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ELOSZO.

A XVI. és XVn. századnak eleven vallási vitatkozásai igen

fejlesztették nyelvünket, de a XVIII. századnak szomorú politikai

állapota természetes fejldésében felette megakadályozta.

- Azonban, a visszahatás természeti törvénye szerint, nagy gaz-

dagságú s nagy fejld képességgel bíró nyelvünk szunnyadásából

felébredt, és csakhamar oly ifjú er pezsgésének adta tanúbizony-

ságát és fejldésében oly bámulatraméltó haladást tett, mint oly

rövid id alatt más nyelv még soha.

Az úgynevezett nyelvújítás, számos oknál fogva, csakugyan

elkerülhetetlenül szükséges volt. Sok jóakarattal, nagy philosophiai

készültséggel, a külföldi mvelt nemzetek irodalmának kell isme-

retével, tiszta ízléssel, lelkes hazafisággal, de nem elegend nyelv-

tudománynyal fogtak legjobbjaink a nagy munkába. Ez az oka,

hogy nyelvünk — a mvelt nemzetek nyelvének történetében pá-

ratlan— erszakos újításon ment keresztül. A helytelenül alkotott

új szók, az idegen kifejezéseknek szórói-szóra való fordításai, a szó-

^rend és a mondatszerkesztés ellen való vétségek -— nyelvünk ere-

detiségének, gazdagságának és szépségének rovására — befészkel-

ték magukat és egyszersmind számos eredeti, tsgyökeres magyar
-Tit és kifejezést szorítottak ki.

Minthogy a nyelvújítást idegen példák nyomán hajtották

végre, nyelvünk sokat vesztett eredetiségébl, vagyis abból a saját-

ságos magyarosságból, a mely ma- már csupán régi íi-óinknak

mveiben lelhet fel, a melyeket azért fel kell keresnünk, ha

kellképen meg akarjuk ismerni nyelvünknek tulajdonságait, ter-

mészetét és lelkét.



Még alig van néhány régi jeles írónk újra kiadva a közönség-

nek és az iskoláknak használatára.

Igaz ugyan, hogy a magyar nyelv és irodalom tanítói közííl

azok, a kik a régi jeles írók mveit kellképen megbecsülték, nem
elégedtek meg az olvasókönyveknek csonka-bonka darabjaival,

hanem, ha szerét ejthették, bevitték az iskolába az eredeti, vagy a

múlt századokból származó újabb kiadásoknak egy-egy példányát

és felolvastak vagy felolvastattak néhány hosszabb, egybefügg egé-

szet tev részt : azonban az iskolában való olvasásnak csak akkor

lehet maradandó haszna, ha valamennyi tanuló maga eltt tartja

a könyvet.

Kivált pedig a középiskolának addig nem lenne szabad el-

bocsájtani növendékeit, míg nevezetes régi íróinknak nyelvét

kellképen meg nem ismertette velk.

Ezúttal Pázmány « Kalauz* czímtí híres munkájának I. és

II. könyvét teszszük könnyen hozzáférhetvé.

«Mily bség és er van— mondja Greguss — Pázmány kifeje-

zésében, mily hajlékonyság és tsgyökeres magyarság szófíízésében,

mily gazdagság szólása módjaiban ! Csupán csak Pázmány írásaiból

kiszemelve, dús magyar közmondási gyííjteményt lehetne össze-

állítani ; st még szótárunk is tetemesen és becses kincsekkel

gyarapodnék, hahogy a Pázmány használta, jelenleg nagy rész-

ben félretolt szavak beolvasztatnának, s részint feleleveníttetve

az újabb idkben támadt magyartalanok, vagy kevésbé találók

helyébe tétetnének , részint eredeti értelmeknek visszaadat-

nának. »*)

Azonban mveinek nemcsak nyelve, hanem tartalma is becses.

Igen csalatkoznék, a ki azt hinné, hogy a szk négy fal közé zár-

kózott ember jámborságával és korlátoltságával fog találkozni

mííveiben. Nagytehetség, nagytudományú s világlátott ember

szól azokban, a ki mindig széles alapokra helyezkedik ; a ki rend-

szeresen és világosan osztja fel tárgyát, a melyet ügyesen csopor- ^

tosított bizonyítékainak sokaságával és nagy emberismeretre valló
i

módon fejteget, oly nyelven, a melyet mindenki megérthet. «Az

alapot — úgymond Greguss — b tapasztalás, nagy ismeretkör és i

*) Pesti Napló, 1854. évf. máj. 2. (100. sz.)



tudományoií tájékozottság képezik, mely utóbbi szintoly határozott

irányú, mint lehetleg elfogulatlan ; ily alapon azután az élea

okoskodás ereje, az eleven gúnyolódás, a találó élezek és szójátékok

nem csodálhatni, hogy szinte ellenállhatatlanná tevék nyomós és

mégis sohasem fárasztó vagy untató eladását. Bámulnimk lehet

és kell mindenesetre az elmét, mely annyit és így tudott elhozni

;

de annál kevésbé bámulhatni ezen elme roppant hatását, mely

munkálkodásának természetes eredménye volt, »*)

Megemlítjük, hogy a Kalauz els il613.) kiadása nyomán

szórói-szóra közöljük az I. és 11. könyvet. Egy-két sort mégis el

kellett hagynunk.

Teljesen azon módon rendeztük e két könyvét sajtó alá, mint

ugyancsak az s Káldi Válogatott egyházi beszédeit és Faludi

Nemes úrfi-ját.

A textusban közölt latin idézeteit elhagytuk. Azonban neve-

zetesebb, szebb és a magyar textus megértésére okvetetlenül szük-

séges latin idézeteit bevettük jegyzeteinkbe, st olykor, a hol

szükségét láttuk, még meg is toldottuk egy-két felvilágosító idé-

zettel, kivált néhány szép párhuzamos heljTiek felemlítésével, a

melyekbl némikép kitetszik, hogy miben hasonh't más jeles írók-

hoz és miben különbözik tlük.

Helyesírásán és szunetjelezéséu, hogy könnyebben lehessen

olvasni 3 érteni a mit ír, kénytelenek voltunk megváltoztatni

egyet- mást. Szavait nem közöljük sem betrl betui'e, sem nem
alakítottuk teljesen át a mai helyesírás szerint ; mert rigy véljük,

hogy a régi írók helyesírásának dolgában, az említett két széls-

séget kerülve, közép úton kell járnunk.

Az id, a melyben Pázmány élt, nincsen ugyan annyira távol

tlünk, hogy meg ne érthetnk szavait ; de annyira közel sincsen

hozzánk, hogy magyarázatok nélkül könnyen lehessen megérteni

minden szavát. Azért megmagyaráztuk, vagy a lapnak alján, vagy

a jelen mhöz csatolt szótárban, valamennyi ma már szokatlan

szavát és kifejezését.

