vesd fzememre , verd 
torkomba; ha pedig nem, miit gyötrődől? miért 
indúlfz-meg annyira befzédemen ? Nem minden 
fzerelmes hizelkedés hafznál a’ betegnek ; olly jó 
vélekedésben vagyok felőled, hogy nyavalyádban 
félre-tennéd a’ tárkony-mézet, ha meg-ártana, ’s 
úrmős italokat vennél-bé, ha hafznokat érzenéd.

Eleutherlus. Kétség kivúl, tsak az hogy nem 
örömeit vefztem fzabadságomat, a1 kalodához nem 
fzokott teltem, a’ fzolgai alávalóságtúl irtózom : 
más felől a" lelki-ismeretemmel fém akarnék pőrben 
fzállani, vagy pedig ujjat vonni az Iftennek Láf- 
fűk azért, ha valami bőtsúletes móddal meg-békél- 
hetunk

Eufeblus. Mi juta efzedben ? alkura akarfz 
lépni Teremtőddel, ’s tsak bizonyos okkal, mód
dal fzegődni fzolgálattyára ? tudni-illik: hogy meg- 
ne bántódgyék a’ fzabadság , hogy kedvén marad”

R 3 gyón
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gyón gonofz terméfzeted , hogy nem a’ mint 
Iftennek tetfzik , hanem te akarod , úgy élhefs. 
Hadgy békét ezeknek Te nyomorúltt férgetske! 
nem tehetfz-fel a’ mindenható Iftennel, a’ mit eő 
parantsol, annak meg-kell lenni.

Eleutherius. Igen-is annak 3 a’ mit parantsol: 
Vedd éfzbe, mi koztunk nem vala kérdés de jure 3 
hanem de faEta 3 nem arról : meg-parantsolhatta-é 
az Iften azon aprólékokat, a’ mellyeket te emle
gettél, hanem arról, ha vagyon-é parantsolat felö
lök ’s irántok, vagy nintsen. Ama’ te kerefztel- 
ted-jóságokról, és a’ vétkekről vetekedtünk eddig, 
hol-ott alig tudgyuk, mi légyen egyik-is , máíikns. 
Mert a’ mij egy Orfzág javafol, arra a’ máfik Or- 
f&ág átkát mondgya, a’ miért az embert Londrá- 
ban meg égetik, azért máit Romában meg-ajándé- 
koznak. Lacedamon - Városában 'virtus vala , ha 
ki titkon meg kerülhette, ’s vérét vehette ellensé
gének, a’ ki pedig elég födelet nem találtt gyilkos
ságának , azt meg-büntették. Némelly idegen 
Tartományokban Iftenes jóság fel-hapfolni, ’s gyo
morban hordani a’ meg-hóltt Atyafiak telteket; 
vétek ellenben, ’s nagy-is rothadásra, és a’ férgek 
eledelére engedni.

Eufebius. Ebbúi már mi súl-ki ?
Életfa
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Eleutherius. Azt akarám ki-hozni belőle, 
hogy a’ 'virtus t és 'vitiumsúX tsak úgy tefzúnk 
ítéletet, a’mint nevelkedtünk, vagy pedig a’mint 
különös agyaskodáífal ( il capriccio } akaratosko- 
dunk, jól-lehet ofztán idővel a‘ politica > és kö
zönséges erkőlts magok petsétekkel hiteleién meg
erősítik bennünk eggyikrűl-is, máíikrúl-is a’ véleke- 
déft: mert más kúlőmben ugyan azon dolog hogy 
lehetne jó erkőlts egy tartományban , és gonofz 
másban? A’ Pápiftaság Olafz, Frantzia, Spanyol- 
Orfzágokban Orthodoxa -Vallásnak tartatik lenni, 
Angliában, Heterodoxa tévelygésnek. Tengeren- 
túr a1 böjtölés és notelenség érdemes jóságok, a*  
mi Szigetünkben , ’s a’ mi népűnknél kiváltképpen 
a’ notelenség hivság, kép-mutatás. Es így mint
hogy a’jó nem mindenütt 70, a’ gonofz nem__» 
mindenütt gonofz,, hanem egy tartománybúi á’ ma
iikba bujdosván , változik ; úgy tetfzik , hogy 
tsak a’ perfvajlótvA függ a1 dolog: való az-is, hogy 
fokakat tsak az intereffe , ’s meg máfokat a’ be
vett fzokás, vagy külső hatalom - erőízak kíízt 
bizonyos erkőltsre. Vagy talán azt-is mondhat
nánk , hogy az emberi nemzetben a' lelkek, és a8 
lelkekben az éfz nem egy néműek, hanem fpecie 

diffe*
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és innen fzármazik £ jóiul és rofzrul 
kűlómbőző vélekedésünk.

Eufebius. Mellyen bőltsen befzélgettél, kör- 
mofen oltalmaztad a’ Libertinismust: de vallyon 
miért nem zagy váltad ófzve-’s egybe a’. Valláfokat- 
is, a’ mint a’ jó, és gonofz tselekedeteket.

Neander. Nékem úgy tetfzik, hogy az Uram 
á’ Valláfokat-is azon úttal derekafan fel-keverte : 
mert ha a’ virtus és vitium, a’ jó és gonofc, azon 
egy állapot, és tsak fzerentsére némelly tartomá
nyokban ditséres név alatt fen-forog , más tarto
mányokban büntetés alá vettetik; az igaz Hitrúl, 
és hamis fzakadáfokrúl-is ugyan azt mondhattyuk. 
Es igy Eleutherius Uram a’ Afe^-Vallásán-is Con- 
ftantzinápolybul fzépen el-balíaghat a1 Makómét 
Pataditsomába.

Eleutherius. Iften ne adgya ! el-kárhozna 
lelkem. r

Neander. Talán nem, mert a’ Törökök azt 
tartyák, hogy a’ Törők-hit jó.

Eufebius. Uram! már meg-eléglettem, ne be- 
fzély többet a’ Hit dolgárúl, az Anya-fzent-egy- 
házrúl, a’ Valláfokrúl; büdös dögös lehelleted , 
féltem az igazságot 5 ’s az Evangyéliumot.

■ ' Ektt*
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Eleutherius. Ha úgy vagyon , Iften hozzá
tok; azon kivúl-is vagyon még valami dolgotskám. 
Azonban arra kérném az Urakat, hogy más alkal- 
matofsággal az efféle ízetlenségeknek békét had- 
gyanak.

Eufebius. Meg - tselekefzfzúk ! tudgyuk fzád 
ízit: befzélgetni fogunk a’ Magyar , és Frantzia 
borokról, a1 Menyetskékrúl 3 a’ vendégségről, de 
ám akkor, mikor megint fel-támad Epicurus^ és 
ezek hozzájok fognak illeni a’ bőtsuletes Nemes 
Emberekhez.

Eleutherius. Uraim ! Iften velünk : el- kell 
mennem. . v :

Eufebius. Imé Neander! előtted a’ képe, ki, 
’s mi légyen Eleutherius. Vallyon lehet-é nálánál 
oftobáb’, vakab’, bolondab’ ember a’ főidnek ke
rekségén ? jádzik a’ lelkében járó dolgokkal, ne
veti maga veszedelmét, fzántfzándékkal oda ad
gya tserében őrök údvefségét a’ parányi földi 
gyönyörűségért. Oh hagymáz > mellynek az ég 
alatt nints máífa! Vannak, vannak Tárfai, a’ kik 
véle egyetemben poftán randáinak a’ kárhozatra, 
és el-akarják erővel hitetni velünk, hogy igyenes 
úton mendegelnek a1 mennyorfzág felé!

S Neutu
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Neander. El-ne felejtsed a’ többit: nékem 
azonban az juta efzemben, hogy talán nem he
lyes gondolatokat forgatnak a’ más Világról , 
minthogy ebben oliy bolondúl élnek : talán azt 
vélik, hogy lelkek fűftbe mégyen hóitok után , 
’s tsak úgy fújják-ki, mint a1 barmok , és azért 
töltik, költik napjaikat beftia módon, a1 ínig 
lehet.

Eufebius. Ki tudgyá , ha nem. Es pedig 
eze;k azok a’ Nemes Nemzetes nagy érdemű , ’s 
méltóságú Személlyek, N kikben feneketlen a’ 
bőltseség, örvényes tenger az okofság, meg-fzo- 
rultt minden-féle tudomány. Azokat átkozzuk-é 
már, a’ kik eöket nevelték , vagy peniglen ma
gokat , a’ kik meg-nött emberi kotokban fém tud
nak efzekre térni , hanem tzerimoniás késérettel 
mennek a’ pokolnak ajtajáig bátran, vígan, mint
ha femmi fém volna? De ennek hadgyunk békétr 
hanem inkáb’ fzerelmes Neanderem ! minthogy 
eők nem akarják hafznát venni Iftenes űdvefséges 
intésünknek, mi tanullyunk a’ bolondságból, és 
fzedgyűnk gyűmöltset e? fzőrnyű példákból. Ma- 
radgyanak magoknak a’ mint kerefik , úgy ta- 
lállyák : az eő különös vétkek , ’s vefzedelmek 

né- 
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nekünk nem árthatnak ; mert a’ mint a*  jutalom 3 
úgy a’ büntetés , el - nem válik a’ Személytől.

A' többit ha úgy tetfzik, bízzuk hol
napra.



Ugyan azon Materiárúl

HAza érkezvén EÍeutherius, nagy búban és 
gondban merúle a1 tegnapi dijcarfiis miatt. 
A1 furdaló kis biró a’ lelki-isméret haragos 

pőrben fzálla véle , eleibe veté bűneinek Laiítro- 
mát, és kemény fzám-adásra kífzti vala. A’ jám
bor mind eddig el-fzenderedvén lelke dolgában, 
még hírét feni hallotta, melly fájdalmas légyen , 
mikor embert bélül tsípi a1 gonofz , és fzive gyö
kerét rágják az el-kővetett fertelmefségek. Lelke 
febeivel femmit-fem gondola , keferves panafzira 
nem figyelmezett, sőt mind addig kínzotta, Js 
fojtogatta, hogy már fe a’ gonofztúl irtózását, fe 
a’ j óra-való vágyódását nem meré ki-nyilatkoztatni, 
’s mutatni, mintha benne fém lakott volna , ha
nem Indiában bujdosna.

Kihez képeit nem tudá, mire vélni hirtelen tá
madott gyötrelmeit, és lelke fzorongatáíit. Elein*

ten 
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ten Eufebiuft vévé gyanúban, mintha valami bű
bájos ördőngöfséggelmeg-kerúlte volna , és már 
Theologusok&t kúlde, hogy vélek tanátskoznék az 
Exorcismus iránti, imigyen okoskodván magával: 
vallyon miért nem lehet olly ördögöt ízólitani 
pokolbúi, melly a-1 félelemmel kínozzon, hol-ott 
némelly mafzlagos italokkal olly ördögöt támafzt- 
hatunk, á’ melly éjjel nappal, fzerelemmel gyö
törjön. Azután meg-tőrlé homlokát , ’s éfzbe 
vévé, hogy tudatlan ördög volna azon, a’ melly 
embernek lelkét jóra ébrefztené, ’s údvefséges fé
lelemmel rettegtethé.

Azon-kőzben jól-lehet Eleutherius jó efzére 
tere, mindazcn-által akaratija nem akara lágyúb 
ni. Ez a-* Patentla vagy lelki-erő , tudni-illik az 
akarat magában vak : a’ jó , és gonofz kozott 
nem tud kúlőmbséget tenni, de még-is gyakorta 
negédefen meg - kivánnya az Uraságot , és paran- 
tsol; hol-ott az okofság-óotg^^ és faját juífa volna 
a’ gubermum. A? gonofz indúlatok, és vágyódó*  
fok hozzá barátkoznak az akarathoz, és mind ad
dig kífztik, a’ mig réfzekre bjrják. Ettúl fzárma- 
zik, hogy nem ritkán előttünk vagyon a’ jó, és 
még-is a’ rofzfean kapunk.

S 3 Eleu-
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Eleutheriuft ízóllatlan gyermekségétül fogva 

tofzfzúl nevelték , fel-ferdtiltt iffiúságában-is meg
kezdő kóftolni a’ feslett fzabad életnek lépes-mézét, 
rázta a'fejét mind annyifzor, valahányfzor az úd- 
vefség, az igaz Hit, az Ifteni jelentéfek dolgát 
emlegették: tselédit hogy a*  tifztes bőtsűletes er- 
kóltsőkhőz alkalmaztatta volna , éppen nem.... 
Akár mit hozott vólna-elő a1 józan értelem 3 és 
okofság, mindgyárt a*  gonofzfzal már tzimborás 
akarat ellenek támada, ide felé rángatá Eleutheriuft,, 
’s erőn erővel el-hiteté véle, hogy vagy nem úgy 
vagyon, vagy leg-aláb’ rofz a*  fzándék 3 a’ mint 
moft-is rajta tőrténe. Nyilván láttya vala, hogy 
helyefen befzél Eufebius, és győzhetetlen igazsá
gokat hoz-elö,de még-is a’ Nem akarom Eleuthe- 
riusban nem a’ nyomos okoknak tulajdonira, hogy 
nem bírhata vélek, hanem annak, hogy maga nem 
ízokott az efféle hartzolásra.

Imigyen tsalogattya, ’s bíztattya vala magát 
Eleutherius még egy darabig a’ gonofzra; mind
azonáltal tántorogván , nyúghatatlankodván , ’s 
búsúlván, azonkőzben valami erőt és bátorságot 
vévén a’ lelki-isméret benne , panafzra ’s pörleke
désre fakada. Eleutherius ellenben hogy le-tsílla- 
pitaná> vagy-is inkáb1 ujjab’ ki-adna rajta; más be-

Izéd- 
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izédre igyekezeEufebiuíTal: de már nem bízván ere
jéhez, ’s ügyéhez, kettőt válafzta jó-akaróibúl, 
egy Prókátort, és egy más Udvari Embert. ~ Efze 
elég vala mind a’ kettőnek, bátorsága nem kúlőm- 
ben, kivált-képpen mikor az Ifteni félelem, ’s áhé- 
tatofság ellen kell támadni. Kihez képeft jól el
intézvén dolgát Eleutherius , derék ki-menetelét 
várta: minthogy Prókátor Uram jól forgatá nyel
vét , az Udvarnok peniglen a’ kardot, amannak 
botskor-bór-ortzája nem könnyen pirúla, ennek pe
niglen nyárfatskája ritkán hibáza.

Más nap reggel hivatalos vala Eufebius Eleuthe- í 
fiúshoz kőz-befzédre , kihez képeft Neanderrel 
kezdett difcursus'^x. továbbra halafztá. Ajánláíá 
fzerént azért meg-jelene Eleutheriustíál , de tsak 
magát az Afzfzonyt találá otthon, a’ melly annak 
rendi , ’s módgya fzerént fzépen fogadá, ’s ma^ 
rafztá, a’ míg Ura meg-térne.

Ez az Afzízonyság, Londrai egy igen maga 
kedve-kereső Dáma vala, raggéi jó darabig a’fede-*  
les-ágyban a’pelyhék között nyújtózott: ezt meg
unván, a’ tűkor eleibe méné , ’s véle tanátskoza 
egéfz délig. Eftve felé vagy udvaroltatta magát 
az Uri-Vendégekkel, vagy hintóba úle máfok ud
varlására: az eő fzándéki foha nem jártak egy 

nyom
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nyomban az okofsággal; nyelve peniglen mind efze 
híre nélkül pörgött. In fitmma : jegyben lépvén 
a’ Világgal , gondolatit tsak a’ föld fzínén jártatta; 
a’ jelen-valókra fúggefztette tellyes elméjét, a7 jő- 
vendőbéliekkel egy tseppet fém gondolt.

Egynéhány elöl-járó tzerimoniák után, így
kezdi vala a7 befzédet Eufebiuífal : Uram! ha fza- 
bad tudnom, mi történt tegnap Uramon ? nála
tok hadta minden jó kedvét, teám nem vethet, 
jó darabig femmi tv, nem ‘volt kazlunk: nem remén- 
leném, hogy eret vágtatok volna!

Eufebius. Távúi légyen jó Afzfzonyom! az 
én kardom tsendefen nyúgfzik hüvelyében , a*  
minthogy el - is múlt már nálam a7 verekedésnek 
ideje.

Dáma. Nyilván tehát vérét vettétek erfzé- 
nyének ? ezt nem örömeit láttyák fokán , sót , is
mérek bennek, a7 kik job1 kedvel vefztenének hét 
latot a7 piros vérbúl, hogy-fem egy latot az ezúft- 
búl. Es hogy ki-mondgyatn : az én Tárfom olly 
terméfzetu: jókedve, Js pénze nem mefzfze jár
nak egymáftúl.

Eufeb'ws. Afzfzonyom! befzéddel múlattuk a9 
del’yefti órákat, nem játékkal; úgy vélem, attúl 
komorodott - meg, hogy nem mehettünk alkura 

né- 
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némelly pim$um<&. iránt , a’ mellyek a’ kérdésben 
vaiának.

Dáma. Ritkaság, meg-vallom, mert mi ma
gunk kőztt éjjel nappal eleget befzélgetűnk, és pe
dig vélte, vagy foha fém egyezhetünk-meg ; ha
nem mint a’ két-fejű fas-madár két felé tartunk, 
ki-ki maga vélekedésével; mindazon-által még ed
dig femmi epét nem találtam benne; fzeléd mint a’ 
házi-galamb: kedvét nem vefzti, engedelmes, uj- 
jaimon forgathatom mint gyűrűmet. Kétség kí
vül azért fzeges befzédekkel portáztatok egymásra, 
és fzeretném tudni, mi háboríthatta-fel.

Eafebius. Arról vala a’ befzéd-kérdés köz
tünk ; tartozik-é a’ Nemes-Rend a’ 'zwZzwsal, és 
jóságos tselekedettel? nevezet fzerént pedig ama3 
parantsolattal: EJtote perfetfi, tekélletefek legye
tek? Eö kegyelme azt mondgya vala, hogy nem, 
és nehefztele reám, hogy ki-támadtam az Éván- 
gyéliomnak oltalmára.

Dáma. En nem avatom magamat a*  férjfiák 
dolgában; ám eök láfsák, mire kőtelefek. Ha
nem azt mondom, hogy az Iften az efféle, nehéz 
parantsolatokkal ingyen fém intéz a’ Dámákra ; 
mert tudni-való , hogy a’ mi complexionk tsupa 
gyengeség, nem termet tfigára, kínra. Mi örő-

T meft 
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meft kényünk kedvére éllyuk életűnket. Az a- 
rany-érdemu-fzabadság a’ mi ízerelmes kíntsúnk, 
ellenben a1 leg-kiífeb’ erőfzak-is esküdet ellensé
günk. ... Még a" nevét-is gyűlölőm a1 Parantso- 
latoknak, ’s mihelyt a’Törvényt emlegetik, már 
győzhetetlen kísértetek intselkednek fzivem kórul, 
hogy valami úttal meg-fzegheíTem. Látván azért 
sl bőlts Iften gyarló pitóin erőnket , és egy fzó- 
val, hogy nem vagyunk arra valók , talán nem 
akarta nyakunkba vetni a1 parantsolatoknak terhét.

Eufebius. Nem tudom , vétek-é véle , vagy 
nem, ha azt gondolom: hogy az Afzfzony-is hol
ta után fok felé fzándékozik, és réfzes kíván len
ni más Világon az Iftennek ditsőségében, a1 mint 
e1 Világon gyönyörködik az eő fzép alkotmá
nyiban. ,

Dáma, Igen - is tartom közömet hozzá , 
hogy mind ezen, mind a1 más Világon boldogul 
légyen dolgom. El-fe hitellé az Ur magával, hogy 
Japoniában fogantattam ; tudom , hogy vagyon 
Iftenem, és az eő fzíne látását óhajtya lelkem!

Eufebius. Nínts már kétségem benne tsak 
az, hogy eme’ mindenbúi ki-óldott aranyiétdemú 
fzabadság mellett, illy kényes gyengeséggel nehéz 
odajutni. Vallyon mint talállyuk-fel az Iftent, 

ha



EMBER. 147

ha nem kerefsűk ? mint megyünk ki-múláfunk után 
a’ Hívek ditsőségében, ha tellyes életünknek ren
diben, a’Hívek úttyára, a’ jóságos tselekedetek- 
nek ősvényére nem akartunk lépni? A’ mi Szerel
mes 'Údvezítőnk el - hitet bennünket , hogy a1 
Mehnyorfzágnak orfzágos úttya fi^oros, h darabos'. 
vagy de talán az Afzfzonyom másra, ’s jobra ta- 
láltt , és bé-hunyván fzemeit, hat lovas hintóval 
igyekezik Londrából a’ Mennyei Jerusálembe.

Dáma. Miért nem kengyel-futókkal, és tár- 
fzekerekkel? Tudhatfza bőtsúletes Vendég ’ hogy 
én az eő fzent akarattyát a1 Bibliában kerefem, és 
jelen-létét a1 Templomban.

Eufebius. Kereíi-é az Afzíkony erkőltlivel , 
és tselekedetiben-is ? Mert bátor untig forgaffuk a’ 
Bibliát 3. azzal nem údvezúlunk. Tsak el-hittem 
azt-is, hogy fokán jajt mondanak a’ pokolban, a1 
kiknek néha Vasárnap efzekben jutott, hogy a’ 
Templom-felé mennének.... Halhatta Afzfzony- 
ságod gyakrabban , hogy fok afféle gondolatok 
fordúlnak-meg fzivunkeh , ’s tselekedetek kezűn
kön , a’ mellyek magokban fe jók, fe gonofzak; 
mindazon-által érdemefekké válnak a1 jó fzándékkal 
akkor j mikor tudni-illik vélek tetfzeteskedni aka
runk az liléiméi, és az eő tifztefségére fel-lzen- 

T 2, tel-
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tellyuk... Hadd talállyak annyi grátiát az Afz- 
fzonynál x ‘hogy módgyát , rendit láthaífam maga 
ebbéli reggeli fel-ajánlásának , és Iftenes érdemes 
jó fzándékinak.

Dáma. Még eddig nem érkezett kedvem a' 
gyónásra, nem-is egy könnyen adom nyakamat az 
efféle iga alá. Ama’ nem tudom fel-aj ánlá/fal ér- 
demeskedö tselekedetekhez , hafonló - képpen fe 
fzándékom , fe közöm. Ki ne tsudálná pedig , 
hogy az Ur fzivem fenekére akar látni, és lelkem 
titkain visgálódni,

Eufebius. Tőb’ kívántatik , és más hely a’ 
gyónáshoz. A' lelki Atyák dolga , nem hivata
lom. De bátor vólna-is; inkáb’ vefződném a’ fe
ne orofzlányokkal, hogy-fem az efféle 'válogatott 
/mentséggel. Azonban helye nem lévén fzép kéré- 
femnek, láífuk , mint aránzhatom magam a’ dol
got, ha nem ellenzi az Afzfzony.

Dáma. Szabad az Ur véle 3 ha nem fzánnya 
faradságát.

Eufebius. Úgy tetfzik azért, e’ lehet máfla 
egy valamely Londrai Dáma reggeli fzép ahétatof- 
ságának : En Uram ! ’s én Iftenem I Te tudod , 
hogy fzeretlek: ne vétsek moft egyfzer véle , ha 
a5 Világnak Szentelem mái napi minden tselekede*  

te*  



EMBER. 142

temet; mert meg kivánnya. Fogadom, hogy lég- 
kiffeb’ imádsággal fém búfitom az egeket. Tellyes 
gondom az léfzen , hogy valami gond miatt ne 
fájjon fzivem. Vontt-aranyban takar ódzom fői
dig. Kihtseket-érö gyöngyökkel terhelem nyaka
mat, ’s kövekkel ujjaimat: akár mire juífanak fze
relmes magzatim: bátor vasban verjék-is Uramat, 
hogy pompámról adózzon. Tetetett afztalom fem- 
mi héával nem léfzen, tsak el-ne hadgyön ag: ap^ 
petitus. K kényes falatok aprétásában ha lehet , 
az elégnél-is továb’ igyekezem. Ebéd után vagy 
fzoros léfzen házam a’ vendéggel, vagy máfok lá
togatására megyek. Az Úri tárfaságot tartani fo
gom nyájas befzéddel, és ha kedvem érkezik, al
kalmas kárával-is a’ féméremnek, és felebaráti fze- 
retetnek. Eftve felé fzokáföm fzerént frifs fzellő- 
vel legyeztetem magamat, hogy kőnnyeb’ teftel 
meheífek a1 tántzra, és comsediákra : hol-ott ked
vemet találly a, a1 kikerefi, ’s meg-érdemli. Nem 
tiltom ízivemet azoktól, a’ kik az én ritka 'üirtusi- 
mat tekéntetbe véfzik , és módgyával magafztal- 
íyák. Mind ezeket én Iftenem! igaz fzivem fzán- 
déka fzerént, néked bé-mútatom, &c.&c.

Eufebius, Ha úgy vagyon, meg-vallom, ege
ket hafogató imádságra tettunk ízért, mellynek

T 5 olly
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olly jó hafznát vehettyuk, mint Cain az eő áldo
zatijának , átkot véletlen halált, kárhozatot... 
Hogy peniglen ez légyen fzakaíztott képe tegnapi 
’s tegnap-előtti maga fel - ajánlásának, azon maga 
titkos fzive-járáíihoz képeit lég kőzzeleb’ tudhattya 
az Afzfzbny. A’ kornyék útfzák, és fzomfzéd 
paloták úgy tsendulnek felőle, hogy derekafan ké
reti pár álló nyofzolyájában, nem tudott el-válni a’ 
tűkőrtúl, femmi fém maradott hátra a’ pipeske- 
désben , nem kéméllette a’ kényes tsemegéket: 
telhetetlen vala a’ tántzban, a’ mufikában , a’ já
tékban. Hangos nevetéffel, zajos trétséléffel töl
teti alkalmas órákat. Horgáfzott, haláfzott un
tig mindenféle hívságban. Es £ fzeméremtúl-é , 
vagy mitúl) nagy ortza pirúláffal, és fzertelen fel- 
hevuiéífel téré haza némely fzivéhez gyökeredzett 
kedvefitúl. Többet nem mondok ; hanem a’ ki 
így kerefi az Iftent } foha napján talállya-fel: a’ ki 
így igyekezik a tfillagok közzé, méllyen süllyed.

Dáma, Többet nem mondok ? fzinte eleget 
i mondái Uri-Vendég! és noha talán más válafzt ér

demiénél , elégedgyél-meg azzal : Tégy róla y ha 
bánod.

Eufeblus. Ejthetünk illyeneket.. Hanem_s 
vette-é Nagyságod Szent Pál ApóitólHeveiét ? azt 

írja:
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írja: A^ mellj Afijzonj ál gjonjoruségek után láz*  
zadott 3 hótt-jzámban vágjon. Az-zz. külső lát- 
fzattya fzerént ugyan jár, ’s kei; de vólta-képpen 
nem él > minthogy nem éllefzti belül a1 Szent Lé
leknek malafztya; következendő-képpen őrőkőfe 
nem léfzen a’ mennyei ditsőségnek.

Dáma. Meg esnék benne , ha én elevenen 
élvén, már meg-hóltam volna. De tudom , mire 
értsem: mondhadfza azért fogadatlan jó lelki gond*  
vifelom! nem őltőzhetúnk-é mi Uri- Afzfzonyok 
pontzion-fzínben , vagy tengeri-zöldben , a1 nél
kül, hogy valami fzeplő meg-ne élte az ártatlanság
nak tifzta fejér köntösét ? Ifzonyú kínokra hur- 
tzolnak-é azért bennünket, hogy meg jelentünk a*  
játékos Theatrumokon?. Éhen fzomjan fizetúnk-é 
mind őrőkkén , hogy kedvünk fzerént találtunk 
ebédleni ? nem bóldogúlhatunk-é más Világon, ha 
ebben kerefztre nem fefzittyúk teltünket ?

Eufebius. Méltó hallani fzavait Üdvözítőnk
nek ebben a’ dologban : Jaj, úgj mond, a' gaz
dagoknak ! jaj azoknak , á kik gjónjórkódve 
töltik> kólthk napokat ! jaj még azoknak-is > £ 
kik nevetnek l Az Afzfzony kintsekkel bír: drá
ga ételek kőztt kényeskedik: tsúfra tréfa-nevetésre 
úti felebaráttyában még a' jót-is: dolog azért, ha 

rajta .
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rajta nem fog fzáradni Údvezítőnknek átka; mert 
más Világon nem fogadgyák Ábrahám kebelében 
azokat, a1 kik ebben a’ Dús-gazdaggal mind a1 há
rom jajjal béllyegefek.

Dáma, Tsak mérgedből hordod reánk a1 Bi
bliát : mi nem mind azon Lázár bírja a1 Mennyek- 
nek-Orfzágát... Akár kire tellyék azért a’ súrú 
jaj, én azt merem mondani, hogy még Nagy-Pén
teken fém bún ebben az Orfzágban bÓtsúletes já
tékra menni : egyetskét kerülni a1 tántzban : frifs 
köntösben járni: Úri módon lakni: és némely alkal- 
matofságban el-mofolyodni.

Eufebius. Magán ugyan, ha más gonofzfzal 
nem közös, egyike fém bún: mindazon-által egy 
tsomóban vévén, fele fém ártatlanság.... Mi nem 
fzabad minékúnk Kerefztyéneknek tsak kedvünk 
fzerént illyen mire élni a’ Világot, a' gyönyörű
ségekben olvadozni, tellyes életúnket puhán mú
latni, henyéléífel vefztégleni, údvefségúnk dolgát 
félre tenni, az Iftennel , ’s Iftenes jóságokkal in
gyen fém aggódni.. Mire mutat az írás , mikor 
azt mondgya: hogy magunkat meg-tagadgyuk: tár
junk: faen'vedgyu.nk : sőt gyvd&llyvik lelkünket ?' .. 
Vagy talán mind azon ^/Zá-betúk, és vak-tzifrák 
ezek az Evangyéliomban ? femmi-képpen, ’s egyál- 

tal- 
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tallyában nem-kedves Afzfzonyom! hanem údvef- 
séges fzúkséges ébrefztéfek. Nem azért ment 

jegyben az Iftennek fzerelmes Szent Fia az emberi 
terméfzettel , hogy mi a’ Világgal meg - ölelkez
zünk... Nem azért fanyargatta magát hofzfzú 
böjtéi a’ pufztán, hogy mi egyre tobzódgyunk.... 
Nem azért fzenvedte a1 gyalázatos mezítelenséget , 
hogy mi a1 kevélység efzközivel puffadozzunk... 
Nem azért hurtzóltatott gyalog, és mezét-láb a1 
’Sidó Sinagogának Naggyaihoz fzám-adásra, hogy 
mi tsergö, tsattogó hintókkal járjunk a’ pafzitárúl 
a’ comaediákra. Nem azért némúlt-meg a’ kegyet
len hóhérok kezei , és a1 kínoknak kefervei kö
zött , hogy a’ mi hahotánkkal , tomboláfunkkal 
zengjenek, rengjenek Palotáink.

Nevezet fzerént a1 mi a"1 Cojn^diat illeti, ha 
mikor erköltsre tanít, és tsendefen jár; nem tilal
mas. Mindazon-által egy végben három-fzázat 
hallani , a’hol a1 fzem-is akad tsúnyára , a1 fúl-is 
hall luftoft; írtóztató botránkoztatás. Ki fok hi- 
mes trágyás igékkel múlat a1 theMrumok<ya Q leg- 
aláb’ Angliában} az Aifoeismits, és ezer más go- 

hogy el-végre valamitskét tseppentheífen Szi
vünkbe mérgébúl I Ofztán a1 fzoros úléfek , állá- 
fok, az óldalló fzem-intéfek , udvari moíblygáfok, 
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fzerelmes hizelkedéfek kőztt kivűl, belül fzűzen 
maradni, vajki nagy dolog!

A’ Mufikárkl^ a’ Tanfarúl azt mondom : va
lami fzép nótára meg-erefzteni gyenge fzavát únal- 
miban , vagy mikor tellyes karral fel - zendűl a*  
Mufika-fzer, eleibe ülni; egy két Frantzia Menuet- 
tel, avagy palotás-tántzal ki tenni magáért , még 
nem bűn: de amabban mind tsak a’ Venus fattyát 
emlegetni, ’s maga fzerelmében tűzet rakni fzive 
alá, vagy peniglen a’ tántzikát ártalmas tekéntet- 
tel kőzleni, ’s forró meleg tsókokkal végezni, bez
zeg bűn!

A’ tifztes botsúletes ruhát elő-venni a’ fzegrűl, 
a’ fzínt néha változtatni, hafonló - képpen tellyes 
illendőség. De módot benne nem találni , ezer
féle képpen vifzfzálni haját , fefteni ortzáját, a’ 
búbok vitorláit, ’s tíipkés kéfzűletit délig cl-nem 
végezni, páva-hofzfzan erefzteni a’ ruha-farkot, 
ki-űlő gőggel, fel-gomboltt ajakkal, refzkető láb
bal léptzelni; ha fókák kedvekért tselekefzfzűk , 
tavai kevélység volt. Ha tsak eggyért másért, 
el-hiteíTe magával, hogy ma-is Házaíság-árúlás.

Még e’ kevésre vigyázzon az Afzízony ! de 
úgy, hogy más fűién ki-ne röppentse. Tapafz- 
talván tudgyuk, hogy még a’ jóban nem gyengén

gyű-
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gyökeredzett Kerefztyén Bajnokok-is , a’ kik tal
pon virradnak, fzuntelen, és gondos figyelemmel 
vigyáznak magokra , keményen tartyák tetteket, 
kerülik az emberi tárfaságot, zabola alatt hordoz
zák vétkes indúlattyokat, femmit , femmit fém 
engednek a’ gonofzra ingerlő érzékenységeknek, 
mondám, ezek néha tsak ’s tsak alíglan . óltalmaz- 
hattyák magokat a’ buntúl: mint lefz tehát azok
nak a’ dolgok? a’ kik az ellenség táborában mel
lyen alufznak, eleikbe mennek a’ kísérteteknek, 
meg-barátkoznak a’ tsalárd Világgal, keretien kére
tik a’ gyönyörűséget, a’ fok étellel, ’s itallal néki 
túzesítik a’ gonofz vágyódáfokat , henyéléífel, 
vefztéglő hivalkodáífal helyt , Js okot adnak az 
ördögnek az citromra. Egy fzóvál: a’ leg-vefze- 
delmefeb1 próbákra ki-fzánnyák magokat Imádság, 
AlázatéfsJg.^ Ifteni félelem 3 és minden más egyéb 
Údvefséges oltalom nélkül.

Dáma. Minthogy már mindenbúi ki-forgatfz 
bennünket; tiltod a’ nyájas tárfaságot: pad alá 
hányod a’ tzifrát: ehemeled az afztalokat: le-hor- 
dod a1 játékos házakat : ketté fzakafztod a1 páros 
tántzot: éj -félkor ki-verfz az ágybúi: morgolódol 
a’ tettünket nyugtató pihenés ellen; leg-aláb1 adgy 
munkát kezünkre : hoz lent , kendert , pergő

U z rok-
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rokkát... Felelek, hogy 24. óra alatt egy Dá
mát fém találfz Londrában^ egyúl eggyik mind ki- 
bútsúzik, és addig bújdofik, a1 mig két fzeme lát.

Eufebius. Iften ne adgya ! tsak a’ Városban 
maradgyon az Afzfzony! othonos lakáflal fém tos- 
dáfodik-meg. Kin vefzedelmes ízelek járnak, fel- 
kaphattyák, ’s el-tova ragadhattyák. Tőlem ne 
féllyen: nem fzándékom, hogy Nagyságos Afzfzo- 
nyomat a’ fonó-leányok közzé fzegödteíTem, hogy 
fzófzt rágjon , ’s orsóra fonalakat nyujtson_s>. 
Noha ugyan ( azon Éva unokája lévén ) reá-is 
maradott valami a’ Paraditsomi átokbúi: de még
is váltya valami kűlömbség a’ Dámát a’ munkára 
termett fzolgálótúl.... Azt kívánom egyedül, 
hogy igaz Dáma, és egyetemben igaz Kerefztyén 
Afzfzony*is  légyen, nem tsak ahoz , hanem éhez 
képeft-ís vifellye magát... A’ mit eddig rofzfzúl 
varrott, azt fel-kell fejteni: fzeretni , a’ mit ed
digien gyúlóltt> és gyűlölni, a’ mit fzeretett. Az 
Afztzony nagy baráttya vala a’ könnyít kedves 
életnek, és mindenfele hívságnak , ennek utánna 
ellensége légyen: gyengén nevelte , kényefen tar
totta, T tsak-nem bálványul imádta önnön maga 
teliét j hadgyon aláb’ benne , okos mértékkel 

nyúj- 
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nyújtogaffon néki hol-mi fzűkségrc nem zabálásra 
valót; továb’ fzolgál, ’s kevefebbet kátzérkodik. 
Maga udvarát fzedgye, vegye jó rendben: érteké
nél, ’s érdeménél fellyeb’ ne héjazzon: fzerezzen, 
ne tsak költsön ; takarjon , ne tsak ontson: El
végre fzerelmes gyermekit nevellye Ifteni félelem
re , tifztes bötsúletes erkőltsre , gyámolítsa - elő, 
*s erősítse a’jóban maga fzép példáival , a’ mint . 
egy Úri Afzfzonyt, ’s édes Anyát illeti.

E’ fzókra a’ Nagyságos Afzfzony nagyon kez- 
de neheztelni: de minthogy azon fzempillantásban 
reájok nyittya vala az ajtót Eleutherius, egyebet 
nem mondott, hanem mérgében fére lépe.... E- 
leutherius azon közben kezet fogván Eufebiuffal 
mentegetni kezdé vala magát, hogy fzavának nem 
felelhete-meg. Igazán meg-valván , hogy harmad 
magával kéfzüle ellene a’ minapi hartz dolgában; 
de az, hogy kellemes Tárfokra nem akadhatott.

Eufebius azt feleié : Uram ! hadgyunk békét 
az efféle verekedésnek: Igaz fzivem fzándéka fze- 
rént a’ mint leg-jobban tudtam, úgy befzéllettem 
a1 dologhoz; ha nem hifzed, vagy jó néven nem 
vefzed, nem tehetek ellene: ki-ki maga magának 
Ura marad.. Hol egynil , hol mástul még tar- 
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tott a’ befzéd koztok jó darabig : azután Eufe
bius bútsút vévén, maga házába tere. Más' nap

ra kelvén: Neander látogatására méné, ’s igy 
folytatá Első véle kezdett Befzédgyét.
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VL K ó Z»BE S Z É D.
.C-—

Eufebius oktattya Neandert rí fMarátun- 
kai néző Kotelefségekrnl.

’^T^Wfebius. Két-felé igazodik a’ Kérefztyén 
Embernek Hite - béli kőtelefsége : eggyik 

JL-i ága az Itteni.tekinti, mellyrul feliyeb’ már 
volt befzéd koztunk; a’ maiik felebarátunkra mu
tat. Errűl-is azért, ha úgy tetfzik, a’ mig tart 
az időben, mondgyunk valamitskét.

( i 3

VZereJfed felebarátodat mint tennen magadat^ az 
vagyon a1 törvényben , hol-ott el-hitctt egye

temben az Ur bennünket , hogy nints más bizo- 
nyofab’ jele az igaz Kerefztyén Embernek a1 fze~ 
retet, ’í eggyef égnél. Az első Hívek, mi régi 
jámbor Eleink , igen meg-tudták bőtsűlni ezt a1 
virtust, úgy éltének magok közt , mintha tsak 

egy 
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egy fziv , ’s egy lélek lett volna bentiek. A5 Po 
gátiyok nem győzték eőket tsudálkozáflál; és jól
lehet gyűlölték, üldözték Vállalókat, de még-is 
ditséuék a’ túró, fzenvedö, egymás hafznára ipar
kodó , igaz jó-akaratot köztök, meg-válván ’s 
bizonyítván, hogy tsak a’ Felséges lítennek hatal
mas titkos ereje édesíthette illy tsendes eggyet-ér- 
tő békeségre ezt a’ más kúlömben fok ellenkező 
terméfzetekbúl , és nemzetségekből-álló Népets- 
két. '

És pedig hogy az Ámor, proprius 3 tsak magá
ra tekéntő, ’s tulajdon hafznát leső fzeretet félre 
ne értené ezt az igét: felebarátom, mint a’ ’Sidó- 
kon meg -történt, a’ kik tsak rokonira, attyok- 
fiaira magok nemzetségekre magyarázták : Szerel
mes Meg - váltónk-elejét vévén , meg - parantsolá, 
hogy felebarátunknak tartsuk lenni az egéfz em
beri Nemzetséget , mind azokat, a’ kik Ádátn 
után emberi teliben öltöztek , akár hol legyenek 
fzéles e’ Világon , bátor némellyeknek befiia ülne- 
is fziveken. Kihez képeit femmi helynek mefz- 
fzesége ketté nem fzakafzthattya ezt az Illentul 
eredeti atyafiúságot , femmi időknek nyomos ré
gisége lé - nem oldhat ebbéli kötelefségúnkrul... 
Tovább: nem elég , hogy ennek az atyafiúságoS 
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fzeretetnek drága nevét nyelvünkén vifellyuk tzifra 
fzó pompával, udvari ajánláfokkal, hízelkedő fel- 
bíztatáífal; hanem fzukség , hogy tselekedettel, 
’s tettében-is meg-mutaífuk... Ki fokfzor a*  kote- 
les fz>olgálatom, ’s tőb’ afféle alatt gyilkos ízándé- 
kok forgattatnak! gyakorta mind azon lépes-méz
zel foly ajakunk, ’s mérget forral fzivúnk ! kezet 
fogunk , tsókot ragafztunk egy más homlokára 5 
penig ha lehetne, fzivét rágnánk a’ jámbornak, és 
vérében ferefztenénk fegyverünket!

A’ Kerefztyéni fzeretet iránt két-rendbéli pa- 
rantsolatokat találunk : affivmati'va & nega- 

fává , hagyomány ’s tilalom-képpen. Ezek ke
ményen tíltyák, hogy femmi tsalárdsággal meg-ne 
kerúllyúk , ártalmafan ellene ne tőrekedgyunk , 
egy fzóval: hogy femmi úttal fe vétsünk felebará
tunknak: amazok meg-kivánnyák, hogy fzomfzéd 
atyánkfia ügyit önnön fzúkségéhez képeft, a’ mint 
engedi a’ mi erőnk, az idő , ’s alkalmatofság, 
elő-gyámolítsuk.
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EBbűl nyilván, ki-tetfzik, hogy nem fzabad fele
barátunknak bőtsületiben kapnunk , eőtet 

ízem közt, vagy hát megett gyaláznunk. A’ re- 
putatio és jó név olly kints , mellyet egy okos 
ember fok tonna aranyért nem adna. A’ kinek 
ditséretefen, ’s jóbúi fen-forog híre, bátor tárhá
zakkal ne bírjon-is , boldog ember ! bátran íze- 
mekbe nézhet a’ gazdagoknak , melléjek ülhet a5 
fzerentse-kedvefinek , mutathattya magát a’ Világ 
előtt, ízorúltt ügyében , ’s némelly kefervében 
nints vígafztalás nélkül.. Ha melly kereskedő 
embernek meg-feneklett tengeren gályája, ’s min
dene oda vefzett; tsak maga jó Hitellel ’s Credit
tel úfzkálhaflbn partra, laflan-laífan le-omlott íze- 
rentséjét megint fel-építheti; ellenben ha a’ Kal
márnak értekével együtt Hitéle-is a’ vízben me- 
rültt, vagy más Úri Személynek gonofz híre tá
mad, hogy többet ne mondgyunk, Világ nyomo
rékja mind a' kettő.

Ezt a’ magános ajándékot, és különös áldo- 
máft, tudni-illik a1 Botsvdetet > a’ jó Iften fejen
ként úgy ofztotta reánk, hogy fe költsön, fe zá
log, fe ajándék névvel tőlünk el-ne fzakadhafíbn.

Sen-
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Senki a’ magáét aJ máséval meg-nem tserélheti,, Se 
a1 másét magának nem tulaj doníthattya , akár 
melly erőszakkal. Ha azért adóíbd vagyok Nean
der! törvénnyel meg-kereshetSz^ ha kártékony em
bered , pőrben foghatfz , károdat kárommal Sza
bad torlanod , de jó híremnek 's bőtsúletemnek 
hadgy^eket?

Egek Ura! te kilátod és túród , Téged hívlak 
bizonyságul, mint nem duhÓsködnek egymás el
len a’ Világnak fiai! mint nem rútalmazzák , be- 
ftelenítik, gyalázzák magokat! mint nem keverik 
Fő ’s alatson Embereknek bőtsúletit! mintha a- 
ma’ keServes munkánknak késón-éró gyúmóltse a’ 

jo-hír tsak bitang , vagy-is inkább ura-hagyott jó- 
fzág volna, és per módúm primt In'vaforis , a’ ki 
elöb" éri, az parantsolhatna véle.

Az ember - izóllás egy általlyában már módi- 
Szokás. Az az: ártalmas Salat a’ mi nyelvünk : 
nem nyúgSzik, hanem ide-is , amoda-is köszörül
vén magát, mérges harapásokat oSzt a’ conwersa~ 
Ziófban. Mefterséges tréfán kezdi, képes moSoly- 
gáflal közli 3 de tellyes fel-méSzárláfial végzi káros 
Szándékát. Dél-Színre hordogattya , dobra veri 
leg-titkofab’ vétkeit felebaráttyának: a’ parányi Szál
kát gerenda-nagyra neveli hamis beSzéddel. Kit

X 2 ki
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ki-tsapattat, kit akafztófára vitet, kit kerékbe 
töret azon egy difcarfus^X, hivatallya > ’s min
den törvényes hatalom nélkül, fok ártatlanoknak 
firalmas gyalázattyokra.

De hadgyuk reá befzédnek okáért, hogy mind 
fzent igaz, a’ mit felőlek hirdetnek, mi nem fza- 
bad azért minden petyegő fetsegő Iffiú-legénynek, 
vagy ez s amaz rakontzatlan nyelvű Afzfzonyka- 
nak útfzán piatzon árúlni , a’ mit máfok titkon, 
’s rejtek-kamarákban el-kővettek. Ha Iftennél el- 
vefzett bőtsúletek , még eddig fen- maradott az 
emberek előtt, fen-is kell maradni néki addiglan, 
a’ míg vagy magátúl ki-nem nyilatkozik a’ tétel, 
Vagy Biró eleibe nem mégyen. Ha vétettek , fzá- 
mot adnak róla, ne bofzfzontsuk , ne híresítsuk 
őket, ne terhellyúk ügyeket, hanem inkáb’’ kőte- 
lefségúnk fzerént fzánakodgyunk rajtok, ’s engefz- 
tellyúk az Urat érettek.

Tréfábúl hozám-elő (azt tnondgya egyik} de 
úgy tetfzik, a’ mint tréfábúl nem fzabad embert 
ölni, úgy nem fzabad tététől fogva talpig le-gya- 
lázni, hogy egy tsepp bőtsúlet fe maradgyon raj
ta. Atyámfia! fovány tréfa volna az , mikor egy 
fzemérmetes ártatlan ízuzetskét a’ faégyen-ofalop- 
ho%> tsatlanál,,.. Ha-ugyan tsak ki-törik belőled 

a’ 
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a1 tréfa; magad költségével légyen-meg , és nem 
más kifebségével. Azomban ezt-is ved-éfzre, 
hogy a’ mértékletlen, ’s helytelen tréfa sűltt-bo- 
lond efztelenség.

Mikor ellenségem ( azt mondgya a’ maiik) és 
nem tölthetem-ki kulőmben a’ boteteúmat. Ba
rátom ! ha ezt előre ki-vallottad volna , többre 
mehettél vólna-a’ befzédben kevefeb’ bűnnel: mert 
tudgyák mindnyájan, hogy ellenség kőztt, a’ két 
félnek Sziveként jár nyelve. Harag fzól belölök: 
ha ditsérik egymáft, gyanú, fér hozzá; ha gyaláz- 
zák, többre mondgyák... Magad okoSságára bí
zom , nem képtelen dolog-é , mikor te ott , a’ 
hol ofaue-víltek a jó sültek , és kerékben jár az 
ember Szóllás , meg-kívánod,. hogy titokban ma
radgyon a’ te befzéded, és ellenben nem tsak nem 
titkolod magad, hanem minden tsúnyaságit fel-fe- 
ded Szomszédodnak , új tsalárdsággal forgatván a’ 
gonoízságot; hogy azeöfebe-is, te búned-is ne- 
vekedgyen.

Ha merjük tudni: miért ellenséged ? mert ta
lán job1 náladnál, vigyáz magára, el-tudgya ke
rülni gonoíz praktikáidat, mindenütt Szemedben 
mer nézni? Azért Szegezed jó távulrúl a’ pattan-

X 3 tyift- 
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tyukat ellene, es tsak a1 kementze alól kampolod; 
nem fzemélly ével, hanem hitével vagdalkozol meg.

Továb’ ámbár eskűtt ellenség légyen-is, te az
zal nem lettél Tőrökké ’s Pogánnyá, rajtad még a’ 
kerefztség , tartozol még ama’ parantsolattal, 
hogy: ha te előb’ vétette!, meg-kövefled: ha eő , 
meg botsás haragoíbdnak. Az eő előbbi vagy u- 
tóbbi vétke a’ te vétkeddel tsak fzaporodik nem 
igazul. A3 bofzú-állás egy általlyában caufa ma
jor i az Iftent magát illeti. Eő utánna , ’s az eő 
tőrvénnyei fzerint fzabad embernek eligazítani pő
rét, nem maga kénnyé rándulásához képeit.

Édes Neanderem! magunkra tekintsünk , ke- 
belunkben-is találunk pirongatásra valót eleget. 
Szabadok vagyunk véle , hogy magunkat pőrben 
fzállyunk, ’s rajtunk töltsük bofzfzunkat. Had- 
gyunk békét máfoknak , nem illik a3 kerefztyén 
emberhez , hogy mint a’ fzemtelen légy lefle , 
meg effe, faggafzfza febeit felebaráttyának... Za
bolázzuk meg érődén nyelvünket, mint hogy íikos 
egy darab. A’ terméfzet nem rakogatta meg 
tsontokkal, hogy könnyebben járjon. A’ go- 
nofzságnak nints forgottab’ prókátora nálánák 
Egy fondorló iffjatska úgy meg indithattya, a3 kőT 
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gégbeh, hogy akár mely meg érett okófság, és 
Iftentúl tartó lelki isméret ne birkádon véle.

A1 többi kozott felette gyengén kel bánni a*  
Dámák bőtsűletivel, mert nemek ’s terméfzetek 
fzerint igen gyengék. A*  mint egy lehelléífel el- 
árullya magát a’ fefték fényes artzájakon, egy hir
telen hozzá-nyuláffal kezűnkben fzakad a’ Kriftál 
üveg, úgy ezeknek minden lég kiífeb ige meg árt. 
Sött a’ nyelvek febeibűl nem tudnak ki-gyógyúlni, 
mintha mind azon Oát^z/^j-harapáfok vólnánok, 
mellyekrűl azt olvaffuk: quod dent'ibus lacerárunt 3 , 
non fanatur ; ha mit marnak, nem gyógyúl. Egy 
ártatlan tréfa, egy játékbúi röppentett fzó , egy 
tsendes képes kérdés , bátor tellyes jámborsággal 
mondafsék, halálos nyavalyában fzokta ejteni jó 
híreket a’ Dámáknak.

Mire véllyűk már > mikor nem a’ magad féle, 
hanem ama1 fertelmes Urfiak egymásközt verfent 
mernek ditsekedni, ki, ’s hol gyalázot a’ párták
ban. Mikor távulrul hallám ezeket, a1 rettenetes 
meg-ijedésbűl egyebet nem tudék mondani , ha
nem az egekre fordítván fzemeimet , ezekre faka- 
dék: O ártatlanságnak gyönyörűséges tzimere pi
ruló fzemérem ! hová hattad ezeket a’ botskor-bőr 
artzákat? ha ezt nem általlyák , vallyon mikor 

törik 
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törik ki a’ fzégyen belőlek ? Vagy de talán vétet 
berniek a-1 terméfzet, ’s nyilván makra ’s maslékra 
akará alkotni, mikor ember lett belőlek, más kú- 
lőmbenvagy meg utálnák a’förtŐtt, vagy lég aláb*  
nem kérkednének véle.

Ide fzóra ti Világnak luftod: azokat a1 le-gyg- 
lázott pártáknál nyert diadalmokat igazán hirdeti- 
teké vagy költésképpen? ha igazán még az Asmo- 
deus ördög fém bír veletek, mert eő meg elégfzik 
a1 bűnnel; ti pedig ezer hizelkedéíTel, ’s ti tud- 
gyátok-mefterséggel addig oftromollyátok az ártat
lan fziveket, a’ mig tőrben esnek, az után a’ mos- 
datlan nyelvek eleibe vetitek, a’ kik-is fel kapván 
a1 két eluberetvával az uj-hirt, nagy darab földe
ket bé töltenek véle, mely fzépen járt légyen eme1 
NN. ’s ama1 NN. Kis-Afzfzony ’ latrok ha nem 
tudgyátok, dupla vétek ez, és azt jelenti, hogy 
nem udvezúltők. |ír

Ha pedig költés képpen hirdetitek , még an- 
nál-is ifzonynab’, nem-is találom mértékét ennek a’ 
bűnnek, mert a-1 fejfze - éle alatt látom a’ bunte- 
lent, és az égben kiáltó gonofz hohérkodik az ár
tatlanon.

Bizonyos vagyok benne, hogy ezek a’ kegyet
len kerelztyének, a1 kiknek, mint Mtridates Ki

rály-
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rálynak a’ méreg, úgy mindennapi eledelek a’ gya- 
lázkodás, kemény fzámot adnak róla az , Iftennek 
ítélő fzéke előtt. De azonban kívánatos dolog 
volna , ha Orfzágunknak naggyai-is okos rendel éllel 
elejét vennék ennek a1 förtelmes gonofznak... A’ 
tolvajokat jó magoífan fűggefztyűk , hogy távul 
légyenek pénzes erfzényűnktűl; mért nem bántyuk 
azokat , a’ kik bőtsűletűnkbűl ki-fofztanak ? a’ 
kik erőfzakot tettek teftén valamely bőtsűletes afz- 
fzonynak, azokat a’ kínos halálnak ölében vettyúk; 
mért fogadgyuk tehát jó ízű nevetéiTel amazokat, 
kik hírén nevén gázolnak? hol mikor a’ vétek na- 
gyob’, légyen lég aláb’ egyenlő a" büntetés! mért 
nem adunk valami atzélos zabolát a1 hir-hordó 
nyelvnek, a1 mint vas peretzet a’ kéznek ’s láb
nak ? vagy de talán azért, hogy nem fzokot tar
talékhoz, nem érdemes a1 büntetésre ? és mivel
hogy lég többet vét, lég méltób’ a’ botsánatra. 
En azt akarnám , hogy ezeket a’ mardozó fene 
beftiákot tűzzel vaífal kergetnénk mind addig, a3 
ínig ki-tifztulna az ártalmas nyelvek latorságábul 
Hazánk. De ki adgya ezt érnünk! eggyikrűl ma
iikra ragad a’ rűh , ezer közül alig válik kettő, 
kikről hullyon , jobbára a’ mint éltek, oly pok- 
loífan halnak meg. ;

Y Nean-
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Neander. Mint ’s hogy ? talán az Ember- 
feóllás oly égben kiáltó bőn, a’ mely fe ezen, fe 
más világon nem talál botsánatot ? hol-ott én a' 
töredelmes bánatnak oly hírét hallottam , hogy 
minden lelki febeinknek biztos bizonyos orvofa.

Eufebius. Való; a’ töredelmes bánat úgy 
fzólván minden-tehető ; meg engefzteli haragos 
Urunkat, irgalmafságra bírja könyörülő jó lite
riünket , mindazáltal tsak akkor volta képpen töre
delmes , fzivőnk gyökeréből fzármazik , és tellyes 
igaz bánat... ' Vallyon biztat-e téged a9 remény
ség Neander, hogy ezek a’ bőtsőlet után haló- 
vefző-emberek tulajdon költségekkel az az magok. 
le-gyalázásával meg adgyák előbbi fzép hírét ennek 
’s amannak, a’ kit hol mikor itt’ ’s amott’ meg 
motskoltak.

Neander. Mitsodát! nem téritbeteme’ én vifz- 
fza bőtsőletit egy valakinek a9 nélkül , hogy a’ 
magaménak kárát ne vallyam ? tefsék erről jó U- 
ramnak, világosb-értelmő válafzt adni, mert ho
mályos a’ mellyet vettem.

Eufebius. Ki magyarázom : a9 Rágalmazás , 
Igazság ellen való bőn; és azért a’ véttó fél, mind 
az Iftennek,mind a’ terméfzetnek törvénnyel fze
rint tartozik véle, hogy meg fordítsa kárát a’

vefz-
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vefztő-félnék ( non remittltur peccatum , donec re*  
JlituatuY ablatum) Éhez képeit a1 rágalmazó kőte
les arra, hogy meg ízerezze azon előbbi bőtsúle- 
tit fzomfzédgyának. Es minthogy a’ nyelv vétet, 
eő dolga, hogy róla tégyen 3 mert a1 bőtsúletnek 
febei azon efzkőzzel gyógyulnak , a’ mellyel sér
tődnek. . Erre nézve fzúkseges , hogy a’ búnős 
meg-ismérje vétkét, vallóit tégyen iránta, hogy 
vagy máfok után , vagy maga agyábul huzutta 
mind azokat, a’ mivel terhelte ’s gyalázta feleba- 
ráttyát, és ha ez nem elég , kéfz légyen mind 
ezeket igaz eskúvéflél meg erősíteni.

Neander. Szörnyű dolgokat forgatíz ! arra 
kinfzeritvén bennünket, hogy magunk magunkat 
hazuttollyuk, meg ijed ettúl a’ telt ’s vér, a’ ne
mes - kényefsékhez femmi úttal nem fér. Okvetet- 
len gonofzfzab az orvoísag a nyavalyanal 3 es na 
igazat tart oktatáfod, tsak el-hittem , hogy kön
nyebben mégyen a’ teve a’ tú-fokon által, fém 
hogy a" rágalmazó a’ mennyeknek orfzágába.

Eufebius. Tsendeflcbben, Neander , a’ lég 
kiífeb vétek nagyob gonofz a’ lég nagyob’ gyalá
zatnál ; és kőnnyeb’ itt éltünkben^ egy kevés artza 
pirulád fzenvedni , mintsem ott hóltunk után örök 
fzégyenben maradni.

Y 2 Nean~
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Neander. Uram , nem de nem fok vitéz em
ber kotzka forgattya ügyit, a’ tüzes lapdák ellené
ben ál mellyével, hogy bőtsúletet nyerjen, bátran 
Önti ontya vérét, ’s vígan le tefzi életét a’ két tá
bor fzeme láttára, hogy jó hir támadgjron felőle , 
sőtt néméllyek tsak nem a1 pokol ajtaját érdeklik, 
el-annyira kerülik a’ kiífebséget. Hidgyúk már el, 
ha hihettyuk, hogy eo kegyelmek le mondgyanak 
előbbi erkőltsökrűl, félre vefsék a5 bőtsulet dol
gát , bé öltözzenek eme1 képes fzelédségbe , pi
tyergő meg kővetélfel ’s térden ejtett könyőrgéíTel 
kérjenek botsánatot egy hitván Embertől: Es a*  
mit itt1 amott1 elléne-mondottak; utfzán, piartzon 
vifzfza - doboltafsák orfzágos gyalázattal.

Eufebius. N kérdés,jó Neander, nem arrul 
vagyon : meg tselekefzik-e ? hanem: tartoznak-e 
véle? Hogyha a1 mái praxis^ a1 moftani fel kapott 
gonofz fzokás fzabná mértékét kŐtelefségúnknek r 
vifzfza kellene érteni az Evangéliumot, és a1 mely 
jajt mondot Urunk az igazságtalanság , réfzegség, 
bujaság-ellen; igyenefen az igazság-, józanság-, tifz- 
taságra telne; mert ezeket reftelli a’ világ, amazo
kat uzton úzi, ’s gyakorollya. Ved azért efzre 
Neander, a1 fzokás reá tsalhat ugyan a1 bunre^ de 
ki-nem moshat belőle.

Tu-
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Tudom hogy a1 bőtsúletnek nőit me tangere 9 
az az hagy békét a’neve, drága áron fzerzik-meg, 
fzeretik és feltik fokán, fokán gyilkofsággal-is vé
delmezik : de talán fzinte azért meg kellene gon
dolnunk, hogy a’ mint mi fzámot tartunk reá, 
úgy máfok-is, a’mint mi-nékunk úgy máfoknak-is 
keferveífen faj a’ gyalázat. Adná az Iften , hogy 
a1 bőtsulet köztünk maga méltó érdemében ’s ép
korában maradna, egyik a*  maliknak ne véttene I 
mert ugyan-is bőtsös bőtsuletes nagy kints a’ bő- 
tsúlet. Mindazonáltal akár mely Bálvány légben 
kinek kinek faját bőtsúleti; fen marad, hogy tan- 
tozunk véle, hogy meg kővefsúk Atyánkfiát, ha 
rágalmaztuk... Ved jó néven tanátsomat ’s imi
gyen efzmélkedgyél: bőtsulet ide, bőtsulet oda, 
job’nékem egy kevefet pirulván , ’s felebarátom
nak eleget tévén az Iftennek kedvében maradnom, 
hogy-fem el-mulatván itt ideig való ’s ott őrökig 
tartó átka alatt kínlódnom. Hogyha azok á’ te 
duzmadtt nemeífeid eme’ kerefztyén alázátofságboz 
nem akarják magokat alkalmaztatni, tudván hogy 
údvefségekben forog a’ dolog ; oda valók , a’ hol 
bottal verik az éfzt az Emberben.

Továb’ mi kiífebség vagyon a’ meg követésben, 
ha a’ kerefztyén név nemes ditsőséges ? a’ ki a’

Y | íze- 
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fzerint tselekefzik , nem gyalázza magát. Mikor 
a’ hivatal érdemes bőtsúletes , annak gyakorláfa 
hafonlóképpen érdemes és bőtsúletes. Mit refz- 
ketúnk tehát az árnyéktól, mért Írja a’ mi képze- 
lésúnk oly rut feftékkel a’ dolgokat ?

En ha nem általiamra febefitenera bőtsúletít 
felebarátomnak 3 mit fzégyenlem gyógyítását ? a’ 
'vétekben vala a’ gyalázat, nem az abbut való ki- 
tifatuláiban. Az ördög túndérsége tselekefzi„ 
hogy vifzfza-láttyuk a’ dolgot. Helyén marad az
ért, hogy a’ meg követés, és a’ vifzfza-mondás 
bőtsúletes tselekedet, illeti az igaz kerefztyén em
bert, jele hogy tart fzámot údvefségére, és a’ mi 
töb’: hogy elkerülhetetlen kőtelefségúnk. A’ jó 
és gonofz ember kőzöt, nem abban vagyon a’ ku- 
lőmbség, mint bőtsúllik a’ virtuft; hanem abban , 
mint gyakorollyák. Bőtsúlli mind a1 kettő , de 
tsak a’ jó kő veti.