Azt véljük, hogy a magyar nyelv és irodalom kedveli szí-

vesen fogadják a jeles írónak jelen mben foglalt szép sorait; mert,

*) U. o.



a mint Greguss mondja/'') ((Pázmány munkálkodása mint egyház-

és államférfiúé nemzeti történelmünk múltjába tartozik : munkál-

kodása mint magyar íróé — félretevén minden vallási s politikai

felekezetességet — minden idkön keresztül él kincse marad

irodalmunknak, s míg csak ez élni, fejldni fog, a ki magyarul

írni s írásával hatni akar, Pázmány írásait, mint tanulmánya egyik

f forrását, nem nélkülözheti.

»

B. A.

*) U. o.



PÁZMÁNY KALAUZÁRÓL

Páziuiíny, ki nagy írói tehetségekkel volt felruházva, kétség-

kívül feltette magában, hogy h-odalmi tekintetben is becses m-
veket ír. ü, ki törekszik, hogy írott míívei ne csak hasznos hit-

tudományi mvek, hanem, a mennyire a komoly tárgyak engedik,

egyszersmind kellemes olvasmányok is legyenek, öntudatosan járul

húzzá irodalmunknak gazdagításához.

Mvei, a melyekben a stílusnak minden faját fellelhetjük,

mutatják, hogy ha csupán az ii'odalomnak szentelte volna magát,

akkor talán még kiválóbb helyet foglalna el irodalmunkban.

Minden tudomány és minden szép iránt fogékony, azonban

ismereteit csak eszköznek tekinti kitzött czélja elérésére, vagy

legalább megközelítésére ; czélja pedig az, hogy hazájában vissza-

állítsa a katholikus vallás régi hatalmát ós fényét. Munkás termé-

szete, mely semmi fáradságtól sem riad vissza, párosulva ers meg-

gyzdéssel, bámulatra méltó ert fejt ki annak a czélnak szol-

gálatában: ((IVIíg Isten egy foltját tartja — úgymond — az én

fogyaték életemnek, semmi munkát és fáradságot nem kímélek

az igazság oltalmától."")

A katholikusok között hazánkban, úgyszólván, az els, a ki

teljes mértékben felismeri, hogy mekkora hatalom a sajtó, a me-

lyet szintén eszközül használ vallása javára.

Harmincznégy munkájáról van tudomásunk, a melyek közül

linszonkettt írt magyarul. Tehát termékenységre nézve is ii-odal-

munknak ritkább jelenségei közé tartozik.

*) A setét hajnalcsillag stb. czímü könj'^'e 12. la^^ján.
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Hogy mvei legnagyobb részének tartalma vitatkozás, annak

a dolog természetében rejlik oka. Azonban még ezekben is vannak

oly részek, a milyeneket a vitázó mvekben, kivált a régiekben,

nem egykönnyen találhatni, s a melyek irodalmi szempontból is

valóban szépek.

Irodalmi nevezetességre vitatkozó mvei közül leginkább

Kalauza tarthat számot, a melynek tartalma, nyelve, terjedelme

8 hatása egyaránt felettébb fölülmúlja egyéb vitatkozó mveit.

Kalauza eltt megjelent és közkézen forgó számos csekélyebb

terjedelm iratát Kalauzában újra felhasználta, a mint ö maga.

mondja : « Szent Ágoston példáját követvén, az elébb kibocsátott

könyveimnek is sok részét ebben a mostani írásomban alkolmatos

helyekre rendeltem, ... és tetszésem szerint megjobbítom, meg-

rövidítem, megtoldom ezeket, a hol helyesnek alítom lenni. »*)

E könyvét, melynek kidolgozására különös gondot fordít,

Istvánfi Miklós az egykori nádorhelyettesnek és fajtónállónak —
a jeles történetírónak — és Draskovics János tárnokmesternek

ajánlja, hogy kifejezze nekik háláját egyházuk iránt való híísé-

gökért ; hogy a maga s szerzete számára jóakaratukat biztosítsa,

s bizonyára leginkább azért, hogy mve a nemzet elkeli közt

annál könnyebben terjedjen el. Mikor már primás, akkor az el-

kel embereknek jóakaratát nem kell ily módon keresnie ; Egy-

házi Beszédei gyjteményét a Szentháromságnak ajánlja.

Ahhoz a két fúrhoz intézett latin ajánló-levelében míívét

Hodegus-nak hívja. így hívta az a névtelen is, kivel Thurzó

György nádor özvegye latinra fordíttatá ; s a kinek kéziratban

maradt fordítását IGlG-ban Wittenbergbe küldte az említett öz-

vegy, hogy a híres prot. egyetem hittudósai czáfolják meg. Ezek

Balduin Frigyes*') tudós egyetemi tanító- s hittudományi íróra

bízták a czáfolat megírását, a ki elvállalta az elég nehéz feladatot,

de csak tíz év multán, 1626-ban, készült el vele, s is Hodegus-

nak nevezte, st a harmadik kiadás czímlapján már maga Pázmány
is ; mindazáltal nem Hodegus az els kiadás czíme, a mint sokan,

*) A Kalauz elsö elölj. besz. (A kegyes olvasónak stb.)

*''-) Életrajzát közli, de igen röviden, Cli. G. .Jöcher, Compend.
Gelehrten-Lexikon, I. köt. 311. lap.
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a kiknek nem volt alkalmuk ezt a kiadást látni, tévesen vélik,

hanem : « Isteni igazságra vezérl kalauz, melyet írt Pázmány

Péter, jezsuiták rendin való tanító. Nyomtatták Posonban,

MDCXIII. esztendben. » A második kiadás lG23-ban jelent meg, a

melyrl így szól: ((Akarnám, ha a Kalauznak második nyomtatását

tekintette volna Balduinus : mert abban nemcsak sok dolgot bveb-

ben és világosban ersítettem, de a hol eszembe vehettem, hogy

vagy a gonoszság, vagy a tudatlanság megütközhetnék igazmondá-

somban, nyilvábban igyekeztem magyarázni értelmemet.')^) A har-

madik kiadás lG37-ben és a negyedik 17(JG-ban jelent meg.

Az els, második és harmadik kiadást a jezsuitáknak pozsonyi

házában felállított könyvsajtó nyomtatta; a nyomtatásra Német

Jakab jezsuita ügyelt fel.-) A negyedik kiadást pedig a n.-szombati

jezsuiták nyomtatták.

. A második kiadáshoz, alkalmasint Pázmány felszólítására,

Veresmarti terjedelmes tárgymutatót készített, a mely azonban

nyomtatásban nem jelent meg.^)

Ellenfelei egyebek közt azzal vádolták, hogy Kalauza nem
eredeti, hanem, hogy különféle könyvekbl, de különösen Bellai--

min nagy míívébl*) állítá egybe.

Tagadhatatlan, hogy Kalauza megíi'ásánál, a sz.-írás, az els

ker. századok jeles egyházi íróinak mvei, számos hittudományi

s egyéb tudományos m mellett, csakugyan hasznát vette Bellar-

min munkájának is. Mindazáltal a Kalauz korántsem kivonata,

vagy fordítása Bellavmiu munkájának. Sok és nevezetes különbség

van a két mu között ; ime néhány : a Kalauz csekélyebb terjedelmíí

Bellarmin mvénél ; népszerbb módon is van írva, mert míg

Pázmány a csekélyebb mííveltségekre is tekintettel volt, —• a

kiknek kedvéért tartózkodott minden oly fejtegetéstl, mely a

tudóskodás színét viseli magán, — addig Bellarmin inkább a hit-

^) A setét hajualcsillag stb. czím könyve 13. lapján.

^) Ipolyi, Veresmarti, 646— 7. 1.

•') ü. a. u. o. 641—3. 1.

*) Melynek cziiue : Disputationes de controversiis christianse-

fidei adversiis hujus temporis híereticos. — Bellarminról és mveirl
Bzól Ipolyi, Veresmarti. 116—28. lap.
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tudósok számára írt ; Pázmány különös tekintettel volt a magyar-

országi dolgokra, mert hisz hazájának közönségéhez szólott:

Bellarmin nem egy nemzetnek írta mvét ; Pázmány vitatkozó

módja nyersebb és ingerültebb Bellarminénál, egyebek közt azért,

mert Pázmány közvetetlenül érintkezett az újítókkal : a híi'es

olasz bíboros pedig nem ; a Kalauz szerzje, gyakorlatias fel-

fogásával, míívébe beleszövi személyes tapasztalatait is : Bellarmin

csaknem pusztán az elmélet terén marad ; Pázmány néha a tréfás

módon való tárgyalástól sem riad vissza, Bellarmin mindig a

tudós komolyság hangján szól.

Van ugyan sok oly tárgy a Kalauzban, a mi Bellarminnál is

megvan ; a mi nem is lehet máskép, mert hisz csaknem ugj^anazon

czélja van mindkét miinek : de viszont oly tárgyakról is van szó a

Kalauzban, a melyekrl semmit sem találhatni Bellarmin mvében,

így pl. a Kalauz I. és II. könyvében foglaltakról nincs szó Bellar-

min munkájában.

Pázmány nem említi Kalauza elöljáró-beszédeiben a könyve-

ket, a melyekbl merített, Bellarminét sem ; de akkoriban a ki\t-

fök megnevezése az elöljáró-beszédben nem volt divat, azután

egy mvet sem követett oly híven és szorosan, hogy szükségesnek

tartotta volna megnevezni. Különben, ha szórói-szóra vesz át

A'alamit valamely írótól, akkor mindig lelkiismeretesen idézi annak

nevét, mvét és ennek fejezeteit. Teszi ezt már csak azért is, hogy

annál nagyobb hitelt adjanak szavainak. Kalauzában mintegy

negyvenszer idézi Bellarmint.

Tehát nem tartozik amaz írók közé, a kik épen azokat nem
szokták megemlíteni, a kiknek mveibl legtöbbet merítenek.

Bármennyi kútft használt is_ Kalauza megírásánál, azért

mégsem utánzó vagy másoló csupán ; mve pedig tagadhatatlanul

•önálló alkotás, mert anyagát teljesen önállóan állította egybe.

Szóval, a szerkezet és nyelv az tulajdona s az ö dicssége.

A Kalauzról az els magyar nyelv irodalomtörténeti m
szerzje, Bod Péter, így vélekedik: « Ebben a könyvben minden

ékesszólásának és elmés találmányainak folyamatját kiöntötte. »*)

Toldy, egy századdal késbben, meg ekként: <i Mindenre

*) Magy. Ath. 218—9. lap.
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kiterjed tuclományak, éles dialektikának és i)iívatlaunl hathatóa

eladásnak bámulandó mve, melynek vér nélküli diadalma tisz-

tább és sikeresebb volt a Ferdinándok liarminczéves-háborújá-

nál . . . hetven éven át a legjobb protestáns elméket és azoknak

tekintetre méltó tudományát . . . fárasztotta.**)

«A XVII. század híi'es prózaírói, — mondja Beöthy-) —
Pázmány és iskolája, nemcsak mint egy új mveldési s irodalmi

korszak alapítói, hanem úgy is mint a magyar nyelv mesterei

szokatlan fényben tnnek föl. ük voltak az elsk, kik a nyelvbl

fegyvert kovácsoltak. A protestáns szellem, mely elttük majdnem
egy 8zázadon át irodalmunkban uralkodott, különösen vallásos

munkákban, tanításokban, vitatkozásokban, puritán ridegséggel

utasította vissza a hatásnak azt az eszközét, mely a nyelv kiképzé-

sében, fordulatainak irányzatos felhasználásában rejlik.

»

. Politikai életünk, irodalmunk és iskoláink, szóval egész míí-

veldésünk a XVII, században még megérzi a míívelt külföld

szellemi hatását. A század uralkodó eszméi által keltett mozgalmak
hazánkban is észrevehetk. '(A magyar szellemnek legkiválóbb

képviseli — úgymond Beöthy^) — egyszersmind az európai szel-

lemnek is képviseli s kifejezi . . . Pázmány az antireformatio, a

"zsuita tudomány európai áramlatának magyar képviselje, est-

iben, módszerében, nyelvében.

»

Vitatkozó müveiben. Kalauzában is, mint általában ama küz-

delmes és zajos kor vallási irodalmának valamennyi íróját, elragadja

olykor-olykor a vitatkozás heve, s ekkor nem tárgyilagos, st elég

kíméletlenül fakad ki ellenfelei ii-ányában ; mindazáltal még leg-

élesebb vitatkozásai közben is fel-felcsillámlik jó lelkérl tanúskodó

egészséges, de — a kor ízlése szerint való — kissé vaskos humora

;

s, tagadhatatlanul, csaknem mindig észreveheten mérsékelni tö-

rekszik indulatait.

Föltett szándéka : ellenfelei iratainak « keresztyén szelídséggel

való megrostálása*; a mi legjobb akarata mellett sem mindig

*) A magy. nemz. irod. tört. I. k. 64. lap, a 3. kiad. szer.

^) A szépprózai elbeszélés a régi raagy. irodalomban, I. köt.

206. lap.

') U. o. II. k. 3i9. lap.
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sikerül neki : mindazáltal nem közönséges mérsékeltségröl tanús

kodik, liogy Kalauza egész els könyvében, tartózkodva minden ,

vitatkozástól, úgy írt, hogy ezt a könyvét Balduin Frigyes is, a \

már említett híres wittenbergi protestáns hittudós, a ki a Kalauz

megczáfolásáva vállalkozott, igaznak és szépnek ismertééi: «Azt

íi'ja Balduinus,^) — mondja Pázmánya) — hogy els könyve a

Kalauznak igen tiszta ; s valamit tanít, abban k semmit nem
ellenzenek.*

A Kalauz második könyvében sem foglaltatik vitatkozás.

Megmutatta ebben a müvében, hogy ö oly író, a ki tudja,

mily eszközökkel lehet a tárgy iránt a közönség érdekldését fel-

költeni s figyelmét lebilincselni.

Abban az idben a vallási írók legnagyobb része, hevében

türelmetlenkedve s a szépre kevés gondot fordítva, egyenesen

beleront a tárgy kell közepébe, s ott kezdi mvét, legföljebb

holmi elöljáróbeszéd-félét ír : Pázmány másként cselekszik ; Ka- i

lauzában a tárgyalandó vitás hittudományi kérdések eltt oly i

lapokat találunk, a melyek valóban lekötik az olvasó figyelmét és !

hajlandóvá teszik, hogy a mvet odább forgassa. Ezeken a lapokon
i

keresztül, mint valami szép kerten keresztül, akarja elvezetni az
j

olvasót ers és nagyszámú bizonyítékaiból és meggyz okosko-

dásaiból emelt nagy épületéhez.