Neander. Tagadhatatlan, hogy a’ félénkség * 
és az Afzfzonyi ijedelmek nem férnek a*  Vitézlő*  
rendhez; ez a1 le-borulás peniglen, botsdnot-kérés, 
meg-ko'vetés ’s töb1 afféle, vagy derék félelem ma
gában, vagy minden bizonyosan annak jele , és 
így ugyan ts^k förtelmes képtelenség.

Eufe-
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Eufebius. Meg-ne tsalatkozzál; a9 tunya bá
tortalanság, és a’ félelem két dolog; amaz min
denkor vétek ’s képtelenség volt, ez pedig az u- 
tóbbik gyakran virtus. Mikor az okofság azt hoz
za magával, hogy valamitőltartsunk , akkor he- 
veíTen bátorkodni > bolondság. Meg lankodni 
erejében, ’s tellyefen el-hagyni magát, mikor fér
fiú erővel ki-fefelhetnénk a’ vefzedelemből > tunya 
reftség. Azokkal őftőkőt vonni ’s erőt próbálni, 
a*  kikkel nem bírunk, vakmerőség. Mi tsorbáját 
vallya vitézségének egy Uri-fzemély a’ miat, hogy 
pőrben nem mér fzálni az élő Iftennel, hogy fel 
hatalmas kezétől, hogy retteg büntető vefzfzejé- 
tul, és igy magában fzálván inkáb meg békéi ha
ragosával, vagy ád vagy kér botsánatot a’ bántó 
vagy bántódot féltül, ne talántán oda juífon, a’ 
hol aJ bánat és tőredelmeskedés már nem ődvefsé- 
ges. Neander édes Neanderem , ne kőveífed az
ért fe elméddel fe tselekedeteddel ezeket a’ nemte
len nemefeket, vefzedelmes tanátsal kínálnak, fok 
gonofzfzal férges letzkéjek mint erkőltsők , nints- 
is job renden efzek, hogy fém lelki isméretek.

Neander. Régen forgatom a’ gyanút iránta: 
nyilván egy érdemes tagja az Ur, annak a’ Tárfa- 
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ságnak Paris Városában, melynek Királyi rév-part 
a’ neve ?

Eufebius. Mi-nagy okokra nézve fefzegeted?
Neander. Mert azt hallottam az Uraimékrul, 

hogy felveram moralem profitentur : az erkőlts 
dolgában nehéz utakon járnak magok, mafokat-is 
kémélletlenűl tligáznak, mintha vagy meg fogyat- 
kozot volna , vagy már nem-is volna az Iftenben 
irgalmafság. A1 te tanitáíbd Uram fzinte ebbűi a’ 
forrásbul bugygyant; kemény, alkalmatlan, lélek- 
keferitö, lég aláb egy latot ha nem kettőt meg 
kiván a1 felebaráti fzeretetbűl: tekints feléje ’s bár 
nézd magad > mint légyen a’világ dolga: tapafztal- 
ni fogod> hogy az ember-faóllás nem valami gon
dolom forma képzelés , hanem fen-forgó tellyes 
fzokás, fel találod minden tárfaságban. Nélküle 
fovány volna a’ vendégek mulatáfa / eő ad fzóra 
valót, a’befzédnek ízt, ebrefzti, vidámittya az 
embereket. Láttam azokban a’ buzgókban-is leg- 
aláb1 eggyet vagy kettőt , a’ kik erőtlen meg kí
vánták , hogy mind azon gyapott-lágy fzókkal él- 
lynnk, fenkit meg ne sértsünk a’ befzédben , ma
ga magok mind annyifzor le-sütették fejeket, 
mikor fzerévaló 's ártatlan dolgokat emlegettenek 
a" kerékben. Ellenben elő kerülvén a1 monda

mon 
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monda , ez vagy amaz fzomfzédnak erkőltse ’s má- 
ga-vifeléfe ; eő kegyelmek nyelve febefebben pör
gőt a1 többieknél: izrűl izre, tagrul tagra, fzőr- 
fzál hafogatva, úgy fel tudták bontani, ’s apróra 
vagdalván, megint uj-gyalázó nyelvre bízni, mint
ha fzántfzándékkal tanultának volna hozzá. Es 
pedig eő kegyelmek reményük udvefségeket minden 
vifzfza tzáfolás és botsánat kérés nélkül. _ fűm- 
ma : állyon elő a' ki ebben vagy nem vétet, vagy 
ha vétet, fieflen a1 meg-kővetésre. Sőtt az An
gliai-hiten lévő Papi-rend, még a’ halálra vált be- 
tegeknek-is, a1 meg követéit nem azért javafollya, 
mintha kőtelefségúnkben járó dolog volna , ha
nem tsak azért, mert magában tífztes. Meg en
gedem jó fzivvel, hogy magad e1 kőtelefségrűl kú- 
lőmb hifzedben légy, de a’ miat Eufebi fenkit fe 
kárhoztafs.

Eufebius, Éltem oly időket, mikor a’ tzégé- 
rés és béllyeges latrok (jól-lehet nagy Urak} fó
kákat Londrában , tsak az irigységtől vifeltetvén 
rutul le-gyaláztak , hamis vádoláfokkal vasba ve
rettek , és tová-továb1 fertelmes hazugságokat kőlt- 
vén ellenek, életekre mentek. Láttam mikor az 
ártatlanokat medve bőrben várták, az az iízonyu 
káromláfokkal meg utaltatták, az után reájok hu- 
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feitották az Orízágnak vér fzopó nadályit. Ta- 
pafztaltam, hogy hamis eskúvéíTel mind addig kerül
ték a*  tőrvényfzéknek tagjait , a’ mig jámbor ízom- 
ízédgyokon kerékkel vagy akaíztófával ki-nem töl
tötték bofzfzujokat... Ezek a’ hamis eskúvéíTel 
kereskedő Cavalier-ek akkor- tájban tsoportal 
valának> úgy holtak meg a’ mint mondád: minden 
keferves kár, jó név,botsaiét vifzfza-forditáfa, meg 
követés-és botsánat kérés nélkül, fe eök, fe ma- 
radéki, fe elöb fe utób nem támadtanak ki az ár
tatlanság mellet... Te teád bízom már , mellyik 
menyorízágban keresnéd eöket. Eh Neander val- 
lyuk-ki az igazat: ha le nem mondunk a’ termék 
fzet törvénnyeinek > ha meg nem változót az E- 
vangelium, ha nints más Menyorfzág a’ Szentek 
lakásán kivűl, ha a’ meg átalkodott gonofzra, és 
a’ töredelmes bűnösre nem egyaránt ofztya Iften 
irgalmát; azok a1 rágalmazók és hamis vádolok nem 
údvezúltek.

Meg kel engednem, örömöft-is kezedre adom, 
hogy az ember fzóllás ( mint aJ ragadozó nyava
lyák ) nem tsak Londra városában, hanem fok or- 
fzágokon által mefzíze terjedett ’s tsuda képpen 
el-hatalmazott légyen. Minden előbbi igyenes utr 
tyát cl-veíztctte nyelvűnk ’s befzédúnk járáía. Az,
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egéfz emberi nemzet méltán terjesztheti panalzízát, 
hogy rofzízul bírja magát avval a’ Síkos ártalmas 
Sutánkkal. Gyanakodom-is : búntés-e inkáb’ mint- 
fem ajándék 3 hogy módunk vagyon a’ beszélgetés
ben , mert némán, talán hivebben maradnánk az 
ártatlanság mellet.

Hogy pedig a’ te Rágalmazóid, a’ kik a’ meg 
kővetés és vifzíza hirdetés dolgát még halálok óra- 
ján-is tsak gunyollyák ’s katzagják; reméllyék úd- 
vefségeket; meg fe gondollyad. Sótt ne-is emle
gesd a’ reménységet, mert eők ezzel annyit aggód
nak , a’ mennyit a’ lelki ismerettel,, az az eggyik- 
kelfem; mint hogy minden kívánságok, és félel
mek tsak e’ múlandó világgal vefződik és végező- 
dík. Am ha az Uraimék nem reftellették volna 
meg gondolni, hogy a’ Menyorfzág légyen fejünk 
főlőt,és lábunk alatt a pokol, ha volta képpen 
meg fontolták volna, mire kötelezzen az Evange- 
íium, tapafztalva tudnák, hogy az abbeli remény
ség a’ mely fine rejiitutione fam& a’ jó hír ’s név 
vifzfza téritéfe nélkül bizakodik; vakmerőség, vagy 
hivság.

Még egyfzer intlek, ’s nagy fzerelmeflén kérlek 
édes Neanderem, vigyázz felebarátodnak bőtsületi- 
re. Adgy helyt ’s hitelt annak, a’ mit a’ terméfzet

Z 2, ád



wo NEMES

ád élőnkbe: fac altért^ quod tibi •vis fier^ ad meg 
te-is a’ mit máftul várfz. Ha kápát nem adunk 
(zeniünknek, dugaízt füleinknek , alunni nem bo- 
tsáttyuk efzűnket; láttyuk tapafztallyuk mely ok- 
vetetlen jó üggyel jár a1 tanáts, nem-is mutat ne
héz letzkere, mert azon könnyűség a’jót ’s a’ go- 
noízízat mondani felebarátunkrul, vagy ha jót nem 
mondhatunk, a’ rofzfzat el-halgatni... Ellenben 
a’ már meg lett Rágalmazás után, ki-nehéz a’ meg- 
bántódott bőtsúletet előbbi ép és fzeplőtelen ko
rára viízfza fzerzeni. Mentt légy azért ettúl a' 
förtelmes vétektől, a1 mellyért tsak-nem lehetetlen 
adózni. A’ kik más világra vifzik adófságokat, 
ám eők láfsák!

íme atyámfia rövid íbmmában foglalván elődbe 
adám, miben légyen dolga az Ember- fzóllásnak, 
és mely veízedelmek kővefsék. Minthogy pedig 
azzal nem gyógyul a’ beteg , hogy tudgya , mi 
leli ; hanem más-is kel hozzá. Az orvofok pe
niglen hogy ki hordgyák a’ nyavalyát teffiunkbúl, 
eredetit visgállyák, ’s ott iparkodnak leg-is lég el
sőben. Mi-is azért Neander hogy mentek lehef- 
sunk az ártalmas ember ízólláftul, tekintsünk ere
detire.

En
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ín úgy találom a*  dolgot, hogy az Ember 
fzóllás a’ kevélységtől ’s egyetemben az irigységtúl 
feármazik , a’ Szivünkben foganfzik-meg lég-első
ben , az után a1 nyelvünkén Sor-ki.

Jól lehet minden bűnben közős légyen a’ ke
vélység , mindazonáltal a’ rágalmazáshoz leg-kőzel- 
lyeb tfifzolódot. Eő a’ kevélység fitzamittya meg 
elévé efzét az embernek, ottan az után neki tüze- 
fiti akarattyát, e’meg lévén, rendén kívül pőr-, 
getteti nyelvét. A’ ki egyfzer maga fzeméllyével 
Szerelemben efett ( mint az ifjú Navciffus ) nagyra 
tartya magát, maga véltében tetejét járja a’ tekélle- 
tefségeknek, le felé az egyéb halandó emberekre 
tsak úgy hunyorít, mint Szolgáira. El hitetvén 
magával, hogy érdeménél aláb légyen minden tűz- 
telet ’s bőtsület, tsak adó gyanánt várja és Szedi 
bé a’ ditfiretes fel-magaSztaláfokat, a’ ruellyekkel- 
is mind tőbre-tőbre ’s magoífab*  rőpüléSekre tol- 
lazza büszkeségét. ESzében ütközvén azért, hogy 
emez vagy amaz, nem lég job’ akarója miat, vagy 
moft nem, vagy utób’ nem mehetne eléb’ a’ di- 
tsőségnek Szekerével, reá viSzi biztos fegyverét,az 
az éles nyelvét; nagyokra neveli befzéddel fogyat
kozást, kiíTebre mondgya virtuíit, keveri botsü le- 
tit, minden kitelhető rágalmazáílál gyalázza és

Z 3. mots- ' 
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motskofittya. Ha belől láthatnánk Szivét a’ ke- 
véllyeknek tőb effélét tapasztalnánk.

A’ ki azért nyelvével nem akar vétteni féleba- 
ráttya ellen, kevély puffadásai fel-ne fualkodgyon , 
alatsonnan jártaim gondolatit maga felöl , vegye 
éízre: hogy ( intra fpeciem humanam ) nem eő 
légyen ama eggyetlen egy Ehanix madár , melynek 
fe párja fe mafla azon időben fzéles e’ világon—». 
Ama’ tündöklő minémuségek, a’ mellyekkel ékes 
és bőves, nem őftúl maradott fajáti, hanem az 
Iftennek különös áldomáíi, hogy frifs, fzép, gaz
dag, bölts, vitéz; el-ne bízza magát, fe ne vegyen 
okot a’ rofzízalkodásra, hanem inkáb az alázatos 
hál-adásra. Más réfzrúl ha mind azokat a’ jókat 
nagyob’ mértékkel tapafztallya lenni felebaráttyá- 
bán, gonofzt ne forrallyon fzivében , hanem db 
tűrje az Iftent, a’ ki mennyei tárházábul úgy ’s 
annyit ofztogat reánk, a’ mint tetfzik Sz. akarat- 
tyának.

Máfodik kut-feje az Ember-fzóllásnak az Irigy
ség , a’ mely-is ki-mondhatatlan roíz terméfzettel 
bir. Tsak azért kap a’ gonofzon 3 mert femmi 
jót fém talál benne. Akkor talállya lég job ked
vét, mikor más kínlódik. Kerüli a’ fzép tifztát, 
a’ genyetségben zabái > a’ pézmábul mérget fzij, 

a’
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a’ drága fuítekbűl bűzt, 
kepéit; hivatallyáranézve

Porofzló fogantatásához 
tellyes hóhér. Tűle jó

ért jót ne várj, hanem ha a’ nyújtott ajándékkal 
más gonofz fzándékának ágyát vetheti. Mindun
talan valami gonoíz körűi fzorgolódik ’s faragitsál. 
Hol dög-halállal, hol gyilkofsággal, hol másfzör-
nyű károkkal mulattya magát. Ha mikor el-mo’ 
folyodik, az-is keferves; mert bizonyos jele vagy 
már tettében lett, vagy jövendöbéli káros tsapáfi- 
nak. Mi tsuda azért, ha kinek ez a3 förtelmes■
gonofa, űl fzivén ; hogy accufator fratrum Attya-
fiainak árulója. fi

Nehéz minden irigységtűi embernek magát vé
delmezni , és jól lehet némellyek fzemélyekre néz
ve el-kerűlik, mert vagy igen fen ülnek, a’ hová 
nem fér; vagy igen alat, a*  hová nem könnyen 
fzégyenedik le az irigység: de még-is hírére nevé
re képeit fenki fém mentt tűle. 'Ezt által-látván 
az irigykedő, néha ott hadgya fzeméllyét ellensé
gének , a’ mellyel nem bir ; hanem bötsűletibe 
kap, ezt agyarollya , martzongattya, és a’ mint 
lég ifzonyuabbah lehet, motskofittya ; ezen ál
tal menvén könnyen fér fzerentséjéhez , sött mó- 
dott talál benne, hogy fejére jár halion. így jára 
a’ Görög bölts Socrates^ a1 ki mind addig gyöze-

dcL
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delmeffen forgatta ügyit árúlói-ellen, a’ mig helyén 
volt tifztefséges jó neve, de utób’, tudni illik mi
nek utánna egy tzinkos játszó, a’ theatrumokon 
róla majmoskodván tsuffra kezdé űttegetni erkől- 
tsét ’s maga viíelését, és £ vigadozó nép nem 
tsak, jó ízű nevetéttel, hanem közönséges javai- 
láílal fogadnáa’ Biráknál-is gyanúra kezde fzálla- 
ni bötsűlete, nem fokára utánna érdeme , hitele a 
jámborsága , ’s el-végre meg fzententziáztaték.

Utóllyára hogy a’ rágalmazáftul annál-is jobban 
irtózzál, emlékezzél meg Neander a’ háláltuk Mi
kor a’ halál be köti fzemúnket, akkor ízokta ki
nyitni táborát ellenségünk, és a’ többi kőzöt a’ 
mi motskos nyelvünknek ki-lővellet nyilaival elle
nünk támadván , győtreni, ’s kinzani tufakodó 
lelkűnket. Es a’ mi a’ kint kínnal neveli, akkor 
ízben késő léízen fzivűnk sérelminek orvofságot 
keresni. Félre azért evvel az utálatos vétekkel, 
kötve tartsuk nyelvűnket , haggyunk békét NE 
bötsúletes embereknek, ne ugattuk ebül a’ követ 
’s holdot egyaránt , ne indullyunk minden pajfio 
és perfvafio ingerlésére. Előttünk lévén az irigy 
’s embertelen Cain példája, Ábel egyűgyuségéhez 
íéfzelkedgyúnfc.
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Em tsak bőtsűletúnkre, hanem keresményünk., 
re-is tartót fzámot E mi mennyei gondvifelő 

Urunk , mikor törvényeken tiltya vala a’ Fösvény
séget és Igafságtalanságot. Továb’ azért az va
gyon a1 Parancsolatban : non furaberis. ne orozz. 
Attul tartok Neander , hogy fok Nemes ember 
nem érti, ezt a’ parancsolatot , arra vélvén : hogy 
a’ törvény fzerzö Itten tsak azokra intézet légyen 
véle, a’ kik Sebünket, házunkat lopják meg, avagy 
erdei mezei latorsággal ki-fofztanak javainkba!. 
Értsék azért az Urak , hogy közönségeién mind' 
azoknak fzól , a’ kik által sértődik az igazság. 
Azon okbul tsak el-hittem, hogy ollyanok-ís fúg« 
genek Angliában az akafztóían, a’ kik nem annyi
ra érdemefek reá, mint azok kik vagy késérik s 
vagy oda küldik. Igazán találd mondani Solon £ 
Bölts: hogy az országoknak törvénnyel és paran
csolat! haíönlók a’ pók hálóhoz ; melybe tsak az 
apró legyek akadnak és veíznek, az öregi kerefz- 
túl jár rajta, ’s erővel ki veri magát Az alatson 
tehetetlen népetske eped ’s adózik, ha rajta kap
ják , a"1 gazdagok vaftagodnak a’ hamifságbul. Ide 
értsed azokat , a’ kik hatalmas pórt indítanak, 

Aa reá 
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reá kőfzőrúlik a’ Prókátorokat, hogy el-tíiphef- 
sék valamely jámbornak mezejét, fzántó földét, 
legaliffimé, mert fzomfzéd darab, és jó-falat.., 
A’ kik el-áméctyák a’ Bírákat , fok himes fzines 
ígéretekkel, hamis Tanukat fzereznek, teli erfzén- 
nyel addig vontattyák , addig terhelik a1 causát 
költséggel, hogy el-ne győzze a1 fzegénnyeb’-fél , 
és nolle welte ki fordullyon őrőkébúl.

De ámbár úgy légyen hogy ezek port nyerje
nek a.3 Világ előtt, igaz marad : hogy koztok és 
a’ Tolvajok kozott Iften előtt nints kúlömbség. 
A’ Lacedsemoniai nép - kozott Virtusnak tartatott 
az elmés lopás, vagy az okoflan el-intézett ’s vég
hez vitt gyilkofság; ki tudgya, ha némely kerefz- 
tyének nem letzkéznek-e vélek. Mindazonáltal 
bátor hogy Spártában oly Biró találtafsék , a1 ki 
eöket abfolvállya; JoJaphat völgyében más válafz 
léfzen iránta.

Neander. Uram ha valami bőtsúletes rántzots- 
kát lelnék a1 törvényben hegyibe forralván egy- 
nehány tsendes fogáfokat biztos Prókátorommal; 
meg játfzhatnám pörben-fogott fel-emet, vagy ma
gamnak kuporithatnám heverő kintsét fzomfzédom- 
nak ; fzabad vólna-e tőrvényefen, az az: abfyue ob~ 
ligat'ume ad rejldationem.

Eufe-
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Eufeblus. htinden igéd botránkozás , és el

lenkezik nem tsak az Evangeliómmal, hanem a’ 
terméfzet?el-is. Kétség kivúl tartozol Neander 
nem tsak a’ fő-penznek ( capitale J hanem az ti
tánná következendő károknak meg-fordításával-is.

Neander. Magam-is oly hifzemben valék. 
Azért kérdém pedig; mert nem fokkal ez előtt 
őfzve találkoztam ugyan itt Londra-Városában égy 
Uri-fzeméllyel , eő kegyelmének hire nagy volt 
korúi belől , fzemei vérben ufztak a’ fok tanulás 
miat, minnyájan figyelmeztúnk befzédire. A’töb
bi kőzőt elő kerülvén a’ mondottam kérdés; ama 
nevetes Ur eggyet mofolyodván azt adá értenünk: 
■vlgilantibus jura fzemesnek-való a’tőrvény. Azé 
a’ világ, a’ ki tud véle élni. Ha idő jártával el
költötted a’ másét, és tőredelmeífen meg bántad ; 
fzinte elég; a’ reftitutioval hafzontalan aggódok.. 
Akarék valamitskét ellene mondani > de eő meg 
úté váltamat ’s azt fuggá bal fülemben : fiam ! 
negleElus es in praxz ’s más valamire fatsará a’be- 
fzédet. .

Eufeblus. Tifztefség ’s bőtsúlet lírámnak! de 
akar ki légyen, abbul a’ két vérben ufzikáló ízem
ből nem jámbor kerefztyén nézet ki, vallyon mi*  
tsoda Ember lehetet.

Aa a Nean~
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Neander. Gondolnám; törvényes ember volt.
Eufebius. Meg lehet : azonban ez a1 néma 

néma letzke fokát eggyez avval, a’ mit Monfigur 
Cartouge tanítót Pzrií-Városában, mikor el-intézte 
egeréfző tagjait lesre , lesbúi praktikára : kit az 
udvarba tőbbetskét horgáfzni, kit aJ meg fzorúlt 
nép közé: arany órát, teli erfzényt , gyémántos 

^függőket találni,; le-oldván eőket a’ Eejb'üutiorul..
Ezen AB C-után tenyéfznek fokán a1 moftani 
17-dik feculumban-is: fzeretik a’ másét, és kere- 
fik, ki fortélyos pőrrel, ki erőfzakos fegyverrel, 
ki allattomban való tolvaj láííal; vagy foha fém , 
vagy igen későn vévén elő a’ reflitutiot néző ta- 
nátsot és parantsolatot. Maskúlőmben lég aláb 
tiz-efztendő forgásában egyfzer látnánk ama jeles 
példákbul eggyet kettőt: tudni-illik hogy meg fzán- 
ván lelkét, maga kéfz akarattyával Lázárrá let a’ 
minapi Dus3 eme1 költő kevély Náma^ kivetkőz
vén a1 nem magáébul , tsendeffebben öltöznék; 
kérve, nem parantsolva táplálná magát, amazok 
pedig,a’ kiket tetétúl fogva ővedzőig el-lepet a’ 
poros fürtös Vendég-haj 3 és aranyos hintókban ren- 
gettetik vala magokat, gyalog fzálván máft fzol- 
gálnának. Hatalmas Iften hány idegen tóiban öl
tözőt bogyós kontyos madár úgy járna , mint
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JEfbpus Hollója , ha le fzedné magárul a’ másét...’ 
Neander vid fülében annak a’ törvényes Embernek, 
hogy az én lelkem ismerete nem nyugfzik meg az 
eő Predikátzióján, ar ki az imillyen Vásár-fiát viíz- 
íza nem adgya , leikével füzet más világon. A’ 
töredelmes bánat jme rejlitutione álom.

Szerelmes Neanderem ne építsed fzerentsés elő
meneteledet, a’ hamifságnak és igazságtalanságnak 
fondamentomára; mert nem állandó, idő-nap-előtt 
le roggyan , mikor lég bátorságosbnak látfzik 
lenni, akkor fzakad nyakára a’ gazdájának. Az 
álnok praktikákkal elöb fészkelődét ravafzoknak 
Triumphufi nem tartanak fokáig , fzőrnyű hirte
lenséggel illának el, mint a? febes menykő, ’s nem 
hagynak egyebet magok után bűznél. Tegnap azt 
tsudállya vala a’ Világ, hogy oly magoífan fel-lő- 
velettek, holnap arrul fog álmélkodni , hogy oly 
méllyen süllyednek. Tűnnek ’s múlnak mint az 
álomban látott képek, nagy gyalázatban élnek, 
nehezen halnak, homlokokon hordozzák az Iften- 
nek átkát; látván firalmas ügyeket, fenkinek fém 
élik meg fzive rajtok. Oly látfzattya vagyon a1 do
lognak , hogy az Iften e’ Világon jó-korán kezdi, 
’s a’ más Világon foha fém végzi rajtok a’ bűn- 
tetéft.

Aa 3 Re-
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Reftellem a’ továbra igyekező befzédimket ar

ra fárafztanom, hogy minden féfzkét fel verjem a’ 
hamiíságnak; tsak azt mondom íietó félben, hogy 
nagy réize vagyon az emberi akár mely tarkaság
ban, az uforás kereskedésben, a’ fok-féle alku
ban , az erős játékokban, a1 fzáraz pénznek meíz- 
fze- helységekre való ízolgáltatásában. Tengeren 
fzárazon el jár , fzinte úgy hozzá fzegődik a1 vi- 
torlyás gállyákhoz, mind a’ piatzos Boltokhoz, 
avagy Vároíi, falufi műhelyekhez. Es jól lehet 
a’ gonofz Világ hol fzép-elme-fogásnak , hol fze- 
mefségnek, hol ferény fzámvetésnek mondogafla , 
de ugyan tsak otsmány vétek és förtelmes bún.

( 5 )

AKarnám Neander , hogy a’ Tifztátalanság el- 
len-is jó formán fel - fegyverkeznél. Mint

hogy pedig búfzes motskos dolog a’ melyben ka
punké tsak a’ fólit , azt-is gyengén fogom illetni, 
hogy elő ne-keveredgyen söpreje. Az vagyon Ír
va a’ tiz parantsolatban : ne paráználkodgyál. Ez 
a" parantsolat nem tsak a’ tselekedeteket , hanem 
a’ fzókat és gondolatokat-is tiltya. Egy lég kit 
feb tisztátalan igétske, ’s egy parányi elménkben

ját-
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játfzó buja képetske mist, tellyes és őrök pokollal 
fenyeget.

Neander. Vallyon fzól-e ez a’ hatodik Pa- 
rantsolat az Udvari fő-embereknek , és a’ Hadi- 
Tifzteknek-is ? nintsen-e valami különös és tulaj
don privilégiumok iránta ?

Eufebius. Semmi hírét nem hallottam , fém 
a*  Bibliában, fém a’ más j óra-való kónyvek-tárházi
ban nem olvaftam, hogy az Iften*  vagy terméfzet 
el kerülte volna az Uraimékat, mikor eme törvény
iül végezet. Bátor azért a1 Palotás és fegyve
res Nemefek ujjat vonhatnának Nagy-Sándorral di- 
tsoség ’s hatalomra nézve , de még - is más egy 
Augujlus vagyon fejek felett, a’ kinek parantsola- 
tival tartoznak őrök büntetés alatt. Egy ebben a’ 
Vitéz a-1 fegyvertelennel, és a’Nemes a1 nemtelen 
Emberrel. Hozzá tudván ama NB. fzókat : po- 
tentes potenter tormenta patientur a1 hatalmafok 
hatalmafan fognak kínlódni.

Neander. Ha úgy vagyon. Sok Tábori-Ud
vari-Urnák meg fordult az efze. Ugy tetfzik-, 
hogy az Iften ellen - rugoldoznak , nem halgatnak 
Sz. parantsolatihoz , és ha rajtok állana , éppen 
ki-tudnák a’ hatodikat a1 tizbúl. Mikor Sz. Pál 
azt mondgya vala, hogy ~ a’ ki nem bízik hozzá 3

. hogy
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hogy ízúzen élheífen; vegyen feleséget: ha a" 
leség név alat Kurvát értet ; híven követik tana-*  
tsát. Ha pedig a’feleség név alat, eskűtt hű tár
lót javaslót; eme’ Urak bujálkodnak , és irtóztató 
képpen keverik az Iftennek méltóságát.

Eufebius. Ez a’ gonofz igen el-hatalmazot a’ 
Viz-özŐn utands. A’ tifztátalanság a’ moftani Vi
lágban nem tsak fzúrdék-vétek , hanem himes "és 
varrott ágyokban fodzik, nem tsak néhakor - béli
történet fzerinwaló meg-esés 9 hanem módofláh 
el-rendefe tellyes fzándék. Sokan más egyéb tu
dományhoz nem fzegődnek, hanem abban törik 
fejek , ’s fogy agy-velőjük ;• mint leheffea a5 fze- 
íelem dolgát lég mefterségesebben űzni ’s győz
ni. A’ fejér-népds igen gyarló > reftelli maga kon- 
tyát ?s pártáját oltalmazni, piros nevetéflel fogad- 
gya ellenségét , nem tsuda azért, ha gyalázattal 
válik el tőle, O gonofz idők , és meg vefzet 
fzokáfok!

Voltam ismeretségében fok Uraknak Angliában., 
,a? fok között kevefet találtam , a’ kinek a3 fajta
lanság után, nem vefzet volna efze , pénze, egéf. 
sége, bŐtsűlete. . Mód nélkül olvadozván a’ teftí 
gyönyörűségekben tsak aliglan bírták magokat. 
Kik ha egylzer valamikor fzámot vetnének a’ kis-

' biro- 
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bíróval ; fzemekbe mondaná : hogy az imillyen 
rendetlen élettel egyebet nem nyertek a’ gyaláza- 
tos fzegénységnél, az utálatos Wöífi-nyavalyánál, 
fájdalmas lelki febekkel egyetemben. Hatalmas jó l 
Ilién, mi vifzi annyira tefti gerjedelmeinket ! ’s 
miért hogy nem véfzen erőt rajtunk fzép efzúnk ! 
kezdetben meg vala mondva: fubter te érit appeti- 
tus tuus , a’ kívánkozó indulatok halgaflanak az 
efztul: bizonnyára a’ ki elóbségre emeli a’ tefti 
kifztő érzékenségeket 3 ’s tsak utánna lantol az 
okofsággal; ki-tudgya ’s igazittya közülünk azt, 
a’ mi közönségeién az embert a’ baromtul válafz- 
tya. Nem-is más egyéb derék állapotért, hanem 
azért ( a’ mint S#. János titkos-látáíiban elvártuk) 
mert hogy édes a’ fzáinak, noha keferú a’ fzunek. 
Ha ugyan tsak oly igen a’ vigafztalás után lazzat- 
tunk, vallyon nem találhattyuk-e a’ kerék-ég .alatt 
másban miben vig örömünket, hanem-ha-a’ ganéj- 
ban hömbölygúnk , és a’ bordélyokban fertőzünk 
mint a’ büdös bakok? ki tudgya ha ezek a5 forgó 
NN. Uraimék nem irigylik az oktalan állatok ká- 
tzér mezejeket, és tsorda fok feleségeket.

Egy kötésre fűzvén minden ki-gondolható örö
möket ezen .dsmooUus-unokáinak , egyáltallyában, 
töb ürmöt, fém hogy édes tellyes vigafztaláft talá-

B b lók
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lók benne,.. Mert a’ kiket rabul tart a’ tifztátalan- 
$ágnak ördöge, ezernyi ezer kínnal gyötri. Azon, 
egy órában hűl fúl, izzad, refzket, hol néki bízza 
magát- fzerelmében, hol penig ide ’s oda fzánnya 
lelkét kétségében. Emberek közt lévén : halgat, 
álmadozik , magán penig- árnyékával pőrlekedik. 
Bujdofik elméje haboz akarattya, lángol fzive , 
változik fzine , nints femmi nyugta éjjel nappal 
inti ’s ébrefzti bálvány képe,.. Azon közben: 
innen a’ .félelem, túl a’ fzerelem, koztok az Irigy- 
bánat f ^elotypia ) elől fogván eme’ Z^zzr-nyömo- 
rékját , kegyeimetlenűl oftorozzák , és gyakorta 
tsak nem halálra kínozzák. Jól lehet azért a’ fze- 
relema’ Romántziás könyvekben fzépnek és felette 
édesnek láttafsék lenni, de magában utálatos mon- 
firum, mérges Tyrannus , irgalmatlan hóhér , ’s 
pokol kinnya.

Tudgya derekafan a’ kit Cupido fzurkos íaklája 
perfel, hogy a’ mely Afzfzonyi kép meg merte 
ízegni hitét Iftenének; kedve változván, tűle vagy 
kívüle, máshoz-is réfzelkedhetik. Es azért hol 
ettűl^ hol amattul tartván jó-formán háborgattya 
a’ fé(/%, sőt (mint ama’ gonofz lélek az Eyange- 
liomban) hol vízben , hol tűzben mártogattya. 
Talpon virrad, ólálkodik, áiiya líráséit, fzáz fze-

■ ' ' me-
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meket forgat Ar^ujjal ne talántán... De hafzon- 
tálán; mert ámbár igaz húséggel légyen a*  Mádé-’ 
moifelle^ de még-is kínban vagyon nagyban miatta ay 
Monfieur.

Ha pedig a1 rajta kaptam-ra igazodik a’ gyanta 
bezzeg akkor teli telik fzive haraggal, bofzfzuság- 
gal, irigységgel, és fzáz más mérges viperákkal, a’ 
mellyek rágtan rágják fzivét, eméfztik tápláló ned- 
vefségét ’s éltető erejét. In fumma : a' kit a*  
fzerelem bánt> maga bolondsága Martyromságát vi- 
feli, mely-is eőtet annyira gyötri , hogy még á3 
lég dúhőíTeb irigység fém kívánhat , haragosának 
töb, rofzfzat , fe a’ lég tehetob gonoízság nem 
terhelheti többet

Mái felől,ha egy ollyan ízeméíy talál akadni' . 
Ámor-hálójában ; £ mely könnyen piruló fze- 
mérme ’s meg-hitt jámborsága míat Lucreiía^^y 
F^4-fzúznek tartatott lenni. Hány ezer titkos 
fogáft nem rendel- eí gondos fzivében , hány ezer 
mefterséggel nem föddi , himefiti 9 intézi dolgát, 
hogy ki ne tudódgyon , de hafzontalan, mert 
azonban elevenedik a’ bún méhében , és rövid hó
napok múlva anyai hivatalra fzoríttya. Ezt ta- 
pafztalván, mint-nem ájul fzive-kefervében? hány- 
fzor nem haldaklik maga-fzégyenében 5 íij rij, s úti

Bb z méh



mellyét, tépi haját, átkozza magát, társát, go- 
nofz fzerelmét, viznek tűznek fut , mérget kever, 
hogy világ tsufja ne légyen. El-végre ha nem 
fzinte magán , de gyúmóltsén gyilkoskodik 3 az 
az a’ kit nagy bűnnel méhében fogadót , más 
nagyobbal kűldi-ki a1 világbul. E1 meg lévén éj
félkor futtomban , más nap fényes délben , már 
utfzán piatzon trombitállya a1 fama ; lárma lefz 
belőle, elő’kereftetik, meg fententziáztatik, akkor 
immár ama fokfzor mosdott, vifzfzált, tzafrangós 
villangos tárfa helyében,hóhért lát óldala mellet, 
a1 ki eőtet mint fzemtelen kurvát, és gyilkos anyát, 
a’ halálnak őlibe tafzittya... Tanullyon kiválkép- 
pen a’ Nemes-rend az efféle tőbfzőr látott hallott 
példákbul, és ha nem tetfzik az imillyen fzőrnyu 
ki-menetele a’ dolgoknak, ne tefsék az-is, a’ hon
nan vefzi eredetit.

Neander. Régen meg utálta teftem lelkem 
az emlétett tsunyaságot, várton várom - is tőled 
jó Atyám, hogy orvofságot mondgy ellene.

Eufeblus. Elsőben el-hitesd magaddal , hogy 
a1 fzeplőtelen tifztaság az Iftennek ajándékjá ; és 
azért efedezzéi gyakorta iránta. Bizakodgyál ne 
a’ magad erejében, hanem az eő irgalmas jó-vol
tához; és ha néhány alkalmatofságokbul fzeren- 

tsé- 
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tséfen ki menekedtél, néki tulajdonítsad a’ győze- 
delmet, nem tennen gyarlóságodnak. A1 ki el
hízza. magát, meg eíik. Az Iften oltalmazza az 
alázatotokat, és le gyalázza a' kevélyeket.

zdb: Távul rúgd magodtul a1 hitván Menüs- 
fattyát ; mert ha óldalodhoz fér; nehéz léízen vé
le meg birkóznod. Vigyáz érzékenységidre} á- 
méttó fzózatit, kínáló ajánláíit ne halgaífad , ar
tzárul artzára ne sétál fzemeiddel, néha ártalmas 
képek ezek; méllyen a1 fzivekbe Írják magokat , 
’s addig játfzodoznak vélek, míg el-útik. Minden 
felól úgy oltalmazzad magadat 3 mint yalamelly 
kő-várat: zárva légyen kapuja , fel-emelt hidalj 
nrős báftyái > órálló rajtok, okos rendeléífel min
den tíinnya, hogy belé ne lophafía magát az el
lenség. Proteus a’ fzerelem, fe nem egy helyen , 
fe nem egy módon megy oftromnak; hol harag
gal , hol fzeledséggel intselkedik ; néha mind áru
lód , néha mind hú-barátod,ugy kerül meg, fenye
get ’s hízelkedik ; átkoz , ditíir ; távul rugafzko- 
dík , meg meg óldalodhoz kőfzőrúlvén magát tér
den könyörög ; fok képpen próbál, nagy me- 
fterséggel forgattya idegét ’s lövi nyilait ; jó tá- 
vulrul-is nagy febeket ofzt, lég nagyobbakat azok-

Bb 3 náU
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tiál, kik eőtet kebelekben iogadgyák ; mert mér
get ’s lelki halált vifzen reájok. J

5 t'ib : Fiam édes fiam Neander kerullyed az 
alkalmatofságot... Elöb1 látunk oly tsudát, hogy 
az eleven tűznél meg faggyún valaki, fém hogy 
oly tifztán térjen vifzíza, mint be ment légyen az 
egyugyii ártatlanság ama1 vefzedelmekbe. Igazán 
monda Eertullianus\ könnyeb kint-halált fzenved- 
ni a’ tifztaságért, hogy fém hiveii mellette ma. 
radni,a’ tántzika, pafzita, ’s vendégelő - mulatsá
gok közt. Hifzem azt-is, hogy fok Kifs-Afzfzony 
meg-efett légyen a’ fzép fzóra ’s puha hizelkedésre, 
a7 mely fzúzen ment volna által az eróízakos pró
bákon. .. Irtózzál azért mindenek fölött a’ Lon- 
drai és más egyéb’ azokhoz hafonló Comaediáktul , 
mert ott vagyon az Asmodaus palotája, udvari la
káfa a7 fzemtelenségnek , és minden tíintalan er- 
koltsnek mu-helye. Oly vefzedelmefek hozzánk 
képeft eme’ Theatrumok, mint régemen a’ Romai
aknál ama’átkozott fetét boltozatok... Ott hán- 
nya veti hatalmát Cupido - Király , ott fitogattya 
éles fegyverét tsengeti lántzait, ott rabol 5 nyk 
láz, perfel. Ott kínál mafzlagával , ott ád letzkét. 
Ott kopik lég elsőben jámborsága az ártatlan ift 
jaknak ott felejti neveltében fzemérmét fok fők 

; fér- 
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ferdult fzuzetske. . Ott tanullya egyelesleg mind a*  
két fiatal-rend a’ fzerelmes énekeket, a1 puha "s 
tőb értelmű igéket, ott vefzi módgyát, mint kel- 
lefsék fzegezni nyakát, tfigázni derekát , mefter- 
séggel mofolyogni; meg-útkőzni a’ fzemekkel.... 
Ben a1 Scenák-piatzán aJ fok feftett artza, festett 
befzéd, luftos pennával Írott képek, kátzér tántz, 
lator tzinkofság, a’ hurok egybe zengéfe , sB tel
lyes karral fel-zendúlt muíika-fzer,. Kin röhö
gés , hahota , tsattogás , nyughatatlan féfzkelö- 
dés , Iften ki tudod , be ártalmaflak Angliában. 
Adde: hogy ottan tifztes méltóságos ízinben lép
tetik elő a1 Poéták a’ gonofzt , reá kőfzőrúlik 
azoknak efzeket , vifzkettetik akarattyokat, kik 
láttyák vagy hallyák, sőtt könnyű igyenes utakra 
igazítanak, hogy ne reftellyék az executidt. El
lenben : motskoffan, ’s nagy alávalósággal illetik a*  
Vivtiijl , tsuffra útik az údvefséges jóságokat 9 
hogy tellyeíTen el-utáltafsák, tsak nevetésre valót 
mondanak a’ pokolrul ’s kínzó ördögökről, hogy 
magok 's máfok jobban reá bátorodgyanak a’ 
bűnre. Szánfzándékkal hagyom félbe, a’ többit, 
mert igen botránkoztató... Ha félted azért Ne
ander lelkedet; feléje ne meny ennek az Iftentelen 
mulatságnak,

4A9,.
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áTo. Mikor a’ kifirtet fenébben oftrotnol , ’s 
barátságosban kinállya a’ Babylon poharát >• vedd 
egyfzersmind fumma - fzámban azokat a’ firalmas 
károkat, melyek a’ bűnre következnek, és ma- 
rafzd meg gondolatidat egy darabig az efféle el
mélkedésben. A’ töb’ ’s más rendbéli vétkek, 
mint 3l vízi közönséges kígyók, fejekben hordoz
zák az ártalmas fullánkot, az az előre adgyák fel 
a’ rofzfzat; aJ tifztátalanságnak vétke Scorplo tér- 
méízetú, tefte végében rőjti mérgét, az az tsak 
utóllyára tölti bé az embernek fzivét a’ kínos ke- 
ferűséggel. A’ főnek árt-meg lég inkáb’, mint af 
Tarantala-hara^áR; tsak az hogy a’ Tarantula-vak*-  
gét, ember tántzal ’s meleg futkározáífal ki párái- 
hattya magábul , a’ fajtalanságnak mirigye mind 
bellyeb’s bellyeb hatt , és tsak nem orvofolhatat- 
lan. Meg veti a’ tanátsot, süket az űdvefséges 
intéfekre, nem agg a’ fenyegetéífel , nem fegitti 
magát, hanem eízét , pénzét , bőtsűletét , egé£ 
ségét amoda keltvén, tsak a’ tékozló fiúnak notár 
ját dudollya, nem-is annak , a’ ki meg térvén At~ 
tyával lakodalmaskodik, hanem annak, a’ ki a5 
gyalázat, ínség, és kétségben esés közt nem tud- 
gya: quid faciat ? mi tévő légyen ?
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5^. Hogy ne fokát bujdofsál fzemeddel ’s ki
vágyó indulatiddal, mint az uttyát vefztő lövöl
dék ; fzállyon meg kedved egy hozzád hafonló ér
demes fz'emélyen ; kőfs véle Iftenes házafságot... 
Tuttomra vagyon, hogy a’ Sz. Hazavágnak kőte
le £ mely fő bőtsúletben vala Szent Pál idejében ) 
moftonság a1 mi Poétáink által nem kevefet gya- 
láztatik. Azt hirdetik ezek az Iftentelenek, hogy 
a’ Házafság: keferu-rabság, igen fzoros nyug , izet« 
len othonos bolondság. Más tőb’ ollyaft-is mon
danak felőle, a’ mellyek el-idegenithetnék az em
bert , attul az Iftentúl bé fzerzett Ózzrr^^^wtuL 
De hadd koptafsák nyelveket ezek a1 kurvaságnak 
pártfogói. Mi nem vagyunk arra valók ,hogy ezek 
a1 kerétok tanátíi után járjunk.

Utóllyára oltalmazzad magadat még egy go- 
nofztul, melynek ( Zelotypia) a' neve ; evvel az 
ingy-bánattal, "’s párjad rendetlen féltésével, foha 
rofz tárfodbul jót nem , de bezzeg jóbul rofzfzat 
formálhatfz. Oly hírét hallottam egy Angliai Dá- 
mának, hogy jó darabig a’ mely fzivhez esküdött 
vala a’ Pap előtt, ott maradott igaz húséggel. 
Tapafztalván idő jártával, képtelen gyanú gondo
latit, és fzó-béli panafzit férjének; a’hamiífan reá 
fogott vétekért valóval kezdé torlani a’ bofzfzusá-

Cc
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va, jó izuen mofologja vala tíintalan erköltsét, 
mint Seneca idejében a1 Romai Anyák. Mikor 
meg kellet volna fenyegetni, ölébe ragadd ápolga- 
tásra, mikor vefzfzöt kellet volna adni; akkor 
Szaporán ragaíztotta a’ tsókokat pofájára. A1 ki 
az urfiatskát feddé , ellensége volt eő Nagyságá
nak. Es ha a’ pitzin , egy-pitzint nyikkant, bezzeg 
fikótot az Anyám Afzfzony. A1 mi ízemének 
tetfzet, kézzel lábbal kéri vala ; és a’ mit kért, 
könnyen el-nyeré. Ha fzáz kivánsági közül eggyet 
kezére nem adtanak, tonabatut pamut Jupiter, tom
bola a’ palotán a’ kis Király. Az Afzfzony nem 
hogy le tfillapitotta volna haragos fzemmel, ha
nem inkáb fzerelmes hizelkedéífel töbre bátoritá: 
Es hogy a’ gyermek neveiéit még ennél-is Szebben 
elö-gyámolitaná , hintójába emelé , ölébe ulteté , 
kezén fogva vezeté a1 Comsediákra, tántzra, tár
saságokba , hogy látná ’s meg tanulná a’ hivságnak 
efzkőzit.... Szegény Attya keferedett fzivvel lát- 
tya vala, mely fzép páltza alatt nevelkedik a’ gyer
mek, mindazonáltal a’ feleségéhez-való nagy Sze
retet nem engedé , hogy eötet a’ fia hafznáért meg 
búfitaná. Hozzám egykor igy terjefztette pana- 
fzit : Uram nem tudom mi lefz a’ fiambul; nem 
tanul egyebet a5 tántznál, vagy koborol ott kin ,

. vagy
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vagy egyre hivalkodik itthon. , kényes, kevély, 
keménnyen bánik a’ tseléddel , ruha válogató , 
pénz-vefztegetö. En azt találátn felelni : hogy a’ 
mely fa így virágzik, annak nehezen terem jó-gyu- 
mőltse, reá-is igazodot; mert alig kele maga fzár- 
nyara , tsak hamar utánna el-vefztette a’ reputa*  
tiót egy komornék leánnyal, ottan az után tékoz- 
lani kezdé minden kévését, üldözni édes Annyát, 
és addig bufittá jó Attyát, míg el-nem-hala kefer- 
yében.

Tudhadfza édes Neanderem , hogy barom- 
oftobán jöddőgeliink minnyájan a1 világra, és a’ 
vélünk termett indulat , és vágyódáfokhoz képeit 
hafonlók vagyunk a’ lég fenébb oktalan állatok
hoz. Sort a’ mi több: bírunk értelemmel, hogy 
ki-kereshefsúk a’ gonofzt, birunk akarattal, hogy 
meg kivánhaffuk........ A' mint azért a*  lég vadabb
orofzlány kőlykot hogy meg fziligyúllyőn, if jantan 
fogjuk iskolára, és páltza alat nevellyuk ; azon 
képpen hogy magzatinkbul Iften-félö tifztes bőtsű- 
letes ember légyen, fzóllatlan gyermekségében láf- 
funk hozzá. Ha tapafztallyuk, hogy maga kéfz 
kedvéből "’s könnyen indul a'jóra: fzép fzemmel, 
gyenge tapogatáflal hajtogaffuk. Ha keménységet 
mutat, és már-is ki-tőrik belőle a’ rofz: zabola

Cc 3 alatt
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alatt járjon 3 izelétse meg a’ vefzfzőt , dorgáláft 5 
’s tőb afféle őfztőnt > fzegdegellyed kedvét , tör
jed akarattyát : laffan laffan el-felejti a’ gonofzt , 
es ijedelmére nezve elob nagy nehezen , de az 
után maga kedvéből ’s vígan el-lépik a*  jóban. A’ 
ki ezt a’ letzkét továbra hallafztya , és akkor nyúl 
Et páltzához, mikor a’ gyermekben már meg rőg- 
zőt a’ rofz, úgy lefz dolga, mint az agg tigriffels 
a’ mely foha fém felejti-el feneségét, ’s le-nem te- 
fzi kemény terméfzetit. Adolefcens jiixta ruiam 
fiiam etiam cum fenuerit non récédét ab ea. Nz 
ifjak a1 mint kezdik £ ha nem tcfzúnk róla } úgy 
végzik; és a’ mely rofz fzokáfokban be öltöztek 
E gyermeki pólyák közt > azokbul ki nem vetkőz
nek hókig. Hogy azért jövendőben úgy ne kői- 
lefsék foháfzkodnod, mind EEfópus Sajfa ? E mely 
halálos febben esvén egy ollyan nyíl miatt , a’ 
melynek röppenő végében maga tollár látá; ily- 
panafzokra fákada : boldogtalan fejem 1 íme magam 
vefzedelmere nemzettem tollaimat 1 Azt akarám 
mondani: ne talántán reád igazodgyék a5 fabula^ 
hogy a"1 kiknek te életet, azok néked halált adta
tlak légyen; e’ kevés intésre vigyázz.

imb. Mihelyt arra-valók } hogy meg ismérjék 
az Iftent; arra oktafd, hogy tudgyák félni az eő 

, biin- 
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büntető oftorát, fzeretni az eő véghetetlen jó 
voltát. Tanítsad a1 Hitnek dolgában, hajtsad az 
Iftenes jóságokra és más egyéb’ kőtelefségunkre. 
Azok a’ gyermekek , a’ mellyek félnek az Iften-X 
túl, meg bőtsullik fzúleiket, fzót fogadnak min
denben. Ezerfzer meg ezerfzer rágd fülükbe, 
hogy a’ végre teremtettek , hogy údvezúllyenek. 
Hogy peniglen udvezúlheífenek és boldogul légyen 
dolgok más Világon; jól kellefsék élni ebben... 
Integesd gyakorta, hogy ne fzerefsék e’ múlandó 
hivságot, és világi pompát , mert tsak csalogat- 
tyák fzemunket, és vefzedelembe vifzik lelkünket.. 
Emeld öledben , mond fülében Blanca Királyné 
fzavait: fzerelmes fzép fiam! adgya az Ifién előb*  
azt érnem 3 hogy a1 koporsóban láífalak, fém hogy 
valami bűnben... Fel-ne biztasd egyugyn ízive
ket valami magos állapotra , és világi ditsőségre, 
mert azo'Prvúl-is , noha magvát ne veffed, meg 
termi Kv/é^sTrokat ez a’rofz-gyom. Fojtogasd a’ 
kevélységet bennek, mert fzőrnyú nagyra dagad.. 
Tefiyes fzégyen némely Atyáknak dolgok : alig 
kezd lépni fiók, rnár-is arra ingerük, hogy a’ tor- 
íiyok tetején , az az máfok fejek fölöt járjon, 
Nem fzac rák Antichnjlus-nsk. oda adni inaful va
lami fzép tifztért, jó-fzivvel belé bujtatnák a’

Tő-
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Tőrók-k'aftányba, tsak Baíla lehetne belőle... Mi
nek utánna azért atyai gondvifeléfed által elegen
dő képpen túdós a’ lelki -dolgokban; ha már arra 
való : hadd nyújtsa gondolatit laflán laífan a1 jöven
dőre > és kereífen magának Statujt; magad olyra 
mutafs, a’ mely tifztes inkáb mint-fem nagyságos..

zdb. Azonban légyen réfze fok fzép tudomá
nyokban, tanullyon , okullyon , ideje ’s hivatal- 
lyára-képeft. Mert tudni-való , hogy nem nyug- 
fzik a’ gyermeki elme; ha nem adgyák elejbe, ma
ga ónként kerefi a1 mutatásra valót. Hol-izben a’ 
mint a1 történet vezérli, jóra vagy gonofzra, ab
ban foglalatoskodik , ahoz fzokik , azt úzi. Es 
jól-lehet ne légyen még minden jóra alkalmatos , 
de még-is minden nem-jóra találkozik valami kéfz- 
ség benne.

^tib. Ne tsak eggyik , hanem a’ máfik-is lé
gyen réfzes atyai fzeretetedben, és holtod után 
keresményedben. Egyenlő képpen ofztoztak vé
redben; ofztozzanak erfzényedben-is... Keres ele
gendőt minnyájoknak , hogy bÓtsuleteflen el-él-, 
heífenek . A’ mely Nemes-urfi pénz rélkul lépik 
bé a’ Világba, gyakorta fine confcientia butsuzik- 
ki belőle : Mikor egy-valaki, lelke fzorongatva ke
resi mindennapi kenyerét, alig leli módgyát, hogy

jám- 
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jámborul élheíTen. A’ fziikség fzinte úgy fzűleje 
fok gonofznak, mint a’ bőség; vefzedelmes mind 
a1 kettő, de kefervefeb’ a1 fogyatkozott úgy, és 
nagy hátra marafztás az elő-menetel-dolgában; 
mert le nyomja a’ nyers igyekezeteket, el-óltya 
bennünk a1 tüzes indulatokat, az el-fzánt bátorsá
got kétségben ejti... Véghez vivén e’ három pun- 
PlumoYxx., eleget tettél kőtelefségednek. A’ töb
bit azért nyugott fzivvel bizd az Iftennek Atyai 
gondvifelésére, a’ ki ébren vigyáz eő alkotmányi
ra , és lég jobban tudgya: hol, mikor, kin , ’s 
mennyit fegitsen.

• (7)

A ’ fzolga-rendet fe felejtsed-el: mert nem tsak 
1L Ura, hanem Attya-is vagy. A’ Romajak
nál a1 Tselédes-gazdának ( Páter faniUias ) volt 
neve. Továb’ : te-is, eő-is kerefztyén lévén, 
atyádfia, azon egy Anyára mutat véled , tudni
illik a£ Anyafzentegyházra. Ezek a5 Beláttok meg 
kivánnyák tűled aJ hozzájok-való fzeretetet , és 
egyetemben arra köteleznek , hogy néha végére 
meny, mint ’s hogy élnek? meg vagyon-e bennek 
a’ fzűkséges dolgokrul-való tudomány?... Ne

' Dd tér
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terheld eőket annyi munkával 3 hogy az Iftennek 
ne fzolgálhaífanak. A’ mi eőket illeti, nem fza- 
badok véle, hogy te kedvedért eő Sz. felségét el- 
hadgyák ; többet tartoznak a’ menybéli , hogy- 
fem földi Uroknak. A9 mi pedig téged illet , ha 
erőfzakot téfzefz rajtok, magad adózol jövendő
ben iránta... Az fém elég: időt engedni, alkal- 
matoíságot adni, hogy jót teheflenek lelkekkel; 
utánna kel látnod, ha a’ nékik arra fzabott időt 
abban tőltik-e... Lég aláb’ egyfzer napjában gyúl- 
lyőn egybe a’ tseléd valami közönséges imádságra, 
Vegye büntetését á’ ki ki-marad... Ne légyen he
lye házadban az Iftentelen fzolgának , jól-lehet 
haíznot hajtson; mert a1 ki Iftenének nem hiv , 
elöb utób urát-is meg kerüli. Addc : hogy egy 
rofz-ember példája, fok jónak árt-meg a’ Házban. 
Azonban el-hitesd magaddal , hogy a’ mennyivel 
te elő-gyámolitod az Iftennek ditsőségét , annyi
val inkáb1 gondban vefzi a’ te ügyedet. Kivánt 
végére vezérli fzándékidat , meg bóldogit e5 föl
dön. Ha pedig reád botsáttya a9 gonofz fzeren- 
tse-tsapáfit, ád oly bátor fzúvet, hogy nem tsak 
kerefztyén mértékletefséggel, hanem vigan-is el-vi- 
felhesd,

(S)
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(8)

NE tsak udvarod kornyékében ferénykedgyél a’ 
felebarátifizetettel hanem mefzfzeb’ is; 

és ne tsak telkével, hanem teftevel-is tégy jót 
fzomfzédodnak, ne tsak akkor mikor már fe falat- 
tya, fe fóltya, hanem mihelyt éfzre vefzed > hogy 
titkon kefereg Szűkölködő ügyiben , és már reá 
nehezedik a1 fzegénység. Vigafztald, ne tsak ta- 
nátsoddal, hanem pénzeddel-is; az alamisnát egy- 
ízers-mind a1 te bőségedhez , és az eő fzúkségé- 
hez mérvén. Meg fuzeti az Iften ; magadnak ta
karod menyben , a’ mitt itten a’ Szegényekre hin- 
te£z. Ha’nem hifzed, nem vagy kerefztyén. Van
nak adakozó fő-emberek , de nem minnyájan an- 
nak rendi-Szefint: nemellyek elob hogy-fem tenye
rére tegyék a’ Szegénynek a’ garafí, talpig legya
lázzák , tsépre kapára küldik a’ tehetetlent , fok
féle képpen boízfzontyák. A’ ki igy fegitti a9 
Szegényeket , jót tévén , rofzfzul tselekefzik , és 
egyetemben el-vefzti az alamisnának érdemét, mert 
a1 koldus , kinek annyi artzája-pirulásába telik , 
nem jut ingyen hozzá. Nyújtsad Neander a7 Sze
génynek Szánt pénzedet Iften nevében, könyörülő 
Szívvel, vigartzával, kéfz kézzel Ne kínozd £ 

Dd fok
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fok kér délekkel, elégedgyél meg avval , hogy né
ked vagyon, eő néki nintsen, és hogy az Iften- 

. nek fenekeden böltsesége úgy rendelte s hogy né- 
mellyek holtig tsak alamisnábul tengŐdgyenek , 
máfok, hogy hova továb’ élnek , jobban_> 
jobban gazdagodgyanak , okot ’s alkalmatofsá- 
got adván azon közben a’ fzegényeknek a*  
kerefztyéni tűredelmefségre , a’ gazdagoknak a1 fe
lebaráti fzeretetre > kőnyörúletefségre , irgalmat 
ságra.

C 9 )

Dején korán add magadat a1 kerefztyéni tekéle- 
tes jóságok gyakorlására , ezekhez gerjedgyen 

minden kívánságod, elöb’ hogy-fém meg izelétsed 
a’ gonofzt. Kezdetben egy kevés el-tekéllés kí
vántatik hozzá, a1 többi ofztán már gyönyörű
ség! Ellenben ha virágzó napjaidat amoda fzá- 
nod... Már ifjantan rofzra vetemedel... Meg 
kóftolod 3 meg fzokod a’ nem jót. -. ; Hidgy fza- 
vamnak : nagy lelki - túfakodáfok útán , eröfzakos 
próbákon kel által-menned , hogy igaz útra térj, 
minden egy-egy lépésért meg kel hartzolnod a1 már 
meg-vefzett terméfzeteddel, a1 hitegető világgal t 

a9 
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a’ kisértő ördöggel > ’s tsak az Iften tudgya mely 
jó-véggel. .

C IO )

KEferves de igaz panafzfzal mondhattyuk, hogy 
a’ moftani zordon tsufos világban > a’ jám

borság és jóság tsak nem újság. Vas-vitézi erő 
lég aláb nagy bátor el-tekéllés kívántatik hozzá , 
hogy mellette leheflen maradni. Alig kel elő , 
már-is gunyoláfok , Satyrak^ és ártalmas nyelvek 
érdeklik, hogy azokat el ijefzthefsék róla , a’ kik 
piég nem vaftagok benne.

Múlt tavafzfzal egy fzives jó akaróm azt találá 
mondani : Eufebi mi dolog ? mar kételenek va
gyunk véle , hogy a’ kietlen barlangokban keret 
síink fzálláft , lég aláb hogy rejtek kamaránkban 
vonnyuk meg makunkat, hajói akarunk élni. En 
már a’ moftani Világ előtt mind wz^íé-mind ke- 
yefat-ne'vemet el vefztettem. Tsak atewtór-nak 
mondanak a? Városban. Néki azt felelém : € 
miatt Barátom fe Ezived ne dobogjon, fe ortzád 
ne pirullyon: fe fzandékidban meg ne mozdully! 
az Iftentelenek nyelve-járására-képeft ez a’ yradica- 
tum de'votus^ tsak egy ollyan emberre mutat, a’ ki

Dd 3 úd- 
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udveznlni akar, igaz Religióhoz réfzelkedet, és 
a’ mit igazán hifzen, azt bátran ki-vallya ,a’ ki nem 
fzitkozódik , hamiíTan nem eskúfzik , fenkinek 
bőtsúletibe , vagy értékébe nem kap , más fze- 
rentséjén őrül, a’ magájával meg elégfzik , a’ ki 
E borral úgy el-nem ázik mint E Bacchus tömlői, 
a’ ki E pokolbul nem úz tsufbt, és E Menyor- 
fzággal nem tréfál, a*  ki néha meg-emlékezik a’ jó- 
tselekedetekrul, és mindenkor kerüli a’ rofzfzat. 
Atyámfia tartozunk véle , hogy efféle erkőltsel ’s 
ne máífal mennyünk a’ Világ fzeme eleibe. Ha 
vidám ábrázattal, és ditsekedve mer elő léptzelni 
E gonofz,, jól lehet lélek-kárhoztató ; mi félelem 
vifel bennünket, hogy paláftot vagy rejteket kere
sőnk a jónak3E mellyel az Iften előtt bótsuletet 
vallunk > és boldogságát kintsezúnk lelkünkre. 
Pirullyon azért Egonoszság ; hozzá illik. Vi- 
dullyon’s bátorkodgyon a’ jámborság 3 trutzára a’ 
Nemtelen Világnak

(II)

Etőb arra bátorítottalak , hogy vig kéfzűlettel 
vidd E kerefztyén példákat a’ fzemtelen Világ 

eleibe, akár mit mondgyon, Moft arrul intlek: fe 
kőzód, 
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közöd, fe réfzed ne légyen a’ Libetíinusmus-^A^^ 
bekkel. Etető mérget botsáttanak fzemekbul, ha
lált hordoznak nyelveken, fele Ördögök, fele be- 
ftiák, kiknél a’ fummurn bonum^tszk. tefti gyönyö
rűség , és buja kedvek tóltéfe. Járáfok menéfek, a’ 
vendég-házrul a"1 Comaediára , innen a-1 bordélyba, 
és azon utón tér vifzfza. Efzeket abban törik,hogy 
tarmllyanak a1 rofzban, iparkodáfokat, hogy úz-

Befzédek tifztátalan, idejek mulatáíi fér- 
tíjn-iség. Böltseségek a" g4Stf#4-hireknél továb 
v = érkezik. Religiój ok közönséges, igaz fzinét 
magok fém tudgyák, mert más-fzerrel vagyon mikor 
tsendes a’ tenger, más renden mikor háborúk tá
madnak , és merül a1 gálya. Angliában igy, Sco- 
tiában amúgy élnek. ’Zidó-hiten Amfterdamban, 
törökül Conftantzinápolban. Papifták Romában, 
Calvinifták Genevrában. Egy fzóval: valláfokat 
életeket tsak az idöhez és alkalmatofsághoz fzabják. 
Gondolnám: hogy eőket meg utállyad, túlek tarts; 
elég volt képeket meg mutatni.