Kalauza kezdetén, a természet szépségeiért lelkesülve, olykor

egy Buffonra emlékeztet sorokban, azt fejtegeti, hogy: «A te- i

remtett állatoknak szép rendje s az emberi természetnek indu-

latai az Istennek ismeretére kézen fogva viszik az embert. »^)
'

Azután: nMint kelljen a világnak szép alkotmányában az Istennek
!

hatalmát és bölcseségét szemlélni. »*) Míívének ebben a könyvében

ír : A teremtett állatokról való elmélkedésnek hasznáról, az egek-
{

^) T. i. a Kalauz czáfolatában, a melynek czíine : Phosphoni.^

(t. i. fényt, világosságot hozó, azaz hajnalcsillag) veri catholicismi stb.

a 2. és 3. lapon.

''') Balduin czáfolatára irt — A setét hajnalcsillag stb. czímü —
feleletében, 16. lap.

8) I. k. I. r.

*) I. k. II. r.



u tk ékességérl, a leveg-égnek és folyóvizeknek csudáiról, a föld-

111 k és oktalan állatoknak bölcs alkotásáról és az embernek testi

s lelki tökéletességeirl.

Neki «e világ nem egyéb, hanem egy szép írott könyv, mely

Istennek dicsségét liirdeti».*)

Nemcsak vallásosságáról, liunem egyszersmind a természet

szeretetérl tanúskodnak e szép szavai : c Mikor csak egy füvecskét

hitünk is, az isteni szeretetre gerjedez a mi lelkünk)).")

Azt akaija, hogy amidn egy szép virágot kezünkbe veszünk.

tgy árnyéktartó zöld ágat megtekintünk, az Istenhez emeljük

lelki szemeinket és dicsítsük öt, ki ennyi szépséggel felékesítette

az elhervadó virágot, hogy a mi szemünket gyönyörségesen le-

geltesse ; . . . hogy jó szagával minket vigasztaljon".^)

Igaz ugyan, hogy e gondolatokat többnyire az ó-kori remek-

íróknak és az els ker. századok jeles egyházi íi-óinak, de kivált

Sz. Vazulnak müveibl veszi, azonban szép lelkére vall, hogy azo-

kat megérti s a magáéivá teszi.

Ily dolgokról és ily módon akkoriban nem igen írtak, sem

nálunk, sem a külföldön ; csak a jóval késbbi jeles íróknak

mveiben lelhetni Pázmánynak elbb említett fejezeteinél szeb-

beket.

Tudjuk, hogy, ha igazságosak akarunk lenni, csak az egykorú

8 a rokon tárgyakról szóló írókat hasonlíthatjuk egymással egybe

;

de Pázmány oly izmos tehetség és oly jeles író, hogy kiállja —
legalább egyik-másik tulajdonságára nézve — bármely idben élt

nag\" írókkal az összehasonlítást.

Kalauza, a mely felette kimagaslik a kor vitatkozó müvei

közül, hasonlít, a mint már említettük, egyben-másban Bellarmin

nagy mvéhez, Grotius «De veritate religionis christianae » czím
nagyhír munkájához és körülbelül az nálunk, a mi a francziáknál

Bossuet e két mve : az «Exposition de la foi et de la doctrine

catholique» s a «Histoire des variationsw együttvéve,

^) U. o. I. czikk. (Hasznai a teremtett-állato^ról való elmélke-

désnek.)

2) U. 0.

') U. o.



A Kalauznak van ugyan némi hasonlatossága Chateaubriaud

« Génié du christianisme » s Lamennais «Essai síu* l'indifierence

en matiére de religion » czím híres müvével ; csakhogy ezeknek

fellengzö lelk szerzi, kik kétszáz évvel késbb élnek Pázmánynál

és épen azért teljesen újkori mveltséggel és ízléssel bírnak, ter- í

mészetesen, más czélt tznek maguk elé, s más módon is iparkod

nak elérni azt.



ELS KÖNYV.
Az emberi okosságnak és az keresztyén liitnek

az isteni terniészetrl és tiszteletrííl eggyessége.

ELS RÉSZE.

Az teremtett-állatoknak szép rendi és az emberi természetnek

indulati az Istennek ismeretire kézen fogva viszik az embert.

Valaki az Istenhez akar járulni, mindeneknek eltte el kell

hinni, *) hogy ez világnak vezérl ura, gondvisel fejedelme, te-

remt Istene vagyon, az ki mindenható erejével ez világot alkotta,

bölcseségével vezérli, gondviselésével szent nevének dücssségére
igazgattya ; és hogy mind hív szolgáinak, s mind ellene rúgól-

dozó") engedetlen pártosoknak, érdemek szerént, igaz jutalommal
'megfizet végtére, "j Azért az egész keresztyén hitnek és üdvösséges

tudománynak felbonthatatlan fundamentomáviil kell ezt vetnünk,

hogy egy igaz Isten vagyon ; kit azért neveznek az görögök Theós-
uak, mert általlát mindeneket, általhat és gondvisel bölcseségével

;íltalmégyen mindeneken.
•Jóllehet pedig azt alíthatná valaki, hogy ezt az mi hitünknek

ela fondameutomát nem volna szükséges az természetnek világos

tanításival támogatni, mivelhogy még az pogány bölcs*) is azt ta-

uácsollya, hogy pálczával kell érélni, s nem bizonyságokkal oktatni

az istentagadókat : mindazonáltal az híveknek nagy lelki vigasz-

talásokra lészen, ha megértik, mely szépen eggyez és igyenes

bizonyságot tészen az hit és az okosság az keresztyéni igazságnál.

Azoknak pedig, kik nyelvekkel vallyák, de feslett életekkel és rút

'l Latinos. T. i. : hinnie. Lásd a jelen mhöz csatolt «Szótár»-nak
"kell» szavát,

^j Sz.-irási kifejezés. V. ö. Gen. 3ii, 15. Act. 9, .5.

*) Fennebbi sorait Sz. Pál nyomán irja. (Hebr. 11, fí.l

*) T. i. Avistoteles.

Páztuáuy Kiila\i7áuak' I. és II. könyve. "
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erkölcsökkel tagadgyák az Istent, ösztöne s ébresztje lészen az

tei'mészet is az isteni tiszteletre és szolgálatra.

Azért nemcsak az sz. -írásból, de az teremtett- állatoknak szép

módgyával és nagy bölcseséggel való rendelésébl, csudálatos ere-

jébl, álmélkodásra indító ékességibl, hasznaiból, cselekedetek-

bl és az emberi természetnek tulajdon indulattyából is nyilván

megismérhettyük az világnak urát és gondvisel kormányossát.
Ez okon mondgya Sz. Pál,') az bölcs Salamonnal egyetemben,'^)

hogy színes mentségek nem lehet azoknak, kik az Istent nem isme-

rik : st, temérdek oktalanságnak kábaságátúl ") hordoztatván,*)

ugyan azt is merik szvökben mondani, hogy nincs Isten. '^') !Mert

az Istennek véghetetlen erejét és istenségét megismerhetik az

teremtett-állatokl)ól,") mint valamely szép fínyes tükörbl ; mivel-

hogy az mennyei és földi állatok nem egyebek ékessen s szép rend-

del egybeszerkeztetett garádicsoknál, mellyeken az nagy Istennek

ismeretire juthat az értelmes embernek okossága.