(12)

KEdves Neanderem ! ime könnyű értelmes bé
kéddel elődbe terjesztettem , miben légyen 

hely-



23s nemes ember.
helyheztetve az Iftent és felebarátunkat néző kő- 
telefséged. telkedre kinfzeritlek , légy híi bé-tel- 
lyeíitóje. A’ felséges Iften azoknak fziveket, a’ 
kik bé-tőltik parantsolattyait, be tölti őrömmel , 
ditsősés’efekké téi'zi a1 főidőn, ki-muláfok után az 
egek közé maga Sz. fzine eleibe emeli nagyob di- 
tsőségre. A1 kik Iftenhel járnak e’ földön; nín- 
tsen feúbéli gyötrelmek, a"1 kik I.ftentúl pártoltak, 
azoknak nintsen fe éjjeli Te nappali nyugodalmok. 
Akár mint titkollyák ’stagadgyák ezt a" Világi pom
pának és ditsőségnek kintses tárházos rabjai; de 
valóban tapafztallyák. Ezer változtatásai meg
fordulnak minden földi hivságon, hogy kis vigafz- 
taláft találhatnak, de azonban mind tsak fir és 
kefereg lelkek. PC jók és gonofaok élete ily kú- 
lömbséggel vagyon, hogy amazok már kóftollyák 
az Angyali vig lakait. Ezek már érzik az ítélő 
Iftennek átkát, oftorát, kárhozatot.

Erre Eufebius butsuzot Neandertul, és vifzont 
Neander tőle, mindazonáltal oly reménységgel , 
hogy utóbb-is léfzen réfze fzép oktatáfiban , a’ 

mint vette-is iránta ajánláfat Eufebiusnak.
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MAGYAR DÁMÁKHOZ.

Nagyságtok Kegyelmetek!

2t a? könyvet az Angliai fő A/i- 
fionyok képes udvansággal fogat- 
?L... '- -- -- ,-

iák; sótt Londra-Fárosában annyi kedvet ta
lált*



Iáit, hogy batfzor egymás után kelletet ki nyom
tattatni, Tengeren innen bafonló képpen két 
kézzel kapták 3 és már-isfok idegen nyelven 

olvaftatik.
Nintfen azért reménységemen kivitt, hogy 

Hazánknak Dámái, eőket illető erkőltses kegyes
séggel ne vegyék, és magokat véle ne mulafsák, 
akkor lég inkáb', mikor se más munka kezeken, 
se egyéb' gond nem fordul meg Jziveken, és a9 
vendégtől üres paloták unalmai közt nem tud
nak mit lenni,

Tükórt tart az egéjzpatyolatot fzln-népnek, 
hogy igazán meg láfsák, kik s' minémüek legye
nek Meg mutattya: mi légyen hivatalok ,'s 
mire kötelezteJfenekÉbrefiti, biztattya minden 

képes jóra , ki-keréti a' ravajz- Filág báló- 
jábul 3 útba vezeti, hogy önnönjzivek fiándé- 
ka fierint ,fzerentsés napokat láfanak é múlan
dóságban s és ditsöséges fiinbe változzanak az 
Egek-kÖzK

Faló



-■ ’• Haló ugyan, hogy néha tsifr^, Aat~ 
va s tsak nem neheztelésre wé emlger, 
kin vagy a*  kény fiég ,
ütközhetne ;de mint-bogy az Ágiit ■Atbort 
nem a9 bq/zfiuság , fi más egyéb9 rofifialkodás 
nem vifilte 3 hanem a9 tifitafiándék , és az igaz 
könyörülés; méltatlan volna iránta vagy meg
ítélni 3 vagy meg utálni.

Hogy pedig némely fiándékit fenébben, aé 
többit lágy abban , itt világos , ott homályos 

fiókkal vitattya ; annak kel tulajdonítani: 
hogy a9 fiiligy Afzfionyi-nemben-is nem min
den fziv lágy 5 és nem minden elme egyaránt 
éles s némelyeknél bofz/zab9 , némeUy éknél rö
vidé b9 az éfi. Amazokra nézve föllyeb9, ezek 
kedvéért aláb9 kellet tartani a9 befiéddel.

Példáz bol-mikor oly nyilván 5 mintha fes
tékkel akarna valakit le-irni, ettül Órfiagunk- 

ban nem kel meg-ijedni; nem ide fiái, hanem a^ 
tengernek túlsó partyávaltartya közit. Oda

felé értsék azért a9 Magyar-A/zfionyságok,



Ha ki azonban Régnek mafftí 3 jolf er~ 
költsel kendőzzék.

Végén: a? Tábor V Udvar-dolgárúl egy-gár 
Koz-befiéddel tovabra nyújtott íim munkámat; 
mertbogyaz^^hske^ után fém találtam 
külömben. Ezt a\ ^könyvet legAs lég elsőben 
DQRELL JQSÉF ffiita irta*,  A ki 

fordította > marad
■ —

'•■ : ■ ■ ' i : . \ . .;

* . • • '

Nagyságtok Kegyelmetek

„I,

Költ Romában.
I744ben, . \

- ’■ ■ '■/' \ : Ya V.'7' J\ ■ s ; VYY<Y;Y'

Alázatos Szolgája
F A L U D I F E K £ N T Z S. J.
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Iftenes jóságra , és ízerentsés 
bóldog életre oktatott 

NEMES ASZ S Z O N Y.

ELSó BESZÉD.
Bé-vezetés az útábbi Kóz-befzédekbe.

'Ufebius már tellyes kéfzúlettel érte vala, 
hogy Theomachufial meg hartzollyon ; 
mint-hogy iránta le-kötötte Urí-paro- 
Iáját Neander előtt, a’ minapi befzéíge- 

tésben; de ime> nem reménylett akadék járula közbe?
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Egy tsorda a1 nem-Bornemisza Libertinus-ne^ 
bvd ki-tódúla a’ Coni£dia - házbul , ’s igyenefen 
néki méné a’ kortsmának. Eleutherius uram volt 
dói-járóban, száraz gégével, tömött erfzényel, 
kivul belől atzélyos lelki - ismérettel. Bé-rúgván 
az aitot, egy gyűl egygyig {•‘mint Friberg uram Cremo- 
nában'') meg eskúvének a1 holtig-valóra; hogy tud
ni - illik kiki lábán fen - áltáig ki téfzen magáért az 
ital-hartzban, és el-nem hagygya társát.

lói-lehet azonban, hogy eő kegyelmek ( mert 
vig kedvek érkeze) derekafan játfzottak a’ borral, 
de valóban a1 bor-is jó formán játfzot vélek. Le 
fzálla ugyan édes leve a’ palatzkoknak gyomrok
ban , de fzefze-ereje meg fzállá fejeket, és fok 
tsudálátos fzint mutata fzemeknek : N. N. Uram 
már nem bírván magát fére dúle, kit - is nagy ha
mar három w'zwA-kiáltáíTal a’ pad - ajá temetének, 
’s belé botsátván a’ Mórpheuji, kedvére hortyogtatták!

E’ meg lévén, egykét nofzfza raita után izibc 
vifzfza térének az előbbi kortyokra és tuskázásra. 
Renget már a’ palota elöttők, mert lotsogot agyve- 
löjók a’ fok húzomos italoktul ; fzemek úfzni, 
efzek vefzni, nyelvek pörögni indula rettenetes zai- 
jal, és akadékos hőbőgéffel, mint mikor gállya törik 
a’ tengeren, és a1 halálos ijedejelmek kozott a’ Ré
véinek ófzve vefznek. Egy-
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Egygyik: valamely Saurus névú paripárul kezdé 
vala a1 befzédet, ’s azt támogatta erős eskúvéífel, 
hogy nintsen nálánál job’ futó ló egéfz Angliában; 
az után anatomlce: tagiul tagra, izrúl Ízre, az ő 
fzáraz fejetskéjét, ki- dúlt vidám ízeméit, fzelelő 
orrát, taitékos nyughatatlan fzáját, magosán költ 
nyakát, rövid serényét, fzároz körmét , vékony 
inait, fzéles mellyét, tellyes testetskéjét’s a’többit, 
ditsőséges fzókkal kezdé magafztalni, Oíztán az 
után: mennyit ’s hányfzor nyére a’ pállya - futásban , 
még azután, hogy Saurus unokája Bucephalusnak, 
és sógorsággal illeti ama’ híres lovat, paellyet Calir 
gúla Tsászár Polgármefterré tett Romában.

Alig vára a’ többi, hogy ki-nyithaífa iftálóját. 
NN. Uram régen fészkelődik, egyfzer ’s mind fére 
tévé a’ födeles üveget , fel-kele ’s imigyen adgya 
vala fzavát : hadd fzolgállyam meg ! Saurus még 
nyergemt alat nem volt, mindazonáltal merném 
mondani , hogy nyomában fém léphet az én Sze- 
retsenemnek: 100-aranyon vettem Londrában , 
kilentz iskolákon forgót az orfzágban, mikor irám- 
lik, jó korán hátra hagygya a’ lég febeífeb’ fzele- 
ket-is. Ki-terített kalapomon meg fordul három- 
fzor-is egy-végbe. Oly fzőrnyú árkokon, és pedig 
oly evet^könyúséggel fzökik által, hogy tellyes

A álmél-
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álmélkodás , többet mondok : ízáraz lábbal áltál
futná a1 vörös és fekete tengert.

Ez útólsó fzókon igen meg útköze az egéfz 
itas-Tzéh, hazuttolás, pörlekedés, zenebona tá- 
mada nagy köztők, de ugyan tsak tenyerekrúl hőrpö- 
getvén egymásnak, el - végre botsúleteffen meg 
egygyezének, és a’ kútyókra tértek a’ beízéddel. 
Hol - itt megint példáffan folyt nyálok az Angliai 
imillyen ’s amollyan fzelendékekrúl, agár, visla, 
kopó, ’s töb’ afféle fityeízö tatskókrul, mennél 
f?ebben a’ mofólyékos pefzérek módgyára. Ebbúl- 
is ki-fogyván végtére , az juta efzekben, hogy a’ 
Religio-dolgát vennék-elő, és valamit végeznének 
iránta. ‘ ,

Es ha előb’ a’ bor befzélletbelölök, moft úgy 
tetfzik valami gonofz kisértet forgatta nyelveket. 
Elég italt ada vifzfza terheltt gyomrok, de töb’ át
kot okáda-ki büdös fzájak. Rútul bántak a’ hatal
mas nagy Jftennel, ki igazságát, ki irgalmát, ki atyai 
gondvifelését keverte fel ’s alá fzörnyú rágalmazáffal,

NN. Uram bátran ’s friffen le mondot minden 
más egyéb’ hit-béli fzer-tartásrul, ki vévén Epicu- 
rw-religioját. Nem kivánt más Meny - orfzágban 
menni, hanem a*  Makómét - paraditsomában, a" hol 
puha vánkofokon nyújtóznak aJ lelkek, és (itt ki-

A 3 nem
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nem mondható) képek feregelnek kőrulettek. Nem 
irtózot más pokoliul, hanem attul, a*  hol ki-nem 
kötik a’ bor-tzégért, és nem töltenek a’ tsaplárok.

Más egygyik azt meré mondani, hogy al Mi*  
Atyánk ffften &c. fovány imádság, inkáb1 illeti a*  
fzegény egy-házi embert> fém hogy a’ kastélyos, 
földes, vagy gállyás urakat; hifzem (úgymond) 
a’ fzáraz kenyérhez lég aláb’ vezetékül hozzá kellet 
volna tenni a’ palatzk-bort. Ezt a*  finom’s fen-járó 
bőltsélkedéft , nagy őröm hangos javalláíTal fogadák 
minyájan.. Mofiák azonban torkokat, egynek az ju
ta efzében: Hai ! tsak nints fzeb1 könyv a’világ-hátán 
amannál, melynek tituluífa az: Religio Medici 
lég udvőfségeíTeb’ profefliora tanít, könnyen ízé
pen őfzve békélteti a’ lerufalemi-^LekzX&t a’Kon- 
ílántzinápoli fél - hóidat, az Bvangeliomot az Al- 
coránnal, Szűz Maria, magzatiját Abdalla fiával.

Nem tűrhetem, hogy ki-ne mondgyam: átko
zott nyelvek , dögleletes fzáinak leheleti! Kerefz- 
tyének lévén imigyen befzélgettek a’ forgó-egeknek, 
és az egéfz fen-álló terméfzetnek hatalmas Urárul? 
igy nyiritek, nyelitek vagy-is inkáb1 így tóldallyátok 
az Evangéliumot. A’ fzeplőtelen fzűz Máriának

Sz.

*) ártalmas Könyv ; ifamyú fok káromkoááfi 
foglal magában. Brevvv-névü egy Orvos irta.
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Sz. fiát ama*  büdösnek óldalához alkalmaztattyá- 
tok , a*  lég méltót/ fzentségekbul faragtok tréfára, 
és ízemtelenségre-valót.

• ) Tévelygés Angliában, mely arra altat) bögy minden, 
vallásban úduexálhet az ember.

* * ) Nemes egy Anglus 3 / ki A t§bbi kÓ%óf azt irta? 
könyvében 3 bogy nints Ifenknk,

Ti mindenben tudósok, halhattátok hogy Ang
liában fen-forgó koz mondás: A ki réfaeg korában 
embert óh akAfatafsék fel mikor jó^an. Vaiha eme1 
mondásbul törvényt fzabna a1 Parlamentum, hozzá 
értvén a’ káromkodókat, és rajtatok kezdené jó 
magofian az Orfzág fzeme - láttára.

De nefzfze megint mire fakadának ezek a1 bor- 
tsapok: Eleutherius torkig telvén , talpára kele, 
és egy jó-izu prédikátzióhoz foga ama1 textufrul: 
Ede 3 bibe. Egyél igyál &c. Eő kegyeiméiül vólt 
fzó fellyeb' e’ könyvben, és hogy moft is éllyunk 
ízép hirével; Eleutherius fzéles és hofzfzu, tenye
res és talpas egy Latitudinarius *)  valá hitire 
nézve ; tettében ’s tselekedetihez képeit peniglen 
Atheifia. Eficurus vólt Cafiftája > Hobejius **)  
Theologuffa. Jól fel - hevúlvén meleg befzédében, 
imigyen kezde kiáltani ! fegyvert fegyvert hiveim 1 
portáz ellenünk az ellenség , hatalmaffan bontya 

ron-
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rontya a" Nemefség privilegiumit ; ha ki-nem tá
madunk melletek, el-femmifednek.

Meg rémúle a1 Tárfaság, azt gondolván : hogy 
a' Frantzia rohant légyen bé tűzzel vadai az Or- 
fzágba. Valának kőzúlők, a’ kik azt mondák, 
hogy ez ugyan lehetetlen moft egyízer, ha-nem- 
ha bé fogták volna Don Domingo Gan^e^nek * ) 
lovait. Azon-kőzben le tsillapitá Eleutherius eő- 
ket, mondván: nem kúlsp, hanem hazánkbéli ellen- 
ségrúl befzéllek, ezek forrafztanak lántzokat, hogy 
meg fzoritsák , nem tettünket , hanem lelkűnk- 
isméretit. Es hogy lég rővidebben ki magyaráz
zam : tilalmazzák hogy kedvűnkre ne éllyunk , 
a’ mágok-mondgyák-jóságokra őfztőnőznek ; biz*  
tattyák fokkal ha ki imigyen , fenyegetik fokkal, 
ha ki amúgy tselekefzik.

*) Híres egy Spanyol d Rowánt'zia- Könyvekben, hí
rül azt kőifik 3 hogy d Hanéfa Hóidnak hátán Jókat nyár* 
galódzof.

El-vifelhető, sött játékos dolog volna , ha az 
Aízfzonyok nyughatatlanságát, vagy a’ hivatallyán 
kivűl lépő Pór-rendet jártatnák feoroíTabban. De 
minket Netneífeket, fzabadságra fogantatott ’s ne- 
veltt uri-fzemélyeket igában fogni, a’ törvények fe- 
nyéttő vefzfzeje alatt tsendel félelemmel léptetni, 

tűr- 
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törhetetlen méltatlanság.... Es pedig azt költik 
fejünkre , ha a’ tellyes bőség mellet éhei meg 
nem halunk , ki fzorulunk az Egeknek orfzágábul, 
és ha e’ világon borokat koholunk , az örökén 
valóságban fokát de héában fogunk íbháfzkodni 
egy tsep vizetskéért- is. Ezt a' ^w^moft nyom- 
tattyák, ’s moft prédikállyák fzemúnk láttára, fúlunk- 
hallatára Londrában.

E’ napokban akattam egy Eufebius-táxb ember
re, eő volt előttem első ’s hatalmas hirdetője en
nek a’nem-hittem-Hitnek. Személlyé ’s tanitása 
azon egy idegenség valának előttem^ ’zidó és ke- 
reíztyén, Pharifaus és Stoicus egyelesleg néztenek- 
ki belőle. Le botsáttá gőgét, reá tartotta magát 
mint az ^Z^-Hertzeg, oly fzerével nézet reám, 
oly negédesen léptzelt, mint a’ Pergui-király: nem 
igen fzaporán járt nyelve , de ártalmas fullánkja 
volt befzédének: a’ íátyrák módgyára harapofzot 
reá”' ’gben forralta ízavait, mint Timon vagy 

aá*  régi garázdálkodó görög bőltsek.
úlső maga-vifelésével a’ Paenitentziát 
m, belől pedig mint valamely EEgyp~ 

ól meg bélelte ’s fufzerízámazta 
hiíöppal, fok-féle füvekkel, hogy 

. gy ellenség ne árthaífon néki... 



A’többi között azt mondgya vala: Uraimék atzélos 
zabola-alatt jártafsátok gerjedelmeteket, ne enged- 
gyetek érzékenységieknek, alázatoflak legyetek a’ mél
tóságnál, Szegények a1 gazdagság mellet, fzelédek 
a’ boízuságban... Tsinállyatok a’ kardokbul keresz
teket , a’ Hollandiái gyólts végeket Szabjátok a1 Sze
gényekre, magatok bújjatok foltos’Zákba... En 
ezt ha jól mondom, annyiba tartom, mint a’ Ne
mes-rendet a’ pór-i alatsonsággal öfzve keverni, az 
Kóldúft Úrrá tenni , az Urakat a’ koldusok Szorult 
ügyire kinfzeritenn Penigmaga az Iften válafztáft tett 
köztünk: a’ jobbágyokra ofztván a’ munkát és fa- 
gyatkozáft, a’ Fő-emberekre a’ bőséget és vígafságos 
életet. Meg kel vallanom, hogy eSzét efzemmel 
fel-nem bírom ; de azon léfzek, hogy (fophifiná-it) 
káptsos és kamillán tfatlott bőltfelkedéfét tfelekede- 
temmel le rontsam , a’ mint-is egy fatfutn többet 
téfz , hogy Sem Szó-béli hofzfzú pörlekedés. Nofz- 
fza azért Uraim fojtsuk meg első-ferdőjében ezt az 
uijonnan támadott Szüleményt. Frtncipiis objfa : a’ 
míg gyenge addig bírunk véle. A’ ki jól tudgya 
Angtia-orfzágnak moftani állapottyát, tudhattya, 
hogy benne a’ jővevény-ízakadások mint az uj-mó- 
dí Szokások hamar találnak gazdát.

Fellettél/ tetfeet az egész difcuríűs Nyájnak,
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azt végezek néhányok hogy erővel, máfokhogy 
efzfzel kel meg birkózni Eufebiussal. Eleutheriuft vá- 
lafzták elsőben prókátornak, de mint hogy vefztet 
minap véle, nem tetfzet némelyeknek. Nehezen vi- 
felte ezt a’ bofzúságot az Uram ! pirulni-is indula; 
de fzerentsére a’ fok-bor ki-nézyén mind a1 két pofá
ján nem látfzot raita, azonban megint elő-kerúlvén 
a1 'uox: ugyan tsak reá bizák az ebbéli hivatalt.

E’meg lévén: kéfzúlőt iddagolának talpon, 's 
ott az afztalnál hagyván pénzeket, efzeket, haza 
ballagának nem fzinte finom fzerentsével; mert ket- 
teinek az utfzán vetet ágyat a" bor, más kettő nem 
tudta fel-találni a’ nagy kaput, a’ többi itt amott 

meg-útkőzvén , véreflén méné éj-fél 
után egy órakor vatforára.

Máfo-
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II. KóZ-BESZÉ De

Ugyan azon mát márul: a' Dámákra térvén 
a3 Befaéddek 

I

AZon egy-izben, mikor Eleutherius a’ tegnapi 
végezés fzerint táborba kéfzulé , ALmilia 
Afzfzony-is, felesége Eleutheriusnák lármát 

dobolt Londrában maga nöftény népével Eufebius 
ellen. Fáit fzive aJ minapi pirongátás miát, és gyen
ge-gyomra nem tudta meg eméfzteni jóra integető 
vendégének fzeges befzédét. AJ nagyságos kényes 
Afzfzonyká eddigien nem forgót imillyen próbákon: 
már fzóllatlan kisded korában kezdet a’ hizelkedés- 
nek ölében nevelkedni, az énekek közt fzóllani s 
a’ tántzokban pedik járkálni.. Máfoktul-is hallotta, 
maga-is ej-hitetté magával, hogy tengerén innen 3 s*  
tengeren-tul, nintfen böltseb’ teremtmény, fe fzeb’- 
Kép nálánál.. , mint valamely bálvány meg kíván
ta a’ fúrú imádáft, térd hajláfokat, temjénezéft és 
drága fuftőket.. Irtózot a’ tfipő-mondáfoktul, nem 
kúlömben mint az igazán mutató tükörtől, nem

B a ízen.’ 
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fzenvette , hogy többet tzirkállyanak lelkén, fem- 
hogy teftetskéjén, kihez képeft kínban vala nagyban 
Euíebius akkori befzélgetéfe után... Való ugyan, 
hogy ez a’ bótsűletes Úri ember nem felette lágyan
tapogatva, se nem valami himes befzéddel, hanem 
mint okos orvos keményetskén ( noha tellyes illen
dőséggel} kezde bánni a’ dámával: ízemére hánya- 
gatván, hogy igen a’ világhoz ragafzkodik, sJ oly 
árnyékokkal ölelkezik meg, a’ mellyek ma holnap 
vagy eltűnvén^ vagy hiteket fzegvén ízőrnyű kínok*  
fa juttattyák; hogy jó volna idején korán vég-bútsút 
venni tűlók 5 mert aJ halogatásnak az ebbéli dolog
ban nints jó vége ; várhatta-is volna Eufebius leg
alább a’ faépen kofaonomet az illyen híven nyújtott 
oktatásért ; de jEmilia fe nem fogadá lég kiffeb ud- 
varifággab fe nem akarta be venni az orvofságot... 
Igyenefen a' gehenna tüzes udvarának méné, és el- 
akará mind magával, mind N vendég-Urral hitetni, 
hogy e’ légyen a" Menyorfzágnák igaz uttya; Eufe
bius ellenben mutogatni, hogy toto coelo aberrat, el 
vétette minden bizonyoífan az űdvőfségnek uttyát, 
és a’ kárhozott lelkek nyomdokin fütkároz. Érre 
fel-borzada JEmilia, fok motskot mondot, fok epét 
fújt Eufebiufra , aJ mig a' Cholera el-fogván lélegze
tét nem botsátá tőbre. Azt-is hallottam felőle, hogy 
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eő Nagysága ttot? Sincope nyavalábul talán meg-is 
hóit volna , ha még a’ fenekén maradott több mér
gét az eftvéli pafzitában, más fok Dámák előtt Id- 
nem hányta volna*

Ebbén a’ tárfaságban ./Emília más többet őrlő
dé ’s íbrrála fzivében, de ki-nem mondhatta, mert 
rettenetes hagy búban ’s gondban találá az Afzfzó- 
nyokat.' Az Angliai (^Baquebot") vagy-is tengeri 
Pofta-hajó rofz híreket hozot Londrába. LutiA 
( más egy dámának a’ neve } embert tartót Paris-v&*  
rofsában az udvarban , hogy az uy fen-forgó módi- 
rul hét-fzámra tudófitaná: mikor kellefsék a’búbok 
vitorlyáit nap-kelet, ’s mikor nap-nyugott felé erefö- 
teni, mely fzinben őltőzzen egy 40. Efztendős 
dáma, és egy 16. Efztendős kis-afzfzony, mi illik 
a1 moft virágzó, és ellenben a’már fonnyadni indú
ló ízépségre..'. Moftani lég friífeb levelében azt ol- 
vaífa vala, hogy a1 Király meg tiltotta az arany gal- 
lant a1 dámáknak , ki vévén a1 Hertzeg, és Gróff- 
Afzfzonyokat, hogy a’ tornyozott hajak , és bizo
nyos bubi kéfzúletek tilalmasok, hogy az egéfzFe- ► 
j ér-népet alább fzállitotta egy egéfz contignátíóval, 
hogy a1 Borgonyai Hertzeg-afzfzony mindgyárt vet
kezőt, és uj módi fő-kőtóben mutatta légyen ma
gát , hogy Eő-Felsége hofzfzu decretum-Qt kéfzitj,

B > piely- " ,



14 ... NE M ES

melynek erejével, ennek utánna fe be, fe ki nem 
léfzen fzabad vinni a' haj-kemény étö irt, pomátát , 
ég fzagos vizeket &c. :

Ez a’ nem-reménylet uy-hir meg indította Né ha- 
ragfaomot. Afzfzonyokban : Luciának kotzogot 
álla , fzikrázot fzeme kefervében, a’ míg azt találd 
mondani; hogy nints előttem ez a’ híres nevezetes 
Lajos Király! felelek érte, többet fzenvedne ezen, 
órában, hogyfem //^-városában egy egéfz efzten- 
deig , vagy Bétsben.

Más egy tfipojére tévén kezét imigyen fzólla a’ 
dologhoz: nem híjában monda a1 fiam, hogy fok 
orfzágokat járván , oly fennyen parantfoló Fejedel
met nem látót 1 és pedig ki-ne álmélkodna rajta? Ez á4 
Király 60. egéfz efztendeig egyebet nem tfelekedet, 
hanem varokat és orfzágokat foglalt-el, moft egyfzer 
s' mind a1 foglaló-túetskéken akadékoskodik, és a’ 
Toelettát * ) vévén gondra , az aízfzonyi-tzifrárul 
hüvelyezi álmait.

A harmadik tellyes kefervében így terjefztépa- 
nafzát: meg kel vallani, hogy nagy dologban kapót

■ Sk. Sir
*) Toeletta annyit téjzeti mint egy títksr-alatt allani 

fajkott kis-afaalka, a' hová ay fi-Afi,(%onyok az apró~tzifrát: 
rakják, és d honnan teltekre hatdgyák I Ezt kiilfS Orfzágokian 
íréfzokták födni gyenge patyolattal, hogy a*  Jzeüó meg jár bajfaj 
is feüul por vagy más hulladék meg ne esbejfe.
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a' Sir, és ha nem tudgya, fzintén fzeműnk fényén 
pifzkál. Ha máfút, mi-nálunk-is tifztefség a’ruha, 
a’ tzifra pedig tulaidona a' mi neműnknek. Am 
fzabjon magának Kontóit, nyírje ’s tarollya maga 
perukáját,a’ mi kontyunkmi gondunk.

A1 negyedik tsendefsebben: azt gondolám ( úgy 
mond) hogy a’ frantzia-tórvénynek nints ereje , bá
tor halafsék-is hite a’ mi Szigetünkben: sőtt pénz*  
béli büntetés alatt nem fzabad bé-botsátani azon 
orfzágnak hun-valóját és fzokáíit; de már próbával 
tapafztalom kiilómb'-létét a1 dolognak. Akár ki mit 
mondgyon: mi Dámák £ belől nem tudom) de kivűf 
ugyan tsak fzakafztot frantziák vagyunk, nem fzen- 
vedhettyűk azon orfzágnak hadi népit, de bezzeg 
kerefsűk fzabóit. Tanátfos vólná kis efzem fze- 
rint a’ rév-partokat meg fzállani , hogy fe embere, 
fe partékája, fe törvénye, fe ízokáfa, sótt még hire 
fe tfuífzonbé hazánkban , és ha már Angliát fzánta 
az Iften lakáfunknak , Angliai módon éllyűnk, ők 
tőzzűnk.

JEmilia azonban kűfzködőt magában mint 
a' bus-tenger, azt lesvén hogy valaki valami kérdélfel 
utat nyitna néki a’ befzédre, nem lelvén ennek fem- 
mi módgyát, el-végre maga magát a’ bofzuság ki tör
te fzájábul. Eh £ úgy mond) nem tsak Párisi-váró- 

sában 
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iában > hanem Londrában-is dézmálnak privilegio- 
minkon! Eőtsém-Afzfzonyim nints már kűlőmbség 
koztunk, s1 azok között a"1 kik tányérunkat mofsák. 
A7 Fő-afzfzonyt és a’ízolgáló-Ieányt azon egy hetes- 
váízonynak tartyák némellyek itt a’ ízomfzédságban. 
Az után el-befzélli vala,. mint járt légyen minap Eufe- 
biuílál, hol itt közben akkorakor mondót, hogy alig 
fért-ki pitzin ízáján, fót-is borfot-is eleget ada fzavá- 
nak, hogy tudni illik annál jobban meg indithaflá 
a’ cholerá-t az Afzfzonyokban; fel-is keverte dere
kasan gyomrokat, úgy hogy ketteje vagy hárma a’ 
rágás miát tsak nem az ágyba hanyatlót.

JEmilia hová tovább mind katonáflbbban vifel- 
te magát, a’ Mercurius benne, ízapora gondolato
kat adogata fejében , febes nyelve tiz mértfőldel 
előbb fűtőt eízénél: tüzes fogókkal tsipdezte s akasz 
tóttá , kerékre törte Eufebiuft a’Dámák előtt, a’mig 
útóllyára el-felejtvén aT frantzia előbVemlített bofz- 
ízuságat, mínyájan egy kerék afztalhoz ulének, hogy 
Euíébíuírul tanátsot tartanának.. Elsőben azt vé
gezek, hogy törvényeién tzítaltafsék eleibek, me- 
zét-láb jöjjön, hamuval hintfe magát, ha más pár-lug 
nem kel fejének, és várja az utóbbi fententiát. Meg 
fzánták utólyára, és más bötsuletesb’ alkura fakadd 
Bak 9 ezen árticulufokat adván eleibe:

. ’ ima-



I. Eufebius kóveífe még a’ Dámákat, kiknek 
vétet JEmilia érdemes fzeméílyében.

II. Tzáfollya vifzfza mind azt, a’ mire előb  
oktatni akará az áhétatos tifztes Fejér-népet, val- 
lya meg egyetemben , hogy gondotlanul találta 
mondani, a’ mit mondot.

*

III. Hogy údvőzitőnknek amaz igéi: ejlote per-' 
feEiiy tekélletefsek légyetek, nem parantfolat, ha
nem tanáts, és hogy azon tanáts-igékkel nemfzóllot 
Urunk £ Fő-Afzfzonyoknak, ha nem a’ többinek.

IV. Hogy a' mondott Méltóságos, Nagyságos» 
Fö-Személyek nem tartoznak az Evangélium, vagy 
más törvény alá vetni magos nyakokat, hanem ked
vek fzerint élhetnek.

JEmilia ’s Lucia voltak e' dologban követek,’ 
Eufebius tfendeffen nyugodván, femmit fém tuda ben
ne, mit fáragtanak légyen fejére tegnap a’ Kortfmán 

az Urak, a1 Pafzitában az Afzfzonyok.
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III. Kó Z-BESZÉR . r

Euflmis oktattya és feddi á Dámákat 
onnw rendetlen életekről.

MAs nap jó reggel JEmiliá ’s Lucia kí-Vérvéfl 
nagy kínnal magokat a’ puha nyofzolábul, 
hintóba lilének a1 mull efte-béli Comiffio*  

dolgában. El-húle Eufeblus ízemben ütközvén a’ 
Kovet-A fzfzonyokkal, azt gondolván, hogy lehet 
Valami bomlása a’ terméízetnek, mint hogy ez a-8 
két kényes teft elób’ kele moft egyfzer a5 napnál, 
és nem irtózik a’ hús harmatiul; hol-ott más kú- 
lómben dél-tájban fzokot ki menni a' házbul, hogy 
meg ne ijedgyen hofzfzú árnyékaiul... Eufcbius 
azonban femmit fém hagyot hátra s a*  kelló képes 
udvariságbul, bőtsúleteflen fogadta, annak rendi 
fzerint kínálta egy egy tséfze Cioccolátáual^ de a’ 
Dámák mentegették vala magokat mondván; hogy 
ki ki már két gyenge fatzánnal béllelt meleg italo
kat vet be, hogy a’ kakuk azon reggel femmit fe 
nyerheífen rajtok.

JEmilia
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JEmilia kí-nyitván leveleit, úgy mond: Uram 
fok nevezetes Dámáknak Képei vagyunk , követ- 
seggel jöttünk hozzád ezen' egynéhány punélomok- 
nak erejével; alkalmas efzed fzerint tudhatod,mire 
légy kőteles. Szóval ennyit, ’s többet nem mond
hatunk: kővefs meg bennünket a’ minapi bofzúsá- 
gokért, és alkalmaztasd magad , a’ moft nyújtott 
articulufokhoz, mind a’ kettőnek egy általlyában 
meg kel lenni.

Eufebius olvasván ’s halván ezeket, nehéz-nehe
zen turheté, hogy hangoífan ne nevetne, és való
ban ha JEmilia-Afzfzony febes siráflal nem őzőnőz- 
tevólna mind a’ két ízemét, Comoedia let volna a’ 
követségből. Oly zokogva íira , oly öreg könyve
ket hullata, hogy azt gondolta volna, a’ ki tudós 
benne , hogy favorit a névuebetskéje, ki vitforitván 
kis fejér fogait, a’ halálnak árnyékában alkonyo- 
dott légyen; mert a’ Dáma ezt igen fzerette, ölé
ben nevelte , gyenge pelyhéken nyugtatta, maga rág
ta a’ falatott fzájában. De az hogy fe nem ebét, 
fe nem bűnét, hanem maga kefervét, ’s torlatlan 
bofzfzuságát keferegte.... Eufebius minap *)  a’ 
Catechifmujh forgatta vala ezen Dáma előtt, fed-

C 2, vén

*) Lásd (t Nemes-Em&er részében á’ hatodik Koz*  
be/zédef.
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vén a’ rofzrul, s' jóra igazítván. Ezt az Afzfzo
nyom parafzt gorombaságnak nevével vévé , moft 
pedig efzében jutván : forró tfeppekre olvafztotta 
mind a1 két ízemét.

Eufebius illy állapatban látván 2Emiliát, fe nem 
akart nyilván tréfálni, fe nem igen ízeiével reá men
ni a’ befzéddel , hanem a’ közép utat válafztván, 
imigyen kezdé: NagyságosAfzfzonyom a’ mint tapafz- 
talom , Orfzágos követségben foglalatoskodol ezen 
botsúletes tárfoddal, ’s egyetemben kepei vattoka-’ 
több Londrai Dámáknak. Ennek ha hire előbb 
érkezet volna i hozzám" méltó fzemélyeteknél ; a’ 
Királynak hintójával fogattalak volna, de ebben tu
dós nem lévén , ’s magatoknak tetfzet al incognito3 
az az titkon jőni fzáláfomra; talán nem vagyok 
méltatlan a’ botsánatra.

A’ mint arányzom arrul vádoltok, hogy én Ki
rályi-méltóság ellen való vétekkel vétettem a’ tzime- 
res^ fejér-népnek! Ily fertelmes búnrúl, ha meg lett 
volna, kétség kivúl önnön lelkem-ifmér etem-is 
feddene, de mint hogy fe-nem illyen-mire élem ko
ros napjaimat, emlékezetem fém juttat ollyaft efzem- 
ben; femmit fém tudok benne. En tellyes életem
ben nemefség-bőtsúllő ember voltam, tifztelem mél- 
lyen azokat a3 ízemélyeket, a’ mellyekben az érdem

és
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ésZ^r/z/rtúndőklenek. Ellenben: a’hol egyebet nem 
látok a1 Sima "’s piros artzánál, egynéhány abrontsok- 
kal fel-dagadott hofzfzan nyújtott mantó-vagy 
menténél, Js minden rántzábul ki-néző kevélységnél; 
oda-felé igen reftellem vefztegetnem a1 bőtsúletet.

Lucia. Mitsodát! az Ur moft-fem még-fem akar
ja meg ismérni maga vétkét, mellyel nagyon meg 
bántotta ezt a’ botsúletes Afzfzonyságot. A’ teg- 
nap-előtti-nap nem ezer efztendő, vegye elő az Ur 
efzét , nyujtfa adiglan emlékezetit, tapafztalni fog
ja , mely /értelmes mondátokkal terhelte légyen Emí
liát. De nyilván a’ mint akkor minden képes ud- 
variságbul ki-mosdot, úgy moft egy embertelen nem- 
tudommal akarja magát mentegetni.

Eujebius. Másut-is itt Angliában-is kőz-mondás i 
A' törvényben tagadás jó. Mint-hogy Afzfzonyitn 
pőrben fogtatok, rajtatok állana £ próba-bizonyítás; 
én mind azonáltal magam jó-kedvébúl őrőmőft meg 
vallom, volt annyi grátiám , hogy magán vehettem 
fzóra, és fzivem Szándéka fzerint befzélhettem Emí
liával, de nem volt annyi fzerentsém , hogy igaz 
fzivem-járáfit igazul venné, nagynehezteléfsel vége- 
zódőt eő réfzérűl a”1 dtfcurfus. Azomban ha vé
tettem, tfak egy gyeden egynek vétettem, nem érhe
tem azért fel eízemmel, mint mehetet kőz^- pőrre

C j
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a1 dolog, ha-nem-ha minden egy AízfzonyLégió, és ha 
egygyetske maga bibéjét fájdallya ; már az egéfz 
nemzetségen meg fordult a1 nyavalya.

Lucia. Akár mint légyen, de minyájunk ellen 
vétettél JEmilia fzemélyében. Nem de nem erő
vel kinfzeritettél bennünket á'jóságos tselekedetekrel 
nem-is úgy javafolván, ezen képes kínos jóságokat, 
mint a1 nemefségnek ékefségét, hanem úgy, mintha 
kőtelefségúnkbe járó dolog volna. Nem de nem 
kígyót, békát, minden féle tsufságot mondottál a’ 
mi magunk-vifelésére ? nem de nem őrök keferves 
kínokat ofztottál fejünkre ?

Eufebius. En azt mondottam ^Emíliának, hogy 
tartozik a’ jóságos tfelekedeteknek gyakorlásával; 
ki-támad mellettem a1 Sz. írás: ha kedvetek érke
zet, mennyetek vefzekedni a1 Sz. lélekkel, és vá
doljátok fzerelmes üdvözítőnket ( fuper fcandale 
magnatumj mintha botránkozására valót adót vol
na £ Világ-nagygyai eleikbe. Tsak el-hitefsétek 
magatokkal, hogy a1 Biblia ott érdekli , ott fojto- 
gattya hatalmas igékkel a1 Dámákot a1 hol lég ele
veneb1 az érzékenység bennek, mikor a1 világi pom- 
párul és hivságos ditsőségérúl emlékezvén, nagyob- 
ra bőtsúlli a1 parafzt gazda afzfzonyt, melynek mind
untalan terh alatt vagyon feje, othonos munka ko

rúi-



ASZSZONK.

rűl keze, Szeme efze mezei erdei gondban, hajó’ 
akár mely tekintetes nemes ASzSzonynál, ha rofz. 
Forgót az-is minapi befzédunkben: egy nyomban 
jár-e kőtelefségek és tSelekedetek eő Nagyságoknak? 
tapafztaltam hogy jó távul fzakattak egy-máftul. Eb
búi vévén okot, ha valamitskét találtam mondani 
némely Dámák fogyatkozáíirul, a’ volt Szándékom
ban, hogy jobra-változáSokat láSsa a’ Világ. A’ fele
barát! Szeretet vezérletté nyelvemet, és nem valami 

/f£yr4-índulatok. Hartzra indultam, való, a1 Dámák 
vétkeikkel; mind azon-által békét hagyván Személy
eknek. Már azért had hallyam , mivel bántottam 
’s terheltem a’ fő-aSzSzonyok bőtsúletit ? Nem 
de nem úgy teremtette Iften e’ világot, hogy az em
bernek kedveskedgyen véle ? az embert peniglen a’ 
végre alkotta, hogy teremtő-Iftenét ditsőitSe, néki 
fzolgállyon "s údvözúllyöh. Gondolnám hogy az 
ASzfzony-álat-is embernek tartya magát lenni , ki
hez képeft úgy értsék a’ Dámák a’ dolgot; ha 
kevély nyakokat nem akarják az Ifteni parantSola- 
toknak igája alá vetni, nem adatik mennyei Koro
na fejekre , ha rázogattyák vállokrul a1 törvény
nek terhét, más Világon nem öltöznek ditsóség- 
ben,ha latrulk^refik, latrul vefzik hafznát. Egy Szóval: 
hanemyzű^/z^ az Iftennek nem üdvözölnek. Ez 

£.
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a*  fondamentoma a’ mi Religiónknak, errűl beszél 
a1 Sz. Evangeliom , az Ifteni parantfplatoknak min
den némii terhe ezen nyugfzik meg. Adgyuk ezt- 
is hozzá: hogy a’ mint a1 mi jó Iftenunk minden 
mértéken feliül közli velünk javait, úgy határt nem 
adót a’ mi, hozzája tartozandó kötelefségunknek... 
fz>erefsed Uradat Jflenedet tellyes faruedbvd tellyes 
erbdbhl y azt mondgya az írás Afzfzonyim ! ezek 
az igék pedig nem javasláft, néni tanátfot, hanem 
parantsolatot foglalnak magokban. Tefsék meg-rnu- 
tatni a’ tiz ujjatok közül egygyikével, hol légyen 
a’ Dámák fzámára valami £ exceptio } az az ki-vétel; 
ha ugyan tsak lehetet úrefségtek a’ Sz. könyvek 
olvasására.

, Lucia. Ne farafzfza az Ur magát, mi-is hallottuk 
hírét a’ CatechiJmus-nNs., Londrában lettünk Világ
ra, nem ^wmc^-ban.

JEufebius. Jó fzivvel reá békéitek , hogy tud- 
gyátok ama’ lég föveb’ ’s lég első parantsolatot, 
mert maga az Iften fzokta Írni fzivúnkben. Ama’ 
letzke-is mehetet fületek felé, hogy a1 végre lakjuk 
e1 világot, hogy az Iftennek, nem tsak mind föl
des Urunknak , hanem a’ kinek teltünkre ’s lel
kűnkre egyetemben hatalma vagyon ; híven fzol- 
gállyunk. Tudgyák ezt Londrában a’ Dámák de 

megint
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megint el felejtik mint tegnapi álmokat. Nem 
akarják meg fontolni, mi következik belőle , hogy 
tudni-illik mind azok a’ tfelekedetek , mellyekkel 
nem fzolgállyák ’s ditsőitik az ő Teremtójeket , 
hafzontalanok, héjába valók; és hogy' mind azok 
a’ tétemények > a’ mellyekkel ellene járnak kő- 
telefségeknek, mefzfze el-távulittyák eóket terem
tések tzéllyátul. Hogy el-igazullyon a’ további 
Befzéd : tefsék moft jó-Dámák leg-aláb’ múlófél
ben fzámat vetni té tova röpített gondolatotokkal, 
ide ’s amoda fzórtt befzédetekkel, héti-’s hó-napi 
tfelekedetekkel; tapafztalni fogjátok , hogy minc| 
ezekkel inkább fzolgáltatok magatok kényefségé- 
nek, fém hogy az Iftennek ; nem kötelefségtek, 
hanem az volt előttetek, mint találhafsátok ked
vét érzékenységteknek.

Ez igy lévén: hogy lehet eleven Hit ’s űd- 
vőfséges iparkodó tudomány bennetek arrul, hogy 
nem mulatni, hanem fzolgálni ’s telketek údves- 
ségét kerefni jöttetek e’világra. Es arrul: hogy bátor 
mind a’ mienk légyen-is a’ mit ízemmel látunk , és 
lábbal nyomunk ; tfupa femmi, ha lelkűnket veíz- 
tyűk. Tagadathatlan azért: hogy vagy nintfen ele
venséggel Hitünk^ vagy élével

D
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4 fEmilía. Eőtsém Afzfzony ! had koptafía nyel
vét } a’ rniát mi-nékűnk egy hajunk fzála fém bom
lik. De még-is Eufebius Uram mikor láttyuk 
végéi ennek az embertelenségnek? ugyan /’s mely 
ártalmas tsillagzat fzúlte fejünkre ezt a káros órát, 
melyben egyfzersmind hitűnket ’s efzűnket el- 
vefztettűk ! tudgyad Uram , hogy a te dilema-, 
kaptsos-befzéded j éppen nem udvariás, sótt mer
ném mondani , hogy paraízt. A1 hitetlenség 
egy 7?^/or/WZ/-Nemzetségben , tsuda monfirum-ta 
mutat : és az efztelenség, oktalan beftiára. Hol 
tetfzik-ki a’ mi befzédinkbűl , hogy meg bomlott 
efzűnk , hol néz-ki tfelekedetinkbűl, hogy oly 
fertelmes gonofzízal tellyes légyen akaratunk.

Eufebius. Afzfzonyom ha ízemeddel látnád , 
hogy egy Nemes Ember valakire költené minden 
kerefménynyét, a’ ki fe háladáfsal fe kőfzőnet- 
tel nem fogadná, maga penig a’ Comaediárul a’ 
Kortfmára ’s innen oda kóborlana, Délig hever
ne, Ej-félig tántzolnaj kinzaná Gondvifelő-Tifz- 
tartóját , meg akarna vagdalkozni Birájával, nem 
mondanáde hogy ez az Ember vagy ki akar pufz- 
tuíni javaibul , vagy jő Eízébűl.

Aímilia. En azt mondanám hogy nem hallot
ta hirét a1 jó gazdának , és reftelli a’ fzámvetéft.
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és hogy alamifnával , vagy Jó-akaróinak kedves
kedésekkel akarja tengetni életét utóllyára. De 
Uram kérlek fzeretettel , ne hafonlitfad ehez a’ 
bolondhoz a’ mi állapatunkat.

Eufebius. Nem-is lehet , mert nintfen kőzel- 
való képes egygyenlőség £ proportio y kőzteték. 
Mert amazt a1 gondotlanság tfak Világi ’s múlan
dó fzorult ógyre juttattya; tudni-illik: fzegénységre , 
vékony ebédre,. fovány vatsorára, rongyos ruhá
ra, kibúi mibúi eőtet elób’ utób’ ugyan tsak ki fegit- 
heti valami fzerehtfe. Dejó-Dámák a’ti hagymáfz- 
tok, és rofz gazdálkodáftok fzörnyeb’ veszedel
mekkel jár, mert a’ ki egyfzer el-veízti a*  meny- 
orfzágot, őrök kárát vallya , és a’ kit egyfzer 
kőrnyúl fogot a’ pokol lángja, azt erőkén perfeli.

Lucia. Haliadé 2Emilia a1 Pap az őrökén való
ságnak tengerében pottyant. No már tudom , 
hogy nem lefz vége a’ Prédikátzionak , ha itt 
nem hadgyuk... Eufebius Uram , már tegnap 
előtt-is tuttuk , hogy az Iften a1 Paraditfomot 
barátinak, a’ Pokolt ellenséginek kéfzétette , és 
hogy véghetetle mind a’ kettő. Hafzontalan rémét- 
tefz , mert kőzőnségeífen a’ Fő-rend itt nem hiízi > 
hogy mikor ollyaft mit tselekeízik, bűnben eífen, 
’s .Következendő képpen méltó légyen a"! büntetésre*
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Eufebius, Nevezetes Afzfzonyim , kőzőnsé- 
gefsen tudgyuk hogy légyen , ’s meddig tartíbn 
a1 Pokol; és hogy jó törött útya vagyon : fzám- 
talan nép járja, fereggel vannak rajta, ( ízéles e’ 
Világrül ízólván, ) a’ Vitézlő-Rend , mindenféle 
Tzimmeres és Zázlós Urak , tfoportoflán a’ Dá
mák , mi-tagadás benne ? De még-is a’ ti ke
gyes engedelmetekkel efzetekben kívántam juttat
ni , azt Ítélvén magamban , hogy bátor- ritkán 
’s gyengén emlegefsűk-is ezeket a’ végső dolgo
kat, de mégis valami hafznát vefzfzúk. Vaiki 
látom én , ’s bánom : hogy fzelefkedúnk ugyan 
hol mikor gondolatinkal az őrök boldogság ’s 
kínok kórul, de nem botsátkozunk bé ( usque 
ad centrum ) derék mélységére. . Vélzem éfzre 
naprul napra jobBan ’s jobban , hogy lágyon liifz- 
fzűk ’s buzgón gyakorollyuk a’ Poko' 
;Tapalztalom hogy a’ régi Pogány-’s a" moíá 
tani Kereíztyén Londra közt -nints más egyéb’- 
kúlőmbség , hanem hogy ők tudatlanok mi tu- 
dósok lévén a’ hit dolgában , azon egy erkől- 
tfel élünk vélek. Mintha azon egy reménységgel 
akarnánk ki múlni e’ Világbul.... A’ Pogány 
Romai Dámák akkor időben Leélicában vitették 
magokat frifs-égre ? kedves fzellőre /ll Cam^o

Mur-
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Marxot. * ) A’ Kerefztyén Londrai Dámák hat 
lovas Hiútokban mendegelnek a’ Virágos kertekbe, 
ezt meg unván, féftett hajókkal, tafota vitorlyákkal 
sétállyák a’ tengert... Azok nem voltak utolsók a*  
Theatrumokon, Ezek elsők mindenkor a' Comsediá- 
kon... Mulatták azok magokat a’Tántzban, Ezek 
veritték Szakadva járják... A’ Romai Dámák Or- 
fzágokat érő gyöngyöket raktak fülekre ’s pere- 
ízeket kezekre, ’s Iften tudgya mire nem bolon- 
dultanak volna végtére, ha a’ Tanáts a’ Polgár- 
Mefterekkel elejét nem vette volna a’ dolognak. 
Meg kel vallani , hogy a’ miPénzes-HázainkCThwctf) 
nem érik fel a’ Romai kintfes Tárházokat, és azért 
ebben, akár mint neheztellyenek meg akad a’ kerefz
tyén Londrai Dámák pompára vágyódáfa... lói 
lehet azonban a’ mint kezdém mondani , hogy 
egy két lattal aláb’ fzállot légyen a’ Pompa, á*  
drága gyöngyök > gyémántok, ’s arany-mű, a’ mi 
Dámáinkon, de mégis többet nyom értékeknél. 
Es ugyan azért a’ Pogány Romához hafonlitván 
magunkat , a’ mi kevélységünk nagyob’ és mát 
tűrhetetlen.

D 5 In-
e *)  Mezóség, mely rakott vélt fzép mulató Kertekkel és mát 

Épkletekkel; a' régi Romajak itt gyakorlottakd Hadi-mefersége? f 
mofi kebelében vagyon Roma-Károsának,
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Ingyen meg engedem azt-is, hogy Venus és Cu- 
pido-rtfk nem építünk Oltárt Templominkban. De 
bátor ezek az idegen Iftennek, ott ahol mon
dám nem állanak , még-is közösök vagyunk vala
mi bálványozáfsal. Mi a’ mint Mica *)  imádgyuk 
s’tifztellyúk egyikét-is másikátis fok mufikával fok 
énekekkel, és az egéfz hofzfzú efztendöt Luper- 
calis**')  napokkal innepellyúk. Első ’zengéjét gon
dolatinknak , lég forrób’ foháfzkodáíit fzivúnknek» 
félénél többet befzédinknek , fok titkos tfeleke- 
detinket Cythera-ítá kűldgyűk***)  Luftos képe-*  
két fzerzúnk magunknak drága pénzen , a1 mi 
lég irtóztatób1 a1 Hiftoriákban, azt fefzéttyúk arany
rámákra , azt fúggefztyúk az ebédlő és háló fzo- 
bákban a1 tafota kárpitokra. Es így ha mit hi- 
fzúnk-is a’ Menyorfzágrul s1 Pokolrul, azt nya
kon tfapjuk tfelekedetinkel. Hitünk job’ a’ Po- 
gányok Hiténél, de merem mondani , hogy éle
tünk némely dolgokra nézve gonofzab’.

JErni-
9 ) jWzc. r. / 7*

* )  Ean Iften tifaeletire rendelt napok, d meUyeken fok 
Jzemtelenségeket kővettek el d Romájuk pogány fakáfok 
fzerint. -

*

*   ) Sziget, melyken fokát lakót 3 ’e fekttéH tifztelti  
tett Venus.

* * *



——

ASZ S ZO NE. 30

aEmilia. A’ kiáltás a’’ veszekedésben egy oly 
ének , melyhez két torok ’s két Száj kel. Ha 
kegyelmed Hű^/^-módon fog a’ dologhoz, én-is 
kis érőm fzerint ki-téfzek magamért. Es azért fel- 
fzóval mondom : kár érte hogy az Ur Rq/z-fö- 
Emberré lett, mikor jó Anatomi-cv& Barbély le
hetet volna belőle, mint hogy igen örömeit vag
dal az eleven-húsban , az emberi tagoknak min
den ize ki-kerefésében, belső külső tulajdon miné- 
músége vifgálásában felette gyönyörködik. Mulaf- 
fa magát továb’-is, gyalázza maga Nemzetségét, 
fűzze íinyórra a’ Dámák fogyatkozáíit , agafzfza 
nyaka kórul ha fzépnek tartya. Engem a’ mi 
illet, efféléket nem mondhatnék a’ felebaráti Sze
retetnek fér elme nélkül. Tudom-is bizonyoífan, 
hogy nem kintfeznék egyebet fejemre haragnál , 
nehezteléfnéí , ellenem morgolódó nyelveknél.

Lucia. Had mondgya a’ Papok-Regéjét, ta
lán maga ki fogy belőle; ofztán nem nékúnk fzól á*  
Levél, mi femmi rofzfzat fém tfelekefzúnk, a’ mi 
életünk fedhetetlen, a’ mi erkőítsunk fzépen egy- 
gyez a’ moftani módi-fzokáfsal , ’s hivatalunkat

Eufebius. jEmilia Afzfzony énnekem nem ked
vem járáfa, hogy gyalázzam a’ Dámákat , Critica*  
befzéddel kifsebétsem Nemzetemet. Hanem azt

a’
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perfváfiót nem túrhetem bennek, hogy el-hitetik 
magokkal, hogy boldogul légyen, dolgok 3 mikor 
fzőrnyú vefzedelemben forog lelkek , hogy ollyas 
tfelekedetekkel igyekeznek a’ menynyei dicsőségére, 
a’ mellyekkel ezernyi ezer kárhozot lelkek a1 po
kol fenekére eftenek... Haliam job’ ’s bal fülem
mel , hogy azt mondottátok: ml femmi rofafzat fém 
tselekeftwtk. Bátor ez úgy légyen ; vallyon bi- 
zonyoflák léhettek-e ezzel őrök údvőfségtekrúl ?

Olvaftátok nyilván ama’ példát, melyről em
lékezik Sz. Máté 25. Réfzében könyvének. Mél
tó hogy efzetekben juttafsátok , mert ide való, 
sőtt hogy fúl-hegygyel vegyétek minden igétské- 
jét , mert éppen reátok igazodik. Az Evange- 
liomi tfelédes Gazda Ur mefzi-földre menvén egy- 
gyik fzolgájára egy Talentomot biza , hogy ke- 
lefkedne véle. A’ fzólga jól tudván Ura ke
mény főfvény terméfzetit; más réfzúl a’ nyere- 
kedö Pénz-Váltóknak ezer fortéllyait ; hogy kárt 
íie vallyon a’ pénz, földbe ásá.... Sok idő múl
va meg téré a’ Gazda , a’ többivel egyetemben 
ezen fzolgáját-is elő hivá a’Számadására 3 értvén 
dolgát, haraggal pirongatá , reft , hafzontalan, 
femmire kellő, gonofz fzolgának nevézé, a’ kül
ső fetétségben vetteté firalmakra, és fog tíikor- 

gatáf 
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gatásokra fententiázá... . Vallyon mi ollyaft vé
tet ~ a’ Szegény legény ? Tolvaj nem volt, nem 
gyilkoskodot , ~ nem Szórta hintette , vefztegette 
Ura kereSményét. Jól lehet nem nyert légyen , de 
nem-is veSztet a’ pénzét Ha jól nem , roSzSzul 
fém tSelekedet a’ vett-Girával, mert híven .meg 
őrzőtte. Es pedig még-is nem volt fogantatos 
mentsége Ura előtt, ki eőtet úgy mint tékozló, 
kártékony emberét kemény ’s hoSzfzu büntetésre 
fogta.

E’ képpen fog omlani á’ ti bátorságtoknak-is 
fövenyen épített fondamentoma jó Dámák : lát- 
tyátok > hogy a’ miben ti bíztok > az lén oka az 
eő kárhozattyának. A’ fzólga kárt nem tett,; 
de hafznoflan fém vifelte Ura dolgát , el-nem té- 
kozlotta ; de nem-is gyarapította a’ Talentumot, 
Ti azt mondgyátok : hogy tofzfz>úl nem tfelekefar 
tek; vallyátok meg híven : hogy jól fém. Nem 
bántyátok meg az Iftent : de nem-is Szolgáltak 
néki. Ha azért eme’ példás Szolga cl nem ke
rülhette a\ bűntetéft; valóban félhetnek a’ fő ASz- 
ízonyok, mert nints oly Személy válogató Iftenűnk, 
a’ ki kűlőmb’ tőr vényt ’s bűntetéft oíztott volna 
a’ Dámákra, fém hogy a’ köz-népre.

E Mind
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Mind ezeken feliül meg az-is nehéz hitelben 

vagyon előttem ■> hogy rafafzMl nem tfelekefatek ! 
nem rofa dolog-e a1 böltsőtül kezdvén egéfz a’ 
koporsóig fzáznyi-fzáz, ezernyi ezer , uj ’s meg uj 
hafzontalanságokkal tölteni költeni a*  drága Napo
kat ? nem ro(z>-e el világnak' buborék, múlandó
ságában, és árnyék-femmiségében. minden boldog
ságát helyheztetni Embernek ? nem rofa-e tsak 
rothadandó teftetskénket ékesgetni, Muíicával,Tán- 
tzal, Comoediákkal fülünknek , lábunknak , fze- 
múnknek kedvét kerefni, fzegény lelkűnkről mél- 
lyen meg felejtkezni ? Hihető kedves édes Afz- 
fzonyim , hogy még eddig nem érkeztetek annyi
ra efzetekkel, hogy ezt jól meg fontolnátok , és 
azért mind vifzfza értitek a’ dolgot. A*  rutát 
fzépnek , a’ rofzfzat jónak , és az óltsó-femmit 
tsuda-nagy drágaságnak ítélitek, mint az éretlen 
eízü gyermekek. Eagedgyétek meg azért, hogy 
gyengén fzépen le vegyem a’ hártyát fzemetekrúl, 
tulajdon minémúségek ízerint adogaífam a’ dolgo
kat elejtekbe.

Nintfen Embernek drágáb’ kintfe az időnél ; 
íBÍnden fzempillantás egy egéfz őrökénvalóságot 
ér. Az üdvözölt telkeknek boldog állapottyok 
nem egyéb ; hanem némely jól töltött idötské-

nek 
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nek jutalma. Es a*  kárhozattaknak jajoS fonok 
nem egyéb’, hanem a’ rofzfzul vefzteglett óráknak 
érdemes búntetéfe. Tudgyátok-e bőtíit a’ Mennyei 
malafztnak ? és mi légyen az Ifteni ditsöségnek 
fzinrül fzinre való látása ? egygyik-is máíik-is a’ 
múlton múló ’s töbfzör elő nem-kerülő idő
nek méltó ára. A’ kik már a’ Pokol kementzéjé- 
ben égnek, femmi tengeri íiralmakkal meg nem 
engefzt élhetik többet a’ bofzfzu-álló Iftent ; hol
ott mi az Ijt ennek malafatyá'uAl, egy fzem pil
lantásban le tőrülvén bűneinket , kegyelmet nyer
hetünk , és érdemeitekké lehetünk az eő ízine 
látására. Ebbül az következik, hogy az örök 
boldogság , és az kárhozat; az időiül függenek. 
Ti meg-is Nagysagofan-nagy-Damak azt meritek 
mondani, hogy nem tfelekefatek rofafaul 3 mikor 
a’ fzép időt rofzfzul vesztegetitek.

Hány millió- Lélek vagyon ott-alatt a’ földnek 
gyomrában kínban jajban , a’ kik eltekben ugyan 
azt danulták^ a’ mit a’ moftani Világ-leár.yi: Mi 
rofz vagyon benne , ha igy vagy úgy múlik az 
idő ? bezzeg tudgyák moft ; de heában, bezzeg 
íirattyák hogy efztelenül éltek véle ; de hafzon- ■ 
talanul , bezzeg foháfzkodnak utánna i de nem 
reménységgel hanem kétségben eséítel. Ha a’

E z . nagy
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Üűgy Itten időt árulna abban az átkozott fetét- 
ségben, az egéfz pokol ki-nyujtaná kezét érette. 
Mennyi Orfzágokat nem adna Nagy-Sándor * 
Gefar , Megaima egy udvőfséges Orátskáért ? 
Nem tselekefatek a&ért rofafaul, mikor annyi időt, 
sört tellyes életeteket hafzontalan heábavalósággal 
töititek ’s mulattyátok , minden efztelen gyönyö
rűséget az időnél töbre , ’s az időt minden más 
egyébnél kevefebre bőtsulvén. Az útólsó fzemetek 
bé-hunyáfa , és már butfuzó telketek lég -*végső  
kőnyőrgéíi, bizonyos £ de adgya Itten) hogy késő 
Tanúja ne légyen befzédemnek!

JEmilia. El-mehetúnk véle Lucia ! mi már el- 
kárhoztunk, reánk mondotta igyenefsen a’ fen- 
tentiát Eufebius, és a’ mi képünkben, mind an> 
nyira, valamennyi Dáma vagyon Angliában. Uram 
nem félfz-e túle, hogy darabokra fzaggaífon a’ 
tifztefséges fejér-Nép ? nem furdall-e telked ismé- 
rete e’ képes vakmerőséggel tellyes mondáíidért? 
Engem a’ mi illet: ha ily förtelmes bún ülne fzi- 
vemen ; -éjjel., nappal nem találnám nyugtomat , 
’s talán nehezebben vennék lélekzetet annál, a1 ki 
harmintz ólynyire a’ tengerben merült. Mi fze- 
gétiy fejünk ! hát el-kel kárhoznunk! el-felejtvén 
bennünket fzerelmes üdvözítőnk, mikor fel-dulta 

aa Pok-
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a’Poklot és tárva nyitotta a’Paradicsomnak kapuit. 
Haliadé te Anti-chrifius : vagy irigység s vagy» 
más hagyob’ gonofz befzéllet belőled: mert (Itten 
panafz névre ne vegye) mindenkor vigyázok egy- 
gyik fzememmel telkemre: a’ kis bíróval (confcientia) 
nem vagyok pőrben: a’ hufzon-négy órákat fzép 
rendre ofztottam.

Eufebius. Értsük egymáft Afzízonyom ; az egy 
Itten, Itéló-Birája az Emberi nemzetnek ; eő eme
li dicsőségre híveit , eő ejti kínokra pártofit. 
En a’ fetét Plútó' orfzágát nem laktam, Luciíer- 
Ro vasán nem olvaftam , ki ’s mennyi kárhoz ik 
jövendőben... * Mindazonáltal ha a' Biblia híven 
tanít járul és roj&rul; ha az életnek és we/ze- 
delemnek uttyárul igazán tudófit; a’ felebaráti fze- 
retetnek sérelme nélkül merem mondani , hogy 
fok , mondám fok ’s még egyfzer-is mondom: 
fok kényes maga kedvén élő Dáma nem jó utat 
válafztot más világra , következendő’ képpen vefz- 
tení fogja údvefségét. Mondgyák de heában , 
hogy az eő /^-/rméretek tifzta mint a’ kék-ég, 
mikor felhő vagy háború nem bírja.. Szivek édes 
békességgel le tfendeífedet, mint a’ nyugott tenger. 
Vallyák: hogy Uj-Eíztendőtúl fogva egéfe más 
Karátfonig , egygyet-fem botlik fzemek, nyelvek,.

E 3 ■ 11
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lábok.... Es hogy minden órának lég kifíebb fo
lyamló réfzetskéjét rendire igazított mértékkel töl
tögetik , és ugyan azért fzeretik a’ maga talpán 
álló, vagy más függő , és ’zeb-órákat. Hogy ezt 
el-hihefsűk mi-ís , láfluk múló-félben (tfak Ang- 
liárul befzélvén) mint kezdik ’s végzik a’ napot 
a1 Dámák.

Lég bizonyofsab*  hírét hallottam , hogy dél
előtt három órával , nem-is elöbJ , láb-hegygyel 
igen tfendeífen bé-lépik Afzfzonyához a" komor- 
nék - leány, ordere-íztnnt, Es leg-is leg-elöfzör 
le- porozván a’ tükröket, fel-fedi a’ Toeletta-aíz- 
talt, s’ annak móddgya fzerint , minden efz- 
kÖzit, és fzükséges kéfzületit gondoífan okoffan 
el-intézi. Rendre rakván a" sűrű és haj-válafztó 
fősüket > melléjek a’ vendég hajat ’s haj-port. 
Amoda a’ pesma fzelentzeket > fzagokat , effen*  
tiákat , a’ könnyen habzó frantzia fzappanyokat. 
Ellenében a’ függőket, nyak feoritó-gyóngyökct T 
gyűrűket 5 peretzeket^ refzketckét, féregével a’ fog
laló és gombos tűetskéket , fok iskátulákat a’ fe
kete z»^/?-A’formákkal. Temérdek fok gyolts, bub> 
thpke, fejér és minden-fzinű kéfzűletekkel egye- 
lemben.... Azonban mint hogy már közel ásít 

*) N^>dfeüyd? ki-magyaté^ásáf máfodtk
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a*  Nagyságos Afzfzony, hátráb’ ál a” leányzó ,’s 
elöb’ nyomódik nagy pompával a' Madame ! A’ 
tükörrel mint valamely idegen Iftennel kezdi ta- 
nátsát , egéfségériil, fzépségériil : tudni-illik hi- 
zot-e apadot-e ez éjjel ? gyul-e vagy ofzlik artzá- 
ján ajakin piros? tifztán maradtak-e izéméi? inog-e 
valamellyik fogatskája ? Az után íimittya Jhomlo- 
kát, tépi fzömöldekit, le-felé orrát, hátra fzok- 
tattya füleit. E’ meg. lévén : laffan laffan ki-gom- 
bolittya fok papiros tfigákra kiűzött hajait, ad nu
merám: hol erefztctt, hol pediglen pitzin gőmbölu 
fürtökre ofztya. Gyengén meg járván a’ fősük
kel , izibe reá máfod-magával mind a’ két kézzel 
hozzá fog a1 fej-porzáshoz \ ezt mind addig tizi győzi, 
í? mig az egéfz fzoba teli telik ködével; nem 
mutatnak a’ tükrök, ’s maga tsak nem meg fullad 
oelé. Ofztán eggyet pihenik a’ párnás izéken, 
^Canape'') mert más izzafztó gond vagyon előtte, 
tudni illik a’ Búb!

Vaj-ki-nehéz munka, a’ Búbot okoffan fel ten
ni mert' ez a’ ki-kötött Tzimmere a’ fzépségnek: 
evvel mutattya eízét, ’s módi-finom-izit a’ Dáma: 
ha vall , evvel vall , Bötsúletet az Affambleá- 
ban: ezért, ha-ki jobban reá talált, kéfzminden
kor ki vájni mind a.1 két ízemét Aízfzony-Paj- 

tásá-
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fásának ? kite mire nézve nem hertelenkedik váloga- , 
tásában. Tifzfzer-is meg járja fzemeivel valamennyi 
Búbok vannak az egéfz fzobában , £ hol meg 
ízállot kedve, azt gyorfan a’ tűkor. elejbe vifzi , 
alája bukik, meg le tefzi, meg fel- vefzi, el-vég- 
re ugyan tfak foglaló túetskékkel fejére fzegezi. 
Tfak az hogy a’ karimája, és külső le-folyó tfip- 
kezeti iránt , még nem tud magával meg békéi- 
lenni; mert némellyek horizontaliter lapoílán ; né- 
melly ek <verticaliter tornyoffan ; máfok ad medios 
gradus ekuationis ki fellyeb’ ki aláb’’ fzereti me- 
revenyiteni.... Ezen-is által vervén magát, a’ lég 
utolsó tsinnyát vefzi elő a’ tzifrának: Teli hinti az 
afetalt a? fekete wz^-formákkaí. Itt megint dere- 
kaffan haboz elméje a" kűlőmkűlőmb’-féle fok in- 
wentio és capriccio miát. Nem tudgya el tekéi- 
leni magában, mennyit ’s mekkorákat válafzfzon 
a’ fzázbul ? a’ jobbik vagy bal fzeme végére ragaíz- 
íza-e a’ hóldotskát ? alajá-e vagy főiébe a’ tíillagot? 
hol űlteffe pofájára a’ kis tafotákot a’ fias~tyuk, 
vagy Góntzol-fzekere módgyára. Nevetné hát- 
mőgőt őrőmeft a’ leányzó ha el-nem árulná a’ 
tükör... Mennek azonban az órák , és déli ma- 
gofságra érkezik a9 nap ; éfzre vévén azért ma
gát az afzfeony; gyorfalkodik a1 tőb’ pipeskedésben :

az
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abrontfokba ugrik , ővedzik, kendőzik , tandem 
beié búvik egynéhány vég-materiában , ’s maga 
magának a’ tűkor - felé két három térdhajtáflal 
kedveíkedvén fzórnyű méltósággal mendegel. az 
ebédlő-házba. ■ Hírét vévén a' fzakáts : küldi 
egymás-után a’ fogásokat... Az Afzfzonyom £ 
kif-kéfsel itt-is amott-is piízkálván 9 egyfzer-’s mind 
el-izetlenedik > ’s halgat mint a’ Bálvány. Ha 
kérdik mi lelte ? ez a’ válafza: iám meg mon
dám hogy a’ tyukfiak igen kövérek léfznck 3 és 
a’ galambfiak igen öfztö vérek , emez édeíTeb’ 
lehetne , ez pediglen tűrhetetlen képpen sófs. 
Meg kel engedni 3 hogy a’ jó Iften fzép eledelek
kel kedvefkedet az embereknek ; de az ördög 
fzegődöt a’ fzakátfok mellé konyhánkban. Moft 
juta NB.. leg-elsóben az Afzfzonynak efzében 
az Iften ! azonban az ördögöt fém felejtvén el. 
íme előttünk vagyon immár 3 hogy az Iften-ál- 
dótta napnak a’ fele ; ókos , hafznos , űdvóf. 
séges munkával ment légyen végbe ; femmi Angya
li elme nem. intézhette volna jobban el a’ tűn- 
dőklö-Napnak lépéíit , és azért az Afzfzony cen~ 
to per cento ínterefsét várhattya más világon. '

Ebéd után az eftvéli gondok kerülnek elő : 
be hurtzoltattya emelteti magát a’ Madame a’

F hin-
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hintóba , mintha fe kezével fe lábával nem bírna. 
Már tudgyák E hámba fogott lovak , hogy £ 
piatz-felé kel tántzolni. Hol-itt rendire járja az 
Aízfzonyság az áros boltokat, egygyiktűl fely- 
meket és azokbul fzőtt matériákat ; a1 máfiktul 
keneteket, fűiteket, kendőző vizeket ; a’ barma- 
diktul , a." lég ujjab’ módi formára már le tőzőtt, 
és fel fzárnyazott búbokat , kézre valót azon 
opera ’s tíipke-műbűl , utóllyára : a’ kövekből és 
más táritásbül-is válogat valamit; ’s a’ kalmárok
nál hagyván alkalmas adófságot; haza tér, hogy 
le rakhaífa a’ vásár-fiát.

A’ tükörnek menvén , már nem tetfzik a’ mi 
rajta vagyon, frilfebben öltözik , ’s a1 forgó ízéi 
megint azt adgya fejében, hogy a’ kotfiban őllyőn 
fok utfzák látogatására , vagy-is inkáb maga mu
togatására. Valóban-is nézik és tfudállyák fokán: 
ki ufzován féftett , habzó , tagos , kevély tubin- 
mantoját , a’ mely alig fér a’ nagy fődeles hintó
ba , álmélkodnak máfok rajta, hogy birhattya fü
le , a1 hővekni nagy napkeleti győngy-tsőppőket. 
Tfudállyák máfok a’ fok bolondságot fején és ar- 
tzáján, a’ heába-való fok fzolga-rendet kőrőlette.. 
Pörög azonban és tfattog hintója eggyik utfzán 
bé , a’ máfikon ki; ofztya maga minden-felé,.

az
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az udvari fej-hajtáfokat és mofolygáft. Tudakozódik 
felséges nagy dolgokrul : ki érkezet légyen Fran- 
tzia és Német-orfzágbul Londrába ? ki tért-ki 
a’ városbul mezei mutatásra ? ki ’s mennyi ment 
férjhez a’ hajadon rendbúi ? hány Dáma talállya 
magát nehéz óráiban ? ki bábája ’s ki léfzen ko
mája. ... Az után ha valami tántzra , vagy más 
titkos mulatáfra nem igérkezet; a’ Comaediára me
gyén minden bizonyoífan. Imigyen élnek a’ Dá
mák Londrában és talán máfutt-is, hétfőn kedden 
’s egéfz héten, tizen öttel’kezdvén ’s negyven 
efztendőkkel végezvén.

Már könyörögve kérlek benneteket kerefztyén 
okos , bőlts Afzfzonyim ! mondgyátok elő , mely 
óra a’ fok közül , mi jó-tétemény ment áldozatul 
az egek-felé ? mit fzenteltetek fel az Iftennek ? 
mely jóságra nézve vagyon oly ízép nyugott tfen- 
defségben telketek ismerete ? mi biztat róla, hogy 
nem léfzen rofzfzul dolgotok jövendőben ? mi 
válafztya a’ kerefztyén Dámát a’ pogány afzfzo- 
nyi-képtúl? a’ paraditfomnak jegyefsét a’ Lucifer fzol- 
gálójátul.... Chinában a’ Dámák ( a’ kik kevefet 
tudnak a’ más-világi gyönyörűségekről) nem él
nék kúlőmben ; mintha a’ mi Angliai Dámáink- 
túl vették volna fzakafztott módgyát rend-tartá-

F s. fok-
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foknak; vefztegetik az időt fok-féle heábavalóság- 
gal mini ezek.. öltöznek vetkőznek örökítik •vala- 
mint ezek... Kényeden tartyák telteket magok s 
imádtattyák mákokkal fzinte úgy mint ezek... Ki 
fzijván a9 már koros napok teltekből a’ nyeresé
get , és le fzedvén artzájakrul a-* fiatal-piroft , 
tfuda kendőzéfsel ’s titkos mefterségel foltozgat
nak másokon a mint ezek... Ha mit eleibek ad ■
az inclinatia. annak meg kel lenni , akár fzép 
légyen akár rut, akár jó akár bún.... Azok- 
nak-is ezeknek-is minden boldogságok tsak a’ gyö
nyörűség , és ellenben lég gyúlölteb*  ellenségek a*  
'virtus, llgyan-is azért , ha ily egygyenlőséggel 
vagyon a’ Pogány Chinai és a’ kerefztyén Ang
liai Dámáknak dolgok , féltelek benneteket Lond- 
rának leányi, hogy úgy haltok meg mind eők; 
mert a' kik azon egy utón járnak , azon egy 
helyre érkeznek.

Lucia. Nints kulőmben , igen fzépen mos
dott fátylával találtad uijolag meg bótsúlni a1 
Dámákat , mefterségeíten le rajfzolván eöket tété
iül fogva talpig. Tfak az hogy merő gondolom 
kép (fine origináli ) és hivalkodó elmédnek! ha- 
fzoútalan bujdosáíi. Mulatni akartad efzedet és 
nyelvedet, minket peniglen bofzontani. Tfak el

hittem
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hittem , hogy ritkán járod a' Templomokat , mert 
ha azokban méltóztatnál meg jelenni, Vasárnap
napokon , fzemeddel látnád , hogy ott-is sűrűn tifz- 
teííen meg jelennek a’ Dámák , fzinte úgy mint 
a*  virágos-kertekben, vagy a1 sétáló-utfzákon.

Eufebius. Nagy kötelefséggel vefzem , hogy 
reá emlékeztetett az Afzfzony. Ide való az-is , 
mire pörög ’zeb-prájok a5 Dámáknak Vasárnap-^ 
Innep-napokon.

A’ Vasárnap tudni-való , hogy nyugodalom
nak napja , és e’ végre továb’ alufznak , többet 
hivalkodnak a’ Dámák. N^mellyek oivofságat 
vefznek bé, hogy meg menekedheífenek s? Predi- 
kátziótul , mert a’ Pap fok igazat vet ízemekre, 
vagy peniglen igen irtóztato fzőrnyu dolgokat 
mond a’ más világrul. Volt egy oly Dáma Lond
rában , a’ mely vigan himbálódzot a’ ki-nyiltt 
/é’flfM-ban , friífen forgolódzot a’ tántzban egéfz 
héten , de fzombat éltén jobbára valami nyavalya 
érte; sótt maga pulfusán derekaífan tudta , mely 
tova légyen még a’ Predikátziónak és térdeplés- 
nek napja , Minden Lunarium vagy Calendarium 
nélkül. De ugyan tfak mentek ’s menek máfok fereg 
gél a’ Templomban, Inneplő fzép ruhákot látni, uj- 
módi deliségeket kapni , meg is-mérkedni, valakit

F 3 meg-
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meg-kővetni a9 tegnap-előtti el-felejtett-udvarlás, vagy 
J^k^-dolgárul; mint hogy az Egyház a’ botsánat- 
nak helye. Ha e9 nem volna , tfak háromfzor 
látna eöket aJ Templom : mikor meg kerefz- 
teltetnekj mikor férjhez mennek , mikor el-temet- 
tetnek.. . Nem tfuda azért ha reftellik az imádsá
got 5 félnek a9 térdeplőstül., fzégyenlik az ahé- 
tatos könyőrgéft.. Hanem-ha Darius Király Tör
vényét {noha errvtl még nem végezet a Pár la- 
mentám") vefzik tekintetben , ki meg parantsolá, 
hogy femmi kér éllel ne hafogafluk az egeket 
és femmi panafzfzal ne bufítfuk az Iftent.

Ugy lépnek bé mint Calligula Tsáfzár a9 Tem
plomban , nem Iftent imádni, hanem az Embe
rektől imádtatni, nem meg fzállani fzivvel, és ízem
mel a9 fzentség előtt , hanem inkáb egyikkel-is 
máfikkal-is nyughatatlankodni. Artza pirulás nél
kül fel-*s  alá , elő-hátra , jobra balra tekinteni. 
Ha apprétnak-is valami kevés imádságot , közbe 
közbe ; tiz annyit Js job izuen nevetnek hozzá, 
tÖznek tollaznak magokon mind untalan. Irigy- 
lik ha ki fzebben öltözőt nálaknál 3 rutalmazzák 
ha kinek nem vólt moft egyfzer- annyi gondgya 
a’ tzifrára. Meg Ítélik ha áhétatos, kép mutásnak 
tulajdonityák 2 ha tfendes maga-vifelésében. Ne- 

hezte-
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heztelik , ha nem elég mellyen hajlott a’ térd 
ízámokra. Ha fzerentsére jó-befzédes-Társhoz 
férkezhettek, elő-vefzik a’ trétfeléft, oda nyujtyák 
az inainak a’könyveket, ’s egy fertály-óráig két an
nyit mondanak , mennyit a’ Pap fen a' izéken 
huzomos egy-óráig.

A’ Templom ’s ebéd után a*  bálványozó ’Zi- 
dokkal fiirexerunt ludere > kártyáz, kotzkáz, oftáb- 
láz az egéiz Compagnia.: nem-is ingyen, nem tien- 
deíien , nem kis ideig , hanem iok pénzben, al
kalmas fösvénységgel, ’s tfak nem éjfélig. A’ Dá
mák az elsők hozzá , ’s utolsók túíe... Eők 
terhelik a1 játékot annyira, hogy már nem mulat
ság. Mikor a’ fzólgáló egy fnftős fazekat tőr a’ kony
hában ; tüzes nyárfal mennek mind a’ két izemé
nek ; de a’ játékban nem fzánynák úreíiteni llrok 
erfzényét, sőtt egy útéfen vefzteni minden jegyi
pénzét már férjhez menő Leányoknak.... Ha 
fzabad Angliából egy lépéft tenni Roma-Városá- 
ba , ott kevés efztendők előtt egy Hertzeg- 
Afzfzony el-annyira meg fzerette a’ játékot, hogy 
jobbára ember egyebet nem látót kezében a’ kár
tyánál.. Szemébe jővendőlék fokán 3 hogy előbb 
utób’ ugyan tfak a’ játék-felet fog meg halni; ugy-is 
történt. Ofztani kezdé más Hertzeg Urnák s, 

maga-
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nak a’leveleket, de el-nem végezheté; le hanyatlót 
herteteh a’ fzékbúl ’s ki-ajánlá lelkét... Ez a’Her- 
tzegi fzemély .holtig játfzot, a’ mi Dámáink ad
dig a5 mig élnek, fzeretném tudni már mi-kú- 
lőmbség légyen közietek. .

Lucia. Bár eló-fe hoztuk volna az áldott Va
sár-napot !

. Eufebius. Látom tíipi az Afzfzonyokat az 
igaz mondás még-is vitattyák : hogy femrni 
rofzfaat nem tfelekefimek Az én fogyaték e ízemnek 
pedig úgy tetfzik, hogy nem nuUa
A’Templomot illyetén képpen fórtcztetni, az Imád
ságnak helyét tfevegéfsel trétfeléfsel, ember fzól- 
láffal bé-tölteni. A’ fzemeket nem oda elő a’ ho
vá kellene , hanem ide oda ’s amoda hátra forgat
ni a’, hóvá nem kellene. Szivei elmével nem a’ 
fzentséghez járulni , hanem a’ tegnapi - tántzban 
a’ mái jó-lakásban ’s muíicában fárafztani , az 
Iftenes könyvek ’s jóra emlékeztető képek helyet 

-a’ Kártyákat forgatni azon játékban egyetlenegy 
fiatoknak üEpportioját 3 és egyetemben hú fzegény 
fzolgátoknak fok ver étékkel érdemlett fzegcdótt 
bérét és jutalmát el-vefzteni. Tsak az hogy a’ 
ti rofzízol kőfzőrúltt efzetek, és kővé-keményedett 
telketek ismereti, még fertelmes rofzban fém talál 

rofz- 
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fzat ! ki tudgya! talán femrni rofznak nem mon
danátok , ha azon egy tfelekedettcl Moyfesnek 
mind a’ két Tábláját meg fzegnétek. Vagy ha 
tutzin-fzámra nyelnétek s1 falnátok bé az öreg 
búneket.

A’ mig ezeket mondá - Eufebius, kimondha
tatlan kínban valának a’ Dámák ; a1 felebaráti 
fzép intéft úgy vévék bé , mint a1 keferú pilula- 
kát: fzin-változáfsal, fziv fzorongatáfsal, félre vontt 
fzájjaU kőnyvező fzemmel.. A’ méreg 's paffio 
maga magát annyira nevelte berniek , hogy fe 
tfendeífen nem tudtanak halgatnb fe okoffan befzél- 
leni a’ dologhoz. Eggyik a’máfiknak azt mondá: 
vallyon hol látta ’s kitúl tanulta a1 mi dolgun
kat? a’ máíik pedig : hogy talán még a’ túkőr- 
rel-is tud befzélleni ? talán kémeket küld nyomunk
ba? hanem-ha ez a’ rofzfzalkodó Ember 3maga pár
ját gyalázza holta után !

Azokért nehezteltenek pedig lég inkáb reá, 
a’ miket a’ Vasárnapiul mondott. E’ képpen a5 
mennyivel tovább nyujtózot nyelvek, annyival job
ban őfzve fugorodot kis-efzek..... Eufebius meg 
ízánván eő kegyelmeket, lágy könyörülő fzókkal 
kerefte le-tíiliapitani , -fok okkal móddal bizonyít
ván , hogy eő mindenkor fen tartotta az érdemes

G ' meg- 
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meg botfáiéit a’ Dámák fzámokra, a’ mint né
hány alkalmatofságokban próbákkal-is meg mutat
ta. Moftonság úgy történt efféle befzédekre faka- 
dáfa, nem hogy a1 Dániákat sértegefse , rutalmaz- 
za, hanem a1 mennyire engedik, oktaífa.... De 
fzertelea fel-fbrván az altér atio bennek ; kön
nyebb lett volna a1 forgó-ízelet zabolán hordoz
ni, vagy a' háborodott tengert le-nyugtatni, fém 
hogy e’ két Nagyságos Aízfzonykát meg engefz- 
telni... Eggyik a1 maiik fzavába kapván, mind 
a’ ketten Eufebiusra támadván , addig öntőgeték 
a1 párlugot Öfz-fejére , a1 mig magok meg eléglet- 
ték. Egygyet pihenvén azért , és mint - hogy 
tfendes fzeléd udvarifsággal figyelmeze mindenre 
az Öreg-Ur , és femmi kedvetlenséget nem mutata 
a’ fok tfoportos gyalázatok között, gratiat érde
mele és békefség lön köztők.

Le-tfendefedvén a’ Dámák , Eufebius előbb 
ment a’ befzédben; "’s imigyen folytatá : fziveflen 
látott Tekintetes Nagyságos Aízízonyim ! egyet
len egy telketekre kinfzeritlek benneteket; oktas- 
fatok róla, mint fér ez a’ két dolog öfzve ? igy 
a5 mint éltek, azzal a’ mit hifztek ? ha hifzika’Dá- 
mák,hogy a1 jól töltött idötúl fog údvőfségek , miért 
költik jó idött rofzfzul ? ha tudgyak hogy a’ 

földi
!
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földi és tefti gyönyörűségeknek bimbójábul nem 
lehet mennyei Rósa-kofzorut fűzni, miért sétál- 
lyák Babylon mezeit ?....... Hogy ez a-1 letzke
fzivűnkbe haífon; jó volna erköltíinket ’s napja
inknak fzokott menését Hitűnkéi Hivatalunkal egy 
más ellenében tenni 3 fzerével meg fontolni ; ki- 
nek fzolgalunk, s mi jutalmat varjuk. Tanat- 
fos volna vifzfza térni emlékezettel azon időkre, 
mikor meg kerefzteltettűnk, és efzűnkbe juttatni s 
mire köteleztük légyen magunkat... Mert a’ 
Világ hízelkedő, tfalárd; ha ki nem nyittyuk fze- 
műnket, el ámét bennünket. Sokat ígér, femmit 
fém ád ; és ha nyujt-is valamit teltünknek; Lel
kűnket kéri érette.. Kedvefen kínál 3 fzépen fo- 
gad, de ha egyfzer horgán akadunk , kéményén 
bánik vélünk , és kárhozatra küld bennünket.

TŐbre igyekezet még Eufebius az oktatáflál, 
de félben fzakafztá Neánder jövetele } a? ki be- 
lepvén a' palotában, ily hírrel érkezet... Uram! 
Eufebius fiiam! abban vagyon a’ dolog, hogy 
Teomacus nagy kéfzűlettel várakozik reád; moft. 
is kérődik , "’s nem eméfztheti meg akkori befzéde- 
det. Követem azon-kózben mély alázatofsággal 
az Urat , és egyetemben ezt az egy-pár fzines 
vendéget, ebbéli noha el-kerűlhetetlenalkalmatlan- 
kodásomrul. G 2, Énjei-
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Eufebius. Minket vitézkedő embereket mind- 

- untalan környékez valami galyiba ? akkor s’ Oi> 
naa , mikor ’s honnan ingyen fém reméllyűk por. 
táznak ellenünk. Ma-is elöb’ találtam az ellensé
get házamnál, fém hogy éízre vettem volna ma
gamat -3 de femmi : izennyűnk Teomacus Uram
nak , maradgyon vefztég még 24 - óráig, akkor 
kéfz léfzek ki menni véle a’ mezőre. Futót mind
gyárt inaífa Neaudernek € követséggel Teoma- 
cushoz, ki-is az el-intézett időre háttá a1 dolgot.

E’ meg lévén, jEmilia Afzfzony Neander- 
hez fordula , ily údvözléísel : Vendég Urfi , jól 
lehet eddig nem volt fzerentsénj , még hireddel- 
is élnem , mindazonáltal fzivem fzerint örven
dem, hogy itt találtál bennünket. Tekinteted ’s 
á rázatod mutattya , hogy nem alatfon ágybul 
fzúlettél, erkőltsőd ’s magad-vifeléfe peniglen , 
hogy tanultál az udvarisághoz. íme ’ Eufebius 
uram felette keményen bánik velünk , fok rútat 
mondott egy-végbe a’ Dámákrul , fe efz>t nem 
tud találni fejűnkben , fe lég kifseb’ erkbltfi-jóí 
életűnk feokott menésében... Úgy tetfzik, hogy 
eő kegyelmének embersége ’s okoskodáfa fogan- 
tatáfa fzempillantásátul fogva bárdolatlan maradta
lak. Gondolom azért tífztefséges Urfi , hogy 

téged
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téged sl jó-fzerentfe nem-is egyébért vezetet ide, 
hanem hogy egy-valaki pártunkat fogná.

Neander. Afzizonyom! Eo felsége av Király 
engem még nem emelt oly tifztre , hogy hiva
talom légyen & meg bántódott Dámáknak ügyit 
oltalmaznom. Mindazon által az elóttem-való 
kegyes-fzép , és belőle mindennúnnen ki-tetíző 
deliség kétség kivnl meg érdemlené.

Jó iznen eset ez a' képes ditíiret 2Emiliának. 
Meg vidámula mindgyárt reá; mert a? Contento- 
őröm teliét lelkét nagy febefséggel el-futá. Ké
védéi ez előtt tfak mérget "s ürmöt*  kőpdőze, de 
moíi egyfzer ’s mind lépes édes mézzé és Can- 
diai tzukorrá változót. Ez az Afzfzonyság túl 
háttá már éltével a’ 40. efztendpt, és az eö fzép- 
sége butsózp-félben vala. Mindazonáltal meíter- 
séggel és feftékkel a1 meglehetbfi még alkalmas
int fen-tartogatta. Es mint Zeuxis kép-iró, tfa- 
logatta az embereket hamis fzinnel. Egy con- 
versátióban ^zt találá mondani , hogy egy tfep- 
pet fém félti artzáját az $ o-Efztendoktdl , és bá
tor Decemberben öltőzzen feje ; fel-talállya még 
a Világ a' luniuíb ábrazattyan.

Complementuma azért Neandernek éppen kedve 
és incltnatioja fzerint efet vala. Nem tuda JEmilia.

. G 3 hová
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hová lenni őrömében. Le tette minden előbbi 
keményfégét , lágyula mint a1 gyenge viafz a’ jó 
ízóra 3 maga kérte ’s kívánta az oktatáft, fogatta éle
tének jobbítását, tfendeffen figyelmezet Eufebiusra.

./Emília magában fzálván megint Neánderhez 
közeléte, fok tziffra fzókkal 's himes udvarisággal 
ki-nyilatkoztatván fzive-járáfit , mint ’s menyire bő- 
tsúlli az eő érdemes fzeméilyét ’s hozzá vifeltetett 
jó akarattyát. Az után Eufebiusra tekintvén úgy
mond : Uram én már nem oltalmazom a’ Dámá- 
kot, kevefetskén vannak közölök valami bún nél
kül, fogyatkozás nélkül pedig még kevesebben: ritka 
madár a’ jó-Afzfzony! egyelesleg többet vigyáznak 
kényes tettekre , fém-hogy údvezúlendő-lelkekre, 
inkáb törik abban fejeket, hogy mennél jobban öl
tözzenek , fém hogy jól éllyenek Mindazon-ál
tal nem mindazon egy keverék az egéfz Afzfzo- 
nyi-nép, jó-mag, tifztá-virág, ép-alkotmány-is talál
kozik köztünk , nem kellene azért minyájunkat 
(jtne exceptioné} gyalázni; a’ kik vétettek pirullyanak 
azok .. Mit tehet ama híres Lucretia róla , hogy 
Meffalina ottan kerefte kedvét , a’ hol nem kellet 
volna ?.. mi bűnben fertözet Susanna a’ miatt; 
hogy a’ Görög Hona ott háttá Menelauft igaz
társát ; ’s Trója felé haj ókázot Páris fzerelméért?

mi
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mi vétek fér az okos ludithox, azért, hogy le- 
zabel illyen’s amollyan volt?.. Gondolnám, hogy 
a’ törvény-izék nem merne oly ke
mény Ítéletet tenni felólunk, mint íme az Ur.... 
A’ mint találim mondani , való , hogy efdege- 
lúnk hol-mikor vétkekben , és a’ lég jobb Aíz- 
fzony-is néha meg botlik , mert fel-gerjefztvén 
az érzékenység terméfzetúnket , reánk nevelvén 
az ördög ’s Világ a1 kiíir reteket ; mefterség oly 
ízoroflan az Evangeliom mellet maradni. Es 
minthogy a’ Dámák a’ ízin-nép ’s Udvar korul 
forognak , Iskolában nem járnak, mi tfuda ha 
többet tudnak a’ Politicá-hoz > fem-hogy a’ Theo- 
logiához.

Lucia. Eötsém Afzfzony ; ezeket az elle
nünk törekedő buzgó indulatokat, én jobbára 
valami éretlen és ok-nélkúi való heveskedésnek 
fzoktam tulajdonítani , és azért tfak halgaíáfal 
torlom. Meg tompul ’s erejét vefzti még a’ lég 
éleífeb’ Satyra-is, mikor nem törődnek véle. A’ ki 
azt akarja, hogy pörlekedő tárfa balgádon; ne 
feleilyen néki. In Summa : Eufebius Uram mpr- 
golódáfa képtelen helytelen. Sőtt maga mutat- 
tya nyilván, hogy nints ugye ’s oka a’ rofzfzalk - 
dájhoz, mert a’ kinek más fegyver vagyon kezé

ben a
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■ben , nem hány sárt és fzemétet ellensége fze? 
mébe.

Eufebius. Iften né adgya, hogy én azok
nak nyomdokokba lépjem , a'kik hol mikor meg tfa- 
latván egy Afzfzonykátul ; hogy ki önthefsék 
haragokat, minyájakra támadnak, a’ jókat ’s rofz- 
fzakat, a’ hóitokat ’s eleveneket egyaránt kiíTebi- 
tik... Ha némellyek rofzfzak , máfok ellenében 
tükör-példái voltának a’ Világnak. Nints-is oly 
fen-járó ékefséggel tellyes befzéd, a’ mely érjen 
érdemekkel. Ki olvashattya ludith könyvét áí- 
mélkodás nélkül ? úgy tetfzik , hogy ez a’ Vitéz 
Dáma nem koztunk lett a’ Világra, hanem va
lahol a’ forgó-Egek felett formáltatott légyen An
gyali kezek által. Az eő bátorsága és fzépsége 
ki mondhatatlan nagy volt ; de még-is mind a’ 
kettőt feliül múlta a’ Virtus benne. Nemén ’s ne
vén kivúl nem ragadot más egyéb’ Afzfzonyi mi- 
némúség hozzá. A’ mennyei Malafat nem fzál- 
hatot job’ fzivben ; és a’ ki-fzinlett Szépség nem 
burithatot job’ artzát. Szerelemre de egyfzersmind 
félelemre-is gerjeíztette az embereket, fúróén lö
völdözte Ámor - nyilait fzemeibúl, de egyetemben 
rémétette a’ fziveket , ’s bötfuletre kifztette... 
Által verte magát az ellenség táborán, ízeme-elej- 

be
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be mert menni a’ kevélyFejedelemnek, meg győzte 
fzivét okofsággal ízépségével, nyakához tfapámefz- 
telen pallofsát, fejét vette. In Summa: ez a’ hi 
rés nevezetes Amazon nagy félelemben háttá 
az AJJiriufok táborát 3 bé töltötte nagy őröm- 
vigadozáífal Betuliát, meg mentette a1 Váróit és 
már tehetetlen maga Népét a’ fzőrnyú vefzede- 
lemtúl , őrök emlékezetet hagyot maga-után.

Szúz Sz. Catalinrul mit mondgyunk ? meg 
vólt eő benne mind a" három: ékefség 3 okofság3 
érték-. Eőtet3 ha kit máit minden meíterségével meg „ 
próbálta a' Világ 3 Teft, ’s ördög. Ellene dúhőskő- 
döt a1 Bálványozás ki-mondhatatlan fenefséggel. 
Ily fzoros ügyiben még tfak meg fém tudót ijed
ni. Menybúi adatott bőltfeségével le rontot 50. 
tanult Filofofuft, ízégyenné tette baromi indulatit 
a" Tsáfzárnak angyali fzemérmetefségével, meg 
győzte a1 hóhérnak kínzó efzkőzeit álhatatos- 
ságával. Se hizelkedés, feazerőfzak, fe fzerelmes 
igéreti , fe mérges fenyegetéíi Maxinüűsnak fe 
a’ véres pallofsok 3 fe ifzonyu kerekek ,í nem tör
hették meg az eő erős fzivét 3 diadalmaskodót 
minden ellenségéről. Azonkőzben magoflán fel
emelte a’ Ditsőségnek ofzlopit maga őrök effl*  
lékezetire , és az Afzfzonyi-nemzetnek nagy fen

ti ' járó
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járó betsúletire. In Summa: úgy élt mint egy ke- 
refztyén Dáma , úgy hóit meg mint Mártyr.

Szent Ambrus Doélor minden erejét ’s vele
jét éles elméjének öfzve fzedvén, nem tudta elég
séges képpen magafztalni azt az érdemes fzuzets- 
két ’s fiatal-Mártyrt a’ Sz. Agneít^ E mely elöb’ 
ment áhetatofságával hogy-fem az idő ’s gyerme
ki tehető erő engedhették. Meg győzte ’s feliül 
múlta virtusával önnön gyarló terméfzetét, bátor 
el tekélésére nézve maga után háttá a’ régi Ifte- 
nes bajnokokat. Keveffen vannak a’ kik 60. efz- 
tendős korokban oly búzgó fzeretettel vifeltefse- 
nek'az Iftenhez mint ez a’ pitfzin Dáma , 13. 
efztendőkre léptében. Refzketet az éles tőr a’ 
hóhér kezében , el-fzégyenule az embertelenség, 
el-keferule irgalmában a’ kegyetlenség , meg efet 
fzive a’ korul álló népnek rajta , mikoz ez; a’ 
búntelen ártatlan fzuz , kéfzen bátran oda nyuj- 
tá gyenge nyakát a1 tfapásra , és tellyes vidám
sággal le tette édes életét annak fzerelmébúl, a’ 
ki eötet ’s mindnyájunkat fzerelmeífen meg váltót. 
Egy fzóval : itt hagyá teliét példájul , leikével 
az egek-közé indula , ’s el nyeré a’ Mártyromság- 
nak koronáját.

íz Clo-
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Cloüldts okos ízorgalminak kőízőnheti Fran- 
tzia-Orfzág , hogy meg tutta utálni rőgzőtt po
gány Valláíit , hogy le rontván az Idegen Ilye
neknek ofzlopit,Sz. házakat építtetett légyen he
lyekbe , beléjek az igaz áldozatnak óltárit, mel
léjek az Egy-házi rendre fel-ízenteltt Személyeket. 
Clotzldis Afzfzoriy lágyittotta meg fzerelmes okos 
tfalárdsággal kemény Szivét Férjének 3 a’ mig laffan 
laffan meg-izelétvén az Ifteni jóságokat, meg okul
ván ’s hozzá fzokván Kriftus Iskolájához, egéfz 
Orfzágával ’s minden népével meg tere. Herme*  
negzldas-Fejedelem az Iftentelen Arius Tévelgésé- 
ben hóit ’s vefzet volna, hogyha Indegundis Her- 
tzeg Afzfzony erős okos befzédivel reá nem bír
ta volna , hogy az Apoftoli-Catholica-Hitre esküd
ne. Úgy tetízik, hogy az Iften az eötet félő és 
fzerető áhétatos ’s jámbor Dámákat válafztatta 
légyen lég inkáb> az Evangeliomnak gyarapítására.. 
Martha és Magdolna Szivében fogadá és házában 
vendégeié az Urat , mikor a’ ’Zido finagogának 
nagygyai kergetek ’s úldőzék. . Magdolna a’ Kál
vária hegyig követé , mikor a’ tanítványok ott 
hagyák keServében fzerelmes Medereket. Mikor 
az Apoftolok, údvezitőnk fel-támadását még gya
núban forgatták, Magdolna volt Tanúja, bizonság

. _ H 2 tété-
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tétele , kővet, és az Apoftoloknak apoftola e’ do
logban. Hol ’s hol az Iften bé akarta plántál
ni az uj-teftá^entumot ’s Catholica údvöfséges 
hitünket > ott az Afzfzonyi-rendbúl válafzta. efz- 
kőzt hozzá. Ilona bé fzerzette a’ Hitet a’ Ro
mai Imperiumba. Cafarea Perfiába, vagy Kazul- 
orfzágba. Gifela Magyar-orfzágba. Ogla Rus- 
fiába. Dambruca Lengyel-orfzágba. Edelbur- 
ga Német-orfzágba. Mind ezekben a’ Világ-úd- 
vefségét néző foglatofságokban az Afzfzonyok 
voltak vezérek ’s elől járók , a5 mint az Orszá
goknak biztos hiteles Cronica-iráfi meg mutattyák.

Valósággal való , hogy az efféle tökéletes pró
bák és Iftenes iparkodáfok , nem látfzanak oly 
fűrűn e’ moftani gonofz időkben , a’mint ennek 
előtte s mindazonáltal ujjal mutathatnánk a’ fő
fő Dámákbul, a’ kik úgy élik a’ Világot, hogy 
minden órában kéfzek, fzeme elejbe menni az ítélő 
Iftennek , és fzámat tartanak a’ más világi Boldog
ságra... Ezek Nyájafsak, de kellő fzeméremmel. 
Szelétde.k, oftobaság nélkül. Ahétato([ak, és magok
ra vigyázok , de nem képmutáfsaí. Nagyságosak, 
minden kevélység nélkül. A’ méltóságát a*  ke
refztyén alázatofsággal fzépen meg tudgyák békél
tetni. Elől ’s fen ülnek femrni hivságoskodáfsal, 

le-is 
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le-is lépnek a1 nyomom ’s fogyott úgyueknek vi- 
gafztaláfokra minden lég kiffeb kiffebség nélkül.

Neander. Afzfzonyom! nem tudom , lelke 
furdalláfi- vagy játékos terméfzetitűl- vifeltetvén , 
de úgy tetfzik , tetézett mértékkel-való ditíiret- 
lel füzete az előbbi gyalázkodás helyet. Meg kel 
engedni , hogy Eufebius Uram egyikhez-is maíik- 
hoz-is tud , boltién keveri a’ keferut az édefsel, 
a1 pirpngatáft az oktatáfsal. Gondolnám azért 
bőtsuletes Dámák * ha el febesűlt gyenge fzive- 
tek az előbbi mérges ízókra, ki gyógyulhat ily 
képes magafztaláfokkal !

ALmilia*  Hála légyen az Iftennek, hogy elő 
vette efzét, és meg emlékezet az udvari ságrul. 
Moft forgatta igazán nyelvét C^^Zzff-módgyára, 
és ha továb^-is igy predikállana, fogadom volna 
tifztes fok halgatója.

E’ fzókra Eufebiushoz fordulván Neander, úgy 
mond: vallyon jó Uram mitúl vagyon , hogy 
oly igen fzerentsétlenek a1 Dámák a*  jóra! mon
dám fzerentfétlenek : mert valóban fzerentséjét 
vefzti azon, a-1 ki nem gondolván éltében az Euan- 
geliummal, el-végre nem jut teremtésének tzéllyá- 
hoz.
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Eufebius. Igazán mondád fzerentsétlenség , 
és a’ mi tob1 közönséges az egéfz fejér-Renden. 
JEmilia Afzfzony elő találta való okát, hogy a’ 
rofz gyermek neveléstál fug. A’ fiatal-Dámákat 
úgy nevelik , mintha a’ Törők Tfáfzárnak tfordá- 
ját akarnák vélek fzaporitani. . Az Anyák nagy 
gondgyát vifelik tetteknek, lelkekkel egy tfeppel 
femagganak , mintha femmi juttok nem volna a’ 
menyorfzághoz.

Szóllatlan gyermekségétül fogva hét egéfz efz- 
tendőkig úgy bánnak véle, mintha tfak mind azon 
tett: volna, és femmi lélek nem mozgana a^ Kis- 
Afzfzonyban. Tollazzák , hímezik , hizlallyák ; 
mindent kezére ’s kedvére adnak ; femmire-fem 
tanittyák , femmirűl fém feddik , femmi büntető 
efzkőzzel nem íjegetik. Hol-pedig itten éfzre 
kellene venni az anyáknak , hogy jól-lehet a1 pi- 
tzin Pupa még nintfen érett efzfzel ; mind azon- 
által vagyon nyers érzékenység benne , a’ melyre 
nézve, hol fzépséges fzóval ’s kedves ajándékokkal, 
hol fenyegetéfíel minden illendőségre’s képes jó- 
erkőltfre lehetne hajtogatni és fzoktatni... De a1 
mint mondám ; a’ moftani nem édes-Anyák— , 
e’ hét efztendök jártában ezzel nem agganak ; 
hanem palotás módi-páltza alatt nevelik: kézről kéz

re 
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re adgyák ápolgatáfra , őlelgetésre , nyallyák-fal- 
lyák , öblökben rengetik , bárfonyon nyugtattyák, 
aranyban biborban takarják , a’ lég kényefsebb 
tfemegékkel táplállyák, szemközben , az imágság- 
nak és Illeni félelemnek még hirét fém hallya, 
ennek helyében a’ Frantzia , A B C-ét és minden 
féle hivságot vernek kis-fejében.

Mikor már tfirázik, és ki-fzinlik valami efzets- 
ke belőle ; akkor íietve-íietnek véle a’ Mámmá. 
belső kamarájában, igyeneífen a’ tűkor elejbe letz- 
kére; mint ’s hogy kelefsék véle tanátskozni. Ok- 
tattyák az után a’ 7ö<?Z<?^-dolgában, mutattyák 
a’ kendőzésnek efzkőzeit > mennyire légyen fza- 
bad nevelni az artzákon a’ piroít, hogy meg ne 
fokallyák a’ fzemek, ’s mint kelefsék elejét venni, 
hogy a’ veriték le nem moífa,, és el-ne árullya a’ 
vendég-fzínt , mi vizekkel lehet friífen’s gyengén 
tartani a’ teltet.!

Maga fém tagadgya a’ fejér-nép , hogy lég el
ső gondgya, ’s lég útólsó-tzéllya légyen a’ fzép- 
ség : kihez képeit minden Dáma kótelefségének 
tartyahogy érte légyen tellyes igyekezettel, 
a’ terméfzetet meíterséggel fegitfe , ha ez nem 
elég , erőlteífe-is ; hogy idegen vizekkel mofód- 
gyón, hogy elejét vegye az artza-gyalázó him

lőknek ' 
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löknek, le-igyenitfe a’ ki-úlő fakadékokat , kellő 
fzinben, tetfzö gyengeségében tartfa nyomos idő
kig kényes borit.. Ezeken a’ letzkéken által 
kel menni akkor tájban a" kis Dámának, hol-mi- 
kor ezer mártyromságat fzenved: mert irgalmatla
nul tfigázzák derekát, fefzitik vállait , támafztyák 
állát, furdallyák füleit , refzelik fogait, tépik fző- 
mőldőkit. Hogy meg ne hízzon, fanyaru böjtre 
fogják, kevés kenyeret, és a’ ris-kásárul hígon le 
fzúrt egy kevés levetskét adnak elejbe. Dereká
nak mértéket fzab az Annya, és a’ fzerint abron- 
tfoztattya , akár veheffen lélegzetet ’s akár nem. 
E’ képpen kínozzák kívül belől a" Don&ellát 
tfak hogy tefsek a1 Világnak.

Fel ferdúlvén : tántzra ’s muíikára hajtyák: 
mikor már annak rendi fzerint tfofzfza ’s ropja 
a’ Menüettet , és a1 kóta - bőtúkőn fel ’s alá , tud. 
valamitskét danulni , mikor meg tanulta , mint 
pittyengeti ajakit a’ többi , mint hunyorít ide-is 
amoda-is , mint haboz módiáíTon a’ legyezővel ; 
víg őrömét mutogattya az Annya , fennyen di- 
tíiri érette, ’s biztattya , hogy botsuletet fog val
lani a’ Converfatioban. Mindazonáltal ( úgymond ) 
még két fertelmes módi-búnt tapafztalok benned 
jó-leányom: még vadotska vagy, és igen fzemér- 

metes;
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metes, a’ jeles Udvari-dáma nehezen pirul, nem 
változik fzinében, nem vonogattya magát min
den aprólékért, nem minden árnyékra nézve pil
lant ijedelmefsen. A’gyermek > hogy kedvét ta- 
lálhaífa annyának , meg fzokja az artzátlanságot, 
derekaífan fzemtelenkedik , és hogy annál-is job
ban bé őltőzhefíen a1 mondott-fzokáfokba , talpig 
ki-vetkőzik a7 régi fzuzeket késérő fzemérembúl, 
és jámborságbul.

Azon-kőzben jőnek, mennek az efztendők, 
erőt vefznek , vaftagodnak a1 gonofz indulatok, fé
reggel érdeklik a7 kisértetek , a5 nem tudom mi 
kívánságok, tartalék - nélkül járják fzivét, a’ min
denféle hivság imide 's amoda ragadgya. A’kis- 
afzfzony hűl, fúl, nem tud hozzá, mint kellefsék 
magát meg tartóztatni, nem bir az tefti indulatok
kal , nem cfze, hanem tfak kedve után járdogál. 
Az annya más felül mint a’ Bálványt úgy öltöz
teti , a’ fzolga-rend pedig mint Iften-Afzfzonyt úgy 
imádgya 3 A' kire haragos ízemet mutat, jajos an
nak forsa , hetes beteg utánna: a*  kire pedig mo- 
folyogj már ditsőúlt léleknek tanya magát lenni; 
mert tudgya, hogy kedvében vagyon az Afzfzony- 
nak.

Győ-
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Gyönyörűséges fzép Tragico-comaediát láttam 

NN. eő Excellentiája házában. A’ hagytnáfz 
kétlem , ha vihetné-e embere tóbre: aprólékos nem 
tudom mi egy dologban valaki ellene talált mon
dani a’ kényes kis-Afzfzonynak , el-annyira nehez
telt iránta, hogy az egéfz Palotás-rendet fzörnyen 
meg ijefztette , mert magát, azon órában el lel
te a’ hideg, méltóságos Annya■? afzfzonyának a’ 
pulfajja azon egy poftán járt , hogy meg gyógyul- 
lyon a1 gyermek, orvofságot vet bé az Annya , 
sött még a’ komornék-Leányon-is eret kellet vág
ni. Éhez hafonlót talán még Lucianus fém latot 
álmaiban. Hogyha a’ jó Méltóság meg rivafztot- 
ta volna hevennyében a’ mérges gyermeket,, és 
fzokott helyén tapogatta volna fudaras tfípő vefz- 
fzővel 3 el-felejtette volna a1 dődőrgéft, és fe ma
ga, fe a1 komornék leány fzámára nem kellet 
volna orvosért futtatni. Tfak ebbúl-is ki tetfzik , 
miképpen rontya, vefzti a’ terméfzetet , az imil- 
lyen ’s amollyan udvari - educatio , és módi-nevelés

Továb’ nem tfak romlik a1 kis-Aízfzony, a’ nagy 
gyengéltetés, hizelkedés , és kevés Anyai gond- 
vilelés miatt;'hanem mind ezeken feliül fok rofz- 
fzat tanul "E komornék fzolgálótul... Mert ha 
^r^nak vagyon fzeretöje : közős mindenben a1 

kis- 
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kis-Afzfzony , ennél vagyon kultfa a’ titoknak, eő 
igyenpr.eti a’ dolgot, az eő petséttye alatt mennek 
a1 levelek, az eő fzobájában tartatik a’ Conjil'tum 
és fő-tanáts. Szemeivel láttya , füleivel haliya 
mind azokat az efztelenségeket, a’ mellyek fen fo
rognak azok kozott, a" kiket perfel a’ Cupido 3 
és a’kikben a’ Páffio nagyob a1 Lelki ismeretnél, és^ 
Ifteni félelemnél.. . Ezek a’ nem fzinte fzúzen 
előkapott, és bátor , tfak játpk-képpen gyakorlott 
mulatáfok, igen febefitika1 fiatal dámákat, fajtalan ké
peket Írnak elméjekben, fok tűzet raknak fzivekalá; 
Es jól lehet időtlen korok miatt, vagy nem ve- 
fzik éfzre, vagy nem tapafztallyák annyira ? de idő
vel fel - forván a’ gerjedelmek, lefz kínok ’s gon
dok nagy-is miatta. A" mit iffiantan az ebbéli do
logban a-5 nyers elme magában kaptfol; még gör
be vénségében-is nehezen felejti.

Eddig a’ mint láttuk, derekaífan elő igyekezik, 
okul, tanul a1 Leányzó a’ világ dolgában, de azon
ban tudatlan marad aJ JESUS Kriftus iskolájában; 
áfit mingyárt, ’s unalmak érik , mikor a’ kerefz- 
tyéni-Tudományt emlegetik, sőtt (Angliárul fzól- 
ván } nem tud yálafztáft tenni az Evangehom, 
és ’zidó - Thalmud, vagy torok - Álkor án kozott. 
Nem-is tfuda; mert ha ( per privátom Revelatio*  

1 2 nem') 
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nem ) az az különös Itteni jelentés által nem; mint 
férne máskulőmben hozzá; mint-hogy fenki fém 
víicli gondgyát > fenki fém oktattya. Annya Afz« 
fzonya maga vagy reftelli, vagy fzégyenli, az ebbéli 
Papoláft, vagy nints úrefsége., fe regvei: minthogy 
délig öltözik, fe dél után: minthogy eftig mulat a’ 
vendégekkel. Minap eő Excellentiája azzal találd 
magát mentegetni , hogy eleget aggódik a’ két tejiel’s 
meg epedne a’ inni gond miatt, ha még két-lélekre- 
is kellene vigyáznia.

Hogyha már az édes Annya egyetlen egy fzú- 
lettét ily könnyen felejti, tfak el-hihettyúkj hogy 
a1 komornék-Leánynak még annál-is kevefsebben 
afzot ez a3 gond fzivéhez, mint-hogy a’ méltóságos 
Afzfzony tfak Jhimezi ’s tollazza magzattyát, az 
után amoda rúgja magátul mint a*  ftrutz-madár 9 
maga hintókázik ’s mulat ; nyilván Betta-v*  inkáb 
Ollón fzitát forgat a’ Cathechismus helyet, hogy 
tegnapi álmát fejtegeífe, vagy pediglen mefe-mesé- 
vel tartya a1 kis-Afzfzonyt, ofztán talán maga fém 
Dofáorejfa az Itteni tudományban , annyit tud hoz
zá , mi végre mozogjon a’ lélek tettében, ki ’s mi 
okra nézve hozta ki előbbi fetníségébúl & világra, 
mondám annyit tud hozzá; mint a*  négy-napiGyermek. 
A’tÖb’fzolga-rendrúlízólván: feleje fém mér menni.% I zMar



Már az imigyen nőit ’s nevelt Világ- Leányá
éul mit várhatunk ? mely ezer-Meftere mindenféle 
hivságnak; az Iftenes erkóltsnek, és az udvőfségnek 
dolgában pedig oftoba ’s tudatlan ? a’ mely tfak ez 
árnyék-világnak tündér-pompáját forgattya elméjé
ben, a5 mennyei ditsöségre még múló'félben fém 
tekint.

Vallyon mint lefz dolga, mikor a1 gonofz ger- 
jedelemnek gyuladáíi háborgattyák ízivét; minthogy 
még eddigien fenki fém ijegettea’ lángoló Pokollal? 
mi nyomós okoktul vifeltetvén veti félre a’ buja kí
vánságokat ; ha nem tudgya, hogy fejünk felet va
gyon a’ gyönyörűségnek tengere, és tfak azok 
réfzesúlnek benne, a’ kik itt alatt a’ luftosban nem 
zabáinak... Félten-féltem én azokat a1 fzűzeket, a' 
mellyeknek fzemek előtt fe büntető oftor/fe ma
gát kínáló kedves ajándék nem forog ’ idővel, alkal- 
matofsággal tfak jó-kedvek fzerint élik a’ világot : 
aJ gyönyörűségbe torkig, a1 hivságban telhetetlenől, 
a’ ruha-pompában továb1 az erfzénynél, a1 kevély
ségben mindenek felett... Meg fzokván iffiantan > 
mikor férjhez menek , annál-is inkáb meg kivánnyák, 
kézzel - lábbal érte vannak, és fzőrny ebben gyako
rolják , mind addig, a’ mig tellyefséggel ki-nem 
vénhednek belőle.

I 3 Jó-
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Jó-Afzfzonyim, a’ mint meg kívántátok, úgy 
élőtökbe adtam, mi légyen az oka, hogy tudni-illik 
a’ mi orfzágunk és várofunk fzinei , a" Dámák rofz- 
fzak, mert rofzfzul nevelték eőket.

./Emília. Uram nints tagadás benne1 ha már 
elő-találtad rofz nyavalyánkat, nyujtfad jó orvofságát, 
fzépen meg kőfzőnnyuk..

Eufebius. hz én hivatalom nem ide felé mutat. 
Mindazonáltal a’ Dámák kéréfe paranfolat; kéte- 

len vagyok véle, hogy engedelmeskedgyem.
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IV. KÓZ-BESZÉD.

Eufebius oktattya f Dámákat^ mint keniUyék 
azokat , £ mik eőket az uduefség dolgában hátra 

maraj^iyák.

E
Ufebius. AízfzonyomI a’ te köteles Hiva
talod két réfzre ágazódik: Kerefztyén Dá
ma vagy , és Q magzatokkal meg áldatván az 

Iftentűl) Anya-is vagy. Mind a1 kettőnek tarto
zol meg felelni, ha Lelkedet félted. 

: ■" ■■ ■ . ■ ■ '

■ ' ■ ■ Cl- ) ..
*

TTLő-vévén az első kőtelefséget*  e kevés punéin*  
mókát tartfa ízemén Afzfzonyságod: mi ha

landó emberek azért lakjuk e1 világot, hogy-belő- 
le-ki költözvén űdvezűllyűnk... Életűnk rövid 
fzarándokság magában, de véghetetlen az utánna- 
való örökénvalóság... Napjaink egy-nehány fzem- 
pillantásbul álló idö-folyamlás, mely a? feneketlen 
tengerben fzakad... Nem elégfzik meg azzal a" 

' tudós 
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tudós Révéfz, hogy fel-kéfzitette hajóját> hogy ki
kötötte vas-matskáját, a’ fzeleknek terjegette vitor
láit, hogy a’tengert súrú lapáttal veri; okos kormány
ig kel hozzá, és a’ kórul való nyughatatlan forgoló- 
dás; más kiilömben hol késmárkokon törne , hol 
meg-feneklene, hol pedig uttyát vefztené a’ gallya „ 
és nem érkeznék el-tzélzott Rév-partyára. A’ Pa- 
raditfom a’ mi nyugtató rév-partunk, édes hazánk, 
maradandó lakáfunk. A’ Világ pedig tenger; ipar
kodás és oda félé való untalan kormányozás nélkiil 
lehetetlen hozzá férnünk. Továbbra’ mint a’tenge
ren a’ révéfz hogy okoífan forgaífa a’ kormányt, 
az egekre tekint ’s a1 tíillagokkal tanátskozik; úgy 
mi-is jó-Afzfzonyom gyakortab’-gyakorta fel-felé te
kintsünk ; meg mondgyák a1 tűndöklő-tfillagok, mi 
tévők legyünk, merre tartfunk; hogy el-ne véttsúk 
az utat.

C3)

TZRiftus oktatáfa légyen vezérlőnk, azon az utón 
járjunk, a’ melyre mutat údvezitönk az Evan- 

geliomban; az az fogadgyuk fzovát, kövefsuk tú- 
kőr-példáit. lutalom a’ menyorfzág nem ajándék, 
hiv-fzolgálóinak nyujtya azt az Iften, nem a’ hivat- 

kodók- 
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kódoknak, íe nem azoknak, kik ízegten-ízegdege- 
lik az eő Sz. parantfolatit.

A" többi kozott árral int bennünket az Ur : 
hogy a’ világot ne fzerefsűk (nolite amare Mun> 
dum ) néki ne hidgyűnk, mert Halogató és hazug... 
az eő barátsága veszedelmes , az eő hizelkedéfe me
rő gyilkofság... magoflán emel, hogy méllyen ejthef- 
fen... illyen ’s amollyan gyönyörűséggel kínál , 
hogy mérgét meg itallá.,. mikor lég fzerelmeíseh- 
ben ölelkezik vélünk, akkor öl meg bennünket... 
Az eő törvényei ellenkeznek Kriftus törvényeivel , 
és azért integet az Ur bennünket , hogy kedvét 
ne kerefsuk a7 hamis világnak, ha az Iftennek ked
vében akarunk maradni, G)ui amicus ejt mundi^ 
inimicus ejt Bei. K ki baráttya a’ világnak, ellen
sége az Iftennek.

Mert az alázatos Iesus alázatofságra tanít, a7 
világ ellenben kevélységre kifzt. Urunk arra oktat, 
hogy az utolsó helyt válafzfzuk magunknak; a’ 
Világ, hogy elsőségre igyekezzünk. A’ ki Kriftus- 
hoz halgat, felebaráttyát maga elejbe ülteti, fziveflen 
fzereti > fzoros ügyiben elő - gyámolittya; a’ ki a’ 
.világhoz, felebaráttyát lába aláveti, gyűlöli, álnok 
mefterségekkel kerüli, lég keferveflébb kárvalláfin9 
lég vigabban katzag ’s örvendez.

K ~ 3. Mint- -
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C 3- )

% Tlnthpgy már é*  dologban .közép utón nem 
járhatunk, azon egy úttal áJ két Urnák nem 

ízolgálhacunk; úgy tetfzik jó Afzfzonyim , okos el- 
tekéliés ahoz réfzelkedni, a’ mellyik többet ígér, \ 
hívőbben fizet... Tekintsünk tífzta igyenes izem
mel mind a1 két félre: a1 világ ürömmel fel-kevertt 
örömőxet, múlandó, zavaros, parányi vigafztaláft, 
árnyék femmiségeket vet élőnkbe. Krittus mara
dandó jókat, mennyei tárházának lég drágáb’ kintfe- 
it, fzivuakbe nem férő, reménységünket feliül hal
iadó, foha tőkink el-nem váló tellyes boldogsággal 
kéfzen vár bennünket... A’Világ egy darabig 
(ha hitit nem fzegi) kedveskedik teltünknek, de tel
künket nehéz kínokra botsáttya. Kriftus itt néki 
híven fzolgálván: tettünket, lelkünket az údvezúltt 
Szentek feregibe, Angyali lakásra , maga Sz. fzine 
elejbe emeli, kimondhatatlan ditsőséges állapotra.. 
Ezek igy lévén: temérdek efztelenség, botránkoztató 
vakmerőség volna, az Iftent az ördöggel meg tfe- 
rélni, attul butfuzni, és eheZ fzegődni, az igaz örö
müket az egéfz menyorfzággal meg utálni, és a’ világ 
látván, fogyaték ajándékin, gondolatiamul kapni,

Hogy
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Hogy pediglen drága-llrunk jövendőbeliekkel biztat 
a’ világ jelenvalökat nyújt, azon femmiképpen á*  
mi gyarlóságunk meg ne űtkezzen.

Mert tudhatfza jó Dáma, hogy jól lehet Kri
ftus hívei, nem a’ fold fzinén nyugtattyák kívánsá
gokat; hanem az egeknél fellyeb’ hatván, a’ dits őr
ségnek Orfzágában, lelkek ki-ajánlása után varjak 
jutalmokat; mindazonáltal még e-1 nyomorúságnak 
vőlgyében-is gyakortáb7 vigafztaltatnak, sótt mint
egy előre meg-kóítólván a’ nékik fzántt menybéli 
örömöket, tfuda képpen vigadoznak. El-hitesd ma
gaddal bőtsúletes Afzfzonyság, hogy mikor fel-for 
bennünk az Illeni fzerelem... mikor vétkeink miatt 
febes (halmokra olvadozik fzeműnk.-. mikor bún- 
túl tifztán láttya magát lelkünk; oly vigafztalás 
éri fzivúnket, hogy aliglan bir véle gyarlóságunk 
Mi ’s nem nagy vigafztalás-e a’ világnak rabságábul 
ki menekedni? az eő hivságit meg-utálni? az em
beri tekintettől fe ide fe oda nem hurrzoltatni ? fzi- 
ve lelke fzerint le tfendefedni ? femmi akár mely 
fzörnyú változásokon meg nem indulni ? € rövid 
életet nem felettéb kedvelni ? a1 hálákul femmit fém 
félni? az Iftennek kedvében élni és ki-mulni?... Va- 
lóban akár mély fzin alatt freogafla, és bátor egy 
tsomóban árulgaífa minden rmga javait a’ Világ;
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lég kifseb’ réfiüét sem éri fel eme’ ftiOhdott fzűbélh 
vólta-képpen igaz vigaíztalásoknak.