Vj8 hogy amaz mély bölcseségnek fondamentomiból eredett bi-

zonyságokrnl ne szóllyunk,') mellyek noha az tudós emberek eltt
í'oganatosl)ak, mert az ö értelmeket világoson s nagy fenn meggy-
zik és az igazságnak engedelmessége alatt ugyan kötve tartyák, de

az kösségnek értehnót fellyülmúUyák és nagy úton hátrahaggyák,

Eliiszür is, az világnak'^] sok külömböz részeinek szép ékes

renddel való alkotásából, így okoskodik Eusébius doctor : Ha egy

vadon erdben, egy kszikláé pusztítnak barlangi között, jó mód-
gyával éppített palotát látnánk, mely nagy szép csinnyosou fel-

ékesíttetett és drága kárpitokkal bévonattatott volna ; minden sze-

geleti arany és ezüst Jiázi eszközzel tündöklenek; kedves gyönyö-

rííségre és szükséges táplálásra tartozó szépséggel bvölködnék ; e

fölött ö benne szép vetett asztalokat, fínyessen ég szövétnekeket,

körüUötte jó gyümölcsösfákat, kedvessen illatozó virágokat, csa-

') Rom. 1, 18—20. ') a'latou et Cicerón chez les

'•*) Sap. 1 1?, .5—8. aueieus, Clarké et Leibuitz chez

^) Ez a szó ngj'anazt teszi, a mit les luodcrnes ont prouvé niéta-

az elbbi A szavaknak ilyetén physicpienient, et prescpie géomé- :

lialuiozáfia (pleonasinus) gyakran triquemeut, l'existence du süuve-

foi'dnl elü mveiben. vain lítre ; les plus grajids géuies

*} Azaz : indítva, ösztönözve. dans tous les siécles ont adniis

^) Psalni. Ö2, 1. ce dogme consolatenr. Qne s'il

") Aristoteles szerint végi nion- est rejeté par (pielqnes sopbistes,

dás volt, bogy minden Istentl Dieu peut bien existev s.ans leurj

és Isten által van. (De mundo, ti.) suftVage.)) Chateanbriand, Génié
|

'Cicero meg ezt írja: «Deuni non du cliristianisnie, I. r. V. k. 1. fej.'

vides, tameu . . . Denm agno- ") Lásd a «nak, neka birt.- rag-

1

Bcia ex operibns ejnsi). Tuscul. ról a jeletj mhöz csatolt «Szó-i

1, 29. tár..-t.'
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toniiíkon eK cfféveken folyó lu'ívös forrásokat látnánk : és az mulató
helynek ékességén csudálkozván, tmlukoznánk, ki alkotmánya lé-

gyen ez az kiríilyi fáradságnak nyugodalmas künnyebbségére való

( ppület '? Vallyon s, ha ki azt felelné, hogy emberi kéz nélkül, az

közel való hegyeknek történetbl ltt szakadásiból és az ó' részei-

nek özéltl egybenhordásából kerekedett ki az szép palota : nem
a/.t itéluéd-é. hogy megelzne minden goromba esztelenséget okta-

lan feleleti ".' Hasonlóképpen, ha egv' bordában nagy mesterséggel

rundéit bélfonalat látnál : nem mindgyárt azt gondolnád-é, hogy
luor szerenc-sébl nem esett rendelések, hanem okos embernek
mestersége szerkeztette ezeket oly jó módgyával '? Mivelhogv-

azért ez világnak szépséges nagy volta minden ékes éppületeknek
rzifráit meszszére fellyüJmúllya, mind az fondamentomának az

föld kerekségének állandó erejével ; mind az bóltozattyának, az

kerek szép égnek liajlásával ; mind az fínyes fáklyáinak, az nap-
nak és hóidnak világosságával : mind az ékes kái'pitoknak, az mezei
-zép virágoknak és zöldell fáknak szemlegeltet külömbözésivel

:

kétség nélkül az j ki belUe, hogy ennek az díszes éppületnek,

luelynek mind az görögöknél, s mind az deákoknál még neve is az

.-/.épségtül vétetett,^) bölcs és hatalmas alkotója vagyon, ki nem
egyéb az egy Istennél, kit tisztelünk és imádunk.-j

^lÁsuDszoR, ez világnak szép renddel szabott gondvisel vezér-

lesébl, ilyen bizonyságot támaszt Xazianzénus : Hogyha valahol

gyönyörséges nótára igazíttatott heged- vagy lyiút-szót hallunk,

luiudgyárt általértyük, hogy okos és tudós f mesterember kezétl
vagyon annak eredeti : azonképpen, ha szép megeresztett zászlók

alá rendelt roppant seregekre tekintünk, avagv jó rendtartással

vezérlett népnek sokaságát láttyuk, nyilván tudgyuk, hogy fejek

\l tiQuem ;fd(7iUoi'giaeci,'noniine mi nyelvünkön pedig világossá-

o)iiamenti appellaveruut, eiim nos got és fényességet. Rút, mondom,
a pevfeeta absolutaque elegantia. meii megrakodott bnvei stb.»

mimdum.') Pliuius, Hist. nat. i2, G. Katona, V. T. 11. 699. —
3. V. i). : (iQnod colimus, Deus Ugj-auis a világ neve görögül yó-
unus est, qui totani molem istam o/:ioq, a mely szó díszt, ékességet
cnm omni iustrumento elemento- és rendet teszeu ; latin neve meg
ram, corporum, spiritiium ... de nmundiisx, a mi mint subst. asz-

nihilo expressit in ornamentimi szonyi ékességet, mint adj. pedig
majestatis suae. uude et graeei tisztát teszen.

nomen mundo xóoftoi- aceomoda- -) Fennebbi bekezdéséhez ha-
venmtí). TertuUianus, Apologet. sonló La Bniyére «Voyez. Lncile,
17. — «R\it ez a világ, noha az ce morceau de terrex szavakkal
Istentl tsiidálatos szépen terem- kezdd czikkelyének els bekez-
tetett vala, a honnan még a neve dése. V. ö. Caractéres, (Des esprits
is tisztát és ékest jegj^ez mind a fortsi.

görög, s mind a deák nyelven, a

á*
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és vezérek vagyon ezeknek : miképpen Sába királyné aszszony, lát-

ván az Salamon éppletit és utlvarának rendit, megisméré az bölcs

kinílynak eyzesHégét.') Végezetre, ha egy forgó órának állhatatos

l'olyiíssal járó kerekit látod : ottan tudhatod, hogy értelmes és

tudós igazgatója vagyon, az ki megoltalmazza minden bontakozás-

túl és az napnak forgásálioz igazíttya.') Holott azért ez világnak

minden részei ily kimagyarázhatatlan szép renddel, ennyi ezer

esztendeig, ily nagy állhatatossággal viseltessenek :
') nem lehet az

okos embernek abban semmi kételkedése, hogy fölötte bölcs gond-
visel feje és világ tengelye forgató Istene vagyon ez földnek. Ez
okból mondgya Lactantius, hogy nincs oly vad természet ostoba

ember, az ki (bár ne tudgya is ki légyen az Isten, kinek gondvise-

lésével vezéreltetik ez világi szemét az égre fordítv:in, az terem-

tett-állatoknak nagy voltokbúi, rendibi, szépségibííl, állhatatos-

ságibúi és hasznaibúi meg ne ismerje, hogy vagyon valamely Isten,

az ki mind ezeket hordozza és vezérli : mivelhogy sem történetbl,

sem az teremtett-állatoknak tulajdon erejekbl és rendelésekbl

ezek nem származhatnak. Ugyanis, mi lehet oly nyilvánvaló és lát-

ható dolog, úgymond egy pogány bölcs, ^ ) mint hogy mikor az eget és

az égi csillagoknak állhatatos rendit s változásit megtekintyttk, az

természetnek belénk oltatott indulattyából,'') mindgyárt eszünkbe
jut, hogy igazgató vezére és gondvisel fejedelme vagyon ez világ-

nak ? Annakokáért mondgya Sz. Dávid, hogy az egeknek is nyelvek

vagyon, mellyekkel az Istennek dücssségét hirdetik és az szavo-

kat megértik minden nemzetségek.'^) Mílsutt azt mondgya, hogy az

egeknek, mint valami szép királyi sátoroknak kiterjesztése által az

Isten mintegy szép fínyes ruhában öltözik.') Mert, midn az terem-

1) IIL Eeg. 10, 1—7.
•') V. ö.

:

"L'univers m'embaiasse, et je ue puis songer
Que cetté hoiloí^e existe, et n'ait poiut d'horloKer.

»

Voltaire, Les cabales, 111—á. sor.

') T. i. : azért, inert e világnak nientis, qno h:»'C regautur?» De
iniiulen része, annyi e/,er esztend nat. deoruni, "2, !2. — V. ö. : uAkár
óta, ily nagy állliatatossággal, ily merre veteti e temérdek miuden-
kiinagyarázliatatlan szép renddel ségbeu tekinteteidet, minden fe-

jár, V. szép rendben vau, v. szép löl e végetlenül bölcs, nagy é.s jó.

rend szerint van igazgatva, kor- de egyszersmind inegfoghatatlan

Hiányozva, vezérelve stb. lénj- jelenségei sugúrzanak feléd.

»

^) T. i. Cicei'o, a ki így ír

:

Kölcsey, Farain.

«Quid enim potest e-sse tani apei'- '•") E szavak, a mint látható, P.

tuin taiuque perspicuuiu , cnin toldása,

cueluni suspexiiiins cadestiaque ") Psalm. 18, 2—4.

couteiuplati suiuns, quain esse 'j Psalm. lO.'J, í2.

aliquod uumen prtestautisBima'
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tf'lt-ííllatokl)íin ÓH legfnkóppen nv, egeknek cHiidálíitoH alkobísában

az ö liMtaliiiasságát ('H hölcscségét uieginutattya, úgy tetczik,

niiiitlia ugyan látható öltözetet venne magára, melyben inegismr'-r-

tossók mi töllüiik : mivelhogy az teremtett-állatoknak ereje, szép-

HÓge, gyornasága f's nagysága csaknem kézen fogva viszen minket
az Isten ismeretire. Azért mondgya Sz, Pál is, hogy az Isten nem
hattá magát tanúbizonyság nélkül, jót cselekedvén velünk az

égbl, est adván és az földi gyümölcsök tennésére alkolmatos üd-
ket rendelvén.') Az Bölcs pedig ezen okból írja, hogy az Istennek

bölcs lelke minden teremtett-állatnak nyelvet adott, mellyel az

Istennek bölcseségét hirdesse.'")

Harmadszor : Hogy magunk kívül meszsze ne bujdossunk,

csak ne restellyünk betekinteni magunkban, künnyen az Istennek

ismeretire juthatunk és, az mint Sz. Pál mondgya, ugyan megta-
pasztalhattyuk tet : mivelhogy benne élünk és mozgunk ') és,

az Sz. Dávid mondásaként,*) az Isten orczájának bélyege és jele

rajtixnk vagyon. 'm Miképpen azért szíívökbeu plántálta az Isten az

szüléknek magzattyokhoz való szerelmét : azonképpen az egész

emberi termés^zetben mélyen beoltotta az ismeretinek szikráját,

i'igy hogy soha világ kezdetitíil fogva nem volt oly nemzetség, mely
isteni tisztelet nélkül ltt volna.'') Ha azért az miben minden külöm-
böz nemzetségek eggv'etértenek, azt nem emberi gondolatnak és

találmánynak, (mely, mint az pára és tajték, hamar elenyészik) ha-

') Act. ap. li. 16.

'*) Sap. 1. 7.

•'') Act. ap. 17. 27. 2«.

*) Psalm. 4, 7.

^) V. ö. : «Daus tous ses oiivra-

ges elle (t. i. a természet) pré-

sente le sceau ile rÉternel : cetté

era^ireiute diviue. prototype iual-

térable des existences. est le mo-
(léle Rur lequel elle opére, ino-

déle ilont tons les traits sönt ex-

priuiés eu oaractéres iueffacabks
et prouoncés ponr janiais.» Buf-
fon, Vues de la iiature. Premiere
^ue. — t<A vallíis, melynek én
híve vagj-ok, az égi testek mecha-
nikájában látja Isten lételének bi-

zonyítékait ; de egy legfbb, a min-
denséget kormányzó értelem lété-

nek nem csekélyebb bizonyíté-
kául tekinti szervezetünknek, aka-
ratunk irányának törvényeit, lel-

kiismeretünk parancsolatait, gon-

dolkozásunk mködését, tehát a

belvilági meclianisniust. mely ma-
gasztosságra a külvilágéval egj'enlö,

s arrcíl tesz tanúbizonyságot, hogy
Isten ujja érintette meg ama lény

homlokát, mely embernek nevez-

tetik és mely Isten képére van te-

remtve.- Castelar, a spanyol cor-

tes lS(i!). ápr. 12. ülésén mondott
beszédében. (Lásd Castelar Beszé-

dei. Ford. Szathmán- Gy. 2.5. lap.)

^) V. ö. : «NuUa gensest neque
tam immansueta. neque tam fera,

qufi' non, etiam si ignoret, qualem
habere detim deceat, tamen haben-

dum sciat.» Cic. De leg. 1, 8. —
'•Omnibus de diis opinio insita

est : nec tiUa gens usquam est

adeo extra leges moresque pro-

iecta, ut non aliquos deos credat».

Sen. Ep. 117.