C 4 )

DE láíTuk kőzeUyeb’ 's mint-egy kőlőnős képpen, 
mivel kinél lég inkáb bennünket ez a’ tíalo- 

gató Syrena, ’s mi után indulnak oly heveskedve 
a’ Világ leány i? ugyan-is mi-lehet az, a’ mi oly igen 
áméttya, magához tfatollya fok millio-Embereknek 
fziveket ? kennyii munka legy-pár igével ki mon
dom: a' Tejéi gyönyörűség és botsúlet. Ez az a’ két 
mézes lépes falat, mellyel hofgáíz a’ világ, ez az 
a5 két bálvány, a1 mellyet mi imádunk, ez az a’ 
válogatót kints, a’ mellyet mi oly jogaron vefzűnk. 
Ez az a1 kettős boldogság, a’ mellyért mi a’ Böltső- 
tűl kezdvén egéíz a’ koporsóig fzúntelen fárado
zunk, rettegve őrizünk, nehezen vefztyuk; maga 
magában, akármim himeíitfe a’ Világ ; eggyik-is 
máfik-is , tfak fzem-fény vefztés» hivság, femmiség.

(j)
» /

A’ Tefti-vágyódáfok nem egyebet foglalnak ma
gokban, hanem azokat a” gyönyörűségeket, 

a' mellyek a' mi őt-Erzékenységinkel játzadoznak, 
ésjób- 
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és jobbára tfak a’barmokkal közös vigafztaláfok- 
kai tartanak. El-futván a’ Látomáft » halláfi , Jzag- 
Újteletéfi> illetéjii hol eggyik, hol maiik érzékeny
erőnket ; femrni érdemes, méltó, tartós örömöt 
nem hoznak magokkal, fe nem hagynak magok 
után; de bezzeg ellenben bút, bánatot eleget: 
úgy hogy a' régi Pogány Böitfekkel azokat, a1 kik 
tfak a1 tefti gyönyörűségekben olvadoznak, és ked
veket kerefik érzékenységeknek; fzerentsés Beftitik
nak , de egyetemben nyomorult embereknek mond- 
hattyúk! engem a’ mi illet azt tartom: hogy na
gyon botlik annak a’ fzeme, a1 ki ezt a’ méltatlansá
gát nem látván, kennyen el felejti a’ Menyorfzágot, 
tfak hogy a1 barmok - Paraditfomában réfze leheiTen.

( 6 )

AZ izlelésrűl £ de gufiu) fzolván: bátor előt
ted volna az egéfz mezei 's erdei vadaknak 

ferege ; el-lepné teritett afztalodat a’ fzárnyos-nép- 
nek sűrű foksága ; válogathatnál a’ torkofságnak 
minden kényes falatiban; "’s egy - más után hordo- 
gatnák inaíida’’ Frantzia, Spanyol, Magyar, Olafz, 
és más kűlső-Orfzágoknak híres borait; ha azon
ban közönséges ételekkel, italokkal jó laknál; fele- 

K 3 lek 
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lek érte, hogy nem fokára ott hadnád; sőtt ha 
tóbre untatnád terméfzetedet, kín volna inkáb, 
mint-fem gyönyörűség. Mert a’ terheltt gyomor, 
és a’ bor-fzefztúl fel hevult fzédelgő fő: vefzti in
káb , mintfem neveli kedvünket, magában aggodal
mas , mindenre alkalmatlan. Gyakorta 15-napi böjtre 
fzorittya Embert, a’ minapi kelleténél továb tartó 
tfemegezés, és korty ozás: fel ’s alá keveri a’ táp
láló nedvefségeket, le nyomja, meg fojtva az éltető 
párákat, nem ritkán derék nyavalában ejti , ab- 
bul a’ koporsóba vifzi, innen Sardanapalus után 
küldi unokáit, a’ kígyók és békák vig-lakodalmokra. 
Ez, és nem egyéb az Efzem - Ifzom Boldogság.

C7)

A’ hallomás { Auditus ) magában nem vifzen 
oly meredek vefzedelmekre bennünket ', mint 

az izelétes.'s sőtt hol-mikor édesdeden vidámittya 
inkáb fzívunket 3 mintfem terheli. Mind azon-által 
( a’ Mufikárul fzAhián ) nints derék hafzna 3 hang, 
hivság, hamar múlik, ’s elhagy bennünket; mert 
nem egyéb, a’ meg-indultt levegő-égnél , melynek 
parányi réfzetskéi, bé-íietvén, ’s meg ütközvén a’ 
füleink tövében való gyenge meg-vontt hártyátská- 

nái, 
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©ál, azont ingattyák, és zengetik; ezen zengésnek 
bellyeb’ ’s az után lég belsób’ tapafztalását mond- 
gyuk hallásnak. Sok világ - Leánya ehez a’ íleto 
gyönyörűséghez fzegezi fzivét, ’s benne helyhez- 
tcti derék boldogságát; más job’ és hafznosb dol
gai hátra maradásával. Ezt leli eftig, és virrattig, 
’s tfak £ föl- la-re- ml- fa- kórul menyorfzágoskodík. 
A’ kik okofsabbak, hivságnak mondgyák, ’s vallyák: 
hogy a’ mint eleinten tűrhetetlenül meg kívánták, 
és igaz kedvek fzerint örvendeztek benne; úgy egy 
óra múlván még annál-is jobb kedvel el-válnának 
tóle, és tfak Emberi tekintetbúi erőltetik magokat 
a9 többire. Sótta’ lépes mézhez hafonlittyák ezt a’ 
fúl-mulatáft, a’ mely kezdetiben édes , de annak fzá- 
jában, a ki fokát zabal benne, el keferedik. Mit 
végezzünk azokrul a’ Dámákrul, a’ kik e’ földi Hu- 
rok pengéfe miatt, más világon , tfak nem az An
gyali muíikábul ki fzorulnak.

Nem azt mondom: hogy egy Cantata „ Concer
to^ ’s valami hires zengő pengő muíika-kar mind
gyárt el-kárhoztaífon. Távul légyen: tudva vagyon 
előttem, hogy a’ ki bőtsúleteífen meg kivánnya és 
mértékleteffen; baráttya lehet a’ muíikának holtig, 
gyakrabban-is vigafztalhattya bus^óráit véle..Ha
nem altul tartok: hogy bizonyos időkben., emiliyen 

tárfa-
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tárfaságban az amollyan tíintalan Arietták, bátor 
fzuzen be mennyének füleinkbe , el-végre ne árt- 
fanak fzivúnknek. A’ muíikának alattomban-való 
titkos ereje vagyon: fel-gyullafzt, le-hűltet; vigasz
tal ’s meg meg el-keferit; fzerelemre haragra ger- 
jefzt bennünket egyetemben. Mely két utolsó go
nofz kéíirtet egyfzer ’s máfszor meg fordulván 
fzivunk korül, ollyat mozdít rajtunk 5 hogy tfak 
nem a’ Pokol torka előtt láttyuk magunkat. Ha 
Utyfses ama híres Görög vitéz , okos félelem, ’s 
figyelemmel bé nem dugta volna füleit a’ tengeri 
tyrenák édes énekekre, és hitegető fzózatikra, gállyája 
’s maga oda vefzet volna.

Nem ártana válóban, ha nehány Gavallér és 
Dáma a’ mutatott példa fzerint őrizgetni füleit , 
lég aláb’ mikor a’ tllalmasbul valami röppenik felé
jek, fok-féle, és nálak majd nap-fzámra elő kerülő 
alkalmatofságokban. De a’ jó Uraim és Afzfzo- 
nyim nem fúl bé-dugva mint Ulyfses^ hanem fzem- 
bé - hunyva mennek a5 prokákra fetétes órákban : 
az egymáft - érő habok- a’ Világ tengerének köfzik- 
lái- a’ mélységes örvényeknek titkos vefzedelmei 
között, magok danulván, és a’ tfalárd Syrenákra-h 
fülelvén, vígan ufzikálnak; hol-ott ily gonofz ügy
ben minden gondatlanság halálos. Ezért ezért tö

rik-
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rik fokfzor fok fzépen fel kéfzúlt Gállya, oda vefz- 
vén az itteni félelem , a’, fzemérem , a’ bőtíulet egy 
tzifra Arietta, és patvar ízérzetté forma hitván Can- 
tata miatt.

A’ Mufika azért, ám bátor, ártatlan légyen ma
gában , de bizonyos az , hogy elég ártalmas gyú- 
móltfeit láttuk. Kihez képeit ébredgyen , vegye 
éfzre, és vonnya félre magát minden kerelztyén lé
lek, mind annyifzor, valahányfzor bűnre vifzen, vagy 
bűnre vivő alkalmatofság latorkodik kőrúlette.

Leg-inkáb az igékben vagyon a’ méreg! tanultt 
mefterséggel fzedegetik elő a’ gyengén fértő fzerel
mes fzózatokat, a1 tíintalan Cupido nyelve-járáíit, 
£Venus ajakirulfzedett puha mondáfokat; hogy egye
temben kedvet "’s módot adgyanak a’ fesletségre. 
Ártalmas példákot hintenek a3 kóta-betuk közé ; 
tudni-illik ki mennyit nyert és vefztet légyen a’ fze- 
relem dolgában. Bizonnyára némely Énekek al- 
kalmatofságával , jobban ki vehettyúk a3 gonofz 
praktikát képiben, mintfem ha magát látnánk. Es 
igy nyírva lévén két kapuja fzivúnknek: a3 fzem ’s 
fúl, más felül rajta meíterkedvén a’ Mujicus .' fok 
mérget tfeppent lallán laffan belénk , elménkben 
hagyván eleven feftékekkel mutogatott utálatos kép- 
zeléfeket, és ízivúnkben maraíztvánaz izit a’ Rofz-

L nak.
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nak. In Summa: ezek a’M^ng44énekek oda va
lók, ahol Lucifer fütyül, ’s kőikéi tántzolnak.

( 8 )

A’ Többi, a’mi a*  fo-Dámákat az Iftenes-jóságok- 
tul tartóztattya, efféle: a’ tündér világnak 

fzemfényvefztő pompája , a’ kivúl fényes, és belől 
a’ kényefségnek minden efzkőzivel kőltségefsen meg 
rákot paloták, as kevély öltözetek, a’ tornyozott 
hintók, előttők a’ drága lovak, utánnak ’s kőrii- 
lettek a’ fzamtalan fzólga rend, a*  koronás tzimer 
és tágos uraság... E’ pediglen mind egy tfomó- 
bán nem egyéb, hanem a’ hivságnak ki rákot garma
dái. Igazat tart, a’ mit régenten mond vala egy 
Filofofus : hogy minden képes jónak az érdeme tfak 
a’ végin tetfzik-ki. Ha már evvel a’ mértékkel akar
juk mérsékelni mind azokat, a’ mellyeket moft fel- 
lebb elő fzámláltam, nints oly rövid elme, mely pi- 
tzinségeket éfzre nem venné.

Haggyuk reá Afzfzonyom, hogy mind azokban, 
femmi változás nélkül gazdagon réfzúnk légyen, 
hogy híven egéfz a’ koporsóig késérjenek. Egyfzer 
valamikor, ugyan tfak meg lefz mondva az Iften-hoz- 
zád, 's mihelyt a’ halál-nyila által veri fzivunket, 

hát
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hátra ’s másra marad mind az, a’ miben éltünkben 
fzemúnk fzivunk győnyőrködőt. Egyebet vélünk 
más világra nem botsáttanak a’ jó, és gonofz tfele- 
kedetinknél. A’ jó téteményink 5 hogy vigafztal- 
lyanak ; bűneink , hogy érdemek fzerint miattok 
adózzunk. A’ halált fenki el nem kerülheti: vak 
láft téfznek erről, a’ köz-népben a’ fok temető he
lyek, a’ vitézló-Renden a’ mindennapi gyász, és a’ 
hatalmas uraknak költséges koporsói fzéles e’ Vilá
gon. A’ fzerelmes Eleinknek el-hultt nyelvei, a’ sö
tét föld alól azt kiáltyák, hogy utánnak kel men
nünk. Egy fzóval: decretum eft omnibus homtni- 
bús móri. El-van végezve, hogy minden ember
nek meg kel halni... Minthogy azért akkor vége 
fzakad minden világi ditsőségnek, mit érdemel egye
bet , hanem hogy meg vefsuk, sőtt mi üggyel mond- 
hattyuk boldogságnak azt, a’ mi nyomorúsággal vé- 
gezödik, és egyebet nem hágy maga után a’ kefe- 
rúségnél.

Es pedig tapafztallyuk, hogy fok kényefeitul 
felette fzőrnyuen butsuzik a’ világ I példánk ebben 
Antiochus: errul a’ fel-fualkodott Fejedelemről azt 
mondhattyuk , hogy tetejére lépet légyen a1 földi 
ditsőségnek.. Soha nem övedzet-fel fegyverben 
diadalom nélkül. Valamerre indult táborával, fuz-

L z tőn 
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tőn-fűzte vitéz fejére a’ L^w-kofzorukat. De 
valóban, ha fzerentsés előmenetele elejnten minden
ben nagy volt, még ennél-is élete hanyatláfa-elött, 
nagyobbak voltának kínos gyötrelmei. Ez a’ híres 
Hertzeg, egyfzer ’s mind tengeri nagy búban merú 
le, és ki-mondhatatlan fzomorusággal kezde aggód
ni; a’ mely hová továb’ fzaporodván, mérges egy 
nyavalyával le-fekteté. Azt írják felőle, kogy tfak 
nem lángot vert belőle az eleven tűz , mely min
den belső réfzeit apprón 3 ’s laífan laífan eddegeié, 
tfontyait, ’s tagjainak (a’ mellyek tudni illik előb
bi gyönyörűségének nem hivalkodó efzkőzei valá- 
nak}velőfseb réfzeit hafonló képpen meg eméfzti vala. 
Éjjel nappá! femmi nyugtát fe könny éhségét nem. 
látván, minduntalan a’ halál után ordita. Tfak 
el-hittem, fziveífen óhajtya vala akkor a’ végső fzem- 
pillantáft, a’ melytúl annyit retteget tellyes életében. 
Gazdag tárházival, tömött kintfeivel, nem tuda ma
gának egy minuta-hofzfzú álmát fzerezni. Azon- 
ba a’ nagy hévség miatt tfak nem hamuvá válván egéfz 
tefte, oly dögleletes bűfzt ada, hogy jó-akaróinak, kín 
volt feléje menni, maga magának peniglen pokol. 
Imigyen íinkedvén jó-darabig, sok dűhődőtt harag
átok-és ifzonyu kétségben-eséfék közt tfukladoz- 
ván, kárhozatra okádá bőnös lelkét.

Mit



ASZSZONF. §f

Mit mondgyunk Nero, Vitellius > Andronicus- 
íul? ezek a1 nagy Urak, fejeken látták az aranyos 
és köves koronákat; láb ok alatt pedig tfak nem az 
egéfz világot. Imádtattak éltekben úgy mint Iften- 
nek ! láfsuk'. ez a’ rettenetes-méltóság, és hata
lom- erőízak meddig tartót, ’s mint végeződőt ? 
Nero^ a’ ki egyfzernél többet azon egy köntösben 
nem öltözőt, aranyos hálókkal haláfztatot a1 ten
gerben, ezúftel parkoltatta még őfzvérjeit-is, tuíhe- 

Z tétlen kegyetlensége miatt 3 halálra kereftetvén a' 
Romai Tanátftul; fetétes helyeken, búdós rejtekek- 
ben lappangót alkalmas gyalázattal egy darabig,’s 
meg unván életét, maga magának lön hóhérja. Mr- 
telllus urasága tfák nyóltz hónapokig tartott, le hen- 
gerétették izékéből Vespafianus Vitézi, mefztele- 
nen hurtzolták Roma - városának fövebb piatzain, 
hol-ott reá támadván a1 nép , darabokra fzaggatá, és 
a’ Tibens vizében veté. A’ harmadikának hafonló 
volt ki-menetele.

Gondolnám: akár mint erölködgyen,de továb nem 
mehet az Afzfzonyi vágyódás a’ világ tündér ditsőségé- 
be, JezAbel és Cléopatra híres két dámáknál.. Az első 
törvényt fzabot egy gazdag orfzágnak, a’ máíik pe
dig az egéfz Romai Imperwm-nak ; mind a’ kettő 
torkig ufzkált a’ gyönyörűségben , és már tfak

L 3 alig- 
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aliglan pihengetet a’ földi boldogságnak terhe alatt. 
De íme, ennek a’ két Világ kevéllyeinek-is, tfak 
jai és fzégyenvallás volt a’ vége! mert az Iftentelen 
lezabett az ebek ették meg, Cleopatra pedig, mihelyt 
Antoniustul el vált; önnön maga kezével 'vipera-ki- 
gyót vit fzivének, melynek ártalmas fullánkja bé-hat- 
van, és erős frifs mérge febeífen el-futván teftét, ha
mar ki-végezé a’ vilagbul.

Nyilván Vendég Afzonyim! eggyik fém irigy
lenéi fe nem kivánná maga fzámára, ezeknek bol
dogságokat , ha tudná, hogy azon képpén kellene 
nekie meg halni. Ezekből az Orfzágos példákból, 
Világoflán ki-tetfzik, hogy tfak ily fzőrnyu változá
si , ’s meg hafonláfira nézve-is, inkáb’ meg kellene 
félemlenúnk, és voltaképpen irtóznunk a1 világi pom
páiul, fen-űlö méltóságtul, és körülötte túndérke- 
dö dityöségtul, fém hogy kézzel lábbal, és gonofz 
üggyel, érette ’s utánna fáradoznunk, és benne mér- 
téklenetlenul gyönyörködnünk... Cartágo-b&á egy 
hadi fejedelem, febben esvén, elő hivatá őttsét, ’s imi
gyen butfuza túle: Iften hozzád őtsém! úgy értfed 
fzavamat, már moft tapafztalva tudom, hogy azokat, 
a1 kik a? nagy méltóságban el-kevélykednek, tfak N 
hivság ízele forgattya. A1 lég főveb’ Comando-ho-z 
oly közel jár a’ vefzedelem, mint a1 tetthez az ár

nyék.
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nyék... A’ lég állandói? fzerentsét (ollyas mi 
történvén? le-roggyantya az idő... Mit nyertem 
véle , hogy orfzágokat holditottám vitézségeméi ? 
vér patakokkat nyitottam bofzu álló fegyveremmel ? 
ha már magamnak ellenségem kardya miatt meg kel 
halnom. Heába forgattyuk őtsém a1 nagy igyeke
zeteket nyughatatlan elménkben, az erős próbákat, 
bátor hartzokat, nyertt diadalmokat. Szépek ezek, 
és ditsőséges tekintettel tetízeteskednek mint az Égi 
ízivárvány, de tfak tfeppek,hulnak, múlnak, ofzlanak. 
Tanul rajtam, és emlékezzél meg róla, hogy ha mind 
gyárt el-kerűled-is az ellenségnek pallofsát, talál 
időt ’s módot benne a’ Terméfzet, hogy mindenbul 
ki-forgatván, ki kúlgyőn a' világbul. . Ezeket oly 
túzeífen a*  mint igazán mondá. Es pedig ez az 
4frzc/2-béli ember nem vóltPapi, hanem hadi-Hivatal- 
ban; kevefet tudhatot benne, mi búntetéfek követ
keznek, és telnek más világon azoknak fejekre, a*  
kik ebben mód - nélkül ditsőségeskednek.

(9)

AZonban ha ezen a’ /vz«^w-on meg nem nyug- 
fzik Nagyság ?d fzép elméje; tulajdon Ítéle

tire hagyom... Mi juta efzemben ? Távul légyen
de ha 



§8 NE M E S

de ha úgy történne , hogy e’ Szempillantásban, 
ezen a’ párnás-fzéken, fzemúnk láttára, egyfzer ’s 
mind Nagy-Afzfzonyom el-lelne a’forró betegség! 
minden nyers erődet ki fziná teftedbul', femmi ta
goddal nem bírhatnál; fejed mind tűzben úgy ég
ne , dobogna fzived, el fordulnának ragyagó Szeme
id , ortzáid rósáj el-lánkadnának , el-hatalmazván 
rajtad, retteneteffen gyötrene mindenünnen a’ nya
valya, ofztán ágyban efvén, eggyik óldalrul a’ má- 
fikra fordulván, kerefnél ’s nem találnál könny éh
ségét, lu Summa: repett ajákidon ülne lelked, kin 
Lucia-Afzfzony engem orvosért küldene , magam 
futnék, eő édesdeden ápolgatna, biztatna, éleíztene. 
Érkezvén a’ DoLtor^ egyebet nem mondana, hanem 
már oda vagyonholnapig fem-él. Jn hoc terűm 
Jiatu, ily léteiben, életed fonalának utolsó végén, 
édes vólna-e a’ Világ-pompája ?

De ki tudgya? talán még-is azzal vigafztalnád 
magadat; Jme ditsőséges emlékezetet hagyok ma
gam után! tekintetes fzemély voltam a’ világ - fzi- 
ne előtt, hírrel megyek az élók közül a’ holtakhoz! 
még irigyim-is azt fogják mondani, hogy noha fzú- 
kőm nem vólt, de még-is a’Világ-javaibul tőbre let
tem volna érdemes, a1 londrai Dámák magafztalni 
fogják a’ fok minémúséget bennem, az Urak fzép 

ortzá- 



JSZSZONE 85

ortzámat, deli termetemet, udvari kegyes erkőltfi- 
met. Léfzen, a’ ki ritka érdemimet verfekbe, képe
met fáira írja, és Fama-w\.egyetemben el-tova nyujt- 
fa nyomós időkre.

De vallyon, mi jó hafznát vefzi Nagyságod a"*  
trombitás, és fennyen rivadó Famanak7. a1 kép-író
nak7. a’ wers-faerzárnek? a’ fok Úri fb-Embereknek ? a1 
Londrai Dámáknak7, ha már meg kel halni, és (kitúl 
Iften mentfen) a1 búnőknek terhe miatt méllyen fúl- 
lyedni a1 Pokolban. Eh dus-Afzfzonyim ’ eme 
okoskodás, hogy imillyen ’s amollyan emlékezetünk 
marad hóltunk után; tfak az élőknek hivságos ál- 
madozáfi, és fovány biztatáfi. A’ tőlúnk el-kőltő- 
zott Lelkek ezekkel nem kőnnyebúlnek. Akár mely 
fen-járó ditíirettel magafztallyam Cleopatra kegyes 
ábrázattyát, Semiramis hatalmát, azzal el nem alu- 
fzik túze a’ gehennának, melyben mind őrökké égni 
fognak. Nagysándor bátorságát, Crasus kintfeit, ara
nyos verfekben foglalván, bátor utfzán piatzon hir- 
deífem, nem hivúlnek a1 kénkőves főrdőben véle.

Ezek a1 fzegény lelkek igen jól tudgyák vigafztal- 
hatatlan keferves állapottyokat, és a’ fzőrnyúséges 
kínlódás miatt, nem érezhetik femmi izit a1 földi hi- 
zelkedéfeknek, hanem talán inkáb átkozni fogják 
még azokat-is , a’ kik jóbul elő-hozzák, előbbi

M efzte-
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éfztelenségeket, jól tudván, hogy : laudantur ubi 
non funt >iormenta patiuntur ubi funt. ditfirtetnek a' 
hol nintfenek, és kínlódnak ahol vannak.

így énedén Nagyságodrai fzólván , vallya-meg 
tifztán és igazán, élete utolsó fzempillantafakor, 
vifzfza tekintvén azokra a’ 'volt fi már el-mult gyö
nyörűségekre, a’ mellyekben ufzkált, merült, fertő
zőt; öröm-e vagy bánat érné a’ halálnak kefer vével 
tufakodó fzivét miattok ? javallaná-e vagy pediglen 
kárhozná, előbbi hivalkodáffal, kevélységgel, fzertelen 
jó-lakáfokkal, tántzokkal ’s énekekkel töltött napjait? 
Hiízem én minden bizonyosan, hogy ha a’ halálnak 
már fzivére fzegezett nyilát látná; meg utálna azt, 
a’mit moft oly nagyra bőtsiíl, íiránkozna azokon, 
a’ mikbe moft víg- őrömét helyhezteti, valónak tarta
ná a’ mit már tőbfzőr elő hoztam: hogy az igaz 
kerefztyén Dáma hivatallya nem az, hogy kedvére 
éllyen, hanem hogy jó légyen, nem hogy a’ földön, 
hanem hogy menyben ditsőséges légyen. Had fejez
zem ezt bé, bőlts Salamon fzavával: Pulchritudo 
wana éji: mutter tlmens Dominum ipfa laudabitur. A? 
ízépség hivság; az Iften-félö afzfzony fog ditfirtetni.

Úgy tetfzik, ezeket halván, minden okos értelmes 
Dáma éfzre veheti, hogy a' világnak kevely ajándék- 
ja non egyéb, hanem fzép feftékkel mázolt femmi,

hime- 
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himefitett-^/^z^r, arannyal bQntQttfaetnfenj'uefz*  
tés. Kifzti Szeműnket, de nem tölti való képpen fzi- 
vünket, fel-biztathat, de nem adhat derék örömöt. 
Es pedig még-is ez a1 femmit ez a1 tfalakoezúst^z a’ 
faemfényveftés, akadékoskodik előttünk, ’s tartogat 
a1 Meny-orfzágtul. O ha ezt volta képpen meg tud
nánk utálni; nem ragafzkodna Szivünk a’ Világhoz. 
Tűle el-válván; mindgyárt öreg lépésekkel mennénk 
előb’ a1 jóban, irtóznánk a’ bűntől, ifteneífen él
nénk, Szentül halnánk meg.

JEmilia. Valóban jól befzélettél ama textus*  
rul: nolite amare Mundum^ ne SzereSsétek a1 Világot. 
HatalmaíTan le tsépűlted a’ méltóságot, gazdagsá
got, a’ némű-némű gyönyörűségeket, mint egy 
ollyan, a’ kit meg unta1 Világ, és tengeri gállyára 
küldött hamu-kenyérre fós-vizre. Meg alkuttunk 
volna a1 meglehetősei , de te a’ Hívsúgnak hiú
ságit , teli torokkal, temérdek nagyra nevelted. Mert 
ha igaz a’ mit élőnkbe terjesztettél; a1 kerefztyén 
hit igen meg fzorittya a1 mi Szabadságunkat; nem 
tSak egy fát tilt meg a1 paraditfomban ; hanem e1 
Világnak gyönyörűséggel ültetett kertyeiben Sem
mihez Sem Szabad nyúlni. Ha rajtad állana, igen 
rövid gyeplőn hordoznád a’ Dámákat. Vagy 
de talán azért alkotá az Iften e1 földnek kerekségét,

Ma és 
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és felébe válogatót alkotmányit; hogy á*  pokolra 
tfalhafíon vélek bennünket! vagy pediglen, hogy 
tfak láttak 3 ’s más egyéb hafznát ne vegyük!

(Lucia, őtfétn Afzfzony had mondgya, tudgyuk 
mi, hogy a’ Kriftus Religioja Catholica» az az kö
zönséges; fzinte úgy maga tagjainak tartya a' Kirá
lyokat és Királynékat , noha ditsőségben vannak, 
valamint Jóbot és Lazárt. Mért kellene azért le
mondani a' titulufoknak, ki űzni a’ palotánkbul a*  
fzolga-rendet. Azt akarná Eufebius, hogy hintót 
ne tartfunk, hanem gyalog fzálván: mikor fietni-kel, 
hamarj át fuífunk a-1 közönséges menyetskékkel, hogy 
a*  tükröket Ízre porrá torjuk, el olvafztatván ezűf- 
tinket a’ fzegényekre ofzfzuk. Kápát ád fzeműnknek, 
dugafzt füleinknek, egy általlyában meg kivánnya, 
hogy tellyeflen elfelejtvén a’ fzines kőntőft, tfak 
ízennyeskedgyűnk, rongyoskodgyunk. Eufebius! 
a1 mi drága üdvözítőnk és fzerelmes urunk nem 
Tyrannus. Magad pedig hol olvaftad a’ Bibliában, 
hogyKriftus a’ felyem ruhát, és inneplö öltözeteket 
bűn és kárhozat alatt tiltaná? JEmilia egy tseppet 
fe gondoly mondáival, mind a' kettő meg lehet, 
a' földön aranyban, és egyetemben a1 Menyben di
csőségben öltözhetünk.

. - ■ ■ ■ • ■ , •

Eufe-
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Enfebitts. Meg vallom, hogy többetskét talál

tam mondani az emlétett textus dolgában: Nolite 
amare mundum ,. hogy a’ Világot ne fzerefsétek. 
De mit tegyünk? igen nagy ellenségünk a’ Világ, 
fokát el-ámitot, fokát tántoritot, fokát meg ejtet 
a’ Dámákban; üdvözítőnk fém kéméllete ízavait , 
menykőveket forgatót ellene, fok példa-befzédek- 
kel adá meg értenünk, hogy tartfunk tűle, fuífuk, 
ne hidgyűnk néki, mert hamis. Tudom jó Dámák 
köfzőnettel vennétek, ha valamely jó akarótok in
tene felőle, mikor a’ kalmár tfeh-kőveket nyújtana 

finom-Smaragd helyébe, velentzei-űvegekkel kínálna, 
mikorfan-Rubintfs Gyémántot veíztek. Az én dolgom 
nem egyéb: a’ világ nektek hamis pénzt ád a1 jó
ért, faiakot arany gyanánt, gondolom örömöket 
a1 valók helyet, errúl akartam,hogy meg emlékez
nétek. Nehezteltek reám, hogy keménykedem a’ 
befzéddeh hogy ki tudván a’ hiútokat, parafzti gya
logolásra kinfzeritem gyenge lábajtokat, kótyave
tyél küldőm kerefményeteket. Nyilván azt vártá
tok hogy inkáb kényefségtek mellet támadgyam ki, 
fém hogy údvefségtekért, és a’ Frantzia - doppiá- 
kát mentegeífem kártul, akár mint vefzfzen telketek.

Vegyétek már utóbbi válafzimat JEmilia ésLucia*  
Afzfzony ellen-vetéjire. A? mi fzerelmes űdvőzi-

M j tőnk
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tőnk nem Tyrannus való kegyelten, kegyeim efsen 
bánik velünk, de egy általiéban meg kivánnya, hogy 
a’ mondott rövid gyeplő fzerint, az eő Sz. törvé
nyeinek fzoros őfzvényein járjunk, ennek meg kel 
lenni, ha mindgyárt Királyi Thronus-\>a últetne-is 
benneteket a’ jó fzerentfe... Igazán mondá azt- 
is ./Emília, hogy a’ teremtő Iften nem azért alkotta 
a1 főidnek kerekségét, hogy minket véle tfalogaflbn 
és kisírten. De bezzeg azért, hogy a1 mi Virtuf- 
unknak, Iftenes igyekezetinknek, alkalmatofságot ad- 
gyon a’ jóra. Mikor a1 felséges Iften a’ Világot 
tendálta, és fzámunkra fel-ékeíitette , utat akart tfi- 
nálni az embernek, nem maradandó Vároft, hafzon 
volt előtte, nem az emberi hivság. Ellyetek azért 
a1 világgal; de jól és okoífan, fzerefsétek-is, de fzin
te úgy, mint az orvofságot, hogy hafznállyon "s 
meg ne ártfon. Soha fém volt tanátfom, hogy a1 
a’ Dámák és Ca^vaUierek^ kerefményeket, pénzek
kel a’ Tengerbe vefsék mint Crates Philofbphus, 
vagy fenékig ki-forgatván’zebeket, mind a1 koldus 
táskákba úregefsék. Hanem azt kívánnám , hogy 
a.’ Dámák ne úllyenek mind untalan a’ kintfef ládá
kon mint a1 kotló Tyúkok, hogy ne nevellyék an ma
gok fő - pénzét uforával, és a’ köz-embereknek nagy 
kárával, hogy el-ne tfipjék felét harmadátmikor

a’Me-
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a’ Mefter vagy kalmár Embert ki kel fuzetni. Hogy 
ne fenyegefsék derejfel lapáttal a-* fzolga rendet , 
az udvarló inafoknak ne-fizeíTenek nyakon-tfapáTal, 
mikor igaz bérét kérik, hogy egy két pár garasért- 
zálogul ne adgyák lelkeket az ördögnek, hogy 
hol'mikor meg emlékezzenek az alamisnárul.

Minapi befzédemben, reá ízabaditottam az egéfz 
tzimeres Rendet, az egéfséges és jó-Izú eledelre , 
nem tiltottam, hogy puha ágyakban ne nyugodgya- 
nak, hogy gondgyok ne légyen a’ tifztes fehér-ruhára, 
hogy meg ne jelennyenek a? játék néző helyeken, 
hogy hintóbán vagy gyalog fzálván ne mulaífanak, 
Ezeket fe én, fe nem tiltya az Iften. Hanem azt 
tiltya a1 mi fok: tudni illik tellyeífen a’ világ után 
bolondulni, az Ifteni fzolgálattul vonyakodni, nap- 
eftig allunni, egéfz éjjel tántzolni &c. fa Summa: 
Afzfzonyom ki nyújthatod a’ kezedet a’ gyenge fa- 
latokra-is, nyithatod fzemedet a*  ízépre-is, de okkal 
móddal.) hogy fzád, fzemed, telkednek meg ne ártfon, 
tőb*  érzékenyfégidnek-is adhatfz néha valami vigafz- 
taláft, de józanon és mértéklcteíten; előtted lévén, 
hogy terméfzet fzerint telhetetlenek > és könnyen a’ 
tilalmaira ragaddgyák embernek fzivét, mikor zabo- 
látlanak. A’ többit értsék a' Dámák Sz. Pál teve- 
lébúi: hogy azok, kiknek feleségek vagyon, úgy

Jéety
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Világot... A’ kik módnélkúl való gyengéltetéfsel 
kereíik kedveket érzékenységeknek ; ha jóra nem 
akadnak, a’ rofzfzat-is elő vefzik, űzvén: már rofz 
hangja vagyon neveknek, bűzei erkóltsők, ekhire- 
fednek 1

JEmilia. Igen meg értettem jó Neander, Hanem 
'ebius Uram, minthogy hafznoífan beízéllettél 

azokrul, a"*  mellyek az Iftenes jó életről tartóztat- 
tyák a1 Dámákat, Mondhatfza továb mire tartfunk 9 

hogy kerefatyének lévén, meg felellyűnk kő- 
telefségúnknek

N Otő»
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léengyenek mintha nem-is volna 3 £ kik fonák, 
mintha nem fonának, áé kik örvendenek, mintha 
nem örvendeznének 3 a kik fzereznek mintha nem 
bírnának, és á1 kik é*  'világgal élnek mintha- nem 
élnének. (Corinth. 7.

Neander. Tifztefséges bőtfúletes Dámák, az én 
gyenge cfzem fzerint, helyeffen befzél Eufebius. Eő 
kegyelme, fe nem fzorittya, fe nem tágittya felet- 
téb, a’ mi érzékeny-ereinket, ’s ébredő kedvünket3. 
fe nem igen keménnyen, fe nem lágyon bánik vélek, 
fe nem kínozza tfigán az evangéliumot , fe nem bo- 
tsáttya fzaladótzira, és fzabad futamláíira, a’ Dámák- 
fok-felé igyekező indulatikat... A1 mit eő tilt a’ 
gyönyörűségekben, tfak az, a’ mi fok ’s bún; nem el
lenzi a’ bőtfúletes mértékletes kedv mulatáft,’s vigafz- 
taláft , a’ mint Iften fém ellenzi. A’ ki néha meg tar- 
tóztattya magát még azoktul-is, a’ mellyekre Ifteni ’s 
világi törvény fzerint reá botsáthatná kedvét, kön
nyebben bír magával a’ vefzedelmes alkalmatofságok- 
ban. A’ ki lator paripán úl; zabolábul itat. A5 
mi indulatink úgy hordoznak bennünket, mint az 
erős fzáju ló: fele fém okofság lóggón botsáttani a’ 
a’ kantár-fzárt. Azok a’ Dámák, a’ kik előtt egyéb 
nints a’ tefti gyönyörűségeknél (darne di bel tempó} 
Tfak ido-mulato ffofzonykák és heába élik á?

ViU-
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V. K ó Z-B ESZÉD.
$ Dániák a' méltóság mtUst3 alázatosak 3 ésfie- 

mérmes erkóttsáek legyenek.

E
Ufebius, JEterriitati fingó > őrök időknek 
irbk, azt mondgya vala egy híres kép rajfzo- 
ló, Mi4s oda felé intézzünk tellyes gondo

latinkat Eme1 pogány kép-Mefter pennáját, tfak 
a’ hir-név fzele hordozta, 's vitte € múlandó éle
tünkön túl, mi nekünk job’ az igyunk, mert bizo
nyos reménységünk, hogy örökké fen marad jutal
ma, ha az örökén valóságra nézünk tfelekedötinkel. 
AJ jó-tfelekedetink ( a1 mint jól mondá Sz. Bernárd ) 
múlnak de nem vefznek , mint a1 jó mag: mely 
bátor ne láfsék egy darabig, de termékeny ideje elő 
kerülvén , túrázik és fzázad magával kél-ki.

Cl)

XTInden Iften áldotta napodat úgy fogadd, mint- 
U**-  ha legutolsó volna. Úgy iparkodgyál, mint
ha a’ holnapot nem érnéd. Hogy mi az időt rofz- 

fzul
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fzul tőltyuk oka az, mert azt gondollyuk, hogy még 
elég vagyon hátra benne. A*  kovetke^endőbe biza
kodunk : penig ki tudós benne ? adgya-e azt a’ Jó 
Iften érnünk , vagy netn ; és igy tfak fzerentsére 
hadgyuk lelkűnk údvőfségét. Hol-ott, ha el-hitct- 
nénk magunkat hogy indulnunk kel; útra kéfzűl- 
nénk módgyával, jó tfelekedeteket küldenénk előre, 
hogy fzálláft fzerezzenek. A1 más világon a’ fzerint 
fogadtatunk, a’ mint itt meg érdemlettűk. fe- 
mina'vlmus in <vita; colligemus pofi mortem. A’ mit 
életűnkben vetünk, azt fogjuk takarni hóltunk után. 
Ha itt bűnt: ott bűntetéft; ha itt érdemes jót: ott 
ditsőséget. .

C 2 )

A 5 Kerefztyén áhétatofság, nem elégízik meg a” 
•Ka. fzóval, megkivánnya a1 téteményt. Kihez ké
jeit akár melyyö'Z és fclségefsen befzéllyűnk; ha rofz- 
JzmI tfelekeízűnk , nem tőltyuk bé kőtelefségűn- 
két. Calia , kit ifmértűnk, légyen a’ példában: Eo- 
Nagyságának tfak az tetfzet-ki befzédébúl, hogy 
tfuda nagyra bőtsű Ili a’Virtuft, oly forrón és buzgón 
hevefkede ár fzines tárfaságban az Iftenes jóságok
ról, mintha a’ lelkek dolgát reá bízták volna, és 
hafon-fele az udvari Dámáknak, mihd az eő Plébá-

N 2 njája-
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niája-féle nyáj lett volna. De igazán mondom, hogy 
az eő áhétatofságához fok fzin-mutatás fért. Mind 
azon által voltának a' fő-Afzfzonyok közt némel- 
lyek„ a1 kik4 el-kerúlvén a’ Romai Rotál f a-1 fzentek 
dolgában őfzve gyülekező kerék - tanátfot } izibe 
meg akartákG/w/zi-zálni. A1 többi kozott egy eggyu- 
gyú kis-Afzfzony ki akarta tudni Sz. Ambrus Do- 
dort a’Kalendáriumbul, hogy Ge/M-nak helyt verhef- 
fen. Ugy mond vala: ó be drága lélek lakja ezt 
a’ fzép teltet! merő tűz láng a1 fzava, mikor fel hevúl. 
Tfak el-hittem, hogy a’ kinek nyelve oly igen íiet 
az Egek felé ; fzive-is utánna igyekezik! Peníg 
a? miatt fok Afzfzony3 Canaan-magNa. lehet, ha mind
gyárt ózíw-lakófival, azon egy nyelven befzélgeífen-is.

In Summa: Ennek a’ Dámának áhétatofsága 
tfak ajak-mozgás volt és hang, némely nem igaz 
fzú-béli fohászkodáfokkal egybe keverve. Az eő 
mérges terméfzete miatt, tfak nem minden órában két- 
fzer háromfzor ütötte fel a’ nyavalya, a’ hivság-és 
kevélységgel oly mefzfze ment már, hogy non plus 
ultra. Tellyes életében foha fém törte még egy go
nofz indulattyát kulőmben; hanem hogy a’ máíik- 
nak kedvét töltheífe. Es ha mikor valami virtusnak 
gyakorlásához fogót , a1 végre tfelekette, hogy 
erőt veheífen, egy bizonyos fzivéhez afzot favorita 

rofz
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rofz fzokására. Ha a’ jó tétemény-képpen
iparkodot volna inkáb, mintfem befzéddel; kőzel- 
lyeb járt volna kőtelefségéhez. Mert a’ mint éfzre 
vévé Nazáanzenus: Az> IJlenes élet-> bátor néma-hal- 
gatájfal légyen-is, többet ér a1 heábavaló akár mely 
fzapora és ékes befzédnél. Vigyázzunk azért nagy 
jó Afzfzonyom, hogy ebben a1 hivságban réfzúnk ne 
légyen. Mit hafznál az Angyali nyelv a’ Seráfinok 
fzive nélkül ? Meg engedem: hogy a1 fő-Afzfzonyok 
gyúlekezetiben, nyérfz bőtsúletet talán másávA-is^ 
ha jó befzédu léfzefz; de tfak az, hogy a1 Mennyei 
ditsőségbúl egy Latot fém.

C 3 )

VJ Inden fen forgó ’s elő kerülő tfelekedetidben, 
tfak az egy Iftent kereífed, békét hagyván az 

Emberi tekintetnek. A1 tőle fzármozandó akár mely 
hangofkodó ditíirettel femmit fém agván. A’ kép
mutatást és hazug tetetés,mindenkor rofz; az ahé- 
tatofság dolgában fzentség-tőrés. Izzafztó munká
val fáradozni e1 világban, és a’ máfikban égni irán
ta ; Szentekkel iparkodni, és miatta ördögökkel 
kinlódni, efztelenség. Hányán vannak még-is! a’ 
kik külső erkőltsökre nézve fzenteknek tartatnak;

N 3 maga
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maga belől gonofz lelkek. A9 kik paláftollyák 
a’bűnt a’ jó-tfelekedetek fzinével. Azt mondanád, 
ha eőket fzemre vennéd 5 hogy fagaras fzárnyok” 
kai emelkednek az egek felé3 hol-ott jó öreg lépé- 
fekkel mennek a’ Pokolnak. Cynthia egy londrai 
Afzfzony, a1 Város fzentinek tartatott maga idejé
ben , mert jól forgatván magát a’ Pharif&us-GK. Isko
lájában, derekaflan tudót a’ kép-mutatáshoz. Ez a’ 
Dáma Gene^urina volt elejnten, az után bizonyos 
vezeték fzándékja miatt, titkon Lzz/zr-Mártonhoz 
fzőkőt, meg az után Cal^inus lános rámájára fefzi- 
tette vallását. Senki áhétatofsabban nálánál nem 
tutta volna forgatni fzemét, ajaka-járási, forró-fo- 
háfzkodáfi, fzive-dobogáfi , ábrázattya fel-hevűléfe 
miatt álmélkodtak minnyájan , penig alattomban, ha 
kóta-bötúkőn nem bujdofot, valami praBicát fór- 
ralt elméje. Nem látót ember máit kezében a1 
Piblia-TÚh, evvel hol eggyik, hói más ablakra ki-dul- 
vén, levelezet nap-eftig, a’ fzomfzédság nagy nehez
telésére. Olykor elö-kapván fanyara példáit és a-1 pufz- 
tában tartott Predikátzióit kerefzteiŐ Sz. Jánosnak, 
hangos torokkal hirdette a9 Pdmitentíüát nému né- 
mú Palotákban. Láífuk már mire kerekedik a’ 

' Mefe: a’ Lator Cynthia ezekkel a1 fzentséges ké- 
fzúletekkel egyébre nem fzándékozot, hanem hogy

Dús- 
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dus-Menyetske leheflen belőle ; az után penig á? 
mint tetfzik- Egy Iftenfélö Úri Embernek öly hire 
volt Londrában, hogy házafságra kéfziil: fe má
sét nem kiyáfíya, fe magáét nem kémélli, tfak az áhé- 
tatos fehér népből egy ollyan tárfot találhatón, a’ 
kiben ugyan tfak meg vagyon a’ pradicatum. Cjnt- 
hiát fzemre vévén; fzereté benne av Templomok 
gyakor látogatást, a1 főidre le fzegezett fzemeit, 
megvontt maga vifelését^áhétatoskodáíit, néki nyuj. 
tá azért gyűrűjét, kézét, és utób 8o-Ezer tallérját, 
de keferveífen meg báná; mert (hogy többet ne 
mondgyunk) ha Lucifer maga lántzárul le-tfatlaná 
a’ lég rofzfzab’ Afzfzonyt , nem éré vala evvel a’ 
Cynthiá-vzL.. Nagyságos Afzfzonyom, az lítenre 
kinfzeritlek, ne követed ezt a' Dámát! A1 mi édes 
üdvözítőnk azt kivánnya tolunk, hogy ha mi jót 
tfelekefzunk, jó-fzivvel, jó-fzándékkal légyen meg, 
mondámjö-fzándékkaf a1 mely igyeneífen az Egek
re nézzen, ésfére ne horgadozzon, fe különös ha- 
fzonra, fe más világi tekintetre; más-kúlőmben el- 
is vefztyűk érdemes jutalmát menyben jó-tétemé- 
nycinknek, és fzinte úgy kínokat érdemelünk, mint 
azok, aJ kik véttenek a’ parantfolatok ellen, Va 
nobi Pharif&i ! Továb’ a’ mi meg váltó Iftenunk 
arra tanít, hogy fetétben rejtegefsúk jó-tfelekede- 

tin- 
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tinket, kerúllyuk-el vélek a’ Világnak fzemeit, és 
ha mikor bőjtőlúnk , adgyunk fzagot fejünknek 
port hajunknak, fimétsúk ábrázatánkat. Ily alkalma- 
tofságokban elő-vehetik a1 fzagos vizeket a’ Dámák, 
hogy ki ne nézzen belőlek a’ bojt, a1 teftiSanyar
gatás, és más efféle Iftenes érdemes jóságok. A' 
'virtus hafonló a’ tifzta kriftál-úveghez, kőnyen hoz
zá fér a’ motfok, ha kin-fitogattyák, és a’ világ fu- 
fti érdekli. Sott oly ártalmas fzemek-is találtatnak, 
a’ mellyek alig láttyák ; már-is meg igézik.

Se fzivem, fe befzédem járása fzerint volna mind
azon-által; ha attul tartván Nagyságod, hogy jót 
ne láttafsék mivelni; valamit cl-mulatna a1 jóságos 
tfelekedetekben. Mert ez annyiban tartatnék; mint 
ha ki egy gonofztul háttal, és a"*  máíikhoz artzul 
fordulna... Udvőzitőnk int; való : hogy titkon 
járjunk az igazságnak őfzvénnyén, és ha mi jóban 
foglalatoskodunk, zárjuk utánnunk-bé az ajtót, mind
azon-által arrul-is oktat , hogy felebarátunk lelki 
épületire - nézve, nyilván-is mutogofsunk fzép és jó 
tűkor példákat. Üt •videant opera 'uejlra bona, $ glo- 
rIficent Fairem 'vefirum, qui m Coelis ejl. Sz. Ger
gelyt cap. 13 Matt, hogy meg ne ütközzenek a" hí
vek, Urunk mondáim , a’ ki egy alkalmatofságban 
azt tanitá: hogy bé j más alkalmatofságban hogy 

ki-
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ki-fodgyuk jó téteményinket; mondám Sz. Gergely 
így elmélkedik: Azt akarja, azt kivánnya tolunk 
a’ mi érettünk meg teftesult mennyei Tanítónk , 
hogy nyilatkoztafsuk ugyan tfelekedetinket, de fej
tekben maradgyon fzándékunk, úgy hogy, azon 
időben építsük példánkal fzomfzédunkat, és pél
da adáfunkal tfak az egy Iftennek, titkos fzándé
kunk fzerint kívánkozzunk tetfzeteskedni.

Mindennek felett azért arra tartson Nagyságod, 
hogy áhétatoskodáíihoz femmi földi fzándék ne 
ragadgyon, igyeneífen a1 nagy Iften elejbe igazitfa 
maga fanyargatáíinak, böjtinek, könyörgésének ál
dozatit , hogy malafztot tob jóra, és el-végre lelkének 
údvőfségét el-nyerheífe , E’ meg lévén, bö-fuzeté- 
sét fogja venni faradozáfinak... Es hogy be tellyék 
malik réfze-is Kriftus letzkéjének > állyon-ki bátran 
a’ Világ fzemejbe, a’ jó példákkal, és mutaflá meg 
Iftenes tfelekedetekkel, hogy vagyon még, maga 
lelkét fzeretö, udvöfségére fzert tartó, jó erkőltsu 
jámbor Dáma a"1 világ hátán...

Ki ’s mellyik nem tudgya a’ nagyságos méltó- 
ságos fö-Afzfzonyok közül ? hogy járton járja eő- 
két fzemeivel a’ köz-nép ? tülök véfzen módot , 
mértéket, fzokáft, erköltsöt, maga vifeléft: Minthogy 
azért nálatok látván könnyen tanullya, vigan úzi 

0 a1 reá- 
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á’ reá-tartáft, a*  kevély feleleteket, a’ kényes lépé
seket , a’ kőntős-béli uj ’s meg uj kéfzúleteket 3 a’ 
tfintalan rőhőgéft, tántzot, tomboláit, nem jámbor 
paíztitát, játékot, henyéléit, mulatáft } sétáláft ’s 
tub eftélét, talán fzinte úgy meg tánulná, tea látná 
az egyúgyú és nem fellyebezö maga viteléit, azalá- 
zatofságot, a’ tfendefséget, a’ bötsúletnez fzabott, 
tetteteket bé,nem ki-fődő kontóit, a*  halgatáft , az 
othonos magánofságot, a’ vefztég-úléft, a’ munkát... 
Ha tapafztalná az alatfon élő mozgó Világ, hogy 
ti mint az égen járó túndeklö napok, nem tfak a*  
fényefségben, az az aranyban, ezűftben, bárfonyban, 
himes varr átokban ditfekedtek; hanem a’ ^Tjz/r-ban, 
a’ fzép példákban-is ; éfzre venné magát, meg íz
lelné, meg fzeretné, meg fzokná, reá bátorkodna a’ 
jóra. Hogy ha azok a’ nyomotok után járó Urak, 
és Urfiak hiteles próbákkal tudnák, hogy nem gyö
nyörködtök, a’ puha, tfintalan, és luftos befzédekben, 
és a'mi a’befzédeken-innen és túl vagyon ; nem me- 
réfzlenének előttetek fzemtelenkedni, vifzfza pirony- 
kodnának még tfak az első haragos fzem-intésre-is , 
és abba hadnák moft ugyan előttetek, máskor má- 
sutt-is az efféle hafzontalankodáft. Ezekbúi Afz- 
fzonyim nyilván ki tetízik, hogy tfak nem tőletek 
fúg a' Világ údvőfsége; mert ha latrok vattok , és 

fzokott 
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ízokott mefterséggel forgolódtok; fokra tfifzolódik, 
a’ gonofz; Ellenben ha az érdemes és ditső emlé
kezetű Dámák módgyára jóbul példázkottok, ki
mondhatatlan fok jót tehettek, mind a’ két renden 
lévő Emberi-nemzettel!

C4)

A’ Maga meg-alázás, a’ mint mély úgy bátorsá- 
gos fundamentuma a’ tőb’ jóságos tfelekede- 

teknek. Sz. Cyprianus mondáfa fzerint penig: pri" 
mus religioms introitus, első bé-járó uttya az Itteni 
fzolgálatnak. A’ ki ezen Virtusnak ellensége; nem 
baráttya, fe nem hiv ízolgálója az alázatos Iésusnak. 
A1 ki el hitetné magával , hogy az alázatofságra 
nints fzúkségek a’ Dámáknak; annyiban tartanám, 
mint-ha azt mondaná, hogy a’ betegeknek nem kel 
az egéífég , és a’ kóldúfoknak az alamifna. Minden 
Embernek, de főképpen a’ Dámáknak vagyon fzúk
ségek reá, és nélküle nem údvezulhetnek. Tud- 
gyuk, hogy j&z^-Annyok után alkalmas portio fzál- 
lot reájok a’ kevélységből, Ezen örökségeket neve
li bennek a’ nemeffég, rajtok a5 fzörnyú pompa, 
körulettek az udvari hizelkedés. Ez a' kevélység 
már jó erejében lévén, töbre dajkáskodik, jó téjen

O 2 tartya 
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tanya az irigységet> gyűlölséget, haragot ’s több - 
fö-bűneket , mellyek nehezeivel le nyomatván a' 
Dámák az Ifteni fzolgálatban s nemélöb’; hanem 
mind hátra mendegelvén , elten efnek, ’s el-vefznek.

Tudom bizony oflán, ha rövid elméjeket, meg 
nyújtanák az Aízfzonyok, és meg tekintenék^jmely 
gyenge fundamentumra építik tornyozott fel-fiivalko- 
da kát; reftellenék nem fokára a’ kevélységet, és jó 
kedvel alab’ fzáilanának az alázatos alatíönságra, 
m űt a’ töb' okos Dámák. Ha oly tükörbe nézné
nek, a’ mely kivűl, belül, híven igazán meg mu
tatná mindén minémúségeket, talán meg utálnák 
inkáb1, fém hogy reá tartanák magokat.

Némellyek: Nemefségekre x&lnz puffadoznak , 
és meízfze-mefzfzire mutatván eredeteket, alig talál
nak magoknak helyt az Emberek között. Való
ban fzép dolog a’ nemcfség! de fzeb’ alázatofság- 
gal, és tfendes érkőltíel. Vegyiik azért tekintetben: 
bátor Hefflor és Andromache légyen alól a’ Genea
lógiánknak tövén, nem válik bótsúletűnkre, ha ma
gunk rufnyák és parafztok vagyunk. Sokat mond 
felőlünk a’ Világ! ki azt: hogy tfak pecsétes gyű
rűnkön és régi fűftös tzimerűnken látfzik a1 ne- 
mefség, magunk-vifelésében egy tfepnyire fém. Ki 
pedig azzal gúnyol: hogy az emez amaz utánna- 

tok
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tok járó komorník leányzóban , jobban meg va
gyon a*  deliség, a1 termet, az úri tfendes reá tar
tás , minden fzepséges fő-erkólts, ahoz való vér, 
tekéletes igyekezetek, fen járó éfz, vidámság; kár- 
is, hogy derében nem mehet veletek köntőíTel, és 
állapottal, minthogy reátok tfak vefztegette a1 fze- 
rentfe a1 nemefféget. Akkor tekinthetnétek talán 
kőrös-kórul oly fzőrnyen, ha mint a? nemes-levél, 
úgy reátok maradót volna dicséretes Ditső-eleitek- 
nek jámborsága, érdeme, erkőltfes maga vifeléfe , 
néma néma virtusa; de minthogy ezek a’jóságok 
nem ofztálosok, vélek jöttek megint vélek oda 
bujdoftak más világra ; nem fajátunkal, hanem más 
érdemével kérkedünk. Még egyfzer mondom, hogy 
a5 nemefség, és nemes elme, nem fzorulnak minden
kor egy teliben. Tóbfzőr láttuk, hogy aJ kotfi 
farkát értelmes fzolgák ülik; ben penig a’hintóbán, 
himbálódik, lotfog az uramnak agy-velője. Hafon- 
ló-képpen gyakorta meg eíik, hogy egy ékes 3 okos 
fzolgáló , tart tukőrt, rut és igen pitfzin efzu Aíz- 
fzonyának... Minthogy azért a*  Nemefség-és llri- 
rendbúl-támadott flifti a’ kevélységnek, réfz fzerint 
hivságoskodó heábavalóság; mert tfak fzerentfe tör
ténet , nem mi fáját érdeműnk ’s virtufunk; Más 
réízrul magában bún, a’ világ előtt pedig gyűlöl- 

O 5 séges
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séges és rajta-vefztő; Amant miatta fel-akafztották, 
hol-ott a’ le-tartó Mardochseusnak gyűrűt attanak 
ujjaira. F^i-királynét ki-igazíttották az udvarbul, 
Az alázatos Éjiért pedig, Thronus-fzékbe emelték.. 
Mondom job’ volna primo: az Iften előtt mellyen 
alázatoífan le-borulni, és ezen képes ingyen nyúj
tott ajándékját meg koíi.QíirA.fecundo: N világnak 
meg mutatni, hogy nem tfak a' kapukra, hintók- 
ra, libériákra fűggefztyűk, nem tfak petsétre met- 
tzettyúk, régiségét nemes Tzimerűnkrtek > hanem 
ahoz illendő tfendes-méltóságú, úri, fzeléd, tifzta, 
válogatott , fen-fzinlő erkőltfel-is érdemeskedűnk. 
Ha kúlőmben tfelekeízűnk, heába támafztyuk mind 
a’ két kézzel tíipőnket, heába tekerjük A^ro-mód- 
ra nyakunkat; mert állatomban derekaífan gúnyol, 
katzag, gyaláz bennünket a’ világ.

Sok Dáma: a’ Palota, és fzolga Rend, és Ruha
pompában, kevélykedik. Hivság és méltatlanság 
ezis; A’ palota-épülettel jobban kérkedhetik az , a*  
ki tfinálta, annál a1 ki tfak lakja. Hafonló képpen 
a1 Ruha-kéfzűletteligazábban ditfekedhetik az, a’ ki 
tengeren-túl meg tudta fzerzeni, vagy pediglen ma
ga fzőni, ’s hímezni, nálatoknál. Ofztán Afzfzo- 
nyim t mikor a’ Világ azt a’ fzolga-tfordát láttya , 
Palotátokon, Ruhátokon bámulj, fej-lóggatva azt 

fzok-
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fzokta mondani : valóban ez a’ nagyságos Dáma, a”* 
ki ennyire tartya magát, fok terhes adófságokat fog 
hagyni maga után, Urával egyetemben fok botfáié*  
tes Kalmárt, és Mefter-embert fog koldúfá tenni-*  
Ertfe ezt a1 ki értheti, lépjünk tovább

Lég tőb1 Dámának, a’ mint elob’ mondám: az 
neveli kevélységét , hogy néha néha meg akad raj
tok fok idegen és fzomfzéd izem, hogy gyakran 
hajlik elüttök fő, és térd, hogy kőrúlettek zenge
nek hol mikor a1 hízelkedő magafztaláfok. E’ miatt 
úgy annyira hivalkodnak, hogy tfak nem fortyannak, 
tellyes hitellel fogadván mind azokat, a’ mit hazug
gal eleikbe hordanak a' reájok bámult, világnak 
fzemteleni, és hizelkedői.

Hlyen féle Dáma vala Stratonica a’ híres Király
né, a’ melynek tar-fején két vagy három haj-fzálnál 
tőb' nem volt, és pedig még-is egy Vers-fzerzőnek, 
a’ ki viola-virághoz hafonlittya vala tfak tfintalan- 
ságbul, ezer egy-nehány-fzáz forintokat adót, és 
úgy el bizta vala magát miatta, ez a1 fonnyat viola 
forma királyné, hogy fzőrnyuséges elő hozni , 
Haggyunk békét a’ többinek; elég a1 mi letzkénk- 
re az , hogy néha mind azon femiség a’ miben 
az Afzfzonyok el bízzák magokat; a’ mint SMa*  
nica^ hajatlan fejével agyatlanul ditfekedet.

De



De bátor egy valamely Dámát Venus ízeméivel, 
Thetis mosdott Lábaival meg áldotta volna a’ Ter- 
méfzet, és mindenünnen ki nézne belőle Juno-va!^- 
tósága , mi egyéb volna mind ez , hivságnál és 
fzemfényvefztésnél. Hó fejérrel boritot ganéjnak 
mondhatnánk 3 a' mely-korul tsak a’ femmire kellők 
bálványoznak, vagy pedig tsendeífebben fzólván : 
egy virág-fzálnak, mely tegnap bimbózót, ma virág
zik, holnap lankad, hervad, hanyatlik, a’ mely 
reggel valami kevés fzaggal tartót, eftvére kelvén 
már büdös. Vegyétek ezt nem tfak fülre, hanem 
éfzre-is, a*  mig többet mondok.

Továb’ azért, hogy ne dagadgyon , hanem 
apadgyon bennünk a1 kevélység. Afzfzonyim , ha 
úgy tetfzik, mennyünk fétálni... íme előttünk a’ 
temető hely, járjuk meg lábunkat, fzemúnkel, te
kintsünk gondoífan ide-is oda-is, kinek vagyon köz
tünk oly éles fzeme, a1 ki válofztáft tudna tenni, 
a’ Hertzegi és kőz-Afzfzonyok, a1 Dús és Lázár, 
a’ Ci&far és elvetetteb’ emberek tfontyai között ? 
Ha pedig ezeken a’ genyetséges tagokon irtóztok 
válogatni, mennyetek magatok N. N. Afzfzonyom- 
hoz látogatásra: ez a1 Méltóság minapiban Londra 
várofsának válogatott fzépei között lég fzebb volt, 
éltető lelke, és ébrefztő vidámsága a1 Converfatio-nok^

Ite Sum-
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In Summa : ez a1 Dáma, minden afzfzonyi kívánatos 
érdemére nézve ollyan volt, mint a’ J^or^-fiatalival 9 
tavafzfzal ki-fzinlö, fzép virágos kert. Nem volt 
kegyelem-fzóró , hanem inkáb takarékos Gazd- 
afzfzonya maga ^nz/w-jának, ritkán adót, ’s ha- 
mikor adót benne, azt-is fe nem fontai, fe nem 
lattal; hanem grán leg-aprób’ nehezekkel mérsékel
te, mintha1 gyémántot. A’ mint gyengén fzokta 
nevelni, úgy tfuda nagyra tudta bŐtsulleni teftets- 
kéjét , a’ mellyet-is annyiba tarta vala , mintha 
nem y^z/zz-óldalábul, hanem a’ 4. közönséges Ele- 
mentumon kivúl 3 valami tifztáb’ ’s ritkáb’ materiá™ 
bul vette volna eredetit... Ez a’ Város-tfudája, 
és maga magának Bálvánnyá, rövid napokkal ez 
előtt le roggyant, és tfak nem femmiségre apa- 
dot előbbi egekig ágoskodó kevélysége. Agyba vet
vén eőtet, mérges egy nyavalya, egyfzersmind le 
horda minden fzépet artzájárul , ki fzijta minden 
nyerfeségét teftébúl; már efnek fzemei , kotzog 
állya, meg állanak az erek benne , maga tététől 
fogva talpig a’ halál-nak árnyékában borul, a’ ki
vel , egyetemben a’ fzörnyu kínokkal, tufakodik tes
te ’s lelke! Nemrég láttam magam, ’slelkeíTen m^g 
fzántam fzegénykét , az után az juta efzembeá: 
Bár itt volnának eggyúl eggyig a’ világnak kévéi-
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lyei, ’s kiváltképpen a’ fellyebező Dámák, fogadom: 
ízivekben fzállanának, és azon órában a’ magos
tul le-felé lépnének. Ez a1 fzomorú változás, és 
haldakíó fetétefség, még a’ déli nap-világnál-is jobban 
meg mutatná nékik, ’s minnyájunknak, hogy a1 ke
vélység efztelenség, kiváltképpen az Emberben, a’ 
ki firva riva ízületik, nyavalyáién éldegél, ’s tűr
hetetlen bűzzel mégyen ki a5 világbul. Mennyetek , 
Cetietek eleibe, tőbre fog tanittani benneteket, el- 
kékult ajaka, hóbőgő nyelve, és ízőrnyú meg-vál- 
tozáfa.