22

nem ugyan as5 természetnek*) Bzvünkben öntött törvényének kell

itílni :'*) kétség nélkül arra is az természet oktat, hogy az Istennek
gondvisel ereje alfí vettetett minden ember. És ezt az pogányok
bálványozása is szépen megersíti ; mert tudgyuk és érezzük ma-
gunkban, mennyire ellenkezik az mi dölfös és fenhéjázó termé-

szetünknek dagályosságával, hogy más alábbvaló teremtett-állat-

nak fejet hajcsuuk és meghóldollyunk : de mindazonáltal inkább
akartak az pogányok követ és fát, st barmot imádni, hogysem
mint Isten nélkül lenni ; kivel ^) bizonyságot töttek, hogy kün-
nyebb, az természetnek felfuvalkodott akaratossága ellen is, akár-

mely elvetett állatnak szolgálattyára állani és, ezt Istennek itílvén,

feje föliben helyheztetni ') s tisztelni, hogysem Isten nélkül lenni.

Továbbá, hogy ugyan természetünkben gyökerezett az Istennek

gondviselésérl és nyomorúságinkban segítségérl való tudomány,
ez is nagy jelensége : mert noha találkoztak oly eszefordúlt és

agyafúrt emberek, kik, sok gonoszságok miatt, elidegenedvén az

Istennek igazságátúl, azon mesterkedtek, hogy az Istent tagadván,

bátrabbak lehetnének minden gonoszságra ; és midn csendeszen

eveztek, nagy fenn pöktek és csixfos mardosásokkal jáczottak az

istenfélkkel : de mindazáltal, midn viszszá fiitt az szél, és félelmes

igyekben estek véletlenül, az természetnek kisztetésébl felindít-

tatván. Istenhez fohászkodtak, minden falevélnek cserdülésétííl

féltek,^) kik az Istentul nem akarnak vala félni : és az égre vetvén

szemeket, Istenti kértek segítséget. Azért mondgya Sz. Dávid,

hogy az Istennek ellenségi is, ^ mikor értik az hatalmas erejét,

hazudozva hízelkednek néki.'') így olvassuk, hogy Caligula császár

tellyességgel játéknak itíli vala az Istent, és ez világnak parancsoló

istennek nevezi vala magát : de midn az mennydörgéseket hal-

lotta, najgy félelemmel az ágy alatt bújdoklott az Istennek haragja

eltt.') És ugyan természetünknek hei-telen és sok gondolko-

dás nélkül való indulattyából érezzük azt minnyájan, az mit

^) L. a is. 1. s. jegyz. meg akarná vallani; s bármily
'') (iConeensio oinnimu geutium merész vagy hitetlen légj-en, nincs

lex natiirfe putanda est.') Cic. ember a világon, kinek keble fel

Tuscul. 1, 13. nem indiilna,midn egén a menny-
•'') T. i. : a mivel v. ezzel. dörgés szava felhangozik, s a föld
**) T. i. : feje fölé helyezni, úr- a vészrázott erd sóhajtásaival

nak vallani. eltelt ; légj'en, hogj' csak öngyen-
*) Bibi. kif. V. ö. Levit. 26, 30. geségét érzi e nagy s kormányo-
") Psalm. 0.5, 3. zatlan er ellenében ; legyen,
') V. ö. : «Van valami a termé- hogy egy magasabb lény szavát

szét nagyszer csodáiban, mi szí- hallja e hangokban." Eötvös, A
vünk felett uagyol)b befolyást gya- karthausi, II. r. XXXI. ez.

korol, mint büszke philosophiánk



23

Josafát király monda/) hojíy midn nyavalyánkban nincK so-

honnau remónségünk , miudgyárfc az Istenhez fordíttyuk sze-

meinket. ^J

l^^nnek fölötte az emberi kívánsága) az tevemtett-állatokkal

soha meg nem elégedhetik, hanem, akármennyi gazdagságra, bö-

cöülletre, kincsre, liatalomra, bölcseségre jusson is, nyughatatlan :

és mint az égö tz, ha olajt öntesz reá, fellobban inkább, hogj'sem
elalunnék : úgy az mi kíváns;ígunk szomjúságát is meg nem óltyák,

st inkább felgerjesztik ez világi jóknak bövölködési. Szükség tehát,

hogy valami nagyobb és jobb légyen az teremtett-állatnál, az kivel

bétellyesedgyék *) ez az természetnek nagjobbra vágyódó kíván-

sága, mely hejíiban és haszontalanul '^'1 belénk nem plántáltatott.*)

Ez i>edig, az kibwu megnyugszik kívánságunk, nem egyéb annál,

az kirííl Sz. Dávid énekli, hogy akkor elégszik ö meg, mikor az

Úrnak dücssségét meglátandgya.")

Továbbá az emberi okosság tanít arra, hogy az értelme.s

lélekkel felékesíttetett emberi állat nem lehet alábbvaló és elve-

tettebb az több teremtett-állatok közt

:

") ha pedig csak hiuságos

találmány vólua az religio, az Istenrííl való tudomány: nem volna
seja balgatagb, sem nyomorultabb állat az embernél. Mert eggy az,

hogy sokan az emberek közzííl vagy mindenesti, avagy nagy rész-

bi megvon.szák magokat ez világi gyönyörfíségektül és alkolma-

1) II. Paralip. 20, 12.

*) V. ö. : uVultis ex operibus

ipsiiis tot ac talibus, qnibus con-

tinemur, (juibus su.stiuemur, qui-

buK oblectauiur, etiaiu quibus ex-

terremur, vultis ex anim* ipsius

testimonio comprobemus ? Qu;e
hcet carcere coi-poris j^ressa, lieet

iustitutionibus pravis rirci;mscri-

pta, licet libidiuibus et concupi-
scentiis evigorata, licet falsis deis

exauciliata. cuni tamen re.sipiscit,

ut ex crapula, ut ex somno. ut

ex aliqua valetudiue, et sauita-

tem suam patitur, Deum nominat,
hoc solo, quia propvie veriis liic

unus. «Deus bonus et magnus"
et : « Quod Deus dederit » oiuu iuiu
vox est. ludicem quoque conte-

statur illuni : «Deus videt» et

;

•Deo commeudoi) et : «Deus mihi
reddetw. testiiuonium aninite

naturaliter christianw ! Denique
prouuncians lijec non ad Capito-

lium, sed ad ccelmu respicit. Xo-
vit enim sedeiu Dei vivi; ab illa

et inde descendit.» Tertullianus,

Apologet. 1 7.

^) Ma így mondanók : az em-
ber vágyai stb.

*) Azaz : a mivel beteljen, el-

teljen, megelégedjék.
') T. i. : haszon nélkül, czél

nélkül, fzéltalauul, ok nélkül.

®) V. ö. : «S'il est impossible de
nier qiie Thomme espére jusqu'
au tombeau, sil est certain que
les biens de la tei*re, lóin de com-
bler nos soubaits, ne font que
creuser l'áme et en augmenter le

vide, il fant en conclure qu'il y
a quelque cbose au delá du temps.

»

Chateaubriand, Gén. du clir. I. r.

VI. k. 1. f.

') Psalm. 16, 15.