Azonban az én tanátfom az, hogy ha a’ tér- 
méfzet vagy ízerentfe ajándékában, a’ fzépségben, 
gazdagságban, méltóságban vagyon réfzetek, emlé
kezzetek meg róla, hogy az Iftennek áldomáfa, ’s in
gyen nyújtott ajándékja; kihez képeit kőfzőnetet ’s 
's háladáft kíván tőletek. Ezekkel a’ jókkal ne 
úgy éllyetek mint Lucifer; hanem mint a’ tób*  Jám
bor Angyalok, a*  világnak hafználván vélek, és a' 
Magofságban lakozó Urat ditsőitvén irántok.

Továh’-.ha ugyan tfak nagyok, értékűek és ha
talmatok vattok, meg ne utállyátok az igyefogyot- 
takat, botsátkozzatok néha néhaié, feléjek; mi
kor a’ felebaráti fzeretet meg kivánnya.

Hogy
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Hogy erőt ne veheíTen rajtatok a’ kevélység, 
juflbn elmetekben, a’ gazdagság mellet, hogy ta
lán benne vagyon á1 ragadomány és igazságtalan
ságnak férge. A’ ízépség mellet, hogy mely útála- 
tos telketek, a’ fok udvari hizelkedés mellet; hogy 
talán gyűlöl benneteket az Iften. A’ világi bol
dogság és Úri állapot mellet; hogy mint léfzen 
más világon dolgotok, mint hogy nem minden Dá
mának léfzen réfze egy végbe a1 két Menyorízágban. 
Ezeket fzerével meg fontolván, ugyan tfak lelkeífen 
hartzollyatok meg magatokkal , fzégyenitsétek le 
fen-héjazó, és fellyebező terméfzeteteket. Az alá- 
zatofság nem gyalázotofság, jobban túndőklik ab
ban, a" kit fel-emelt, fém hogy abban, a1 kit le 
nyomot a" fzerentfe. Ama ditső emlékezetű Helé
na Sz. Tsáfzárné,. Iften ’s világ előtt akkor volt 
lég nagyol? , mikor térden álva mosogatta lábaikat 
a’ ízegény Afzfzonyoknak. lobban tündöklőt mél
tósága, mikor lerufalemben egynéhány gyámoltalan 
és keferedet-igyú fzúzeket alztalhoz últetet, ízépen 
vendéglet, és nékiek ízolgált, mintfem mikor Roma 
vagy ConJlantzinápoly-NÓXQ^dh^ Triumphus-ÍZ£k&- 
reken vitetett.

Ha abbul az orízágbul kel a’ példa, a’ melynek 
aj fzokáíibul módi - erkőltfeket faragtok ; íme :

Ez Fran-



n6 NEMES ,

Frantzia-orfzágban, T^w-Várofsában egy fő Ispitál 
vagyon > melynek Hotel-Dieu a’ neve, ezt gyakorta 
járják a’ tekéntetes Dámák, fzemélyenként látogat- 
tyák a5 betegeket3 Iftenefsen, példáfson , biztattyák 
vigafztallyák , fegitik fzép tanátfal 3 házi-orvofsá- 
gokkal , padkás fzelentzékkel, pénzel, fzolgálat- 
tal, &c. Ur Iften! ad keletit ennek a’ fzép moh
nak a’ mi orfzágunkban-is 3 had mondhaflon egyfzer 
valamikor jót a’ fzegénység a5 nemefségrúl. Rajta
tok ál, ’s ha rajtatok nem múlik, meg léfzen fő-Afz
fzonyok. Győzzétek meg gyengéltetö kényefségte- 
ket, ’s hitefsétek-el magatokkal , hogy az efféle 
kerefztyén maga meg alázásnál nintfen titeket ille
tő udvariáffab erkőlts fzéles e’ világon. Tób’ fényt 
ád a’ nemefségnek a’ fúftQs régi tzimernél, és egyéb 
világi rosdás pompánál. Azt tartom én igaz ke
refztyén Dámának, a’ mely 3 noha a’ fő-renden fel- 
lyeb-való, de még-is a’ többinél kevefebre bőtsűl- 
li magát, a’ kit minden Ember ditsir, maga pedig 
magát rutalmazza, nem-is valami kép mutatás, bő- 
tsulet vadáfzás, vagy más uj-módi, alattomban va
ló kevély fzándéktul, hanem az alázatos fzivnek, 
Iftent igyeneffen néző, maga lelki údvőífégét kereső, 
és az Evangéliumhoz fzabott indulatitul vifeltetvén, 
és indittatván.

5-to
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A’ mint az igaz alázatoflag, belső indulatinkat,
’s támadó igyekezetinket., bizonyos mérték

kel minden képes-jóra vezérli, azonképpen a’ ren- 
des-^Tifztefség, Deákul £modeftia) vigyáz a’ minden 
rajtunk ki tetfző kűlsőséges illendőségre. Eő a.’ 
mutatója lelkűnk járáfinak , eő árúl-él bennünket*  
még az idegen fzemeknek-is. Ugy tetfzik valóban, 
hogy a’ gondvifelő Iften, nem tfak azért rajfzolta 
’s képezte az emberi ábrázatot, hogy kűlőmbőz- 
zunk más teremtményekkel , hanem hogy abbul 
meg tanulhaífuk , kikkel ’s mitfodáfs okkal légyen, 
kozunk. Nintfen fzivűnk rejtekiben oly lappangó 
indulat, se harag, fe gyűlőlség, fzeretet, bofzfzu, 
unalom , ferénykedés, tunyaság &c. a5 mely hol 
mikor valamennyire ki-ne kakutfállyon belőlünk, és 
azért ember embernek fzive járáíit fzinte ugy ki 
vefzi artzájábul, mint az orvos nyavalyánkat 3 mikor 
az ereket tapogattya.

Naziánzi Sz. Gergely, ízemében nézvén lulia- 
W-nak elő találá, "s jó korán meg jövendölés hogy 
ez a’ Tsáfzár el-fogja tagadni hitét, ’s Kriftus ellen
sége léfzen. En itten nem arrul a’ Tijztefségr^l be-

P 3 ízéi-
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(zelgetek, a’mely igyenes ellensége a lafíofságnak^ 
hanem Zene Bölts értelmében tfak arrul, a1 mely 
tudománnyá az emberséges bótsuletes maga 'vifelés*  
#efc. Az az tifztogattya elköltőnket, irtogattya 
a’ mi gyomos bennünk y igyengeti a’ mi darabos és 
parafzt, fzeléditi a’ mi vad, édefiti aJ mi kefern , 
vagy izetlen, és arra alkalmafztat bennünkethogy 
mind az , a’ mit felebarátunk fzemmel, füllel y tapasz
talhat rajtunk, rendes és különös illendőséggel lé
gyen; kiváltképpen a’ gyakorta eló-kerúlö emberi 
táríalkodásban, vagy Converfótiéban.

Szinte ezen értelemben; javafollya, és tanátfol- 
lya Sz. Pál-is minnyájunknak. Jól lehet pedig ott 
helyben tfak a’ férfiakat emlegeti, de lég inkáb ax 
Afzfzonyi rendnek fzól a1 levét Kőzönségeífen 
az értelmes világ azt tartya, hogy az eme’ ditsére- 
tes, rendes , módos-Tifztefség, nem tfak ékefségq. 
hanem mint egy tulajdona a’ fejér-népnek. Akár 
mint öltözzenek, pipezzék ’s tzifrázzák magokat: 
a’Dámák, és jól-Iehet minden egyéb feépet-is reájok 
hordót légyen a’ mefterség ésterméfzet, ha a’tifztes 
maga-vifeléíl vagy nem tudgyák , vagy reftellik; Es 
ne tőb’ , tfak valami jeles meréfzség, vagy rende
ken fellyui való bátorság nézzen ki belőlek, már
is el-felejti tőb’ jót és fzépet rajtok a’ Világ i, 
ezen akadékoskodik Nem
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Nem tfak bőtsúlettel, hanem hafzonnal-is jár; 

mert vigyázó, mint egy Árgus , és fzáz ki nyiltt 
fzemeket forgat, hogy helyén épen maradgyon leg- 
drágáb’’ kintsűnk, a1 tifztaság. Mikoron Brenno győ
zedelmes Táborával Roma Várofsában bé méné , 
a’ tanárinak fzőrnyu méltósága úgy meg rettenté 
tfintalan katonáit , hogy femmit fém meréfzlené- 
nek el-kővetni a’ város népén.. A’ mely Dáma 
ugyan tfak volta képpen bé öltözőt a1 tifztefség- 
ben, könnyen, és jó korán mefzíze veri magátul > 's 
vifzfza pironkodtattya aT fzemteleneket; ellenben a’ 
mely Dáma tíák magát kelleti kegyeskedő lágy
sággal , a’ tifz.ces erkőltfel pedig nem fegyverkezik 
fel mindenünnen, úgy jár, mint a1 kő-vár, a’ mely 
innen ízép, és túl rongyos a1 báftyája, azt akarám 
mondani: hozzá fér az ellenség, bé fzorul, meg vefzi.

Ha kivánnyátok tudni, miben ál ez a-1 tifztes- 
ség; előbbi feleletemet kétfzerezvén, megint azt mon
dom Zénóval: hogy tudománnyá az emberséges bő- 
tsvdetes maga-vifelésnzk. Kettőt foglal magában: 
( grave & affabile ) a’ módgyával-való reá tartáft, 
és a’ magát ajánló kegyes nyájafságot, úgy hogy 
eggyik a’ máíikával őfzve forjon. Ez az imigyen ábrá- 
zoltt és magyarázott tifztefség, mikor véle eggyet- 
értúnk, homlokunkra ülteti a’ vidámságot, jámbor

ságot,
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ságot, udvariságot , minden embernek tudtára ad- 
gya, nyilván kitetfző jelekkel, hogy tfendes nyug
tában vigadozik lelkünk. Gondgyát vifeli minden 
ingó mozgó tagjainknak, rendeli > igazgattya, vezér
li minden tfelekedetinket 5 akár othon legyünk rej
tek kamaránkban, magános magánoífan, akár ott- 
kin fok fzem előtt forgolódgyunk némú némú tár- 
faságokban. In Summa: mindenkor 's mindenűt 
tekélletes jóra fzorit, és tellyes bótsúletet fzinlet- 
ki ra tunk.

Mikor azt mondám, hogy az afzfzonyi fő-rend 
reá-vifellye magát ; nem az vala Szándékomban , 
hogy fel-horgafzfza orrát, őfzve rántzozza homlo
kát , borzafzfza fzemőldekét, és valami favanyót 
hunyoritfon , fe nem hogy félre- vonnya fzáját mint
ha keserű pilulákat rágna, fe npm hogy néki me- 
revenyétfe nyakát, és úgy léptzellyen mint a’’ tzin- 
kos játékokon a1 vas drótra vontt Pupák. E’ nem 
vó'na tifztes reá-tartás, hanem búfzkeség, gorom
baság , tfuff, és nevetséges bolondság. Afzfzo- 
nyim! tulem ne várjátok, hogy én ebben regulát fzab- 
jak, mert reftellem-is, íietek-is, nem-is fzukséges. 
Az okofság, a’ józan értelem, az előttetek forgó 
képes példák, közelied-való mértéket nyújtanak. 
Tfak igyekezzenek az afzfzonyok, reá találnak.

Minek
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Minek előtte befzédhez kefzgyűnk ; íikos y és 

ártalmas nyelvünkre vigyázzunk. Ki nehéz eőtet 
rakontzában, ’s vefztég tartani! a’ 3 z-fog nem bir 
véle, gyakorta bőítelenedik fok Dáma miatta.

A’ Convehatid-ban I.° ne igen nyerfen ’s kato- 
náífan forgafsátok, máskűlőmben utánna marad és 
el-hágy elmétek. Mikor lég méllyebben igyekez
nek bőltfeskedni a1 Dámák, akor tetfzik-ki lég inr 
káb pitzin efzek... Ur lilén mely kínban valék 
tfak tegnap előttns N. N. eő Nagysága miatt, a1 
ki, félre hagyván a1 rokka ’s varró-vánkos dolgát, 
a1 Phyfica és Theologia tudományokba kapa. Jó 
formán meg tépte Ariftotelest fuper qua litatibus oc- 
cultis a’ terméfzetben rejtekező és ki-nem ma
gyarázható titkos minémúségek miatt. Az után Sz. 
Tamás ellen rugafzkodot, meg meg elő-aprétot va- 
lamitskét de matéria príma, mind ezeket sűrűén őfz- 
ve fpékelte az Iskolákban elő-forgő fzokott ter- 
minufokkal. Kőnnyeb’ lett volna Nagy-Sándor pa
ripáját febes futtában vifzfza fűttyenteni , avagy 
valamely tengeri-Gályát, mely a1 kemény ízclektúl 
el-ragattatot megállítani, hogy-femAfzfzonyom nyel
vét egy kevés pihenésre bírni. Tfudálkoztak raj
ta nagyon a*  tőb’ fő Afzízonyok , A’ Ca-valierek 
penig tfak nem meg fullattals neveitekben. Mert a’

■ b fő
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fő és mélységes dolgokrul fzinte úgy tfevege, mint 
valamely tengeri fzaikó, vagy Hazánk-béli nyelve- 
fzegett fzarka-máttyás.

Azt mondám I? Hogy az Afzfzony-Ember ne 
igen nycrfen ’s méréfzfzen befzéllyen, kivált ollyas- 
rul, a’ mihez nem tud. Moft azt mondom 11.° Hogy 
fok befzédiL és fzó-fzaporitó ne légyen. Had juífon a’ 
tőbbinek-is a’ beízédben, mi heába kőfzoruke nyel
vét othon afzfzony-Pajtáfod, ha nem mehet elő véle ? 
ved efzedbe magadat, mikor ember emberrel köz- 
befzédre őfzve-ól, nem fzándékozik PythagorásAs- 
kólájában, a’ hol tfak egynek fzabad papolni,akár 
mint áíitfon unalmában kór őskorul a’ többi. Fáj 
az Afzfzonyoknak a’ halgatás, attul félnek, hogy 
meg ne rosdásodgyék nyelvek. Ofztán az udva
ri ság és emberség-is meg kivánnya, hogy ne tfak vi- 
gafztallyuk a’ tárfaságot helyes befzéddel, hanem 
figyelmezéfsel-is meg bőtsúllyuk.

Meg emlékezzenek arrul az Afzfzonyok, hogy 
tellyes erejében reájok igazodik ama’ deák mondás, 
quot capita tót fententi&. Ritkár\eggyeznekmeg a’ 
kontyok. Kihez képeit mikor a’ fel-hevűit befzéd- 
ben ellen mondájbk támadnak, ki ide ’s ki amoda 
fzakadozik értelmével ; akkor Ízben ne felette vi
tasd magad porit, ne ragafzkodgyál mód-nélkul tfak 

magad
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magad vélekedéfihez, nyugoggyal meg a’ más itéle- 
tén-is... Nem mindenkor fzégyen, mikor vét be- 
fzédben valamely Afzfzony; mert vagy nem érke
zet annyira efzével , vagy fülével, vagy fzemével, 
hogy jobban tudná. De jobbára mikor vétet és 
utób1 nyelve - botlását fennyen oltalmazza, akkor 
val fzégyent; mert gyalázkodik, pártosára támad. 
Az okofság és tifztefség azt tanátfollya minyájunk
nak , hogy inkáb tifztán igazán meg vallyuk a’’ hibát, 
fém hogy bőftelenúl garázdálkodván , mellette ki 
támadgyunk. Se ebben fe más alkalmatofságban, 
bőltsefségedrill, gyors elmédről, felette fokát ne 
tarts. Mert jól lehet némely Gyémántnak nints 
ára, fe párja; de vagyon Elméhez hafonló más el
me , és job’-is. Nem minden Dáma a’ mely ékes ; 
okos-is. Gyakorta útkezúnk Palotákra, a1 mellyek 
tzifrák kivul, de úrefsek belől.

IV.° Az Afzfzonyok jobbára a’ ízerelem dol
ga Tráktáit forgattyák a’ befzédben , evvel mulat 
lég job’-izuen a’ Pafzitás gyülekezés. A? ki mit 
tud benne, ide hordgya köz tanátsra: itt házaííttyák 
őfzve, ’s itt válafztyák el egymástól a1 Váras fzmét, 
az egyházi fzemélyek hire-nélkul : itt roftállyák: 
ki fzép ki rut? ki vén ki fiatal?, ki tékozló ki takaré
kos? ki tántzos ki nem ? ki udvari ki parafzt? ki 

érté- ~



ia4 NEMES
értékes ki fzegény? ki kihez hajlandó a" férfiú nép
ben ? itt fitogattyák a’ kapót ajándékot, itt olvasgat- 
tyák a1 leveleket, kőzbe-kőzbe nem fzinte fzuzi, ha
nem mosdotlan tréfákot-is ugratnak; a’ mellyeket 
halván: a" gyengéb’ artzák pirulnak, a5 fzemérme- 
tefsebbek té-tú péknek fzégyenekben 3 a’ bátrab
bak annál-is jobban röhögnek, és tapfolnak. Afz- 
fzonyim! ójjátok magatokat az efféléiül, mert ép
penséggel nem fér ófzve a’ tifztefséggel. Gyanúra 
adtok okot fok bőtsúlet fzeretó elmének, hogy ben
netek lakik a’ rofz gerjedelemnek tüze, mint hogy 
fúftőlög túle a1 fzáj, vagy pediglen hogy ki-koptatok 
minden más egyéb hafznos befzédbúl, és tfak a’ ha
szontalanra fzorultatok. Vagy hogy igen gondos- 
san kémeskedtek af nem Titeket illető dolgokrul;

Hogy már bé fejezzem ezt aJ pundumotnem 
mondok egyebet; hanem hogy a1 derék tifztefség meg 
kivánnya tolunk, hogy bőtsúletes dolgokrul befzél- 
gefsúnk, és pedig bótsúleteífen, az az efzfzel, ok
kal , mpddal, halkai, engedve, figyelmezve, nem 
zajjal és rikoltáfsal: mintha a" fzomfzéd hegyekkel 
volna kozunk, nem pőrrel és viaskodva: mintha tá
bori próbákon forgolódnánk, ne oly fzörnyö fe- 
befséggel : mint a’ hamarja futásban. A’ fzem , 
kéz, láb, a’ tfendes befzédhez légyen alkalmaztatva.

! V ét-
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Vetnek azok: a1 kik tfak nem ki fitzamittyák fze- 
meket egymásra néztekben, hánnyák vetik kezeket 
mint a1 ti epet, nyughatatlankodnak lábokkal, mint
ha mosárban törnének. Sok volna még hátra, de 
nyilván ezt-is már meg eléglették az Afzfzonyok , 
a’ kiket a’ fok törvény terheli inkáb*  mintfem ve
zérli. Annak okáért félbe fzakafztom igen ki nyúj
tót Befzédemet... Reá igazodnak magok , tfak 
fziveífen barátkozzanak meg a’ töbfzor emlétett 
fzép Tifztefséggel.

JEmilia. Eleget mondottál Uram kit tsipve, 
kit mulatva; de minthogy jó fzubúl, és igaz fzán- 
dékkal befzélgetél vala; köszönettel vettem ’s yé- 
fzem. Sőtt arra kinfzeritlek , adogafs bizonyos, 
különös , fzemélyunkhez , Hivatalunkhoz alkal
maztatott Rend-tartáft ; mint kőllefsék korán reg
geltől fogva sötét eftveiig tölteni az Iften-áldotta 
napot. Mert ha nap-fzámra jól élűnk: a’ hetek, 
hó-napok és efztendók, azon képpen mendegelnek, 
boldogul és Ifteneífen!

Eufebius. Nagyságos Afzfzonyim , alkalmas 
mefterség volna, a1 forgó-Egen a’ T^^-Hóldnak 
kőntóft fzabni; mert hol gömbölyű, hol dombos, 
hol pedig fzarvakra női, vagy fogy; kihez ké
peit nem vifeli magát azon egy teftel. Nemkevefeb1

3 ' mun-
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munka, nektek bizonyos különös Rend-tartáft nyúj
tani; mint-hogy a1 kornyűl-álló dolgok, hol erre, 
’s hol amarra kötelezvén, fok változáfsal vannak, 
és nem haggyák a’ Dámákat azon egy utón, azon 
egy nyomban járni.

Mindazonáltal ebben fém fzegem Nagyságtok
nak kedvét: önnön okofságokra bizván a’’ dolgot, 
hogy azoknak , a’ miket mondandók, bé töltéfek- 
re helyt, időt, módot, alkalmatofságot talállyanak.
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VI. K ó Z-B E S z É D.
Eufebius oktattya a*  Dámákat , miben ’s mint 

kellefsék tölteni a drága időt.

E
Gy alufzékony kényes Sybaritay azzal ditfeke- 
de, hogy foha fém látta, mint kél a” nap. 
Meg ne teífék a’ példa: Emelkedgyenek nagy 

ságtok jó korán gyenge nyófzolájokbul! Vigye éb- 
tett fzemeit a’ hegyek bertzeinek, Égi tfudát lát: ak
kor lég fzeb-’ a’ világ, hafad a’ piros hajnal, láng- 
fzin fefti nagy réfzét a’ fellegeknek, fiet a’fetét Eij 
tfillagos táborával, villog a’gyöngyös harmat. Jön 
azonban fényes méltóságban, tüzes fzekerével a-* Pla
néták Királlyá a’ és fél-egéfz Világnak terjeszt
vén fugárit: füvet, fát, mezőt, erdőt vidámít jelen
létével. Nyilik azonnal gyenge torka ar fzárnyos 
népnek; minden pitzin erdei-falat ditséri teremtőjét, 
és magafztallya.

Cl)

C'Zégyen volna azért a’ Dámáknak heverni: kel- 
lyenek, előzzék meg a1 napot lég aláb’ Jáecem- 

bér-
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ber-beii és Lwzw/w-ban. Lég ottan pedig borul- 
lyanak ar földre, és imádgyák a1 mindenható Iftent, 
a’ ki minket teremtet. Az eő nagy hatalma, és vég- 
hetetlen jó-vólta, adót kíván tolunk; a1 mi ebbé
li kótelefségúnk pedig elkerülhetetlen; kihez képeit 
egyébbel nem bírván: fzivűnket, lelkünket , egéfz- 
napi tfelekedetinket, mutaffuk bé néki ajándékul; és 
fzentellyúk fel az eő ditsöségére. Ez az Ifténes 
fzándék; és údvőfséges fel-ajánlás, a mig erejében 
marad, érdemefsé, és fzenté téfzi minden leg kifseb’ 
gondolatinkat-is, Továb : kővefsúk-meg alázatos
fan, el-kővetett vétkeinkéül; fogadgyuk mennél job
ban lehet,hogy inkáb ezerfzer le-tefzfzuk életünket, 
fém hogy az eő Sz. parantfolati ellen véttsunk jö
vendőben. Efedezzúnk Mennyei malafztiért , mert 
azok nélkül femmit fém, vélek pedig mindent vég
be vihetünk.

í M

J Árjátok meg Afzízonyim íaflii elmével; mitfoda 
bűnre vivő alkalmatofságok kerülhetnek elő az 

napon, és vegyétek okos el-rendeleífel elejét. A5 
véletlen tfapáfokat nehéz el-kerúlni > de mikor tá
vul láttyuk az ellenséget; félre lehet menni. A’ hof 
nem tudgyátok á7 járáft; oda felé idegen Embernek 

discre-
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difcrétiojiira ne járullyanak. Ha hol a’ lappangó el
lenséget meg fajdittyátokjob’ fzaporán hátra, fém 
hogy elő rugafzkodni. A’ támadó kísérteteket pe- 
nig kisérteni, vakmerőség; mert a’ vefzedelem bizo
nyos, a’ nyereség bizonytalan.

J
01 értfe nagyságod fzavamat: ne tfak mind ol
talmazva, és felében-félvén; hanem mikor kú- 

lőmben nem lehet, bátratskán ellene fegyverkezve vi- 
askodgyon-meg az ellenséggel, mert ha félé nem 
tfapunk , reánk fzaporodik az intfelkedés. Job’ ott- 
kin uttyát el metfzenij fém hogy otthon meg vár
ni a1 gonofzt. Oltözzőn-bé mindennúnnen az Ifié- 
ni félelemben', győzhetetlen paisa léfzen... Barát
kozzék meg fzorofsabban valamely virtuflál, t. i. az 
áhétatofsággal; fzúkség idejében lefz mihez folya
modnia. A"1 tefti kívánságoknak lég kifíéb’ helyt fe 
engedgyen; mégefze-ágábul-is verje ki, hogy anyival- 
is inkáb ki ízorullyon fzivébűL

V M Eg adván az Iftennek a9 mi az Iftené : töltsön 
AvA Nagyságod valami időt a’ Házi gazdaság
dolgában; mint hogy ez-is kőtelefségében jár, nem

R jó
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jó mindent á*  tfelédre , és /^c^-gondvifelőre bizní* 
mulat, felejt, reftelkedik, vefzteget, fére hord; ha 
a1 fzorgosAfzfzonyság né látutánna. Nem kinfzerité 
Nagyságodat, minden aprólékos fzorgoskodásra ; 
hogy a1 fzobák fzemétét ki kerefíe egy pár oda 
vefzett gombos-tú miatt, hogy a' konyhában a’ tfe- 
rép edényeket kongaíla, meilyik repedt, mellyik nem. 
Hogy minden tojáft a1 napnak vigyen ’s kakutsállya, 
ki tenyéfző, ki nem. Hogy maga hordogaíla a’ bús 
kotló tyúkok alá, vagy mellyen kőltfe;mint Lívia 
Tfzáízáfné Romában. Nem kifztem nagyságodat, 
hogy a’ lotsban gázolván, minden ólban bé-köfzön- 
nyón, ’s a5 búfzes majorságot fzámlálgaíTa; hogy 
petsétet nyomjon a1 tejes, vajas edényekre, ne talán 
a’ izolálók a1 fzomfzédságra ofztogaíTanak benne; 
mint N. N. eő nagysága... Igen alatt járó gondok 
ezek: fösvénységet jelentenek és gyanaközáft. Nem 
illetik a’ bő-tfelédu fő gazda Afzfzonyt. E’ kevéshez 
értfe nagyságod a1 többit, és láífa maga, mi fér mi-nem 
tekintetes fzeméllyéhez.

C 5 )

Mikor Nagyságod az őltőzö-Afztalhoz, a’ tü
kör eleibe ál; haggyon békét a1 mód-nélkúl va

ló hivságnak , ne fokát 9 de kevejeé-fe rakjon magára^
Emié-
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Emlékezetiben légyen, hogy azt a’ Teftetskét tziftáz- 
za, a1 mellyel ma holnap a’ kígyók, békák , férgek ví
gan fognak lakozni... Ruhája ne légyen a’ tifztá- 
talanságnak tzégére. Jutaífa efzébe, hogy nem kel
lene a-1 Dámáknak a’ pipeskedés; ha ártatlanok ma- 
radtanak volna. Tudgyuk, hogy a’ moftani kényes 
világban nem lehet fzenyeskedni; hol az udvar , 
hol a’ tifztes Vendég meg kivánnya az Inneplbt’, de 
tudgyuk azt-is, hogy eggyiknek-is, máfiknak-is eleget 
tehetünk okos mértékletefséggel. Sok a’ mi fok; 
és maga magát Ítélteti... Azon-kőzben: ha hol mi 
kor kételen léfzen tobbetskére~\s>, lég aláb' fzivét ne 
ragafzfza hozzá tellyeífen.

íme a\Ditső emlékezetű EfteY, kit a’ fzerentfe 
bal kézrűl jobra, alól a1 porbul felségre, aJ fog- 
ságbul Thronus-idi. emele ; hatalmas Udvarban la
kot, bírta fzivét a’ Királynak, aT mit máfok tárhá
zokban és kintfes ládákban lakat alat tartanak, azt 
eő lábaival tiprotta, valamerre járt és lépet; drá
gaságokat vetettek eleibe 3 főtt még nyálát-is arany 
és ezűft tséfzék fogták fél... Mind ezekben kefer- 
kedet inkáb, mintfem győnyőrkődőt, vifelhetetíen 
terhnek tartotta a’ ditsőséget, és jajos kinak a’ Pom
pát! Te tudod és látod (imigyen terjefzté panafzát 
az Iftenb.cz } hogy tfak az elkerülhetetlen kételenség

R a fzo-

Iftenb.cz
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fzorit az udvarhoz, és nem valami hivság. Ezt a’ 
gyöngyös, köves, fényes, koronát, a1 melyért fok 
ezer Dáma irigykedik, és a1 mely után más annyi 
ezer, éjjeli nappali ohajtáífal kívánkozik; fzivem fze
rint gyűlölöm. Erővel tefzik fejemre, mikor a1 világ 
elejbe lépek , ’s tfak akkor nyugfzik fzivem , mikor 
le tehetem. Szerentsém tferéléfe után, femmiben 
fém tapafztalom változáfomat. Rabnak tartom az 
előbbi Éjiért a’ királyi fzéken, és fzúkőlködőnek 
a’ tellyes bőségben. Jól lehet kezemben légyen 
a’ királyi páltza, és birtokomban a’ hatalmas Állá
nak kintfei, de még-is nem látom egyébben vigafz- 
taláfomat, hanem hogy meg tudom utálni, és te- 
kélletes kefzséggel vígan vifzfza nyújtanám , valami
kor Sz. akaratodnak tetfzene. Keferúség előttem 
a’’ gyönyörűség, és tündér fzerentsémnél, nagyob’ 
bennem, annak hóltig-való gyűlőléfe... Nézzetek 
Dámák erre a" fzép áldozatra! merő túz, láng, ’s 
Angyali forró buzgóság vagyon ezekben az igék
ben. Az illyen fziv, mely a’ femmiségnél töbre 
nem bőtsúlli a’ fejedelmi fzemélyeknek ditsőségét, 
a7 királyi fzéket, páltzát, koronát, udvart; nagyob’ 
méltósággal vagyon minden földi méltóságnál, sőtt 
a’ fellegeknél-is fellyeb’ emelkedet.. . Hogyha a’ 
moftani .Dámák, mikor a’ tükör előtt öltöznek; ef

féle
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féle gondolatokat forgatnának; be örvendezne azEg! 
mint nem magafztalnák eöket az Angyalok? alvi
lág mennyi fzépet nem mondana felölök ? mert tfak 
el hitetem magammal: oly kéfzúlettel mennének az 
Emberek fzemei eleibej a1 mely ki-mutatná; hogy ne
mes állapatokhoz, és nem a1 kevélységhez fzabták 
köntösöket, nem-is a1 Hivság, hanem a1 bötsűlettel 
tellyes illendőség igyengetet légyen rajtok.

( O ■'

EBéd után: nem ártana a’ Him-varráshoZ, vagy 
más tú-béli gyenge munkához fogni. Auguflus 

Tsáfíár^ ebbéli fzorgalmit feleségének, és leányainak, 
javalláfsal ditsérte. Ha ezekhez hozzá illet, néktek 
fém fzégyen. PC Romaiak azon egy Tár házban,azon 
bötsűlettel fen tartották Romulus dárdáját és Tana- 
quil Királynénak kenderbúi lenbúi nyújtót fonalait; 

í hogy tudni-illik Afzfzony és férfiú Embernek mu
tathatnának régi fzép példákat, kinek rokka mun
kára, kinek vitézségre. Bár ne volna oly igaz a’ mint 
az; hogy a’ moftani Dámák nem igen vefzekednek 
a’ gufalyért, büdös nékiek a’ kender és len, mert 
hináros vizekben áztattyák; ki-is törne gyenge fogok 
a1 fzöfz-rágásban, ofztán oltsó a’ váfzony, és mi-

R 3 nek
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nek élné a.’ világot a1 fwáb, ha rokkát nem perget
ne. Légyen úgy Afzfzonyira: hogy meg ne tsö- 
möllyetek túle, vigyétek aJ tűzre az orsót, maró
ját, gombolitót; de egyetemben vegyétek eló a’var
ró vánkofokat, himező-Rámákat, tfipkézzetek, vala
mi nemes kónnyú-munkával töltsétek az időt. Hid- 
gyetek igaz fzavamnak, meg árt fejeteknek a1 hival
kodás. Mikor a’ Dámák könyökökre dúlnék; mel
lyen el-godollyák magokat, azonban alattomban ott
terem a’ gonofz, ; képeket hord elmésekben , tüzet 
rak fzivekben„ és a1 gondolomrul ajg akarnamrA tfu- 
fzaméttya eő nagyságokat.

( 7 )

X lEg unalkodván a’ kézhnpnkában, elő vehetőnk 
valamely jó köríyvetskét... Nem a’ végre ta- 

nátfolom ezt, hogy az-Afzfíonyok Laurus kofzorú- 
ra. és Botorságra kéfzúllyenek, hanem hogy a1 ne
mes Dámák ne fzinte oftoba egyúgyúen ’s tanülat- 
lanul maradgyanak. Értelmes lélekkel fzerette 
meg eőket a’ nagy Iften, nem kulőmben mint a’ fér
fiakat; ne vefztegefsék azért efzeket tfak á’ heába- 
valóságban. Hanem jóra kófzörúlvén': láífanak ahozs 
olvasgatnak benne; mi légyen a1 kőtelefsége vala

mely
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mely kerefztyénDámának? mely erkőltsetkivánnyon 
az Iften ’s Világ tulok ? mint vifellyék magokát 
ott-hon ’s ott-kin ? mint ’s miket befzéllyenek > mikor 
egymáft látogattyák... Szép és ditséretre méltó 
dolog egy Afzfzonyban, mikor érti a’ befzédet, ’s 
okos feleleteket tud ofztogatni. Mikor fe belé nem 
kap, fe elő nem íiet, fe nem akadékoskodik; hanem 
annak idejekor 3 engedve, tfendel, fontoflan, értel- 
mefsé ki-téfzen magáért a' difcurfusban. A’ fok tzif- 
rával rajta, és Drága ruházattyának kevély építményi
vel heába űl kerékbe, ha nem tud a’ befzédhez... A’ 
befzéd élteti, neveli, és kedves jó Ízt ád a1 Converfa- 
Hónak, Nem fzép dolog, mikor valamely fő-Afz
fzony tfattagó hintóval, fzőrnyu pompával bé lépik 
a’ Tárfaságban, ’s kinek térdet, kinek fejet hajtván, 
mingyárt le-űl ’s halgat mint a1 fa, vagy peniglen. 
a’ pántlikákrul kezdi a1 fzót, ’s hol-mi méltatlan 
aprólékokkal izetlenéti a’ tifztes Compagniít. kC 
ki azért nem akar ahoz tanulni, hogy helyeífen tud- 
gyon befzélgetni, lég aláb tegye fzerit, hogy efzes 
halgatásával fen tartsa bőtsúletit,

A’ mint fellyeb mondám, ne úgy adám tanátfo- 
mat az olvasásra, hogy a’Vak-íibilla módgyára örok- 
kétig könyveket forgaflanak, avagy hogy Apollót a*  
Mufa-fzúzekkel feliül haladgyák tudománnyal. Az

Aíz-
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Afzfzonyokhoz jobban hozzá illik a’ valamitske, 
mint-fem a’ fok.

A’ könyvekben okos válafztáft kel tenni: had- 
gyünk békét azoknak; a’ mellyek a’ Hit és Religio 
dolgát illetik, item azoknak: a1 mellyek a’ Theo- 
logia, Philofophia^ örvényes mélységére ragadgyák 
efzűnket. Vegyúk-elő azokat, a’mellyek áhétatos- 
ságra kifztenek, világosittyák értelműnket, a’jóra 
lágyittyák Js tűzelitik akaratunkat, feddenek fogyat- 
kozáíinkrul, módot, okot adnak a’jobbulásra, er- 
költsre , fzép maga vifelésre, kellemetes befzédre, 
és mindennémű 'virtusra.

C 8 >

Mikor kedve érkezik, és az udvariság meg ki
vánnya ; el mehet a’ fzomfzéd Dámák látoga

tására. Hol-ott fok időt ne tőltfen, mert jobbára , 
mikor az egymáshoz-fzokottAízfzonyok őízve-űlnek, 
tfak hogy egymáft láífak , és beízéddel tartsák ; ha 
fokáig tart , ki-fogynak a’ jóra való difcurfusbul, fok 
heábavalóságot hoznak elő , és tíintalankodnak. 
Elő kapják a*  váróinak fzinét, 's kitillyen ,kit amol- 
lyan tréfára ütnek. Nem tiltom a’ Comadiakot-is, 
mikor nem iftentelenek, nem tfunyák, nem rágalma

zók,
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zók, hanem inkát/ ártatlan mulatáfra, és valami jóra 
ízt ’s okot adnak.

C 9 )

T^Lőb9 hogy fém el-érje az álom Nagyságodat, 
efti órákkor; vagy talpán, vagy térden, veiken

fzámot lelke-ifméretivel. Hajó rendben talállya, ad- 
gyon hálát az Iftennek, a’ ki irgalmailán meg őrizte 
a" bantui. Ha pedig febben; kérjen azon Jó-Iften- 
tul mennél tőredelmefsebben lehet, botsánatot 
mind ezen , ’s mind más búneirűl ; fogadván igaz 
buzgósággal, ’s tekélletes akarattal, életének job
bítását , azon alkalmatofságoknak el-kerúlését. A1 
mely Dáma, ily Iftenefsen le nyugfzik, bátron, kön
nyen fog alunni, és vígan ébredni. Ámbár álmá
ban le-nyomná-is a1 halál; nem vefztené lelkét, ha
nem eggyikbul a"1 maiik nyugodalomba vinné.

íme egy rövid Napi-rend , a’ melyhez minden 
kerefztyén Dáma hafznoflan alkalmaztathattya életét, 
és órárul órára való foglalatofságit. Nintfen fem- 
mi el viftlhetetlen nehézség benne. A’ kinek ez 
a1 kevés-is fáj; el- hitefie magával, hogy tfak tefte 
gyengéltető, lágy puhasággal kényeskedö, femmire 
kellő Afzfzony légyen.

S
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JEmilia. Igen jól vagyon Uram! egy általlyában 
tetfzik fzép oktatáfod. Es ha nem kívántatik tőb’ 
arra, hogy igaz kerefztyén módgyára éllyenek a’ Dá
mák ; könnyebb, fém hogy gondoltam volna. Ré- 
fzemrúl biztat a’ jó reménység, hogy meg felelhet
tek kőtelefségemnek... Had kőfzőnheíTem meg 

Uri-fzemélyednek, tanitfon tovább-is, mi tévők 
légyenek az igaz Anyák.

Hete-
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VII. K ó Z-B E S Z É D.
Eufebius oktattya a' Dámákat3 az Atoiyaikbte*  

lefég dolgában.

XJfebius: Ama parantfolat a1 Tízben: Atyádat 
Anyádat tifidellyed: nem tfak a1 magzatok
nak, hanem a’fzúléknek-is fzól. Amazo

kat a’ tifzteletre és fzófogadásra , ezeket pedig a’ 
fzeretetre és gondviselésre kötelezi... Nem elég, 
hogy az Anyák okoflan hordozván méhekben, "s a’ 
világra fzulvén , mofogafsák - táplállyák , ezuft- 
ben, aranyban takarják, ápolgafsák, tfokollyák ked
ves gyermekeket, és teltekre mennél jobban lehet, 
igaz fzeretettel gondot vifellyenek; nem elég mon
dám : mert jób1 réfze, tudni illik lelke a1 pitzinnek 
többet kíván tolok. Ezt kel Anyai páltza alá fog
ni, oktatni, és vezérleni, hogy Teremtéfe tzéllyát 
érje annak idejekor. Minthogy pedig a’ ferfiu-gyer- 
meket hamar el-fogják az Anyáktul, az Atyai gond- 
vifelésre; tfak a1 leány-gyermekről térjefztem befzé- 
demet. S z A’
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A’kis-Afzfzonyt azért idején korán, jó iffíantan 

reá kel oktatni: ki teremtménye légyen, és mi-vég
re éli a’ világot. Tanullya meg a’ mi-Atyánkat 
wozletet^AijÁek egy yient^^ Tiz-parantfolatokat, az 
igaz hithez tartozandó tőb’ kőtelefségeket, és ért
je mennyire lehet. Hallyon néha néha Annya ízá- 
jábul valamitskét az údvefséges-téteményekrul. hP 
mennyei ditsőségrúl , Őrök kárhozatrul : hogyan 
vefznek a’ gonofzak, és mely örömökre hivata
losok, a1 kik félik, fzeretik, híven fzolgállyák az I£ 
telit. Ne elégedgyen meg nagyságod véle, hogy 
ezeket tudgya a’ gyermek, hanem fzerelmes tfalárd- 
sággal arra igyekezzen, hogy gyakorollya-is... A’ 
miga1 fzép fzónak enged, vefzfzőt ne láífon. Mert 
az apró gyermekeket nem jó úgy nevelni a’ Jóra, 
mint a’ tatskókat a1 vadáfzatra; bottal és veréífel. 
Meg fzokják az utéft, és buntetéft, az őfztőnt vár
ják elöb’ hogy-fé valamihez kapjanak, és femmit fém 
tfelekefznek vig kedvel, ó fzivel ; főtt gyűlölik 
30-efztendős korokban-is azokat az Exercitiumo- 
kaj a"1 mellyekért eőket veregették 1 o-Efztendös ko
rokban... Ofzve találkoztam minapiban egy Fő- 
Afzfzonysággal, ki eő annyi meg annyi-ezer Izépet , 
és jót monda lég kilfeb’ leányárul. Addiglan adót 
füleimbe felőle, hogy egy réfzrúl ízemre kívántam 

ezt 
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ezt a’ világ tfudáját... Tagadhatatlan , hogy gyö
nyörűséges kép vólt: termetes, vidám, vigyázó,ud
vari , nyájos. De jó korán tapafztalta benne: hogy 
mint az Evangéliumban az ott Szúz, olaj nélkúl ké- 
ízűi a’ Menyegzőre; tfak kártya-’s holmi játékkal 
akarja el-útni a’paraditfomot.

Meg fzollétám eő nagyságát ’s mondék : nem 
kétlem ez a' tifztefséges kis-Afzfzony, efzéhez képeit, 
bé-téve tudgya az egéfz Catechiftnujl'i

Azt feleié, kétség kivul: sőtt a’ Sz. Irásbul úgy 
mint a1 teremtés kőnyvébúl-is tud valamitskét: Hal- 
lád-e Sabinal ály elő : vefs térdet az Urnák ’s mond: 

Kérdés: Ki-vala az első Embert 
Felelet: Adám a' mi Atyánk.
IKérdés: Ki-élt lég továtt?
Felelet: Mathufalem.
Kérdés : Ki vala lég boltfeb'' az Emberek kbzvd? 
Felelet: Salamon király. A’ kihez £ mint 

Nagyságos Afzfzonyom Anyám befzélli) Sára, 
Kebecca, Rachel, fzoroíTan-kőzel jártak okofsággal.

Nem túrhetém tovább : nyilván ( úgy mondék} 
Nagyságod ezt a’ kis-Afzfzonyt Ben Ifiaél-^KScá- 
hoz küldötte Iskolába: hogy a’ ’zidó-Sinagógához 
akalmaztaíTa. Vallyon ez-e a’ többi?

S 3 . Azt
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Azt feleié a1 Dáma : ’s nem elég-e ez egyfzer- 

re? mikor nagyob1 léfzen, többel fog udvarolni.
En vifzont erre azt válafzalám : jó Grófné 3 e’ 

nem elégéseit femmi! ezt a’ Catechifmuft, a1 fzép 
Sabina , Dajkájátul tanulta a1 gyermek-fzobában , 
és nem a1 Szentegyházban. Tfak nem minden ’zi- 
dó leányzó tudgya ezeket; de miatta nem kerefztyén.. 
Haggyunk békét az efféle nevetséges letzkéknek, erő 
sődgyőn, és okullyon inkáb1 a1 kis-Afzfzony a1 ke
refztyéni Tudományban. UlteíTe , plántállya mél- 
lyen kis fzivében a’ Hitünk ágozatit, hogy a’ teft, 
és intfelkedő, orfzágunkban el fzaporodot tévelygé
sek , foha napján fe téphefsék ki belőle. Az imil- 
lyen feleletekben ha mindgyárt ezereket tudna-is , 
kevés údvőfségére-való hafznát venné.

- ( 2 )

A Kár mely erős, éles oktatásnak-is, tfak gyenge 
foganattya vagyon, ha világos fzép példákkal 

nem támogattatik Az iffiuság könnyen el felejti 
a’ letzkét, de nehéz nehezen a’ példát, és jobbá
ra többet hifzen ízemének, mintfem fülének. Kihez 
képeit ; ha az Anyák lator - maga-vifeléfe, nem a’ 
tifztábul adogat ’s mutogat a1 gyermeknek; akár 

mint
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mint 3 ’s akár mely buzgón prédikállyanak, tfak ne
veti magában, és amoda hajlik. Jaj azoknak az 
Anyáknak, a’ kiknek rendetlen élete, fzeme eleibe 
kerül a’ leányzóknak , mert unokáira fog fzállani 
minden bizony oífan a1 Rofzj és fok lelkektől adnak 
fzámot.

(?)

MEg ne izelitfe a’ fiatal Dáma a’ Romantzia-Iú.- 
sokat; mert oda lefz miattak. Hatalmas ar- 

fenkum-r&&v^ lakik ezekben a’ könyvekben, már 
fok lelkeket ölt-meg. A’ játékos, ékes-befzéd, a 
gerjefztö puha-igék, a’ tengeri fok egybe vefzett fze- 
relem-játéki, tábori erővel viaskodnak, az Ifteni fé
lelem és t;ifztaság ellen. Mennél fzeb’ a’ könyv, 
annál jobban ajánlya magát, ’s többet árt. Nehéz 
a1 fzűzeknek az eme1 Hiftoriákban fzűzen mulatni. 
Fel keveri a’ gondolatokat, gerjefzti az indulato
kat , oly tűzet gyullafzt , a’ mellyet fziv-fáj dalom 
nélkül nem lehet oltani , és halálos bűn nélkül 
nem fzabad fen tartani. Sőtt f a? mi előttem nagy 
tfuda ) vigan foháfzkodnak és danulya kínlódnak ma
gok károkon! fzinte úgy mint Nero Tsáfzár, a’ ki 
a’ Hárfái pengette Roma fel-gyulladásában. Egy 
fzóval a’ Romantzáa noha gyilkos, de mégis fzerel

mes

itt
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mes ellensége a’ fiatal elméknek, minthogy ki-mond- 
hatatlan képpen mulattya, és ezernyi ezer fzemfény- 
vefztéfsel ámittya eőket. Úgy közli , addig írja 
gyönyörűséges feftékkel a’ foha fém történt dol
gokat fejekben , hogy el-végre a? fabula: Hiftoriára 
kerekedik ,- és a’ Copia : OrigináliíTá válik.

-Mikor a" fel-ferdűlt Dáma gyenge elmével, és 
még gyengéb’ fzivvel, magános létében olvafgattya: 
Argirus fekete-'várofsának tündér Palotáit, fmarag- 
dal boritot utfzáit, arany-hajú népit, a’ befzélgető 
madarakat, a1 vitéz Urfiaknak diadalmait; a’ hamar
ja-futás-az őklelés-a1 lovaglás-vagy más egyéb pállya- 
játékokban. Az egymáft győző deliséget bennek, 
a" tzifrák-ritkaságát rajtok. Annak utánna: az egy
másért kerengő, fzárazon tengeren bujdosó fzive- 
ket, a’ kegyesek egyve létét , ’s meg meg fájdalmas 
el-fzakadáfokat, ’s tőb" efféle Phantafus-ltitvatette 
gondolom bolondságot. Mondám mikor olvafgat
tya; nyughatatlan tenger birja elméjét, egymáft ve
rik a1 gondolatok, refzket a" fzive, forró tfeppekre 
olvadozik a’fzeme, óhajt, fohajt, kívánkozik, mo- 
folyog, meg meg el-keferedik. Egy fzóval: a" mint 
fellyeb" mondám , oda vagyon a" Leányzó a" bír
ván könyv miatt Q mert noha tfont-épitmény az Afz- 
fzony-állat, de minden puha hufnál lágyat" fzive in

dul- 
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mduialira nézve) mérgefsen irigykedik Philoclea és 
Chariclia ellen, hogy amannak Ptrocles, ennek Theo- 
genes térden ment eleibe, £ pállya-ajándékért... Ma
gának kivánnya Pamelia fzerentséjét, és mikor jó
formán fel-gyuladot fzivében; azokkal fzerelmeske- 
dik, a1 kik foha fém voltak, nem is léfznek. Es így 
a9 hazug fabulának élten-igaz rabságát yifeli. Ha 
ettul a9 bolondságtul mentt: dolog ha hímet nem 
keres magának. Heában őrized az után nagyságos 
Afzfzonyom, mert azon author a9 ki reá ingerlette , 
nyújt ezer mefterséget néki, hogy fzándékához fér- 
heíten. Hogyha azért nagyságod nem akarja, hogy 
hiftoriákatmondgyon, Írjon a'Világ eggyetlen leányá
rul ; a’ Fabulás könyveket Oly magos póltzra te
gye, hogy el-ne érhette a’ kis-Afzfzony.

■ C.4 )

A’ Mig volta képpen 3 derekasan meg nem erő
södőt a1 jóban a9 leány gyermek, addig ne lé

gyen réfze az öregek Converfahój ában. PP gyen
ge fzem ’s fül} hamar meg ütközik 3 a’ teft ’s vér 
Q annak előtte még nem látott példák forogván előt
te 3 nem marad vefztég. Azt Írja Sz. luftinus: 
hogy vefzedelmes a9 férfiúnak, még a’ jót-is felet-

T téb 
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téb tfudáíni az Afzfzonyokban. En oly hifzemben 
vagyok, hogy fzinte oly vefzedelmes az Afzfzony- 
nak azon tfudálkozáft fel-venni, kedvét mutatni a’ 
hizelkedéfen, és néki fzánt udvariságon. Mikor 
mind a’ két Nem : Férfiak Afzfzony ok azon egy 
kerékben ülnek , vagy álnak; jobbára egymás-di- 
tsérése^egy-másnak való kedveskedéfe, ád sót és bor- 
főt a’ Conwerfatio-n.ak‘. ezt mondgya vala Sz. lujlinus 
hogy vefzedelmes: én utána mondom. N lázáretom- 
ba nem vinnéd leányodat valami pYtifermativum- 
orvofság nélkül, a’ Tárfaságba fe vid , mert ki 
tudgya, talán valamint Conftantzinápol városában, 
minden kis gyülekezetben találkozik egy egy , a’ 
kin rajta vagyon a’ Peftis ?

JEmilta. Uram ! a’ mint arányzom gyulőled 
a5 fzép Udvariságot. Nem de nem a’ volna fzán- 
dékodban, hogy a’ Dámák parafzt egyúgyuséggel- 
űllyenek egy más óldala mellé; mint a’ dagafztó 
’s kender-vágó > vagy más munkábul ki-fáradott 
alatfon afzfzonykák, minden üdvözlés , képes-be- 
ízed, és butsuzás nélkül. Tudhatfza jó Uram : 
hogy mi a’ Converfatioban azért járunk , hogy 
erkőltfet mutaflunk és tanullyunk.

Eufebius. Afzfzonyom ! éppen nem vagyok 
ellensége a’ fzép Erkőltsnek , nem ellenzem az

Ud-
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Udvariságot, mikor volta képpen tfak udvariság, 
és nem hoz egyebet magával , a’ befzéd-halgatás- 
járás - úlés-teftvifelés - való bötsúletes illendőségnél, 
sőtt Iskolának tartom , és a’ Nemefség Tzimerér 
nek... A’ tfalóka hizelkedéft , a’ nem ingyen 
fáradó térdhajtáft , ^/é,r^o/<?-ditíiretéket 3 kedv-ke- 
reséft tiltom... Tfonka bonka, darabos udvariság 
ez ! kígyó lappang benne ’. az emillyen udvariság- 
gal: árul, alkufzik , véfzen, a’ mind a! két ren
den való fzin-nép. Iften ne adgya, hogy ezt meg 
tanullya a’ leányzó!... Akár mely iffiú Dáma 
kedves fzemély lehet minden Ember előtt, ha 
meg vagyon ábrázattya és erkőltse , bátor mefte- 
re ne légyen az efféle ravafzkodásnak. In fyecie 
különös képpen : azt akarnám tudni, mért keles
sék oly iffiantan a1 leánykákot a1 férfiak közibe 
vinni ? azért-e, hogy az eő erkőltsőket fel vegyék? 
hogy átkozni tanullyanak mint valamely vefzede- 
lemben forgó Tengeri Kapitán, vagy kereke tö
rött kotfis?

A.’ jót azért , és eötet illető maga vifeléft, 
a*  Tifztes fő-Afzízonyoktul meg tanulhattya, Rofz- 
fzért fzomfzédba ne mennyen.

Lucia. JEmilia haliadé ! ebbúi az sul-ki, hogy 
a*  Dámák ? még a’ Templomban fe mennyének ,

T 2. mint
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mint a’ tőrők-Afzfzonyok, mert itt-is a*  férfiak 
közőt forgolódnak, és mi kerten tudgyuk, hogy 
az Urak és Urfiak a’ Szent-egyházban fzinte oly 
íimán mosdott artzával , és innéplő tziffrával je
lennek meg , valamint - a’ tántzban.

Eufebius. Nem hogy ne, de bár tőbfzőr 
mennének az Afzfzonyok az Iften Házába; azt 
akarnám ! De úgy', hogy a5 fejér-nép, egy fó
ron , maga rendén maradna , Őfzve ne keverod- 
zenék a1 férfiakkal. Akkor talán többet figycí
mezne az Ifteni fzolgálatra, job’ izuen ’s údvős- 
ségeífen imádkozna... Úgy járják moft ezt a1 go
nofz Világot, hogy még a’ fzent helyeken-is az 
emillyen ízemre kerúléfek, és fzomfzéd-úléfek ve- 
fzedelmefsek... Gyakorta a1 Sátán itt tefzi a’ 
túzhez , a’ mint másut akar forralni. Jól mon
dá Lucia , hogy a’ Nemefség , nem lépik az Ur 
eleibe a’ Templomokba /•^ií^ZM-Ruhában, ha- 
mu-hintve , töredelmefséggel. Hanem menyegzőt 
sen , módi-Inneplőben , deliáffan , kevélyen , fzol- 
ga tfordával; mintha uy-bunre kéfzúlne , és nem 
hogy az előbbirúlbótsánatot kérjen. A’ Dámák 
talpon álnak, láb-hegyre ágoskodnak mint a1 The- 
átrumon; hogy jó-mefzfze tzirkálhaflának, magok- 
nak-is kerefvén, máfoknak-is áskálván vefzedelmeket.

Mind-
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Mind-azonáltal kőteleíségúnk hozza magával, hogy 
járjuk a’ Templomokat > hol-ott , ha vigyázva, 
tifzteífen, ’s annak rendi fzerint vifellyúk magun
kat; találunk oltalmat az égbúi; mert bátor nem 
minyájan ’s mindenkor igaz fzándékkal térjenek 
bé az Egyházakba ; de még-is a’ helynek Szent
sége , az oltárnak méltósága 3 av Prédikátorok buz
gó integetéíi, és némely Iftenfélőknek tűkor pél
dái, adnak alkalmatofságot, a’ fzándékok meg tfe- 
rélésére. Úgy hogy , a’ kik bűnnel mentenek az 
Eccleíia felé, Iftennek kedvében ’s kegyelmében 
tértenek vifzfza , a mint Mária Magdolnáiul ol- 
vafluk.

Kúlömben vagyon a1 Convetfatió dolga, a1 hol 
a’ Dávid ’zoltári helyet s máft dudólnak ? a’ hol 
zajjal nem halgatáífal, trétfeléffel nem imádsággal, 
tántzal nem térdepléffel , kártya nem könyv for- 
gatáífal, rőhőgéíTel nem firánkozáfíál, nem étien, 
hanem teli lakáífal vefztegetik az időt, ’s rofz- 
ra kifztik terméfzeteket. Ezeket látván ’s meg 
ízlelvén a’ fiatal Dáma, könnyen ki válik ’s ki ko
pik az Ifteni félelembúi, ’s nem tudom mi terem 
a’ fzive korúi.

JEmilia. Uram! Luciának Emberül meg felel
tél , nékem más juta Efzemben: nem de nem azt 

T 3 ’ fór-
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forgattya felőlünk elméd , hogy minyájan Apá- 
tzákka legyünk, főidig ’s holtig való gyáfzban. él- 
degellyúnk , vagy pediglen, hogy az utolsó ka
marákban rejtsük magunkat;, mint Spanyol, Olafz 
orfzágban, és femmi kozunk ne légyen fzéles e’ 
Világgal. Engem a’ mi illet, én ezt nem tűrhet
ném fokáig, oroméit vagyok az Emberek közt.

Sőtt azt tartom: hogy a’ magánofság nem fza- 
porittya a1 Virtujl. A’ki jámbor, eleget tehet kőte- 
leífégének, kerefztyén módon élhet a1 máfodik 
és elsó fzobában-is 3 kin fzinte úgy, mint otthon, 
A’ Spanyol és Olafz Dámák nem lég jobbak, jól 
lehet keményebben tartatnak. Olvaftam a1 Hifto- 
riákban , hogy a’ Braíiliai Afzfzonyok noha nem 
igen otthonofokj nem-is igen öltöznek , de még
is fzépen , tifztán , bőtsúleteffen élnek.

Eufebius. Az Apátza-Rekefzt Angliában nem 
javafolhatom : mind a’ két parlamentum ellenem 
támadna , máfut nem tiltanám némellyeknek. De 
ennek moll itt hadgyunk t>ékét- Hogy ha a’ fzer- 
zetes Vejlák rend-tartását, Az Apátza fzuzek ma- 
gánofságát reftellitek, ám tietek a1 világ, és fzabad- 
ság , adgya Iften telketek údvőfségére ! Arrul 
intlek azonban : ne igen tágoffan ; mert nem 
vefzitek botsúletes hafznát. A’ nötelen Dámáié

iul
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rül fzólván (mint hogy ezek fém akarnak otthon 
penészedni ) vigyázzanak az Anyák, hogy fza- 
badon ne nyargalódzanak , légyen : ki eőket ke- 
sérje hol lábbal, hol fzemmel ; integeífe , oltal
mazza.

Dtnna- Afzfzony (a’ mint emlegeti a’ Szent
írás) Salembe méné sétálni , tfak azért, hogy 
azon városnak Dámáit meg udvarlaná, erkőltfeit 
és fzokáíit látná: mint jára? pórul: ott hagyá bő- 
tsnletit. Féllyetek kis-Afzfzony ok, gyengén vattok 
fel fegyverkezve, hol-ott Sichem és Canaan lakofi 
egyelesleg forognak kőrúlettetek.

Nints annyi efzem , fe arra való mértékem, 
hogy tudhaífam, a1 Spanyol, ’s Olafz.Dámák job
bak-e vagy nem a’ mieinknél ? bizonyos az , ha 
azok rofzfzak lakat alatt ; a’ fzabadsággal nem 
változtattyák terméfzeteket. Ofztán: közel nagyob’ 
erejek vagyon a’ kísérteteknek , mint-fem távul , 
nehezeb’-is ben az alkalmatofságban , mintfem azon 
kivúl nem vétteni.

Szakadgyon már egyfzer vége ennek a’’ pun- 
flumnak. Arrul vala a’ befzéd, hogy ne fieífetek 
iffiantan a’ gyermekkel a’ Converfatióban. Item: ne 

, oly súruen légyen réfze ebben a’ mulatságban , 
hanem tfak akkor mikor valami fzúkség és Em

berség
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berség meg kivánnya. Item: akkor fe légyen Anya
hagyott , és gondvifeletlen.

/Emilia. En fém vitatom továb a’ dolgot, 
reá alkufzom , hogy a’ mód nélkül való fzabadság, 
és fellettéb barátságos Converfatio, itt-amott hol
mikor > ejtet légyen febeket mind a’ két Renden. 
De valóban az igen meg fzorultt magánoffágnak- 
is fzőrnyii példáit hallottam és olvafiam. Az 
otthon bufulkodó ’s hivalkodó leány kin kófzál 
gondolatival; a1 gondolatok febes poftán némű 
nému képeket hordogatnak haza 4 lévén azért mind 
űrefsége , mind módgya, mind kedve-is hozzá; ví
gan mulatozik vélek E kis-Afzfzony : Ennek-fem 
vár hattyúk jó-végét.

Eufebius. Nints tagadás benne. Nagyságod 
igazán mondgya , hogy E magánofság fém tel
lyes bátorság , kivált, mikor hivalkodó ; vefztég 
ülvén kin-játfzó, maga magát kisértő. Mindazon 
által távullyabbátskán vagyon a’ vefzedelemtúl , 
mert ha azok a’ Copia~U tfak gondolom-festékkel 
Írott képek oly ártalmatok, ártalmafsab*  léfzen az 
eleven orzgW/A-ellenség előtt, mellette , ’s körü
lötte forgolódni.

Hogy azért a’gonofz Hivalkodás okot, módot 
rofzra ne adgyon a’ gyermeknek; a’ végre mon

dám
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dám : hogy fzép kézi-munkával , és bőtsűletes- 
hafznoffan-vigafztaló olyasaikat enyhitfe unalmait. 
Ezekbul-is ki-fáradván, mennyen Iften hírével a1 
fő-Afzfzonyok látogátására ; aJ hol fen-forog a’ 
minden fzép , és jó. Mulatton vélek , tanullyon 
tolok , vallyon bőtfúletet elóttők.

C 5 )

A’ Gyermek-neveléshez, ugyan - tfak okofság 
kel. Nem tanátfos a’ tizen-őtt efztendos 

Leányzót , annyira meg terhelni törvénnyel, és 
letzkével; hogy el-ne birhaífa. Az édes Anyák 
a1 keménységgel fzinte úgy véthetnek , mint a1 
lágy-páltzával. Es mikor erőn-erővel jóra őfz- 
tőnőzik a1 gyermeket; akkor tehetik rofzfzá. Né
ha fzem-húnyoritva engedni kel egyben másban az 
Iffiuságnak. Szúnyognak tsőbőrrel vérét nem 
vehetni , a’ tiz - Efztendos Leány nem mutathat 
30. Efztendőre-való éfzt. Es a’ tizen-hat-efzten- 
dősben, nem lehet meg kívánni a’ 40-efztendős 
maga reá-vifeléft. Az iffiuság bolondság , gyakor
ta indul, ritkán okoskodik. Nem az eő akarat- 
tya rofzfzalkodik mindenkor, hanem inkáb idétlen- 
sége miatt nem mehet előb" a1 jóban. A’ Gyer- 

U mek-
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mek~ vétkekből napok és hó-napok , idő és efz- 
tendő laffan laffan ki fegittenek , az őfztőnnek, 
és eröfzaknak, ebben roiz foganattya vagyon. 
Az iffiuság egyfzer kétfzer , gyermeki félelemei 
’s túró engedelmefséggel fel-veízi a1 kemény letz- 
két, a’ tíipŐ vefzízőt , a1 dorgáláft , a’ pironga- 
táft, a1 fenyegeted; az után meg fokallya, rugók 
doz ellene, meg köti akarattyát, fe jóval fe rofz- 
ízal nem gondol, bömbölve ’s morogva maga 
uttyán jár , és forral magának valamit mérgében, 
hogy bofzfzuját álhaífa.

Ifmértem-egy Kis-Afzfzonyt, kit a’ terméfzet 
és fzerentfe fzép pénzek jó ábrázattal meg áldot. 
El fzánta minap magát, gyűrűt váltót ’s férjhez 
ment egy emberhez, a’ ki-inaflá fém lehetet volna: 
ízemére hántam keményebbetskén , el-halgatá fzép 
tfendel kezdetitől fogva mind végig beízédemet, 
utóllyára fzégyénében meg törülvén eggyik ízemét, 
azt mondá : Eh ízerelmes Nagy jó-Uram! Iften 's 
Világ előtt meg vallom, hogy vétettem , és pe
dig el-tekéllet fzándékommal ! tfak az hogy édes 
Anyámnak kőízőnhetem : ki eő Nagysága min
den békefséges tűréfembűl főttig ki fárafztot. 
Untalan letzkézet rajtam , hol igy hol amúgy , 
néha kerefztúl-is; pirongatot rángatot, útegetet, 

ha
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ha más egyéb oka nem volt , még a5 nagy Sem- 
ml-ért-is. Vig kedvemet másra , aggodalmimban 
fzomorú létemet meg másra vélte, mind a1 kettő
iül fedde. Ha Imádkoztam : pityergő Magdolna, 
és ha más könyvet forgattam : Doktorefla vol
tam előtte ; eggyik fém tetfzet fzája izinek. Ha 
el mofolyodtam: fzemtelennek , ha fzerével reá 
vifeltem magamat; búfzkének tartót, hajobbatskán 
öltöztem ; hivságnak tulaj donittotta , ha le tet
tem a1 tziffrát ; fzenyeskedésnek. Es pedig oly 
fennyen, oly Ízetlenséggel, hogy már meg un
ván életemet az Anyai páltza alatt , tfak nem 
más valamire el-fzántam magamat. A1 nagy ke- 
feruségés kétségben efés adta azért el követnem , 
hogy az előbbi lántzaimat ketté fzaggatám vala, 
és más £meg vallom} nem magam féle-nyűgbe 
köteleztem virágzó napjaimat hóltig-való búmra...

Meg fzántam ! azonban ez a’ firifs tükör
példa légyen előtted ; belé tekintvén juífon 
efzedben , hogy ezer más Anyák, mikor fennyen 
keménykednek , és haragofíán forgattyák a’ pál- 
tzát a’ Gyermek feje felett, ’s őrőkkétig faragnak , 
bárdoinak , fzinlenek rajta , bömbölnek , morgo
lódnak körülötte ; keferúséggel teli töltik fzivét, 
fel háborgattyák terméfzetit, le .tfépŐllik fzeren- 

U 3 tséjét,
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tséjét, és a1 fzeretetnek űrügyével gyilkoskodnak 
magok vérén.

OkosAnya légy! fogadd kedvedbe fzűltedet^ mind
azonáltal fzerelmes őlelgetéíTel meg ne fojtfad mint 
a1 Majom. Más felől fenyétték, és letzke alatt- 
is nevellyed, de ne békon és lántzon mint Ra
bodat. Adogas pihenésre valót néki , engedd 
néha maga efzére-is. Aízfzonya ’s Annya lévén: 
ezt a’ két-rendbéli Hivatalt ugy békéltesd őfzvé, 
hogy fzeretettel és félelemmel ugyan tfak hozzád 
lágyullyon , tőled fűgjőn „ fzivében fogadgyon, 
mindenkor meg bőtsűllyőn, vígan engedelmesked- 
gyen, meg előzze parantfolatidat, ’s maga jó ked
véből , mint édes Annyának mindenben kívánkoz
zék tetfzeteskedni.

A’ mondott fzorgalmakkal Iften ’s világ előtt 
tifzteífen bőtsűleteíTen fel - nevelvén a’ kis-Afz- 
fzonyt; gondod légyen utóbbi fzerenséjére , ’s 
hóltig-való hű-gyámolyára. Szorgos és aggodalmas 
dolog ez „ okos tanátskozáft, hofzfzadalmas deli
be? atiot kíván... Az oltár ’s Pap előtt adott 
kezet és parolát nem lehet oly könnyen fel-bon- 
tani, mint a’ rofz varráft. Éhez a’ dologhoz 
kevefet tudok , jutót mindazon-által egy két Re
gula efzemben ; ha nem hafznál , nem árthat:

Cl)
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( i )
A' kis-Afzfzony ne tfak fzeme, hanem efze- 

után mennyen férjhez; mert gyakorta a5 lég fzeb’ 
artzák, lég rofzfzab’ terméfzetet borittanak.

( )
A1 fzép nem mind-végig fzép, de a1 jó ma

radandó, és a’ jónak jó mellet, jól léíz dolga.
( 3 >

Egy máft meg érdemellye a1 Bokor-pár, hogy 
ízemre vetéfek ne légyenek, és azokbul támadó 
fzőrnyú villongáfok.

C 4 )
Tfak pénzért ne add, mert ugy tartyák, mint 

£ NósáxQn vettett.
fC 5 )

Helyes inclinátzióját a’ Leánynak, nem helyes 
minden aprólékért meg gátolni; mert eő eskufzik 
az eggyűtt-lakásra; nem más.

( 6 )
Erővel fenkihez fe kaptfollyad, mert a1 ki 

nem fzive fzerint-való; azt utób1 fzive-fzerint fog
ja gyűlölni.

C 7 )
A1 Házafság dolgában az Iftennek reménked- 

gyél, az Atyafiakkal tanátskozzál , a’ meg - hitt
U 5 _ jám-



NEMES

jámbor fzomfzédokkal kémeskedgyél. Végét érvén: 
botsásd gyermekedet Anyai áldáífal 5 Ifteniféle
lemmel 3 téged y eőtet , párját illető , érté
kedhez fzabott el-telő botsúletes kéfzúlettel.

íme nagyságos Afzfzonyom ! rövideden , és 
a1 mennyire érkeztem , világos fzókkal, elődbe 
adám a’ kerefztyén Anyáknak kőteleífégeket. Vedd 
jó néven , éfzmélkedgyél néha néha eggyik s má- 
fik tzikkelyén fiető befzédemnek > hogy mélyen 
gyökerezzen fzivedbe. Nem hoztam femmit ol- 
lyaft elő , a’ mit el - nem bírna a’ Dámák gyen
gesége , a’ mi őfzve nem férne az eő méltóságok
kal 5 a’ mit. az Iften ’s terméfzet tolok meg nem 
kívánna. Az Iften; a1 ki parantfolatot adót irán
ta; aT terméfzet : a1 mely belénk oltotta a’ mag- 
zatinkhoz való fzeretetet.

Nem-is el-vifelhetetlen munka. Hogy pedig 
gondal 5 aggodalommal , fzorgalmatos vígyázáfíál 
jár , való ; de azonban való azds , hogy a’ Pa- 
raditfomot nem adgyák ingyen. A’ földi bőtsú- 
letért, és múlandó Kintsért 3 Tábori Tengeri ve- 
fzedelmck kozott vígan forog a’ Vitéz és Kal
már ; talpon virrad ,, koplal , fárad , febefedik y 
meíztelen pallofokkal , égi - babérokkal, halállal 
tufakodik.., Méltób1 úgy tetfzik, hogy mi a’
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tíillagos Egert , azért a1 gyönyörűséges lakásért, 
drágalátos kintsért, mennyei dicsőségért valamit 
túrjunk és el-vifellyúnk. Eök rajta vefzthetnek; mert 
a’ világ hitit fzegi. Mi nem ; mert a-1 ki meg Ígér
te Iften! ’s meg-is adgya. OAfzfzonyom e’ földi álla
potnak nehezei alatt , e’ Uralom völgye kefervei 
kózöt, Iftennek fzánt-faradságodat vigafztallya, 
bátoritfa, ébrefzfze a1 ditsőúlt telkeknek tfudálatos 
fzine változáfa, az a’ boldog nyugodalom, a1 mely 
fe a1 háláltál, fe más aggodalomtul már nem fél, ha
nem véle az Iften , eö az Iftennel közölvén örö
mét , kimondhatatlan, meg foghatatlan képpen 
vigadozik mind őrökké.

JEmilia. Engedelmes léfzek Uram fzép fzód- 
nak, Tárfom-Afzfzony réfzérúl fém várok ellenve- 
téft. Kőfzőnnyúk azért egyetembe űdvőfséges fzuk- 
séges intéíidet. Magam réfzérúl nagy óhajtva kí
vánnám mind ezeket papirofon látni; hogy, ha 
mit idővel elfelejtenetek benne, olvasáfsal efzem- 
be juttathaífam. Azonban fzóval füleikbe hordom 
azoknak a1 Dámáknak, kiknek követségében járok; 
ha énnékem hafznált, azoknak fém árthat; mert 
azon-egy betegek vétem. A’ mig az Ur írásban 
foglallya; én kis efzem fzerint fel-kéfzúlők az Aján
ló Levéllel , és ha meg engedi , itt Londrában

nyom-
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nyomtattatom ki, hogy tőb1 Világ - Leányinak, 
korúi belől az Orfzágban réfze lehelten benne.

Eufebius. Érte léfzek tellyes igyekezettel, 
és fzapora munkával 3 őrvendek azonban, hogy 
oly jó-végét látom igaz fzándékomnak.

yEmilia és Lucia Afzfzonyok e’ ízók után 
fzép udvarifággal butfuzván Eufebiuftul haza téré

nek. Tfendeíten3 vigan, és fok jót mondván
az őreg-Urrul.

MEG-
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HADI ÉS UDVARI HIVATALÉUL. 

L K ó Z-B E S Z É D.

Eufebius oktattya Nedndert á* Hadi-Em
bernek hívatallyárul és kbtelefségérd.1.

EL-mentenek a’ Dámák, magán maradának 
Eufebius és Neander. A* 1 húzomos hofz- 
ízú befzéd meg hozta az appetituft , a’

i konyha fém késet, táloltak , ebédlettek. Afztal 
után (* elő-kerülvén a’ hús órák 3 fétálni indulá- 
nak a1 tenger partya felé. Ott találák Eleuthe- 
riufi és Leandert, a’ kik a’ fok monda-monda- 
után elő - kapván a’ villongáft, jó forrón őfzve 
vefzének egy vitorlyás gályán. Erre Neander azt 
találá mondani: félek Uram! hogy ma - holnap 
Torra ne mennyünk ; mert Eleutherius Uram ebéd 
után őrőmöft forgattya a" nyárfot, és Leander, 
katona-embernek tartya magát lenni. Minap az- 

X zal
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zal dítfekedet előttem , hogy egy téli-quártéllyá- 
ban 30-emberen vágót légyen eret. Kőzőttök 
az után eset fok fzó a’ vitéz próbákrul; a"1 mig 
még kiváná Neánder ; és addig buíitá Eufebi- 
uft , hogy ex ordine: rendfzerint oktatná a1 Ha
di-embernek hivatallyárul és kőtelefségérúl. Az 
öreg Ur reá igérkezet; mindazon-által más napra 
hallafztotta.

Cl)

AZ nap regvei imigyen kezdé : U-courage a 
bátorság Ifteni fzentség a’ katona előtt! ezt 

vifeli ízemén, ennek áldozik , erre tart fzámot 
minden hadi-ember, kitímtul fogva nagyig, a’ Fő- 
Generálistúl kezdvén az útólsó fereg-hajtóig. Mind
azonáltal nem minnyájan ifmérik igaz közelség
gel : fokán igen innen efvén 3 ügyetlenül kérkednek 
véle ; mert tfak rofz lárma támadgyon-is, annyira 
dobog fzivek , hogy ugyan refzket tőle aJ vas
derék, forró nyárban-is fáznak fjeitekben, ha her- 
telen reájok út az ellenség ; másut kantároznak, 
és jobbik lábokkal kereíik a1 kengyelt. Más 
fokán: túl ’s továb1 ragattatván , vakmerőséggel 
véttenek: mert gyenge elmével, éretlen tanátfal, 

meg
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meg átalkodot akarattal, fzem bé-hunyva, nyakra 
főre rohannak aJ vefzedelmekbe.

Ertfed továb Neánder : nem minden haragos 
temperamentum bátorság , kiváltképpen az eme- 
féle, melly gyakran változik, apad ’s dagad mint 
a° thermometrum. Őrömeft vitézkedik a1 poharakkal, 
a" mezítelen kardal nehezen, fenyegeti ellenségét 
távul, ha közel láttya; más jut efzében. A1 ki 
volta képpen bátor: mindenkor bátor Js mindeniit: 
Sátorban, mezőn , télben , nyárban, gyalog, lovon, 
éjjel, nappal, előtte a’ feregnek fzinte úgy, mint 
a’ kőzepiben. Se nem azért megy ellenségére, 
hogy meg hallyon, fe nem azért kerüli, hogy meg 
ne hallyon, fe nem kémélli kelleténél többet éle
tét , fe nem vefztegeti.

Moft erre vigyázz Neánder: kőnnyeb1 a’ hara
gos tengerben irgalmat , a’ hideg jégben lángot 
és febes tüzet, lágyuláft a’ gyémántban találni; 
mintfem efféle Vitéz-kéfzséget, és hadi-bátorságot a1 
motskos-lelkú és bűnnel fertős katonában. Mi
kor a’ bűnös lélek aJ tfaták és vijadalmak közt 
éfzre vefzi; hogy eleibe nyújtózik a1 halál árnyé
ka; mindgyárt efzében jutt a’ Pokol , akkor (a’ 
mint tölök hallottam ) zöld kerekeket hány a?

X 2 fze-
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fzemek, bomlik efzek , fe fegyverekkel, fe magok
kal nem bírnak.

O )

HOgyha azért Neander valaha meg fzeretnéd 
a’ fegyvert, és a’ Marf-nak kotzkája után 

kívánkoznál fzerentsét próbálni; érte légy : hogy 
jó kerefatyén légy; mert ha a1 rofz kerefztyén el- 
véíz; a1 katona-iá ott léfz 1 és ha amaz kárhozik, 
a’ Hadnagy Uramis adózik. Ébren, kéfzen légy 
mindenkor, quantum ad bonam confcientiamhogy 
azon vig artzával mehefT a’ halál és az ellenség 
eleibe ? minthogy a’ halál a’ dandárral jár, és lég 
inkáb ott forgolódik, a’ hol a’ két Vitéz fereg egy 
máfra rugafzkodik. Vefzi dézmáját, való : itt amott 
fzéles a’ Világon, mind azon-által lég tőb’ halmo
kat rak a’ katona teftekbul. Ha valakivel kezet 
fog: azzal frigyet nem kőt, nem tud a’ Capitula- 
tió&ai, nem néz a’ fő vagy alatfon Tifztre > fen- 
kit parolára Roma ’s Béts-Várofsába nem botsát.

E’ végre nézve, jól lehet minden élő-Embernek, 
de lég inkáb a’ katonának fzól ama’ mondáfa Kri- 
ftus Urunknak, rvigilate: hogy ne alufzékonykodgya- 
nak az údvőífég dolgában. Mert az eő Hivatalok 

azt
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azt hozza magával, hogy a-* tüzes labdák, mezí
telen kardok, sűrű ólom-mag kozott forgolódgya- 
nak, hol-ott bizonytalan , vifzfza tér-e a’ vitéz, 
a-1 ki elöb’ irámlot 3 vagy nem ? Ofztán: bátor tűz, 
vas, meg ne eméfzfze-is; a' rendetlen élet, álmat
lan vigyázás 3 meg erőltetett terméfzet^ hányot fek
tet le bennek. In Summa: ha más Emberek el
len eggyes nyíllal mégyen a1 halál ; a1 katonákat 
ezer kaízával üldözi. Ily fzőrnyű vefzedelmekre 
nézve azért, távul légy minden bűntűi; vigabban 
fogfz viaskodni, és ha le-téfzed-is életedet, mezőn 
hagyod vitéz fejedet; lég aláb nem vefzted lel
kedet , hanem a' tábori aggodalmok után örök 
nyugodalommal vigafztalod.

c 3 y

lC[Em illik a1 kerefztyén Vitézhez , hogy mint 
valamely Spáh't, vagy Janisára?Törők-Portán, 

tfak bőtsúletért és pénzért hordozza a’ fegyvert. 
Noha magában nem bűnös 3 de még-is méltatlan 
igyekezetek ezek. A’ mi régi eleink 3 és ditső 
emlékezetű Bajnakink, a1 Sz. Oltárrul vették kar
dokat, és nem más végért rántották ki hűvelyébűl; 
hanem hogy Hűségeket mutafsák fejedelmekhez,

X 3 oltal-
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oltalmazzák fzerelmes Hazájokat, jót tegyenek 
maradékjaikkal, nem utálták a’ földi bőtsúletet , 
de nem-is izzattak tfupán érette; hanem az Iften- 
túl várták jutalmokat... Ide nézz, erre tarts azért 
Neánder , fe pénzedet3 fe bőtsúletedet nem vefzted 
véle , sőtt meg felelvén jó kerefztyén módon hi
vatalodnak a’ mezon , kintfet rakfz magadnak más 
Világon.

El-hitefd magaddal, hogy egy pár kofzos sár
ga pénzért> egy ‘twzzZ-kiáltásért, és hogy bé-furhasd 
Nevedet az wy-hlrekben , nem méltó étien, itlan 
koplalni ’s epedni, rongyban tsúhődni, egymáft 
érő próbákkal vékony fzálon fzerentséltetődni éle
tedet. A" mit ma kapfz, azon holnap más ellen
séged ofztpzik, tegnap <vrvát - kiáltáffal magafztal- 
tak azon próbán forgó tárfaid, holnap után meg 
ejtvén a1 fzerentfe , táboros katzagáfsal gyaláznak , 
és az uy híreknek ’s krónika iráfoknak talán tfak 
más világon vefzed hangját.

Nem gondolnám, hogy vitézségei ujjat vonhas 
Eucenburgal} okofságra nézve Tureniuffal-, léfzen 
mindenkor egy álgyú lővésnyire-való közterek I 
Es még-is ez a’ két hadi-Vezér nyugfzig a’ fetét 
úrban. Eleget ditfirte az elsőt dél la Rue, a’ má- 
fodikát tellyes beízédekkel égig magafztalta vala

Fle-
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Flethier ’t de a’ miatt ugyan tfak nyugofznak 's oda 
vannak. Hafonlóképpen a1 fok nyomtatott gazet- 
ta-hirek, orom lővéfek, és márványban metfzett 
Hadi vifelt dolgok miatt, fe nem támadtak fel e*  
világra, fe nem húvesulnek a1 máfikon. llgy va
gyon Neánder ’s nem kulőmben: kevés hafznát 
vefzik a’ holtak, hogy eőket az élők igy ’s amúgy 
emlegetik Vertekben, Theátrumokon, Krónikákban. 
Ha Iften után fogtak fegyvert, vefzik jutalmát, 
ha félre horgadozot fzándékok ; máfut fizetnek 
érette.

Hadakozzál azért: pro hona cauja, cum hó
na confcientia, fanBb motrub : jó üggyel, jó lelki 
ívmérettel , fzent fzándékkal. Vigyázz lelkedre , 
és az Iften vigyáz bőtsúletedre, bátor el felejtve 
légyen-is Neved a’ háladatlan világ előtt, ditsősé- 
ges léfzen az Egekben..> A’ Mártyrok Szent fé
regé , nem vefzekedet e’ múlandó bőtsúletért; kis- 
febséggel éltének , és gyalázattal múltának ki a’ 
világ fzemei előtt; mint a’ gályás Rabokat úgy 
oftorozván, ’s mint a’ tzégéres gonofz-tévőket 
úgy fzententziázván eőket; moft pedig ditsoség- 
ben öltözvén, korona vagyon fejeken, győzedel
mes pálma a’ kezekben: Egeket főidet bé töltenek 
fzép |emlékezettel... Vagyon hírek azoknak-is, kik 

eőket 
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eőket üldözték, úgy mint Maxentius4ulianus-n^ 
Romában , Taikosama-fejedelemnek laponiában , 
de nem jóbul, fe nem bőtfulettel , hanem hogy 
miatta többet kinlódgyanak eők , és mi okúl- 
lyunk.

A^wfer.Nints tagadás a’ többiben; hanem azon 
ütköztem meg: pro bona caufa, mintha a1 köz-ka
tonára , vagy közép-Tifztre bízták volna , hogy 
ferpenyőre tegye, és mérsékellye, mely jó üggyel in
dítanak tábort egymás ellen a’ Koronák. Ne 
véttfek véle: eddig oly hifzemben valék; hogy az 
Urak dolga a' parantfolás, és a’ fzolgák köteles
sége a’ fzó-fogadás. Ertfe reá, a*  kit a’ belső ta- 
nátsba nem botsáttanak, hogy vagyon okok a’Fe
jedelmeknek a’ bajvivásra (hanem ha nyilván ki 
tetfzenék az igazságtalanság} más kúlőmben töbJ 
háború támadna ben az Orfzágban, mintfem kívül. 
Eddig a’ mint mondám, ily hifzemben valék.

Eufebius. Hogy-ha kezdetitúl-fogva a’ mi időn
kig, ab többieknél fém mondot volna egyebet a*  
Credo a’ te hifzemednél Neander; annyi vér-on- 
tás, és fzörnyú pufztulás nem történt volna 
Orfzágunkon. Mikor a’ fö-Gubernium, Királyos 
tanátskozáíTal, valamit végez a’ hadakozás dolgá
ban : azon Orfzágnak öreg 's apró tagja, meg nyug- 

hatik
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hátik rajta, és fegyvert köthet igaz faját Fejedel
me mellette; minden más egyéb ellenvetés nélkül. 
Mindazonáltal, előbbi akkori befzédemmel más va
lamire igyekeztem; azt akarám in jfecie mondani, 
hogy nékem nem tetfzik, mikor a’ mi Urfiaink, ha 
tifztet otthon nem kapnak > a*  Frantzia Liliomra , és 
Spanyol Orofzlányra támáfzkodnak, kereskednek a’ 
hadi fzolgálottal/s életekkelplus offerenti: mint az U- 
forások a’ marhávál. Az eő próbátlanpalloflbk, nem 
téfzen válafztáft a’ jó és rofz úgy közt, eő kegyel
mek azt tartyák, hogy ott vagyon a’ dupla igazfág ; 
a’ hol fok duplont rakogatnak tenyerekre.

(4)

VJE hadakozzatok úgy, mint a’krimi Tatárok, 
vagy Cannibalok. A’ Maniíéftum erejével , 

nem fzabad a’ búntelent a’ búnőíTel azon egy kard 
élével fzegdelni. A1 katonák fzinte úgy véthetnek 
ama’ parantfolat ellen , non occides : mint a’ gyilkos 
Haramiák. Es ama’ parantfolat ellen, non furabe- 
ris : fzinte úgy mint a’ közönséges tolvajok. Nem 
tfak a’ Városnak vagyon meg hagyva mind a’ Tíz / 
hanem a’ mezőnek-is fzól, és a’ mezőben minden 
sátornak, ide értvén a’ 230f^Oftokat a’ téli-

Y quár-
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quartélyt, a’ katonák tfavargó és kémeskedö állá- 
fit, járatit. Zabolán tartfad azért , és jó rendben 
a’ katonát, a’ mint jó maga vifeléfe véget meg 
fzoktad ditfirni, úgy büntesd meg, ha miben vét.

A’ forraggi, és portára induló apró feregek nagy 
károkat téfznek, és rofz hirt hagynak a1 Tábor 
íélól. Ezeket nem kel úgy oltalmazni, mint re
gulához tanult katonákat, hanem mint lopókat, 
ragadozó , másén kapó tolvajokat; vaflal, veréfíel, 
és érdemek fzerint... A’ ki nem téfzen róla £ úgy
mond feneca} mikor eltávoztathatná a’ bűnt; réfzefs 
benne. A’ lágy Tifztekre ragad a’ Lufta, vagy tol
vajló katonának vétke, és vétkérúl való fzámadáfa.

Ama’ híres nevezetes Fejedelem Belizárius, 
gyönyörűséges Hadi-regulát , és intő-letzkét , és 
egyetemben igyenes utat adót Tiíztyeinek a’ gyö- 
zedelemre. Táborba kéfzűlvén imigyen fzólla Hada- 
naggyaihoz ; Adhatom értéjiekre ‘vitéz, Tárjaim, 
hogy én inkáb igazsággal, mintjem a*  fegyverrel 
akarok meg fokozni az ellenséggel. A mint-is az 
igaz és jó úgy nélkül, nem lehet IJlentul dial
mokat várni. Senki ál Játoros-nép kózűl raga
dománnyal meg ne bójielenitje ál mi Táborunkat, 
Jenki Ijten és hitünk mellet Jel-kötött kardunkat 
meg ne fertóztejfe kegyetlenséggel. A% igazság nél- 
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kvd erőtlen í? Hadi-kéfzvdet , és egy Ifientelen •vi
téz eleti utób’' : hátat fog mutatni > á1 bátortalan 3 
egywgyvi ellenségnek. E’ rövid befzédet tettében 
bé tóltvén; nehéz ki-mondani, mely bötsúletben 
és fzeretetben vala Belizárius az Olafzoknák A’ 
Parafztság úgy fogadta katonáit, mint egy-teftvér 
Attyafiait, magát a’ Generálift úgy tifztelte, mint 
oltalmazó Iftenét. Nem látót a1 világ eö élőt, 
te más egy ollyan Vitézt, a' ki oly kevés.-nép
pel annyit vitt volna légyen végbe... Tizenkét 
ezer Emberrel ki űzte Affricábul a’ Tyrannus-feje- 
delmeket, tfak-nem egéfz Olafz orízágbul ki-tudta d 
Gottufokat, vifzfza nyerte Romát. Rabbá tette 
Vitiget, ki fzáz-ezer Embernek parantfolt, és Con- 
ftántzinápolba kúldé Ezekbúi ki tetfzik , hogy 
a’ VtEloria gyakortáb’ oda réfzelkedik, a’ hol meg 
vagyon ’s fen forog a1 fzép hadi-Regula; más-felol 
vefzni hagyván a’ Regulátlan Számos Táborokat. 
Etem : hogy a’ Virtus kevefed - magával, meg tö
ri ’s le nyomja a’ gonofzságot; noha tforda-foka
sággal támadgyon-ki ellene.

Neander. 'y&.obxa. kívánatos dolog volna a’ 
moftani zűrzavarban lég inkáb’, de tudhatfza Eu- 
febi, hogy igen hitetlen, és fzófogadatlan katoná>

V - kot
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kot teremtet ez a’ rydik faeculum ! a’ régi egyű- 
gyűség, és jámborság akkor vólt, moft...

Eufebius. Tudom mire igyekeztél a1 befzéddel: 
való, hogy innen amonnan'rofz hire érkezik en
nek ’s amannak a’ Tábori népnek. Oly látfzattya 
vagyon a’ dolognak, mintha Attila az Iften Oltó
ra a’ kegyetlen Scytákkal megint reá tfapot volna 
a’ kerefztyénségre. A’ rettenetes felelem megy 
előttök... .A’ hol meg fordulnak: erdők, mezők, 
várofok pufztuláfa vagyon nyomokban , utánnak 
pediglen fok ezer átka a’ le - nyomorított parafzt 
népnek. Mahomet fzőrnyeb’ vér ontáfokat nem 
tehetne Európában Apában egymás-kőzt a’ Pogány 
Fejedelemek. A1 katonák ott haggyák a’ Báftyás 
erőségeket, kerülik az ellenséget; a’ falu helyek
re ütnek , és a’ fzarvas-fertés-és gyapjas - marha 
közt vagdalkoznak; a’ fzárnyos majorságot kötik 
a’ Rab-fzijra, és lobogó záfzlóval vifzik a’ nye
reséget. Nem azért nyargallyák a? mezőket , 
hogy a*  kártékony ellenséget ki fzoritfak belőle, 
hanem hogy magok tűzzel vaífal pufztitsák. Síj 
ríj a’ jobbágyság, fűnek fának reménkedik, térden 
járja, rend-fzerint a’ Tifzteket. De mi hafznát ve- 
fzi ? az Uraimék nem tekintnek előb a’ dologhoz, 
hanem quando malum ejb incurabile, mikor a’ hely

ség 
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ség mindenéből ki pusztulván; már nem vefzhet, 
és a’ fegyveres tolvajok már többet nem találnak. 
Itt örömeit efzekben akarnám juttatni, a’ Mars 
Unokáinak, hogy az Isra'él népibúi fok ezeret fzó- 
ütőt ki a’ Seregek Ura a’ világbul, eggyetlen egy 
Embernek vétkéértl

Továb azt-is tudhattyák a’ Vitézlök > mennyi 
Armáta ment légyé fuftbé azon okra nézve: el-hatal- 
mazván tudni-illik valami mérges nyavalya, egéfz 
Compagniákat temetet, és a’ lég hirefleb Regimen
teknek Szín-népét, erejét, velejét a' Tábornak,le 
rontotta... Nem kerefztyén-. vitéz a1 ki ezt tfak 
katona dolognak tartván, neveti : mert bizonyos, 
hogy néha az Iften büntető oftorát forgattya fejek 
felet, és efzekre akarja téréteni a' tábornak - Pai- 
koíit. Ebbúi Neánder azt tanullyad, hogy as kard 
arra való, hogy az igazságot védelmezzed, ellen
ségeden állyad bofzfzúdat, nem az ártatlan pór - Ren
den. Es a’ páltzát ( mint Hercules eö bottyát ) 
nem a’ végre ved elő, hogy az ártatlanok jajja, 
hafson az égben , hanem hogy a1 hadi-por bé- 
keífégre tfendesedgyen.

Y 3 S. Jól-
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JOl-lehet a1 hadi-állapot bőtsulettel jár; mindazon 
által meg kel vallani; hogy a7 Katonák-hivatal- 

lya lég nagyob’ nyomorúság az ég-alatt, Egy iftrá- 
i'a, és tengeri gályás-rab kozott nints más kúlőmb- 
ség , hanem hogy ennek jobban vagyon dolga: 
mert a’ katonát egy után más vefzedelem éri 3 
talpon virrad, nints hol nyugafztallya fáratt tag
jait. Se háza fe fődele; fzúkőlkődik mindenből , 
Jenkinek fém meri panafzit terjefzteni, távul vagyon 
fzerelmes Attyafiaitul > butsút vet rokonyítul, kó
borol és fzélleg mint a’ vad krimi-Tatár, hátán 
háza, tarfolyában kenyere. Négy pénzt adnak te
nyerére , hogy minden fzempillantásban kéfz légyen 
meg halni. Sőtt még azt a’ négy pénzt-is ma
gok kozott el ofztyák a’ Tifztek , hogy búfz- 
kén őltőzheffenek, vigan lakhaffanak, nevelhefsék 
a"1 kotzka játékot, mezei Nymphá-kat tarthaffanak. 
Es. hogy azonban a’ fzukőlkődo katona éhei meg 
ne hallyon; reá fzabadittyák minden ügyetlen pré
dára , lopásra, fzaktnányra. Reá bátorodván egy- 
fzer egy időbeni ízemében mondám egy Tifztnek; 
hogy az efféle Iffentdenségekben hadna aláb’l azt 

feleié 
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feleié : Uram; más nap a1 lapos guta tfapot erfzé- 
nyemhez; egy játékomban minden arányim defertál- 
tanak. Pénz nélkül pedig mi a1 katona ? a’ pénz
hez pedig, hogy férheífen; ennél rővideb' uttya 
nintfen. Sokkal volna közöd, ha mindeniknek íze
mére bánnád. Ezeken kivul fok más nem jó tfu- 
fzik a’ Táborba , a’ fátorba. Járd meg barátom 
a1 Rendeket .> kápán-által-is láthatfz bentiek; tégy 
róla ha bánod. Hlyen (jcilicet') jóra-való haj
landósággal látván a’ tifzt-Uramat, ott hattam, és 
néked mondom Neander a’ többit.

Mikor a1 Tifztek emigyen bánnak a’ néppel, 
késlelik, magoknak tfipik a’ kevés sóldot, ruhát
lan , étien hadgyák a’ legényt, panafziért fenyegetés
fel, pirongatáfsal, veréífelfizetik: el-busul magában, 
meg unakodik a’ katona, ott haggya tifztit, sáto
rát , mezeit, ’s el-tova fzőkik... Nem-is tfuda , 
mert volta képpen nehéz keferves hadi-fzo (gá
lát ot el-vifelni, mikor nem jár a’ portit)' és el
lenben fokfzor elö-kerul a’ deres, mikor a’ gyo- 
mor-is, a’ tarfoly-is üres , és moft-is tapogattya 
helyét a’ minapi eröfzakos farmatringnak, és fen> 
múnnen-fem kaphat lég kiífeb1 vigafztaláft. Ez a’ 
valóságos oka, hogy fogynak a’ Regimentek, noha 
fe ellenség, fe betegség nem bántya, és néha a’ 

tifz-
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Tifzteken kivúl tfak tiz emberbul áll a*  Com- 
pagnia. Etttil vagyon, hogy ugyan dőgit láttyuk 
a1 fzőkvevényeknek 3 és fok gyalog , fok lovas, ha 
mindgyárt rajta vefzt-is 3 nem fokát törődik véle a 
el-hitetvén magával, hogy könnyeb egyfzer meg 
fuladni az akafztófán, mint fém addiglan oly ke- 
ferveííen nyomorkodni. Ebbúi azt akarám ki fút- 
ni, hogy az Officiér Uraimék , ha nem minden
kor > fokfzor magok rontyák az Armátát; kik-is ha 
a’ Királynak nem „ minden bizonyoífan az Iftennek 
fzámat adnak róla, és talán az első útkezetnek 
alkalmatofságával.

Neánder. N meg bántódott és le-nyomori- 
tott katonák > mért nem kereíik panafzízal és por
iéi az Igazságot ? mért nem rerjefztik az Udvar 
eleibe úgyeket ? kegyelmet, irgalmat, kőnyőrúléft, 
Vigafztaláft találnának magoknak, és jó eízekre té
ríthetnék a’ Tiízteket.

Eufebius. Édes barátom! könnyű mú illyen 
tanátfot kovátfolni, de nehéz tettében hafznát 
venni. Mefzfze vagyon az Udvar, a’ Parantfoló*  
Vezérhez peniglen elob hogy fém hozzá férjen á*  
fzegény legény, fok fo-Tifztet kellene néki félre ta- 
fzittani; az apró Tifztek peniglen azon fának ágai, 
azon tzimborán vannak a*  katona ellen. Mi

helyt 
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helyt eggyet nyikkan , böjtre , vasra fzorittyák , 
és úgy bánnak vele, mint egy zúgolódó, eggyefség 
keverő emberrel. A’ luftitia. campejtris a’ katona 
Törvény fzőrnyú temperamentummal vagyon, hamar 
vefzti rabját, nem maga, hanem más valaki vétkéért.

Boldog Iften '. el tíipni a1 foldgyát a’ katoná
nak, az után méltó panafzit fzájában verni, tíi- 
gán kínozni, és az után meg ölni az ártatlant , 
tfak azért, hogy maga falattyát kereíi ; be nagy 
bún ! Tudván azért a’ főveb’ Tifzt Uraimék, hogy 
fok titkos ügyes panafz vagyon a’ köz katonák 
közt, a’ mellyekkel nem mehetnek eleibek; Ma
gok légyenek érte , tudakozódgyanak, kémesked- 
gyenek, láflának hozzá, és rendellyék el igazán 
a1 dolgot.

A’ Frantzia XlV-dik Lajos király 5 jeles di- 
tféretes példát hagyot maga után. Bé akarván rnefii 
egy Városban, elő talála két már az akafztó-fára 
fententziázott katona Rabot. Ezek mint hogy éle
tekért efedezének; meg álla a3 Király, ’s értekeze 
tolok, hogy mit vétettenek ? halván a’ tőbbitúl 
hogy fzőkvevénynek; úgy mond: barátim miért untá
tok meg táboromat, nyilván nem járt igazán fú- 
zetéftek?Azt felelék a1 Rabok: hogy fzinte azért. 
Végére menvén a3 Király, úgy találá a’ dolgot. Elő 
hivatá a’ Tiízteket, ketté fzaggatá Pátenfeiket,

Z dara
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darabokra tőré kardokat, grátiát ada a9 Raboknak. 
Ezt a’ hadi Tripartitumba jó volna bé-irni, és né
ha fülében rágni azoknak refyetli've.^ kiket illet. 
Felelek érte , ha kelete volna ennek a' példának, 
többen hivebben fzoigálnák magok Fejedelmeket, 
és nem kellene annyit a’ defertorok után nyarga- 
lódzani.

( 6 )

EMberségeíTen kel bánni a’ katonákkal, mert 
Emberek és nem fene vadak. A’ kegyetlen

ség ketté tűrheti tfontyokat , de ritkán farag £ 
rofzbul jót. Bofzfzúra igen, de vélte ingerli bánat
ra a’’ Legényeket. Innen történik néha meg, 
hogy forró útk özetekben, nem az ellenségre, ha
nem előtte járó tifztire fzegezi puskáját. Vajki 
fzereti a’ fzép fzót é§ fzeléd intéft a1 koz katona^ 
jobban "’s vigabban enged néki, mint-fem a’ fomfa- 
botnak. Hafonló képpen méltó dolog, hogy a1 
Nagyok a’ közép-Tifzteket meg bőtsúllyék.

Ismertem egy Kapitánt Angliában , a1 kinek 
jobban járt nyelve, hogyfem fegyvere, többet tu
dót az eskü véshez, fém hogy az ütközethez, frís- 
fen forgatta nád páltzáját, egy fém vólt/zMZ- tű

le 



SZERZÉS. iy9

le az egéfz Compagniában, de mikor hartzra kel
let volna menni, mind vifzfza tántzola paripája. 
Eő-kegyelme egyfzer Hadnagyának azt találá mon
dani , hogy térdet hajtfon előtte, ’s méllyebben 
kolzöntfe , más kúlómben £nagy eskúvéífel fzabó- 
da} hogy le-vereti lábárul. Nem teheté azonban 
fzerit, mert a’ Hadnagy erőiken és okoflan viíelé 
magát , mikor amaz őrdogoskődot fok puruttya 
fenyegetélfel. Hogy azért a’ bofzfzúságot torlaná, 
továb’ és fennyebben durváskodot. De rajta veíz- 
tet; mert látván az egéfz Compagnia a1 hadnagy
nak Emberségét , és a" Kapitánynak embertelenségét; 
hangos katzagáfsal, és fris Tw^tf-kiáltáífal, addig 
hámpolá , a’ mig fzégyenében tfak nem le rog- 
gyant inárul. A’ tréfa más és harmad napra úgy 
el-hatalmazot, hogy le kelleték néki tenni a’ Com- 
mandót. PC kinél fával fóznak; tanullyon belőle.

Dávid hárfa pengetéséi , ki kergette a1 kefir- 
tetet Saulbul, gondolnám, hogy katona fzitkokkal 
ezt végben nem vihette volna. A’ káromkodás és 
átkozódás tí'ak arra telik, a" ki meftere. Szépés hafz- 
nos dolog volna , hogy ha a" vitézló Uraim ki iga
zítanák a1 táborbul, mert fzornyü és gyalázatos 
dolog, terheli a1 botsuletes füleket, gyakorta ver- 
fengéft támafzt a’ ízives jó-akarók kozott, és a5

Zz mi 
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mi lég tőb’; mndenkor haragra indittya a’ meny
nek földnek, és az egéfz természetnek Teremtő
jét. Úgy tetfzik) hogy nem lehetetlen dolog, hogy 
valamely Tifztnek fen maradgyon bőtsuleti; bátor 
fzitokkal átokkal ne vétfen az Iftennek! úgy tet
fzik, hogy engedelmefségre birhattya alatta való 
katonáját; bátor eő maga ne engedelmetlenkedgyen 
a1 feje-felet lévő Urának! Úgy tetfzik hogy a1 Ki
rálynak fém tetfzik, hogy tulajdon lelke kárával 
épitfe , jobbitfon fzomfz édgyán, Szolgáján, a’ tábori 
köz népen.

A1 mi téged illet Neander: öltözzél tifzta ha
di erkőltsben, a’ fzépihez fzokjál. Add meg a’ Sze
gény legénynek az eövét, halgas panaSzira, tégy 
igazságot mennél előb’’ lehet, ne kínozd, ne bo- 
fzontfad képtelen igékkel, ne terheld veréflel. Ma
ga jó kedvéből Szolgál. Ember, és hafonló hoz
zád Természettel!

Bátor légy 3 udvari, és nyájos, fenkivel 
igen fzoros barátságot ne kőSs, fenkihez idegensé- 
get ne mutafs. Vitézül vifeld magadat a' mezon, 
moderate mértékleteífen a’ ConverSatioban. Ha e1 
mellet az Ethjca mellet híven meg maradfz, kéfzen 
vár a’ bőtsulet, érdem, és előmenetel. Ha ellenben 
bottal és moSdatlan fzájjal akarSz el-hirefedni a’ ka

tonák 
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tonák, és Tifztek közt; meg tfal a’ reménység: a1 
jó hír, bőtsulet, fzeretet:<neflí az erőfzaknak, ha
nem az Udvariságnak gyúmőltfe. Ha fokán em
legetik páltzádot, talán fokán félnek túled; de ké
véién látnak jó fzivvel. A1 félelem a’ gyulólség- 
nek Attya , mely ha meg foganfzik a’ katonák 
fzivekben , job1 akkor a1 tifztnek hátráb állani, 
fém hogy a1 legények közt forogni, mert ma 
holnap eő kegyelmének fzól a1 puska, mikor a’ meg 
bántódott katonának méreg fzál a’ fzivére és előt
te az alkalmatofság. Ha kérdezed; kibúi befzéllek? 
meg mondom: Experlentia docuit.

( 7 )

O öntesd büntesd meg Iften nevében, ha mit ollyaft 
vétet a1 katona; mindazonáltal kerefztyén ke- 

gyelmefséggel, és nem Tyrannia-kegyetlenséggel. 
Ertfe az égéfz Regiment, hogy az igazság mond- 
gya a’ búnősre a’ fententziát, nem harag, gyu- 
lölés, bofzfzú, &c. Vegye éfzre az egéfz nép, 
hogy a’ büntetésből ki-néz még-is valami irgalmas
ság. Légyen mindenkor valami idő vontatás a1 
fententzia és Executio közt, mert a1 ki ma bűnös
nek tartatik, annak holnapra kelvén talán ki tudó-

Z 3 . dik
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dik ártatlansága. Az ebbéli dologban foka fém 
ártott meg lég aláb" a’kevés hallogatás, de bezzeg 
meg ártot a’ hertelenkedés ! A" halál oly fzem-bé 
hunyás, a" melytől egy egéfz örókévalóság lóg. 
Nem kerefztyén fzokgs, oly fzőrnyú fietéflél ki ta- 
fzittani Embert a" világbul, hogy elób meg fe gon
dolhatta; mire jut a"1 maiikon. Eh Neander fzinte 
úgy meg hóit údvezitónk a’ koz katonáért, va
lamint a’ fő Generálisért. Es ha a’ búnós meg 
érdemiette, hogy el vefzefle e’ múlandó életét; a’ 
miatt még vagyon juffa a’ menyorfzághoz. Engedgy 
néki időt, hogy a’ jövendőről okos rendeléft tehes- 
fian, ám ha úgy kel meg lenni, az akafztófárul„ 
meheffen a’ paraditfomha. Adgy melléje lelki gond- 
vifelőt, a’ ki igazgatta, biztaílá, ’s boldogul küld- 
gye az Gfőkénvalóságra.

Ha lehetséges, légyen elöb réfze az Ur-vatfo- 
rajában. Nagy dolog a’ halandó Embernek ezen 
utólso vigafztalását tagadni, vagy meg gátolni. Az 
Iften a’ ki az ártatlan Ábelnek vérét meg kerefte 
Cain egyteftvérén, rajtatok meg kereíi lelkét a” 
hirtelen és kéfzuletlen halállal ki-mult felebarátotok
nak. A" ki az irgalmafságnak ajtaját ki nem-nyit- 
tya fzomfzédgyának ; zárva taiállya magának-is a9 
fzukségnek óráján. Haragra gerjezti a1 nagy lftent;

ki-is
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ki-is bátor hallafzfza büntetését ideiglen , de elő 
kereíi ama1 kegyetlen Tifeteket más világi Oftorra! 
Ne pientegefsék az Urak azzal magokat, hogy a*  
hadi törvény kemény; tudgyuk ezt, és azt-is tud- 
gyük, hogy nintsen oly udvar, oly tórvény-fzék 
á mely a1 telkekre hatalmát nyujthaíTa. Az Iften 
bírája a’ telkeknek, az eő jufía, hogy a’ telkekre 
ajándékot, vagy buntetéft ofztogaffon.

( 8 )

T Egyen e-1 végre a-1 Regimentben lég aláb egy 
Leiki-gondvifelő, vagy hadi káplány, és pe

dig nem a’ rofzfzábul. Hanem a’ kiben a’ tökéi- 
leteíTég, Iftenes példa, okos befzéd, felebaráti fze- 
retet és kónyörúleteíség, fzerzetes bátorság meg 
vagyon. A' kitúl az elő-kerülő kétségekben, 
tanulhaífon a’ Tifzt, a’ kihez bizodalmaffan járul- 
haiTon a’ nép, a’ kitúl tartfon a’ gonofzság. In 
fumma: a1 kinek, lelki-dolgában foganatos hafznát 
veheífe a’ Regiment.

C 9 )

"DArátom Neander, mikor a1 ÍG-Generális vala 
mit biz reád; vedd az Ordert alázatos kéfzség- 

gel, . 
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gél, és vidd végben réfzedrűl katonáflán. A’ hadi- 
operatiodnak okos intézéfe után, bízzad ki-mene
telét az Itteni gondvifelésre : Haj-tépéttel, fzorgos 
féfzkelodéfsel nem nyomod előbb A’ dolgoknak 
jó vége nints mindenkor kezűnkben. Tapafztaltuk, 
hogy a1 kedvező fzerentfe ott forgói ódot, a’’ hol 
aJ vakmerőség efztelenkedet, és nem tekintet a’ 
helyes okos difpofitiókra. Eret tanátfal kezdgy a’ 
dologhoz, follytasd módgyával-való vitéz forgoló- 
dáífal, és eléget tettél hivatalodnak, akár mire 
gőrdúllyőn a’ kotzka.

Ne fzerentséltesd életedet, holmi hivságosko- 
dásért, fe ne had-el helyedet íjedelmefségbúl. Mert 
a"1 mint drágáb’ a’ katonának életet hogy tzerimo- 
riiáért vefztegefle; úgy ótsób a’ bőtsűletnél. Ha 
már volt fzerentséd hozzá , hogy tifzteflen léphet
te! a’ világra; tifztefséggel meny ki belőle. Job
ban illeti a1 nemes Vitézt, hogy el-eífen a’ hartzon, 
hogyfem

Nevetem én azokat a’ katonákat, a5 kik (ynint 
a Salainandra') nem tudnak mását lélegzetet ven
ni , ha nem />Z«/o«-tűzben, nints nyugtok addig, a’ 
mig kőzepiben nem forognak a’ vefzedelemnek , 
addig féfzkelődnek, a’ mig valami álgyú golyóbiflal 
meg próbálhatták > kinek eróíseb kaponyája. A’ kik 

min- 
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mindenkor kéfzek el-veízni, mintha attul félnének 
hogy ne talántán ki-ne hallyon előttük az Egéfz 
Tábor. Ezek őrőkkétig bufittyák a’ Generáliiokat, 
hogy réfzek légyen minden Portán, minden ütkö
zetben ; jól lehet az eő fzolgálattyok 3 sőt ebbéli hi
vatalok meg ne kiványa, és az okofság-is máft ta- 
nátíollyon. Es ha azon közben a’ nem akarom*  
mai jár a’ válafz; el-kedvetlenúlnek mint az Indi- 
ai-Afzízonyok; mikor nem fzabadittyák eőket reá, 
hogy azon verembe vagy tűzbe vethették magokat, 
a’ hol el-holt férjek vagy ég, vagy nyugfzik. Ne
ander c nem vakmerőség-e?

N.N. Uramnak fzivét fzinte illyen Hadi fé
reg rágta. A’ lovas feregeket rendelvén, egyfzer 
’s mind ki ugrót nyergéből, és noha minyájan ma- 
rafzták, de ugyan tfak gyalog fzálván , febetten 
néki ment az ellen-Báftyának Qconéra fcarpa") hág
ni kezdé, és első volt a’ ki nyakát fzegte. So
kan fzánakoztak rajta , de egyfem ditfirte dol
gát , voltának ollyanok-is, a’ kik a1 halottas Predi- 
kátzio helyet az mondák remetéién: Bolondnak bk 
jár áfa. In Summa.: d? jó Ur életét ’s bőtsőletét 
eggyut vefzté... Merném mondani, hogy az efféle 
tanátstalan vitézeket mint egy ki kerefik a’ golyó- 
biiok. Bizonyos az , hogy jobbára még a’ kiben

; A a biz-
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biznak-is; gondvifeletlenul hadgya őket a5 fzeren- 
tfe, és a*  történetnek fzokott járatira botsáttya.

Tudgyuk mivel ízinlik dolgokat ezek a’ he- 
veskedő Marsnak fiai. Jeleskedni kel, azt mond- 
gyák, és próbákon forogni annak, a’ ki előme
netelét kereti a1 táborban. A’ kinek nem fzikrá- 
zik a1 fzeme, hever a1 pallofa, febes rugafzkodásá- 
ban,haragos fzellöt nemtámafzt a’táborba, nem első 
aTántfzÓ.nem úti öklével bé a’ kapukat, nem rágja fzi
vét ellenségének, nem gázol vérében, fzáz febet nem 
nyit > és maga teltén más fzázat nem mutathat , In 
Summa: a1 ki a1 moftani Világban tfudákat nem té- 
fzen; tfuda annak előmenetele...

Ha már úgy vagyon Neander; jeleskedgyél, 
példáskodgyál, hirefedgyél (Itten nevében) de ne 
valami tzégéres bolondsággal! A’ mi Teremtő Ifte- 
núnk nem azért álda meg bennünket eleven és él
tető lélekkel, hogy a’ mikor kedvünk tartya,ki 
röppentsük teltünkből akár mely hivságos okokért. 
Ellenben nem tilalmazza azt-is, hogy a’ katona ok
kal, móddal, orfzág 's király hafznára nézve, piros 
vért ne ontfon, próbára ne vigye tettét "’s életét.

Kihez képeit ha mikor maga mutattya magát 
a’ fzép alkalmatofság, jovafollya a1 vitéz fogáft a’-jó- 
zan éfz, kínál véle a’ Fő-tiízt. Ved vígan, öltöz

zél- 
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zél hadi-méréfzségben Emberkedgyél vitézül. Ne 
láfsék félelem-irtózás rajtad, hertelenség, hanem tfen- 
des meg-hitt bátorság. Inkáb légyen gondod bőtsú- 
letedre, mintfem egy pár febre, vagy életedre. Az 
efféle alkalmatofságok moftani időben a’ mi tábo
runkban fokfzor kerülnek-elő, és utat nyitnak a’ 
katonáknak bőtsúletre , érdem-nyerésre, és elő-me- 
nttelre. Jóllehet mezőn maradgyon a’ vitéz, bő- 
tsúletet val £ világ és Iften elótt-is, ha valami bún 
akadékot nem téfzen benne. Minthogy az Iften 
előt-is érdemes jó: igaz Uráért, fzerelmes hazájá
ért, ki-támadni, kártékony ellenségét honnyábul, 
vagy a’ fzomfzédságbul vér ontáífal ’s élete vefz- 
tésével-is ki tolni. Továb a1 halálnak kefervei- 
ben, és gyötrelmiben, kevés réfze vagyon aJ katonád 
nak, könnyebben végzi életét, mintfem az, a1 kit 
a’ Hideg hónapiglan nyomorgat, és luftán téfzen 
a’ koporsóba.

( )

Ha mikor az érdem és fzerentfe , magoílan fel 
emel, és Fő-tifztségeken hordoz; azon légy , hogy 
meg felely néki húséggel, fzorgos forgó lódásfal. 
Perfona pubhca lévén: ne bírja fzivedet a’ Rrfvar

Aa 2 tűm 



138 M E G-
tűm intereffe. Tied lehet a1 botsaiét a’ győzel
mes vagdalkozás után; a’ hafzon a1 fejedelmet il
leti.

A’magos póltzok, és meredek űléfek, jobbára 
el felejtetik a’ nagy urakkal előbbenyi alatfonságokat. 
Fen látván magokat, mind azon femmiségnek vé
lik lenni, a’ mi alattok vagyon. Távul légyen ez 
tőled Neander, mert akár mely tornyoífan emelked- 
gyél, el-ér mértékével a-1 Világ , és ha kevélységgel 
okot adfz néki, le fzab ott, a’ hol talál a’ ditső- 
ségnek tetején; a" mely gyalázatnak kefervei annál 
inkáb fájnak, mennél fellyeb lépet az Ember. Vedd 
éfzre Neander : a’ mint mikor a’ fzebnél fzeb’ pe- 
tsétet Tfeh-kőre metfzúk, azzal nem válik, gyémán- 
tá, ugy fenki azzal nem válik más Emberré, hogy va
lami Tifztel meg bőtsulte az Udvar, vagy Tábori ta- 
náts. Maragy azért azon Jóságok mellet, a1 melyekkel 
előmeneteledet meg érdemletted, és adgy uj bőtsőt 
Uj Charaderednek, fzelédséggel, alázatofsággal; ha 
nem akarod magadat meg gyúlőltetni. Mert tudni va
ló, hogy akár mely fokán űzzék ’s gyakorollyák a’ 
kevélységet, de még-is mátokban utállyák.

Magad fennyen-tartásával még azokat-is bofz- 
ízontani fogod, a’ kik fel-emeltek, ’s nagygyá tet
tek. Jó akaróid ellenségeddé válnak, és mennél 

távul- 
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távtillyab léfznek túled fzivekkel, annyival inkáb 
gyűjtenek gondot és félelmet teád. Mert a’ ki 
máft nem örömeit lát a’ dombon, a-* völgynek ta- 
feigállya, mikor módgyát leli.

Ojjad magadat a’ vakmerőségtől , ez a" ha
lála fok Generálisnak. Gyakorta vagyon réfze ben
ne fok Fö tifztnek ; mert a’ Vakmerőség fokfzor 
képiben tűnteti magát a' Vitézségnek: noha a’ vitéz
ség és vakmerő el - tekéllés közt, nints femmi vér- 
ség: A’ Vitézség per lineam reZiam az okofságnak 
fzuleménnye. A’ Vakmerőség a’ Bolondságnak 
fajzattja.

Hogy a1 vakmerőséget tellyes finom jó fzeren- 
tfe követte légyen, tfak kétfzer olvaftam: I.° Nagy 
Sándorban, kiről azt írja Curtius 3 hogy tsak vak
merőséggel let Ura Afiának. IL’ Aureliusban, a’ 
ki Allemaniát el foglalta. Ezek a1 példák oly ritkák 
inmagnisj mint a’ fejér holló, és fekete hattyú.

Bátor és tőrőt utakon járj azért Neander , 
ne bizd a’ Hadak, és Orfzágokvefzteségét a1 vak 
fzerentsére. Való: hogy talán imigyen tanátskozván, 
nem fogfz igen ferénykedni, de az-is igazat tart , 
hogy kevefebbet fogfz vefzteni. Még a1 kis bőltfek- 
is azt mondgyák , hogy okoífab laífú tanátfal , 
wnBando, honnyát meg tartani a’ Vitéznek, hogy

A a $ fém 
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fem efztelenúl a’ másén kapván a’ magáét eLvefz- 
teni. Serpenyőre azért, mértékre, tanátsra a1 ha
di dolgokkal eleinten; Ofztán az után, embersé
ges el-tekélléífel vitézen forgolódgyál, mint ha tfak 
a1 te kardodtul fiigne a’ gyózedelem. A’ bátor
ság noha nem mindenkor győzedelmes, de lég aláb 
mikor elő hátra tekéntéífel, és okos rendeléífel 
késérőbe vagyon; majd tfak nem győzhetetlen. Ha 
pediglen úgy találna-is fordulni a’ kotzka, hogy a*  
fokaság meg nyomná, a’ történet meg játfzaná az 
okofságot, a’ nagy fereg meg verné a1 kis népet, 
ott kellene hagyni a1 mezőt, és az ellenségnek en
gedni a’ vióloriát; még fém vállánál tsorbát bőtsu- 
letedben, ment maradnál a’ gyalázó fatyráktul ; 
és ben, felséges Uradnak grátiájában.

A’ fzerentfe forgandó : nem álhatatos Barátinak, 
könnyen meg békéi ellenségével, azon egy helyben 
nem maradhat, kedve-változtató, hol ide ’s hol amo
da hajlik, fenkihez nem bízik, foha fém nyugtat- 
tya-le hűségét. Kihez képeft egyebet Ember tőle 
ne várjon, hanem jót és rofzfzat egyelétve. Ma 
hozzád röppenik, és győzedelmekkel kedveskedvén 
fel-biztat. Holnap ellenségedhez fzökik ’s min
denedből ki forgat... Holnap után ujjolag le gya- 
lázván pártofodat , meg meg vifzfza tér, Laurus 

kofzo- 
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kofzorukat fony hajadra , ’s vígan moíblyog!.. 
Imigyen jár kerengóre a’ táborban, a’ hitetlen fze*  
rentfe. Kihez képeit tfalárd játékit előtted tartván: 
el ne had magadat, mikor ifzonyú háborúkat tá- 
mafzt, fe el ne bízzad, mikor kedvez. A’gonofz 
fzerentsében reménységgel vigafztallyad ügyedet, és 
a’ jóban, kotzkái forduláfi juflának, efzedben.

A’ mely katona-Tifzt derekas győzedelmek u- 
tán el bizakodik, vefzedelmeket kintfez magára , ’s 
népére. Ez rontya vala meg Tornacum tájékán N. 
N. Generális Uramat. Az járván fejét: miilyen ’s 
mitfoda Viótoria lett légyen a’ minapi ? mint megy 
híre fzéles e' világon! miképpen rémül és retteg 
már tule a’ Frantzia Had .1 Azonban nem reménylet 
hire érkezvén, hogy dupla erővel, rettenetes kéízu- 
lettel már rajta vagyon az ellenség: leg-elsóben 
efzét, az után a’ helységet, ultimb az egéíz népét 
rutul vefzté. Senki fém állapodhatot volna meg , 
nem válafzthatot volna gonofzfzab’ helyt magá
nak a’ hartzra mint eő, adde: hogy nem volt igaz 
tábori rendbe a’ ferege. A’jobbik fzárnya nemhoz- 
hatot fegétséget a’ balnak, fe a’ lovas a’ gyalogságnak. 
Az értelmefek oly gyanúba valának felőle, mintha 
tzimborát kötőt volna az ellenséggel, és tfak fe
jedelme ellen vagdaUozna.

A*
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A1 mint azért a’ maga el-bizáfa a’ hadi-Tifztnek, 
tábori-nagy-vétek: úgy ellenében el-dobbanni ízivé
ben ■> meg lankadni ’s ijedelmeskedni; mikor vakot 
mutat ’s rofzfzul fzolgál a’ fzerentfe, förtelmes kár
tékony alávalóság. Ha ma gonofzt fzúlt fejedre 
a’ Eatum-, tfak ép elmével, légy, és okos ferénység- 
gel emberkedgyél, meg Iád, utób’ mint jár ked
vedre. Ama’ vitéz Hertzeg Wejrnár, keferves egy 
tfapáft véve fel a’ Tsáfzár népétül: mindazonáltal 
jól lehet nagy nehezen, öfzve fzedé meg-futamlott 
féregét, uj -rendben helyheztetvén, azon éjjel meg 
nyugafztalá. Más nap ki nyilatkoztatván el-tekéllet 
fzándékát a’ katonáknak, hogy a’ tegnapi motskot 
az ellenség vérével akarja ki mofni; Reá bátori- 
tá minyájokat, az ellenségre úté ki-mondhatatlaii 
bátorsággal, ki véré a’ mezőbúi > Brifacumot meg 
vévé nagy ditsőségeífen. Úgy hogy a’ tegnapi rofz 
hírrel az utóbbi •viEtoria azon poftán futót, és bé 
töltötte az egéfz Európát tfuda álmélkodófsal;mert 
a’ vertt meg verte a1 veretlent ’

Nem túrhetem dolgokat azoknak a5 Generáli
foknak, a’ kik mód nélkül vontattyák a’ Hadi ope- 
ratiókat, nem lévén más okok a’ kevélységnél, és 
nyerekedésnél. Meg lehet hogy eő kegyelmek meg
lehetős katonák legyenek, de valóban nem jó ke*  

reí&
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refztyének , mikor ok-nélkul fárafztyák az Embe
reket 5 yefztegetik pénzét a’ Királynak, keverik vagy 
irigylik az orfzágos tfendes békefséget; hogy továb 
maradháflbn kezekben a’ ro^w/zW^-páltza.

Nem törődnek véle, akár mint ufzfzanak vér
ben a’ tartományok, és hamuvá égjenek a’ roppant 
várótok. Tsak magok kevéllyen léptzelheífenek, 
parantfolhaífanak, imádtaífanak a1 korul fereglő Tifz- 
tektiil. Bátor éhei hallyon meg kőrőskőrúl a’pór 
Rend, koplallyanak a’ kaftéllyos meg fzorult Urak, 
tfak az eő torkos, kényes aíztalok légyen meg; a’ 
többi mind femmi. Mind addig kel tartani a’ Con- 
tributionak > a’ mig egy réfzrűlTujja üres tenyerét 
a-1 Paefan, más réfzrul már tőb"*  nem fér a’ Generá
lis Uram Erfzényébe; fe az arany fe ezúft edényből 
pahárnak izékére. Es a9 tőb’ efféle kényefségnek, vagy 
kevélységnek efzkőzeibúl ugyan tfak helyre verte 
magát. Ez az Iftentelen kereskedés > hozzá férhet 
ugyan a1 moftani ravafz Politicához, de nem az 
Evangéliumhoz.

Mondgyák Ttyr^-Marfchal felől, hogy fzakafz- 
tott illyen terméfzettel birt, sőt hogy mint bizonyos 
Barbélyok, foha fém kötötte légyen-bé, vágott erét 
egéfzen a1 nyavalyásnak, a" mig ki nem izopta min
den pénzét erfzényébűl. De utollyára minek után-

B b na
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na fok kerefztyén vért ontott volna, egy kis üt
közetben okadá a’ magáét. Hidd el Neander, di- 
tsöségesb’, és tób*  bőtsúletet vall Generális Uram, 
mikor Orfzága hafznával, kevés vér-ontáífal elő tud- 
dgya fzerezni a’ kellemo békefséget; hogy-fetn ha 
tőbre igyekezvén vér-patakokat folytat, hólt-teft 
halmokat rak, és neveli a*  háborúságot. Azt-is 
fatünk £ Commendans Tifztben, mikor fe maga igen 
nagyra nem tartya magát, máfoktul fém imádtat- 
tya, hanem katona módon a’ kevéfsel meg elége
dik. Nem ditsóség-vadáfzój nem vér fzopó, nem 
katona eméfztö , hanem a’ mint ki tudta tfalni 
honyábul, ugy vígan és nyerteífen haza tudgya 
vezetni nyáját, édes kedves emlékezetet hagyván 
maga tábori jó-vifelésérul.

E’ volna jn Compendio Hivatallya, és köteles
sége a’ hadi fő-Embernek. Kívántán kívánnám! hogy 
némely punélumira jobbatskán vigyáznának; mert tfak 
el-hifzem, vitézzebben vagdalkoznának, és job’ lelki- 
ismérettel halnának meg. Mint nem fzánom azon 
fzerelmes hazánknak fiait, a1 kik mint a' bátorOrofz- 
lányok, lég vigabbak a’ tábori villámláfok és hábo
rúk között. Ugy ütnek az ellenségre, ugy viaskod
nak mint bainakok, de végtére ugy halnak meg 
mint a’ Beftiák, a’ kik a’ mint életekre nem, ugy

údves 
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udvefségekre fém vifelnek gondot. Kedves Ne- 
anderem, ám akár mint sáfarkodgyál életeddel és 
e’ világgal, de kérlek tarts fzámat a1 máíikára, 
ne vesd kéfzakartva a’ pokolba, mikor rajtad áll, 
hogy menyben a1 tőb’ ditsőúlt Vitézekkel viga- 
dozhafs.

Neander. Kőfzönőm jó Atyám értem tett fá
radságodat, bár Leander, és más fok ezernek le
hetet volna réfze benne!

Eufebius. N mi Leandert illeti , fuketnek 
mesét mondanánk , és fzeretfenyre vefetegetnénk 
a’ fzaput. Ez a’ nyalka katona, Hobejiushoz * 
tanult, és azok tfordájával jár, a' kik a’ táborba prt- 
ter legem Q,fCAQ^-icam más tőrtényt nem botsam
nak. Minden kevés efzeket tfak arra kőfzőrúlik, 
hogy e1 világban győnyőrkedheífenek; a1 máfikkal 
egy tfeppet fém gondolván. Addig töltik hafokat, 
a’ mig nem úrul a’ tarfoly. Addig ifznak a’ mig 
egymáft láttyák. Eízeket a’ borban , fiizetéfeket 
kotzkán, kártyán vefztik- Eleteknek felét tobzó- 
dáífal, más felét fzitkozódálfal. A1 mig egyfzer, 
a’ nem gondoltam-vólna napján, golyóbis, vagy 
kard-vég, utat nyit telkeknek más Világra, jine pra- 
paratione ! B b 2 Ne-

*) Hobefius azt tanította, bogy az Evangélium fenkit-fem 
kötelez; mig be nem vétetik
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Neander. fladgyunk tehát békét Leandernek, 

a’ ki kergeti inkáb’ mintfem bé fogadgya a1 Tá
borban az Iftenes erkóltset. Pattantyúkat fzegez 
ellene, hogy ne kőzelitheífen. Katzagja, gyűlöli , 
üldözi azokat, a’ kik vagy hozzá réfzelkednek , 
vagy pártyát fogják. Azt tartya Leander a1 Tő- 
rök-jántsárokkal, hogy fzinte elég az üdvözülésre: 
pro Rege et Patria móri ; bátor Campi Scanda- 

lum, tábor-botránkoztató légyen életéhez képeit.

Máso-
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II. K ó Z-B E SZ É D.

Eufebius oktattya Neandert 3 Leanderrel egye
temben az> Udvari embernek kQtelefségérvil.

OSzve- úle már Eufebius Neanderrel, és kez
di vala. Azomban Leander a' Vitéz nagy- 
hirtelen bé-köfzőne. Kihez képeit, hegy

iéiben ne maradna a’ meg-igért oktatás, és a’ jó 
Vendégnek-is réfze lenne a"1 befzédben , úgy egy- 
gyezének-meg mind a1 hárman; hogy Neander moft 
egyfzer tfak halgatáífal tanúina, Eufebius befzélget- 
ne, Az elől-kerúlő feleleteket peniglen a’ Katona 
vendég magára vállalná; kiért miért az öreg Ur íze
mébe nézvén Leandernek, igyeneífen reá-ment á*  
Letzkével.

Az Udvari Hivatal £ úgy mond } és Élet ellen 
vitéz Urfí! már régtúl fogva fok ezer Panafa>3 Saty- 
ra, és mardoza)Iráfok támadtanak-ki; mellette penig
len meg más annyi Panegyris3 vagy-is felséges ditsére- 
tek. Az elsők : képes rágalmazáífal gyalázzák _> Az 
utólfók: hízelkedő magafztaláífal egekig emelgetik.

Bb 3 A’kik
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A’ kik gyűlölik az Udvar dolgát; az Oceanum- 

tengerhez hafonlittyák; melyben a’ nyughatatlan 
habok, és háborúk, ide amoda rengetik az embere
ket ) a’ hol Scylla és Charybdis örvények, és más 
egyéb fzörnyú vefzedelmek, törött gálya darabo
kat forgatnak. Máfok azt mondgyák: hogy az Au- 
lica w/4/mind azon tekintetes rabi Ínség, hol-ott 
a’ világnak Naggyai: békót; vafat hurtzolnak , és 
a’ merre járnak kelnek, lántzokat tfergetnek Vi- 
tattyák meg máfok: Hogy az Udvar fok gonofznak 
mű-helye, és tengeri mindenféle nyomorúságnak kár
pitos fényes Palotája: mellybe ha fzerentsére bé-fzo- 
rul-ís valami jó; tsuffal fogattatik-bé, és pirongatás- 
fal kergettetik-ki.

A’ kik pedig fzeretik: Válogatott feftékekkel 
írják, ezernyi ezer fzépet ’s jót hirdetnek az Udvar
iul , a’ leg-tetfzóbb ’s kedvefleb’ fzinben adgyák 
élőnkben tíinnyát. Hogy tudni-illik mind azon 
Felség, Méltóság, és gyönyörűséges gyönyörűség 
légyen. Hogy (mint a’Romai régi köz-Biroda- 
lom) tfak érdem-jutalombul és tekintetes pompábul 
áílyon. Az ő fővebb tagjai Hertzegek, és a’ leg
alább valók-is ugyan tfak nagy Urak. Az Ege egés- 
séges; fe mérges pókot, fe más ártalmas férgeket 
nem ízenved, mint az Irlandiai Tartományok. Sem*

. mi 
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mi ollyas nem meri magát tüntetni benne, a’ mit 

meg-utálhatna a’ ízem, vagy-is a1 mitúl sérúdhet*  
ne a’ fülnek kényefs ege. Meg vagyon hagyva a’ 
Kapus-fzernek; hogy a1 gonofz fzerentsét, a’ ron
gyos fzegénységet, a1 kefergő ügyet bé-ne botsáífa. 
Tfak távul láttyák azért az Udvarnokok e’ világ
nak nyomorékit.

Imigyen irkállyák ’s firkállyák le mind az elsők, 
mind az utolsók, egy ’s más fzinben {abjlratle ) 
mindazonáltal az Udvar dolgát. Ha amazoknak 
hifzunk; Pokol az Udvar, ha ezeknek; Paraditfom! 
En, réfzemrúl meg-kővetvén mind a’ két félt, azt 
méréfzelem mondani: hogy eggyik fém úti a’ tár
gyat : mert fe nem olly fzép, fe nem olly rut, fe 
nem olly jó , fe nem olly gonofz ; fe nem olly 
ártalmas, fe nem olly ártatlan az Udvar; a’ mint 
ábrázollyák. Hanem őtet a’ fzép ’s gonofz; jó ’s 
rút, keverve ’s kőzősleg bírják : tanít egy réfzrúl 
minden képes tifztefségre, más felől hogy a’ nem 
jóra-is ne ingerlene ; azt fém felejti-el. Magoflán 
fél-emel, és a’tornyok tetejére ültet fokakat;más- 
fokakatméllyen ejt, és alatt hordoz.

Meg-vagyon Az udvarban ( próbával tudgyuk ) 
mind az orom mind az úrőm; fzomfzédos a’ dicső
ség nála a’ gyalázattal; azon egy Thronus árnyéka 

alatt 
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alatt lakik a’ reménység a’ kétségbe eféífel. In Sum
ma: olly Paraditfóm az Udvar , a’ melly nem tfak 
a’ fzeléd Nárciflufl, hanem a’tfipö tsalánt-is, nem 
tfak orvos füveket, hanem étető mérget-is, nem 
tfak az Életnek , hanem a1 halálnak fáját-is meg
tenni. Efzén kel azért lenni az Udvari Embernek, 
okoífan válogatni egyben másban 3 halkán és vigyáz
va járni, hogy a1 bátorság vakmerő ollyan-mire él
né ragadgya ■> és a1 félénkségnek kéfedelmei} hátra 
ne marafzfzák fzerentséjétúl. Leánder ! minthogy 
moftanság véled vagyon közöm: nem kétlem,hogy 
ennek az Uj-Világnak 7«4/^-képit tennen magad if- 
mérjed, ’s utaidat iránta elégséges-képpen el-intcz- 
ted légyen. Bé-léptél, és pedig per templum ho- 
noris, tudgyuk minnyájan; moft tfak arrul intünk: 
hogy méghofzfzu a’ darab! lejtős , és vefzedelmes 
tfapás a’ többi !

Leander. Nem félek: hála Iftennek, az Aca- 
demiákban nevelhettem , az Iskolákbul tudok vala- 
mitskét, a’ könyvet ’s a’ kardot, a’ kártyát a’ he
gedűt egyaránt forgatom. Correllius tanított ELant-r 
ra^ks Syphax a’Kóta-bölükre. Ofztán: Nemes-ember 
gyermeke vagyok! deliségémrúl más tégyen Ítéletet. 
A’ kiben ezek meg-vannak, úgy tetfzik, bé-illíkaz 
Udvarba, és hátra nem maradhat fzerentséjében.
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Eufebius. Déli világofság előttem ; hogy u- 
gyan tfak fel-kéfzúltél Hivatalodhoz; és ha pállyá- 
dat nyertefen nem futod, tfak az irigy fzerentsére 
foghatod. Mert az egy ollyan Urffi, a’ melly imi
gyen ál-elő az Udvarban > a’ kinek fejében a1 bölts 
Minerva, Homlokán a’ tzimeres Nemefség, olda
lán a1 győzhetetlen fegyver , ujjain ’s gyenge tor
kán mufika ezer mefterség, a’ kibúi mindenünnen 
ki-néz az Udvari vagy hartzoló, vagy oltalom 
efzkőz, és mind ezeken feliül a’ magát ajánló tet- 
fzetes deliség; Palotás kudartzot nem válhat. Mint
hogy Armálifsának, minden nagy és apró Udvari
falat, térdet ’s fejet fog hajtani, eő maga; kardjá
val , ha ki lába alatt akadoz, utat nyithat, bil
legető ujj ával , és hangos gégéjével pediglen , bá
tor gyémánt ’s atzél-kemény fzive vólna-is a’ Feje
delemnek , magához édeíitheti.

De még-is azt tanátslom, hogy jobb alkalma- 
,tofságra, más efzkőzre tegyünk fzertyha az Ud
var tengerében fzerentsés fzélleí kívánunk evezni, 
és jó parton ki-kőtni meg erefztett bárkánkat. Az 
Armalis levél nem biztos kéfzúlet hozzá: ki fok 
Nemes Úri Embereket láttunk, a*  kik mint a’ Bib
liában , ama’ tfonka-nyomorék, hét egéfz efzten- 
deig untig ’s eleget lelték és várták , hogy indulna

C c a’ víz,
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a’ viz> de nem jártak kűlómben nálánál; mert hol 
egy, hol más, elejbek lépvén; mind tfak hátra-ma- 
radás vala dolgok, a? míg el-végre ki-urűlvén erfzé- 
nyek a’ pénzbúi, teli telvén fzivek keferúséggel, 
ott kellett hadni az Udvart, és más úttal móddal 
kapni a’ fzerentfe úftőkébe.

Tovább meg engedem, hogy jól markolod ’s 
Jol-is forgatod a" kardot, mindazonáltal ehez fe tá- 
maízkodgyál. Mert jóllehet az éles, hegyes-tőrnek, 
mikor jó kézben vágyón, a’ táborban gondgya ’s 
hafzna légyen elég ; de az Udvarban a’ rosdánál 
más egyéb ellensége nintfen. Mi-nem fzúrva, vag
dalva, és kopja Őkleléfekkel mégyen moftan méltó
ságra a*  Palotás Szin-nép , mint régenten a’ bujdosó 
Spanyol Vitézek. Az efféle handsár forgató, ér- 
vágó, és bél-bontó méfzárlóknak már nagyobb hí
re vagyon a’ Kortsmákon a’ Bor-bajnakok közt, 
mintfem az udvarban; hol-itt ki-ki félti kényes bo
rit ; és a’ meddig lehet, addig kerefi nyújtani éle
te fonalát. Tudgyák az Udvarban, hogy kevefeb’ 
gondot ád akkoron a’ kard, mikor békével nyug- 
fzik hüvelyében, fem-hogy mikor hafokban akad!

A’ Muíikárul fzólván : tudgyuk hogy az Udvar- 
fiatalinak A, B } C-je, Könyörgő könyve, dellyefti 
’s efti gyönyörűsége. Sőt a’ Koronás Fejedelem- 

is 



SZERZÉS. lo?

is hol bújában, hol örömében melléje úl, vagy 
gondgyát oízlatni, vagy vig kedvét nevelni. Bez
zeg ha reád maradott volna ama" hajdanyi híres 
Timotheusnak tudománnyá, a" ki Macedóniában , 
Sándoron a1 Nagyon meg mutatá; mire meheífen 
erejével a’ mufika-ü&i; mikor ezen haragos és vi
téz Fejedelemmel úgy játfzadozott, valamint fzinte 
maga lantjával: haragrul fzeléd tfendefségre, bofz- 
fzúrúl kegyefségre; fetét és meg-fzorult aggodalmi- 
búl, ki-nyilt vidámságra, bubúl mofolygó örömre; 
hol pedig reftelkedö othonoskodáfirúl, ki-vágyó tá
bori tüzes indulatokra bírván fzive járáíit. Azon- 
képpen te-is Leander! pengő húrral, fzép ének fzó
val, talán talántán N.N. eő Felsége fzivéhez férvén, 
fzerentsét faraghatnál magadnak. Ha ezt nem; leg
alább gyántás torkoddal , billegető ujjaiddal, vala- 
melly zfri/^-violának kedvét találhatnád, a" melly 
időtskével az után, igaz tifztefséges fzerelmében hoz
zád , jobb-kezét az Oltár előtt Házaíságra , a’ 
balt-is kintsével egyetemben Uri nemzetségednek, 
támogatására oda nyújtaná. Tfak az hogy jó Ba
rátom ! a’ hamuvá lett Tzwá/Z^/Ví/hólt teltével egye
temben, titkának kultsát mélyen a’ föld gyomrába 
temettette! Eő utánna: ritka példát látott a’ Világ, 
hogy ennyire mehetett volna, az oigona , virgjina s

C C 2 fa
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pp ’s hegedű., kobz és /^-kereskedés. Bizváft 
azért félre tévén ezeket: amoda-máshová nyújtóz
zál ; hogy efzkőzeit lelheífed elő-menetelednek.

Leander. Uram! ha már ezekrúl erőn erővel 
le verted efzemet; mutafs ollyas másra, a’ minek 
jobb hafznát veheífem.

Eufebius. Tégy fzert az Alázatofságra, a1 7m- 
redelmefségre; fzerezz bennek valami hét efztendő- 
re valót, el-ne felejtfd azonban a’ kellemő Bátor
ságot.

Leander. Ezt ugy tetfzik Mö/4-nevetéífel kel
lett volna mondani; mert tellyes tréfa ! mitfodát 
Alázatofságra ? inkább ősöm őreg-Attyának ó-módi 
gallérját vetném nyakamba, ’s úgy mennék az Ud
varba , fém hogy illy tfúf-kéfzűlettel. A1 bátor
ság igen-is, hogy oda illik. Az alatfon alázatos
ságot , és a’ magában őfzve-súgorodó túredelmes- 
séget , Uram ne últefd a1 Leander fzivébe , ha 
gyűmőltfét várod.

Eufebius. Efzemben fém vala a’ tréfa; hanem 
érett tanáttfal javafolám mind a1 kettőt. Sőtt azt 
tóidom hozzá, hogy tetézett mértékkel fzerezz 
eggyikbúl-is máíikbúl-is. Arra kel tartanod: hogy 
fel-érjed Szent Pált alázat ofs ággá f és Jóbot twrefsel, 
ha fzereted, és kivánod fzerentsédet. Más kúlőm- 
ben hét efztendeig kerülvén' ’s járván az Udvart , 

tfak
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tfak azon egy helyben találod magadat; a5 mely
ben annak előtte !

Leander. Kő vetem jó Uramat! Milord N.N. 
Excellentziája jó magoflan fen vagyon, ditsőséges 
Tifztet vifel: és pedig foha nem hallottam hírét alá- 
zatofságának; sőt azt hirdetik felőle; hogy bé-ől- 
tőzőtt légyen minden ki-gondolható kevélységben. 
Nem tudgya hová rakni lábait, és merre fordí
tani fzemeit fel-tartó fzivében. Jó akaróival nints 
már több közi, előbbi fzives barátiról meg-felejt- 
kezett, és mintha eő-is derekaflán merített volna 
a’ Z,^<?-vizébúl; Famíliáját, alatfon nemű eleit, 
tfak aliglan emlitti. Mihelyt egy garáditsal fellyeb’ 
lépik a’ bőtsúletben, azonnal el-hiteti magával , 
hogy foha fém lett légyen alsóbb fokon.

A’ mi pedig a1 Patientiát illeti ; tengeren túl 
azt hallám: hogy tfak a’ barátok tántza. N. N. 
Uram : kis muftár-mag vala, nefzfze; melly temér
dek fa lón belőle? fzéllel-terjefzti ágait! Fényes ma
ga; de fzőrnyú árnyékot tart máfoknak. Ez Úri 
fzemélyt olly kényes túrhetetlenséggel mondgyák 
lenni, hogy máfsát nehéz fél-tálálni még a’ Sybari- 
ták kőzőtt-is. A’ Patientia nála oly idegenség : 
mint a’ Nagy Mogol^ vagy Abyjjinában Pap Jani 
dolga. Minapiban : egy fzomjú legyetske meg-ta-

C c 3 lálta
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lálta tíipni homlokán, annyi fertelmes fzitkot ’s át
kot mondott reá, hogy... Mérgében tfak nem 
fel-útötte a" nyavalya. Es el-végre azon induia 
meg ; hogy a" nyomorúlt legyetskét nem lehete 
egyizer ’s mind karóban-is vonni; kerékre-is törni! 
Semmivel fém fzelédebb fe nem tűrhetöbb Roko- 
nyival , és a1 házi-tfeléddel. Tegnap tizet tfapatot 
eggyik fzolgáján, mert azt találá mondánk hogy ott-, 
hon vagyon, és még annyit a-1 máíikon, a1 ki azt 
mondá : hogy nintfen. In Summaa’ nagy tur- 
hetetlenség miatt, maga magával-is eleget vefzeke- 
dik, mikor: hol nem tetjzik^ a’ mi meg tetízétt3 
hol meg-tetfzik 3 a’ mi nem tetfzet. Kényes kedve 
változásában , fe nem tud tellyeífen meg nyúgod- 
ni, fe nem válafztani. Ez a’ zűrzavar pedig, nem 
titkon járja fzivét; hanem ki-tőrik rajta, és fok 
fzemeket vér. Hogy megint a’ befzédre térjünk: 
illy képes fzép magavifeléífel , mefzfze ei-tudta 
haliadni kufzkődó tárfait, fzáz között első volt 
a’ pállyán, magoífan rakta féfzkét, femmit fém tart
ván az Irigységnek törekedésével; vigan bátran 
uralkodik!

1?; Eufebius, A’ mint az eggyetlen-egy Elrúgd 
nem hozza-meg a’ Tavafzt, úgy az eggyetlen-egy 

példa 3 nem biztos vezére ízerentsénknek. Fele
feni 
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íetn okofság, az efféle ritkaságos történetekre tá- 
maízkodni. Eggyet mutatál Vitéz Urffi, a’kijótf*  
kán jára, mi Neanderrel ezereket: a’ kik rajta 
vefztettek. Az efféle Hágónak meg-félel a’ Lejtő
je. Se vétekre azért, fe tfudára ne véld, mikor 
a1 tár éjjel és alázatos le-tartáíTál kínállak , mert ez 
az orfzág uttya az Udvari elő-menetelnek.

Leander. Még fém fér efzemben, hogy nélkú- 
lek fzükőlkődgyem jővendóbéli fzerentfémre nézve.

Eufebius. Még-fem? ide-felé tartfunk tehát a’ 
figyelmezéífel: Igaz-e vagy nem? hogy a’ki elő 
akar menni az Udvarban; annak el-kerúlhetetlen ut
tya a1 félre-lépés, hol emez hol amaz udvari tifzt- 
hez; kivált azokhoz , a1 kik fen-is ülnek, kedvé- 
ben-is vannak a" Fejedelemnek. Hol-ítt, tudgy^ 
a1 ki tudgya a’ Paloták-dQ\%& ; mennyi alázatos 
Udvarlás, fej-’s térd-hajtás, ebéd 's álom-fzakafztás , 
talpon-állás, hofzfzadalmas túredelmefség kívánta
tik. Jó-korán kel kelned; hogy emez vagy amaz 
nyofzolájábul ki-támadó-Napnak első légy üdvöz
lésében : fel - tőrlőtt homlokkal , poros hajjal, 
mosdott artzával, költséges gálá-oltözettel, fran- 
tzia-Cerimoniákkal. A’ mellet kételen vagy véle; 
hogy házul-'s ferjiaifnódon. imádandgyad ezt a1

tun- 
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túndoklö-Plánétát, kedves temjénezéífel , az az 
minden képes ditsérettel, fok-féle hizelkedéífel...

A’ tábori dolgokban Nagy-Sándor mellé, ma- 
ga-vifelésére nézve G^rr-elejbe kel ültetned, Poli- 
ticájárul úgy kel hangoskodnod, mintha eő tőle 
tanulnák mind a’ tőrvényt , mind a’ példát, még 
a’4eg-forgottab’ Státijlákás>.. Hit ’s petsét le-tétel- 
lel ahoz kel esküdnöd, a’ mit eő vagy titkon vé
gez, vagy nyilván ki-mond.. Hajlandósági után 
hajtanod, fennyen oltalmaznod vétkeit, fzáz torok
kal , fzáz nyelvel hirdetned virtuíit. Minden úttal 
’s móddal kedvét kel keresned dob’, hogy utók*  
fzolgája lehes, fokát pirulnod és fzenvedned körü
lötte , hogy creaturája mondattafíal. Sőtt aláza
tos fzép kéréfekkel meg kerefned a’ bé-járó Ina- 
fokát , pénzel terhelned a’ fzolga-rendet, a’ fe ere
tár luft nagy fel-biztatáfokkal magadhoz tfatlanod, 
nem egyfzer fe nem kétfzer tőle vifzfza pironkod
nod , a’ mig egy-fzempillantásni audientiára férhefs!

Egy bizonyos Udvarban dolga lévén egy nagy 
Személynek; hintóba ule, egyetemben oda-félé in- 
dulánk; le fzállottunk, a’ Palotának mentünk; nem 
lén fzerentsénk a’ Gazda meg udvarlásában ; mert 
az ablakán ki-fútyölő-Bafa nem vala otthon. Egy 
tfak minap himlőzőtt fiatal-Jró - Deák jőddőgele

élőnk- 
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élőnkbe finnyal, bufzkeséggel oly naggyal, mint
ha nem képében, hanem inoriginali, eő lett volna a1 

fouverain-Xfcfo az Udvarnak. A’ méltóságos tár
som , méllyen meg hajlott előtte, érdemén feliül 
nagy emberséggel tifztelte , egy egéfz Saláét sü
tött ki a1 Complimen-ővá kedve találására: elől-já- 
róban a1 Votre trés Umble volt, utánna a’ trés obe- 
iffant, melegen reá nagy fő ’s térd-hajtáfsal a’ <votre 
'valet / Eme’ tegnapi-gomba pedig, a’ ruice-cvice-fe- 
cretarius el-végre ugyan-tfak eggyet nyikkana, ’s azt 
mohdá: Le fi gondunk reá: ezt az Ígéretet alkal
mas pénzel füzeté meg a’ Milord, és ollyat hajlót 
utánna, hogy azt gondolám, mindgyárt ki élik a’ 
Cordon bleu a1 nyakábul.

Vifzfza jő vet, minthogy volt fzabad ízóllanom 
néki, azt mondám tárfomnak: Méltóságos Uram! 
ebben az orfzágban úgy tetfzik , hogy raritas az 
Audientia; jó ára vagyon az Ígéreteknek , és a’ 
mi tob’ : már a’ Cancellifták vették árendában. 
Az Urban azt tíüdálom, hogy bőtsúletit az inte- 
r^-után-jártattya! fzégyent téfzen a’ Nemes-Ren
den , és egyetemben maga tekéntetes fzeméllyén... 
A’ mi engem illet, nem venném oly drágán a’ fa-

D d ruort'i
*) Hol nyakon, hol eggyik váltul dLólmáfik dal felé 

figfi pántlika -3 Királyok, Hercegek} és fi Urak vifelik3 
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<vort, nem eíhém egy hitván fzolga lába alá , hogy 
egy fokkal fellyeb’-való tifztre-léphetnék... A’ 
Milord-is az után gyalázni kezdé búfzkeségét aman
nak a" féregnek, előttem pedig azzal mentegeié 
magát, hogy ebben az udvarban már fzokás az ef
féle ! és hogy a5 nagy interejfe találta moft egyfzer 
ily méllyen hordozni.. Ez a1 Casus juttatá efzem- 
ben, sl mit Szent Cyprianus monda Donátusnak: 
amaz udvari-Ember ládde mint ’s hogy fénlik a’ 
gránát és skárlát köntösben, tíipőjén vifeli kezét, 
reá tartya magát: ha tudnád mely fok gyalázatos 
maga meg-alázásában,artzája pirulásában tölt légyen! 
Hányfzor nem járta kúfzőbét, még az alsó-fzolga- 
rendnek-is , mennyit kőnyorgőt, mennyit fzemte- 
lenkedet a1 palotán ’s utfzán, a’ fö fzeméllyek ko
rul; fzánakoznál tudom fziveífen rajta, nemhogy 
irigylenéd fzerentséjét!

In Summa: Leander el-hitesd magaddal, hogy 
a’bőtsúletes tifzt, ne mindenkor oly fide comiffum, £ 
melyhez tfak az érdem juttaífon. Sok kellemetes, 
alkalmatos,bőtsúletes fő-Ember, Udvari hivatal, és 
tifzt nélkül ment ki a1 Világbul tfak azért , mert 
nem akart aláb’ lépni gyalázatos fzemtelenséggel; 
bátor melegen utánna, Milord lehetet vólna-is Ang
liában , vagy egy de Pariba! > Frantzia qrfzágban...

Nem
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Nem fzinte mefzfze vagyunk az igaziul, mikor azt 
mondgyuk : Aulici: gém íernjUuti nata. Valamint 
Tiberius Tsáfzár idejében a’ Romaijak... Jól-lehet 

' -'nyen , ’s mérgeífen védelmezik méltóságokat, 
már meg vagyon; de ki-nagy alázatos máfz- 

káiuual férnek hozzá! bátor kevéllyen hordozzák 
nyakokat akkor, mikor már meg-épúlt az eó Babylon 
tornyok; de valóban nagy alatfonság dolgok, mikor 
efzkőzeit el rendelik.

Hogy nem tfak az alázatofság, hanem aJ páti- 
entia, és igazán-való hofzfzadalmas túres-is fzúksé- 
ges légyen, mikor egy valaki elő-menetelét kereíi 
az Udvarban, pluvibus meg mutatnám , de nem 
kívántatik; mert Orfzág ’s Világ tudós benne. Es- 
hetet értéfedre; mit mondot légyen egy öreg Fran- 
tzia egy iffiúnak, a’ ki azt kivánnya vala tudni, 
mint kőllefsék magát vifelni Verfailesben*')  A1 min
den-napi bofzfzuságokat úgy mond: fogadd békes- 
séges túréífel, és a’ gyalázatot köfzőnettel. Gyakor
lott légy Leander ebben a’ letzkében, ha itt vagy 
amott fen akarfz ülni. Nem mindenkor, fe nem min
den Udvarban folynak érdem ’s törvény fzerint a’ 
dolgok, hanem hol per cafum^ történet képen,

Dd 2 hol
*) Mulató helye a' Eranvüa. királynak nem mejfae Paris- 

Károsáéul'

111. 
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hol per parfialitatem hajlandó réfzelkedéiTel. Érde
mes Személyeket fogfz látni a-1 fuftös konyhák tűz
helyei mellet, rongyba’zirba, holott oftoba parafz- 
tok igyengetik az Anticamera dolgát. Tapafztal- 
ni fogod, hogy az éret-efzu, kőfzőrult-elméjú Ne
mes Emkereket, bolondoknak nevezik , és a’ kevés 
efzú Milordokat híják a’ tanátsban. Hogy néme
lyeket , ki forgatnak tifztekbúl, mert hogy értik 
a’ törvényt, és fzeretik az igazságot; és máfokat 
ültetnek helyekben, mert vagy gyilkofok, vagy 
árulok.

El-végre némellyek elsö-bé-lépéfekkel az udvarba, 
akadnak fzerentsére, máfok a1 hofzfzú várakozás
sal mind-tfak boldogtalanabbak. Fiam édes fiam ! 
mind ezekhez ugyan tfak patientia kívántatik, és 
pedig nagy... A1 kiben azért még meg vagyon 
a’ kivep^-fenjib'ile , a1 ki még nem atzélos kivul 
belül, turéflel tűrésre nem keményedet; nem ud
varba való: fok keferu pilulát fog rágni, és jöven
dőben kevefet ditfekedni Udvari elő-rugafzkodáfirul! 
Végzem ugy, mint kezdérn: Leander a'moftani fen- 
forgó fzándékidra nézve, bizváft tégy fzert a’ mély 
alázatofságra, és hofzfzadalmas tűrésre.

Leander. Minthogy oly fziikséges ez a5 két 
virtus talán hem-ártana eggyet fordulni tengeren-túl, 

/ es 
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és Flandriában táli~quártéljra bé fzállani a’ Capuc- 
o'íwr-Uraimékhoz. Gondolnám, hogy az eme tíipő 
köntös, és vékony tartás, eggyikre máíikra-is reá 
fzoktatná^ "’s oktatná kényefségemet.

Eufebius. Ekne hagy bennünket, nem fzuk- 
ség tengeren-tul fáradni. Reá tanittanak az antica- 
merák, maga az Udvar ád letzkét az alázatofság- 
rul, eö maga mutat példát, "’s nyújt alkalmatofsá- 
got annyira-valót a’ tűrésre , hogy Szent, sőtt Már
tyr lehetfz mellette; ha nem-ugy vifeled a’ kemény 
kint, mint a’ kárhozott lelkek : kétségbe - eséfsel, 
átokkal, fzitokkal, bofzú- álláíTal, rágalmazáífal; 
a’ mely gonofz meg vagyon némellyekben, és azért 
ezen a1 világon a’ királyok Udvariban tfak a^Ve- 
fzett-lator módgyára vifelik kerefzteket, más vilá
gon pedig, dolog ha a1 Dus-gazdagnak kén-kőves 
ágyában nem huvefednek érette.

Leander. Nem régtúl fogva koptatom az Ud
var kűfzőbét, fe tíinnyát, fe erkőltsét nem lehetet 
még annyira ki-kémlenem. Mindazonáltal nékem 
ugy tetfzik, hogy az Urak fzinte ugy kendőznek, 
mint a1 Dámák ; hogy a1 külsőség nem mutat egy
re rajtok, az eő fzivek belső járásával. Ugyan 
fzikrázik néha a’fitogatot vidámság fzemekbúl, ben 
peniglen epét mérget forralnak. Puha ágyakon ,

D d 3 gyen-
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gyenge pelyhéken láttyuk kényes tetteket, de ha 
bellyeb’ nézhetnénk, kínban ’s tíigán találnánk lel
keket. Nem-is lehet kúlÖmben: mikor meg-útkoz- 
nek bennek azon egy órában, a1 fok vifzfzálkodó 
gondolatok , fel “’s alá, jobra, balra igyekező kívánsá
gok^1 kétség’s reménység, a’ húség’s árulás, az in
terese ’s igazság , és a1 tőb1 udvari nyilak-kŐzt 
gratia difgratia Princlpis, fzép ’s haragos fzeme a’ 
Fejedelemnek. Mind ezeknek el-vifelésére: gondol
nám már magam-is, hogy elégtelen légyen az em
beri gyarlóság , ha vagy a1 te mondottad Patientia^ 
vagy más valami Virtus nem támogattya. Ha nem - 
fzánod azért fáradságodat, taníts különös képpen, 
mihez-is, mitul-is tartfak az Udvarban.

C I )

E
Ufebius. Ha mi pr^tenjiod vagyon, igazán ’s
kerefztyén mértékhez fzabván, úgy vidd az ud

var elejbe. Ki ne adgy jó lelkí-isméreteden; hogy 
bótsúletre, ’s nagyob1 tifztségre verhefd magadat. 
A1 menyorfzágot pénzért ne add zálogba. A1 ki, 
oda pottyantya ártatlanságát Udvari elö-menetelért, 
rofz kalmár; minthogy a’ drágát oltson, az óltsót 
drágán adgya, Tellyes bőtsúlettel mozdítsad elő

Palo-
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Palotás ügyedet, vagy más pórodét, és tifztán iga
zán folytasd. Embertelen, törvénytelen, hamis poe
ticákkal , ne tőrekedgyél alattomban, a1 pőrben fo
gott fél-ellen, fe ne terhellyed máfok előtt kifseb- 
s éggel, gyalázattal, rágalmazáífal, gonofz vádolás
sal; Mert ez a? procedendi modus, vauit hogy nem 
törvénytől, hanem tőrőktúl-tanúlt ; Iften ’s Világ 
előtt meg Ítélteti magát. Es jelét adgya, hogy a’ 
Jámbor többet fél más efzétúl, hogy fém a’ magáé
hoz bizakodgyék. Hogy nem érdemmel ’s juflal} 
hanem ravafzsággal, ’s xzigánysággal akarja maga ré- 
fzére nyomni a’ ferpenyőt. Nagy-Sándor gyalá
zatnak tartotta, hogy valami fortéllyal győzedelmes
kedne ellenségén. Világos délben vitte fegyverét 
ellene, és inkáb’ reá fzanta egy Birodalmát, hogy 
a’ Nap-fzeme láttára fzerentséltetődne, fém hogy 
a’ vak-fetétben más hufzat hatalma alá hóditana. 
In Summa: azt akará, hogy a’ fzem-kőzt bátorko- 
dó-Vitézség lenne a’ nyertefs, és nem a’ hát me- 
get kullogó Róka-fogás. Kéfz vólt mindenkor ’s 
mind addig engedni Dariusnak^ a’ mig érdeme érde
mit feliül nem múlna. Es igy eő benne Sándor
ban foha femmi alatfonság, fe álnokság nem látsza
tott, hanem igyenes Bajnaki-Vitézség ’s bátorság. 
Ezt a’ fzép példát méltó kővetni Leander! ollyas eíz- 

kő- 
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kőzőkkel igyekezzél előbségre, a1 mellyeket a’jám- 
bor-igazak-is javafolnak, ollyas okkal móddal for- 
gaffad a’fzerentfe kerekét, hogy tellyes bőtsúlettel, 
és jó lelki-ismérettel légyen meg.

(2)

K Dgy határt, ’s valami tartalékot, nagyra-vágyó 
kivánságidnak. Ha meg erefzted fékit, ma- 

goílán fog hordozni, és méllyen ejteni. Az igen 
fok vitorlyákkal, ki röppenő hajok el-merulnek. 
Nem mindennek adatot az ott gira : ki tób ’s ki 
kevefeb talentummal bir. Nem minden elme fe
lelhet meg minden hivatalnak. Sokakban a’ vak
merőség nagyob’ az okofságnál, és a' tehető erő 
kifleb a’ maga fel-biztatásánál. Ha már ily igye- 
netlen erővel, és gyenge kéfzulettel a’ magos Tifz- 
teken kezd járdogálni valamely A^o-Officialis; ki- |
gondolható, mennyi fzőrnyú botlás, mely ifzonyú 
sántikálás vifzi végben dolgát 1 mefíyi irigy-fzem ké
séri minden lépését, mennyi nyelvek nem támad
nak ellene ? ki érdemes kéfzségét, ki efzét ’s ér
telmét, ki iparkodó fzorgalmatofságát véfzi gyanú
ban , minnyájan keverik bőtsúletit. Ennek hírét 
le tévén a’ Városban a’ Fama, megint fel kapja, és ;

a’ Fe- 
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a’ Fejedelemnek fülébe hordgya, a' kiben az előbbi 
reménység a’ Gavallér felül ófzve vefzvén az utób
bi vagy tettében tapafztalt, vagy el-hitt gyarlósági
val ; oly képeket ir elméjében , oly eltekéllésekre 
bírja,hogy uránnak, a’Világ-tfapáíi módgyára; vagy 
eften efik a’ ditsőségnek fzekerérul , vagy úgy meg 
fenekük a’ feftet vitorlyákkal ki indult hajója, hogy 
előb-1 ne meheífen. In Summa: a’ kik igen heves
kedve igyekeznek az előbségre, úgy járnak, mint 
amazok, a’ kik kikeleti jeles napokon a-1 fel kéízűlt 
piatzon a’ le hámzott fugár-fakon nyereségért, bő- 
tsúletért, fok ízem előtt máfzkálnak; a’ mig eggyik 
kőzúlők a’ tetejére verekedik , addig fzáz-is le
hűl.

Tanátfosb az alsó fokrul kezdeni az elő mene
telt , és oly hivatal felé arányzani a1 fzándékkal, a’ 
melynek efzúnk ’s erőnk meg felelheífen. Nem 
okoífan tfelekefzik a’ ki 20-ig alig tud olvafni, és 
még-is S kints-őrzők fzám-adáfit yálallya magára. 
Véttene a1 ki tudatlan a’ /><?/z^-dolgában, és még-is 
fecretarián akarná tőzni fűzni fzerentséje-fzárnyait 
magos repűlléfekre... MilorcTSL N. Uram, ki eő 
kegyelme othonos Ember lévén, még eddig meg fém 
Ízlelte a’ külső Orfzágoknak fzokáíit, bár ne-íiet- 
ne a’ Fraatzia udvarban Ambaffada-követséggel.

E e Es
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Es N. N. Uram vefzedelmes üggyel vadáfzíza a’ Tör
vény fzékeknek méltóságit; mikor az ff-et fém tud- 
gya ki-magyarázni. Mint a1 kőntőft a1 tefthez, úgy 
a’ Tifztct az ahoz-való tehető erőhöz , és el-telő 
tudományhoz kel mérsékelni,

Vefs azért fzámat efzeddel, és ha meg nyug
tat a’ fzerentfe, téged illető tifztes hivatallal; légy 
embere , vifeld tellyes hivséggel és bőtsúletes fzor- 
galmatofsággal , inkább a' Fejedelemnek hafzna 
légyen előtted, fém hogy a’ proprium interejje... 
Ha Iften után közönséges javalláílál eleget fogfz 
tenni kőtelefségednek; várhatod-is fzép biztos re
ménységgel elő-meneteledet, uggyel-is jobbal után- 
na indulhatfz. Az irigység, és más egyéb rofzfzal- 
kodás nyilai ellen-is léfzen alkalmas paifod, kivált 
ha fzerentsédet mértékletes emberséggel, és udvari- 
sággal vezérled; fe kevélységet magadban , fe ke
ménységet nem mutatván azokhoz, a’ kiket hátra 
hattál, hanem inkáb’ a’ magostul kezet nyujtafz a’ 
magával nem biró fzomfzédodnak , és ott fen-is 
le tartaíz íziveddel., a1 könyörgő ’s behed bizakodó 
régi barátidnak, könyörülő kedveskedéfsel felelfz. 
E’ meg lévén: fzáz lélek mondgya áldását reád, 
és fzáz kéz fogja támogatni ügyedet. Ha kúlöm- 
ben tfelekefzel, hirtelen el-rándul tuled a’ fzeren- 

tfe
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tfe és fe Moyus Tamás *)  fe Boetius **}  érdemi 
vnzfza nem hozzák többé.

( 3 )

A5Közép méltóságú Tiíztségek legjobbak,mert 
lég bátorságosbak; killyeb’ emelnek a1 köz

rendnek porábul, meg fzerzik módgyával a’ tituluft 
és bŐtsúletet; nyújtanak annyira valót, hogy tifztes- 

fen és könnyen el-élhefs... Nékem úgy tecfzik, a'9 
ki illyetén állapottal vagyon , boldog Ember ! elég
séges képpen fénlik az eo maga rendin, helyén va
gyon botsúlete , tfendes békeiséggel tölti napjait 
ott hon, ott-kin háborutul nem fél, a*  nagy Du- 

fok aggodalmi nem faggafztyák fzivét, és a1 meg 
fogyatkozol ugytul-is femmi gondot nem vár.

Az roíz mi bennük Leander, hogy igen ural
kodik E Spiritts fublimis, minden bölcs tanáts 
ellen addig erőlködünk fellyebbezö igyekezetink- 
ben; a’ mig fzédeleg a’ fejünk, és fzörnyen vifzfza 
hányadunk. A’ katona, Generálivá; a-1 ki a1 ten
geri hájókázásban tfak lapáthoz termet , Admi- 
rállyá; a1 Prókátor ítélő mefterré, az alatfon Egy- 

E e 2 házi
* ) Anfia~Orfaágnak fő Cancellariuffa.
** J Más nevezetes nagy hirú és tudományéi Anglus Ur, 
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házi fzemély Pufpőkké; az Udvari Tifzt favorita 
akar lenni. Ügetve nyargalva fietúnk ad extrema, 
az az ki ki maga rendén a’ lég főveb fokra. Tud
ni illik két dolog háborgat bennünket: innen a’ ke
vélység, amonan a1 telhetetlenség, mely két PaJJio- 
nak foha eleget nem tehetünk , és még-is mind 
a’ kettőt nevellyúk bennünk.

Az elől vett befzéd mellet maradván, való, 
hogy a’ Favorita-név tekintetre méltó , és (jól ér
tfed fzavamat) noha nem mindenkor bötsűlettel, 
de még-is refpeéhis-fal jár. Keveífen merik ezt nyil
ván kérni a’ Fejedelemtől, azonban minnyájan. 
ohajtyák , ’s várják. AJ mi terméfzetúnk járáfa 
ollyas, hogy akár mire-is fzinte úgy érdemesnek 
tartyuk magunkat lenni, mint felebarátunkat, és 
azért meg itéllyúk a' Hertzeget válafztásában, ha 
máft ültet élőnkbe.

Mindazon-által jó vendég! jól lehet oly édes 
falat légyen a1 Favorita-ság, azt tanátslom, hogy 
utánna ne járj, ha meg nem akarod magadat fzól- 
latni, és a"1 fzerentfe tündér változáíiban réfzedet 
nem kívánod. Vedd elő a1 régi történt dolgokat: 
ezer közül eggyet-fem találfz, a5 kinek fzőrnyebb 
nem lett volna le, mint-fem fel-menetele. Aman 
a’ ditsőségnek fzekerén jó magoífan hordozta nya

kát.



S Z É R z é s. 221

kát, € Szent írás tudomány tévő e*  dologban, 
mely fzőrnyen ejtette légyen meg a' fzerentfe. 
Es hogy többet ne mondgyunk, az akafztófán vé- 
gezé ki a’ világbul... Tz^mw-Tsáfzár idejében, 
Sejánus bírta líra helyet az orfzágot: az eő ke
zén fordult meg minden, a’ kevély Romai Tanáts 
úgy imádta mint bálványt, térd-hajtáfsal tifztelte 
képét, némely ügyeiben, az eő fzerentséjére fzo- 
kot vala esküdni, parantfolatit annyira bőtsúlte, 
mint az Orfzág-tőrvénnyét... íme! alig fordittá 
túle-el grátiáját a’ fejedelem; azonnal le roggyant 
ez a1 nagy ofzlop, és véle egyetemben el-femmi- 
fedtenek , a’ kik benne bizakodtak. Ga-vefton, 
Spenfers > Vbls, ifzonyú és íiralmas példái nyil
ván mutattyák, hogy a’ Fejedelmek egydarabig-va- 
ló kedveskedéfe , nem biztos pais , a’ fzerentfe 
tfapáíi ellen; mert ezeket a' hatalmas Urakat-is az 
udvarbul hurtzolták a’ hóhér piatzára. Más négy- 
vént hozhatnék elő friffeb datum-aXatt 3 de eléged- 
gyúnk meg ezekkel , a’ mellyek elégséges képen 
oktatnak arra, hogy talán ne igen intrinfece a1 Fe
jedelmekkel; minthogy ezzel a’ belső barátsággal, 
és fzoros közelséggel, kárt válhatunk.

Mert tagadhatatlan, hogy a' Fejedelmeket-is né
melykor bántya és vezérli a’ per/uafio ; változnak

E e 3 mint
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triint mi, ma: valakit ölelve fogadnak kedvekben 
femmi ok nélkül, holnap: azonképpen lemmi ok nél
kül megint távul rúgják magoktul. Gyakran fikám- 
lik’s haíonlik a’ Hertzegek grátiája; egy tekintet, 
egy gyanú, a tellyes jó-akarat helyében, haragot, 
gyúlölséget ültet fzivekben. A’ mint a’ nem tu
dom mi hertelen fel gyullafztya a1 fzeretet bennek 
fzámunkra, ugy megint a’ nem tudom mi ekóltya: 
ma tetfzik a1 bátor belzéd, tanáts adás, nyájas
ság; holnap mind a’ három, Királyi méltóság ellen 
való vétek. Tölt gondgyában még Ephejllonnak-vs,,
hogy ugy élne Nagy-Sándorral , mint véle öfzve 
édefedett baráttyával, azonban: még fém véttene 
annak a’ maga felségére fzámat tartó kevély Fe
jedelemnek.. Kel-is valóban alkalmas Metaphjfica 
hozzá, hogy azon egy egybe forrót fzemé’yben , 
líra’s baráttya közt, közép utón járjon; sött egy- 
fzers-mind, mind a’ két hivatalnak eleget tégyen. 
Tovább: a’ ki fen akarja tartani a’ F^wrz/ű-tituluft, 
bőlts légyen mint Salamon, efzefurt mint Achito- 
pheE bátor mint Cafar, mértékletes mint Fabvici- 
us. Légyen ahoz-is fzerentséje , hogy mikor a’ 
fejedelem, vagy eő nyelve által befzél, vagy kezén 
forgattya a' dolgokat; hogy akár fzegje, akár töl- 
tfe kedvét, akár adgya fel , akár tagadgya meg a5 

grátiát, 
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grátiát , azon jó kedvel vegyék tőle azok, a1 kik 
általa az Udvarhoz folyamodnak... Bezzeg itt 
bőkkenyos az Urának fzivét bíró Udvarnoknak ál- 
lapottya, és azért tiz ezer kőzúl-is alig válik egy, 
a’ ki az imillyen kényes hivatalhoz alkalmatos lé- 
lyen, és eleget teheífen.

Ne íiefs azért Neander fzinte tetejére, az ud
vari tifztségeknek , ránditsd hátrább kevélyen ki
kerengő vágyódáfidat. Tarts inkáb’ fzámat az il
lendőségre, mintsem a’ nagyságra. Te légy min
dennek előtt lég érdemeitek’ a1 fejedelem fzivében 
az elsőségre, és azon elsőséget hadd másnak; keve- 
feb’ réfzed léfzen ugyan a1 ki-tetfző pompában, 
de nagyob’ a’ volta képpen való bőtsűletben; mert 
bőtsúleteífeb, egy fokkal aláb ülni tellyes érdem
mel, hogy fém fellyeb mer a gratia.

( 4 )

A’ Nagy Embereknek támafzték kel, és az okof- 
sak meg fzerzik magoknak. Az Udvarban 

a’ Subjlanfruumnak rofz keleti vagyon 5 ritka a’ ki 
magával bir, felefen : vezeték erővel iparkodnak , 
és vendég-fzárnyan rőpdőznek. Magadnak-is azért 
légyen gyámolod és iftápod , mert nélküle , akár 

mely 
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mely fzépen fel épült fzerentséd-is le efik talpárul. 
Minek utánna udvari méltóságra emeltettél; pénzért 
ne áruld a’ jó-akaratot; mert az adó ’s vévő közt 
mingyárt lángot ver, és el-alufzik a’ barátság , 
kivált mikor innen fokba, amonnan femmibe fém 
tőit. A’ ki már meg fizette a' fawort, nem adó- 
fod, és utób-is nem néked, hanem maga erfzényé- 
nek fogja tulajdonítani. Es jól lehet előb hogy fém 
meg légyen az intentum, hogy végét láífa fzándéká- 
nak, holtig-való fzolgálatodra eskúdgyék; bizo
nyos légy benne, hogy a’ vefzedelemnek óráján, ott 
hevertet gonofz ízerentsédben.

C 5 )

"ÜElellyen meg a’ tfelekedet a’ befzédnek : egy 
nyomban járjon fzived nyelveddel. Valamire 

ajánlani magát fzóval, és ugyan azont tettében meg 
tagadni, parafzt aláwalóság, ollyas-mit meg Ígérni, 
a’ mi nints hatalmadban, efatelenség. N.N. Uram
nak fzép hitele vólt az Udvarban, ahoz fokra-ér- 
kező nagy tifztsége. Azok kőzúl, a’ kik fzemre 
vették, némellyek azt mondották, hogy nagy Iftáp- 
ja az orfzágnak. Szeme, fzája járáfa, bővséges aján- 
láfa s tellyes údvariság , és biztató reménység.

Má-
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Máfok ellenben: hogy mefterség, /olitica-fogás, hiv- 
ság. Azon-kőzben ugyan-tfak reá forrót palotá
jára a’ fzátntalan Cadety aJ fok Pr&tendens, és ügyi
ben hátra maradott vitézlő-Rend.

A1 Milord, keze-terjefztve, fzoros öleléílel foga
dé fővebb vendégit, ápolgatáífal vigafztalá a1 közép
renden lévőket, irgalmas tekintettel fzedé bé a’ 
könyörgő leveleket. Az után: kinek fülébe mon
da valami reménységre valót, kit félre híva ma
gános fzóra, minnyájak előtt ki adgya vala jó aka- 
rattyát, ki-önti vala minden féle fzolgálatra igye
kező kéfzségét, és hogy tfak emberségére bíznák 
a’ dolgot. El-végre ajtókig késére, fzép udvariság- 
gal i és mint egy nagy nehezen vála el tőlök.

Mi lön belőle? a1 fok bizakodó-Fél álmélko- 
dot rajta , ditsérte, áldotta ; és egyetemben naprul 
napra várta} hogy majdan reá fzúli az Udvar a1 
nagy fzerentsét, ditsőséges fzinre változik állapot- 
tya, meg lefz a1 tifzt, jó vége fzakad költséges, aka- 
dékos, hofzfzú pőrinek, nem lefz tőb hátra ma
maradás a’ />ívz/fo-dolgában. Omnia aliter e^enere: 
Napok hónapok forduláfi után-is a’ tornyos fok 
fel-biztatásbul, az udvari felséges ajánláfokbul fem
mi fém lön. Hevertek, súllyettek, vefztek a’ me
móriáié -Iráfok , nem felelt az Udvar, a1 Milord

Ff úgy 
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úgy vifelte magát 5 mintha hirét-fem hallotta volna 
a’ fok fzép könyörgésnek; vagy pediglen mintha 
tfak álmában kötötte volna le bötsúletét irántok. 
Erreméllyen le fzomorodtak,és fzőrnyen fel indul
tak , a’ kik elöb biztoífan reá támafzkottak. Szid
ták , gyalázták , földi ’s mennyei átkokkal terhel
ték &c.

Leander mint tetfzik ez a’ Scena? ez a’ fzé
pen mosdott udvariság ? ez a Gavallér parola ? ez 
a’ bövséges ajánlás ? azonban a’ mig eő Milord 
Uram pirulni fog a1 világ előtt, és fzámat adni 
miatta Iftennél, magadrul jobbat végezhetfz. Ha 
valamikor hatalmadban léfzen , felséges Tifztedre 
nézve , hogy a’ Fejedelemnek grátiájábul, mint 
kintfes tárházbul gazdálkodhaífál; vedd méltó tekin
tetbe. I.° kinek ? I.° mikor? III.0 mennyi juífon 
belőle ? Az első punktum arra fog emlékeztetni, 
hogy az érdemes Személyek előb-kelők azoknál, 
a’ kik fe eddigien nem fzolgáltak az Orfzágnak, 
fe utóbbi ollyas reménységet nem mutatnak, hogy 
hafznokat várhafsuk, hanem infimis adulationibus 

femmis patrociniis erőlködnek előbségre. A’má- 
fodik punktum arra int, hogy akkor adafsék fel a’ 
gratia, mikor az érdemes fzemélyek előtt még kel- 
lemetes, és vagyon ügyes biztos várakozás iránta.

Mert
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Mert a’ hofzfzú mefzíze időkre mutató hallafztáfok 
unalmai meg vefztik derék izit még a’ Királyi aján- 
dékoknak-is. A’ harmadik punéhim igaz mérté
ket ád kezedbe: hogy a’ Rendeknek, és ízemély- 
eknek tőbre ’s kevesebre mutató érdemek vagy 
meg ne terheltefsék a’ fokkal , vagy meg ne séröd- 
gyék a’ kévédéi, mert ebbúi piruló fzemre-veté- 
fek; és gyökeres gyúlőlségek támadnak.

Egy átallyában ha valamivel jót tehetfz el-ne 
mulaflad, a’ reménységnek őrvével fenkit hamiflán 
fel ne biztafs, terhes igaz okok nélkül udvari ut- 
tyát fenkinek meg ne gátollyad. Hiven igazán 
vidd bé az ügyeket a1 Monárchához, és igazán 
hozd-ki a1 parantfolatokat. Mind-azonáltal fzabad 
léfzen a’ Thronusbul érkező kemény válafzokat 
(negati'vas') kegyes fzép vigafztaláífal meg enyhíte
ni. Ha pedig meg adatott az Údvartul a' piacet, 
kőtelefségednek tartfad lenni, hogy tellyes ember
séggel ki fzolgáltasd.

CO

A* Világ fiai kőzőnségefen azon törik fejeket, 
mint bóldogulhaífanak. Szerentsés állapotra 

igyekeznek minnyájan, de mint hogy a1 nagy mohó
F f 2 vágyó
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vágyódások miatt I.° a? fokbuí k? aK mihez 
kapni. II.0 nem igaz módgyával. 1/ nem ahoz 
való efzkőzzel vannak érte; kevésnek jut' benne. 
Vagy ha jut*is,  nem nyugofznak, hanem továb ’s 
addig igyekeznek, a’ mig fen as nagyságnak tetején 
rajta nem vefztenek! Ez az Udvari fzépséges tilzt 
C azt mondgya eggyik magában ) éppen kedvem 
fzerint volna, és ha nékem parantfolná a’ fzeren- 
tfe, talán, nem tferélnek meg egy Királlyal, azon 
órában le mondanék minden más egyéb vágyódd- 
íimnak, nem kívánnék többet tellyes életemben , 
le nyugtatnám holtig tartó tfendefségre fzivemet; 
azonban hozzá félvén, magosbra ágoskodik.

Nékem itt tywhus Királynak, Cyneas Philo- 
fophuíTal való befzélgetéfe jutt efzemben. Biztos 
befzédében azt találá vala mondani Cjneas Pyrvhus- 
nak : Király! hová, meddig, ’s mire fzándékozol 
eme’ fzárazon tengeren tett ’s lett ennyi kéfzulet- 
tel ? mely idegen lakásra hordozkodunk orfzágunk- 
bul ? remélheti-e Ajia valamikor a’ tfendes békes
ségnek gyúmóltsét ? Azt feleié Pyrrbús: egy pár 
fzándékom vagyon; Olafz orfzágnak, és Siciliának 
akarok parantfolni, e’ meg lévén: utamban lefz 
A-ffrica, azt-is. páltzám alá hódítom, az után bará
tom Cjneas ugyan tfak vig napokat látunk és bol

dogul
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dogul meg nyugisunk. Erre Cyneas : hatalmas Ki
rály! talán nem fzúkség táborokat eméfzteni ki 
pufztitani emberbúi fzerelmes hazánkat ügyes fzom- 
fzédúnkat hatalom-erőfzakkal ki-forgatni a" magá- 
j ébiií, Elég nagy Orfzágot bírunk, hadd vegyük 
hafznát. Szoritfuk kiíTebb'’ kornyékbe ki-tfapó 
kivánságinkat, mihelyt tőbre ■ nem vágyódunk, azon
nal meg tér az édes mienknek-is jó ize , és elég 
víg nyugott napokat láthatunk mellette.

A1 mint Pyrrhusnak, úgy más fókáknak mind
untalan egyrúl másra , vig napok után vigabbakra 
vifzket efzek , femmi áldott jó fzerentsével nem 
tudnak meg elégedni, tőbre fzaggatnak. Sokan kö
vetik a1 nyughatatlan Pyrrhus példáját , kevefen 
bölts Cjneas tanátsát; és azért foha fém boldogul
nak/

A’ kik mind továb kívánkoznak, még annak 
fém vehetik kellemes hafznát, a’ mivel bírnak, 
mert tfak a1 mohó-vágyódásai, a’ biztató remény- 

és az akadékos félelmefséggel vefzödnek.
Haggy 4zér bék'” Leander az igen fel- , vagy mefz- 
fze mutató igyekezetnek, légyen bizonyos, bőtsú
letes határa kiVv.nságídnak , ahoz'férvén; állapod- 
gyál meg, és maradgy vefztég. Fele fém okofság 
a’ kapott fzerentsét el röppenteni, és más nagyob

F f 3 után 
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után fáradozni; mert az elsőnek már Ura lehetik, 
és az utóbbinak még fzolgálnod kel. A1 ki helyt 
ád a’ kisértő kevélységnek, és ditsőségrűl ditsőség- 
re fiet; munkára, nem nyugodalomra vefztegeti fo
gyaték életét. Akár mely Világi bóldogság-is tfak 
akkor kezdődik, mikor a’ tőbre-Vágyás bennük 
meg ízúnik. Nem lehet annak vig órája, a’ ki 
vigabbak után foháfzkodik.

Továb’: Atyámfia bár el hitesd magaddal, hogy 
a’ kiket az importuna. Ambitio vifel, és nagy ma- 
gofságokra kifzt, azokat (ha bötsűlettel nem le
het meg } w/45-utakra-is igazit , és fzőrnyú el- 
tekélléfekre bir. Mikor a’ hatalmas Urak előtt á? 
weg kel lenni vagyon, fe a1 jó tanátshoz nem hall
gatnak, fe a’ képtelenséget nem láttyák , fe dol
goknak ügyetlenségét éfzre nem vefzik, és azért 
rajta vefztenek. Arnan Aflverus Királynál nagy 
tekintetben volt, magának kintfe elég, úri álla
pottal minden dolga. Tfak az hogy Efter-király- 
né ízivében még nem volt első, mert Amannak 
be járóbb volt Mardochaus. Ez faggatá fzivét, 
után tőrekedet minden úttal, ez a1 bőtsűlet kivi 
nás és kevélység vitte meredekre, innen vefzede- 
lemre. Achitophel, Abfolon udvarában első belső 
tanáts volt, tőbre igyekezet: hogy tudni illik a’

. fiatal.
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fiatal Fejedelem Senki más tanátsát ne fogadná , 
’s minthogy ezt minden móddal meg próbálván 
véghez nem vihette ( mert Cufai fzovát követé va
la Abfolon) igaz pajtáflá lön Achitophel Aman- 
nak, akafztófa-halállal butsuzot az udvariul. Ezek 
a’ hiteles példák arra oktatnak, hogy a’ Tifztre-fzag- 
gatas, és a’ bötsúletnek rendetlen meg kivánáfa , 
nagyra ’s tilalmaíra-is vifzi az Urakat; hol éle*  
tekbe, hol telkekbe jár.

Leander vidd a’ nagy Urak füleikbe, hogy kel- 
lemetesb a’ jó lelki-isméret a’ nagy pompánál, és 
az örökkévalóság a’ mi fogyaték életünknél. Nem 
Udvari fényes állapotra} hanem a’ mennyei ditső- 
ségre teremtet bennünket az Iften! itt hartzoly-meg 
az elsőségért; és az Evangélium légyen hadi re
gulád. Ezt el-útvén: könnyen el-felejtheted a’ rop
pant Udvaroknak méltóságit 3 és vígan gúnyolha
tod menybúi a’ földi hivságoknak femmiségét. 
Azonban Leander ha már az udvarhoz Szegődtél, 
tellyék kedved, mentek az udvarbul-is menyor- 
fzá

ut<
na
ká

bbel nem terhellek; úgy értfed 
dvari hivatalodban 4. virtufra 
1. Prudenter okoflan; mert Ro- 
Tujle igazán: mikor vefzedelmes

kinálá-
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kináláfokkal, felre kivánnyák a1 ferpenyőt. Tem
peráig mértékleteflen ; fe el-ne bizd magad a’ be
csületben. , fe tőbre rendetlenül ne fzaggafs. Fortltef 
erőiken; mikor udvari háborúk támadnak, és ke- 
ferú pilulákat kel nyelni. Iften velünk Leander.

Leander e’ fzók után nem kis gonaoan mern
ie, és jól lehet meg tetfzet ábrázattyán, > még
is maga ónként ki-vallá. Az után mélyen fejet hajt
ván, fok kőfzőnettel, fzép hála-adáfsal butsuza 
mind Eufebiuftul, mind Neandertúl. Eufebius meg 
őlelvén Leandert, és más napra időzvén Neanderta 

tfendes jó éjtfzaka mondatfa! el-vála 
tolók.