") Azaz : egyéb teremtmények-
nél.
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tosságoktúl, az Istennek félelméért ; más az, hogy az lelkiismeret-

nek furdalási, az Isten haragjának és az kárhozatnak félelmi csak

egyedül az embert faggattyák. Azért, az Sz. Pál mondásaként,')

esztelemb és bódogtalamb az ember minden állatoknál, ha Istene

nincsen és csak ez világon vagyon határa reménségének.^)

Negyedszer: Az természet ereje fölött való csudák és jövend-
mondások, mellyeket az Úr Isten régenten cselekedett és most is

megújít, mikor kedves ö eltte,^) bizonysági annak, hogy ez világ-

nak vezérl Istene vagyon, ki az Ö híveinek segítségére és oltal-

mára, az gonoszaknak fenyítékére és büntetésére, szokatlan és, az

teremtett ernek folyása szerént,*) ugyan lehetetlen dolgokat is

cselekeszik. ^)

ÖröDszöR és utolszor : Az emberi elmének bölcs okoskodása

is az igaz Istennek ismeretire mutat és igazít minket. Elször

:

Mert, az mint Sz. Ágoston írja, minden nemzetségek, még az i)ogá-

nyok magok is, mikor az Istent említik, oly állatot értnek ezen,

az melynél fbbet, böcsülletesbet, jobbat nem gondolhatnak.®)

1) I. Cor. 15, 19.

^) V. ö. : (iQu'on noiis dise d'a-

bord fii l'ánie s'éteint au toinbeau,

d'oú nous vient ce désir de l)on-

heur qui nous tounnente. Nos pas-

sions ici-bas se peuveut aisénient

rassasier : Taniour, ranibitiou, la

colére ont une plénitude assurée

de jouissauce ; le besoin de feli-

cité est le seul qui nianque de

satisfaction comme d'objet ... II

est certain que notre áme de-

mande éternelleinent; á peine
at-elle obtenu l'objet de sa con-

voitise, qu'elle deniande encore :

Tunivers entier ne la satisfait

point. L'infini est le seul cliamp
qui lui convienne . . . Enfin, gon-

flée et non rassasiée de ce qxi'elle

a dévoré, elle se précipite dans
le sein de Dieu ... Or les ani-

maux ne aont point troublés par
cetté espérance que nianifeste le

cceur de riioniiue ; ils atteignent

8ur-le-cbamp A \e\\v supréme bon-
heur : un peu d'herbe satisfait

l'agneau, un peu de sang rassasie

le tigre . . . Donc la seule créa-

ture qui cberclie au deliora, et

qui n'est pas a soi-méme son

tout, c'est riiomnie.o Chateau-
briand, u. o. — ((Mindennek meg-
van ellentéte : homálynak fény,

végesnek végtelen ; a tökéletlen

földi élet mintegy újjal mutat a

tökéletes életce, mely amannak
niagasaljb folytatása lesz . . . Tö-
kéletességre s boldogságra vagyok
hivatva Isten czéljai szerint, de

e földön sem tökéletes, sem bol-

dog nem vagyok, kell hát lenni

életnek, melyben azzá legyek . . .

Ki szívembe a magasabb vágyó-

dást, a tudás szomját, a felmara-

dáa erc'ís, szüntelen lángoló óhaj-

tását rejté : megcsalhat- e , nem
valósítván , ki nem elégítvén

azt ? . . . Vágyunk, czélunk, mél-
tóságunk követeli a halhatatlan-

ságot.)) Tompa, Az evangyélioni

menedékhely (a vége felé).

•'') T. i. : mikor akarja, tetszik

neki.

*) T. i. : a természet rendje v.

törvényei szerint.
'') Lásd a II. k. h. és 6. részét.

") De doctrina cbristiana, 1, 7.

Confess. 7, 4.
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Sz. Bernárd ')
pedig imígyen s/ól : Az podig, az kiuél föbh és

böcsülletesb állatot nem gondolhatunk, lehetetlen, hogy csak az

emberi elmének hiuságos gondolkodíÍHa ée chimerája legyen

;

mivelhogy sokkal jobb éa böcsülletesb az mi valósiígos.san vagyon,

hogysem az mit csak gondolatunkban elmélkedéssel faragunk

:

tehát nem lehetséges, hogy valóságosképpen nem volna Istene

ez világnak. Másodszor : Ezeknek az világi állatoknak eleiti fogva

való tellyes sokaságában '-') ha valamely oly állat találtatik, mely

miistúl nem származik és nem függ, az lészen az kit mi Istennek

nevezünk : ha pedig ebben az sokaságban '') semmit ') ollyat

nem vallasz lenni, ki mástul nem függene, úgy mint alkotójátúl,

szemlátomást megcsalatol. Mert ha mindenek mástiil származnak

és függenek, mivelhogy az egész és tellyes sokaság kivül ^) nincs

semmi oly fíllat, melyti az teremtett-állatok sokasága származ-

hatnék : szükség azt mondani, hogy az világi állatoknak tellyes

sokasága valakiti olytúl függ, az ki ebben az sokaságban foglal-

tatik : és igy nem egyébti, hanem avagy ö magátúl, avagy az

alkotmányátúl függene. Ez pedig tellyességgel lehetetlen dolog,

az mint ezennel megbizonyítom : tehát azt kell mondanunk, az

mit elsben mondánk, tudniillik, hogy ez világon vagyon oly bö-

csülletes természet, mely mástul nem függ és nem származik. Har-

madszor : Ha az világ, az ö benne való f részeivel egyetembe,

örökti fogva nem volt, hanem üd szerént '') kezdetett : kétség

nélkül oly alkotója volt, az kinek ereje által kezdetett újonnan, az

mi nem volt annak eltte ; de az bizonyos, hogy ez világ, az benne

való állatokkal, örökti fogva nem volt : tehát hatalmas kezdje,

teremtje volt az világnak, kinek erejébl kezdetett újonnan lenni.

És ez, az világnak teremt Ura, az egy igaz Isten.

Az bizonyságnak els részét ') azzal erssíti Sz. Ágoston, hogy

semminem állat nem alkothattya önnön magát ; mivelhogy az ki

valamit teremt és alkot, magában lenni kell annak,*^) és erejének,

hatalmának, tehetségének kell lenni, mert ezek nélkül semmit
nem cselekedhetik : tehát az mi azeltt nem volt, hanem újonnan

kezd lenni, másnak ereje és hatalma által kell annak kezdetni.

Azon bizonyságnak második részét '') gyzhetetleuül bizonyíttya

Sz. Ágoston,*") imiilyen formán : miképpen nem lehetséges dolog

V) Ep. 191. — Szavait igen sza- 'l Az úgynevezett propositio

badon fordítja. major-t.
'^) T. i. : a uiiudenségbeu. ''I T. i. : iiuuak bizonyára ma-
') Lásd az elbbi jegyzetet. gának is lennie v. éluie kell.

*) T. 1. : semmi. '') Az ú. n. propositio minor-t.
*) T. i. : :i mindenségen kívül. *") De civ. Dei, \% 1.~),

") T. i. : bizonyos idben, va-

lamikor, egj'szer.
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az, hogy az ember örökti fogva légyon, ha mind teste s mind
lelke örökti fogva nem volt, mivelhogy az emberi természethez
mind eggyik s mind máöik szükséges : szintén azonképpen az üdö-
nek és napnak forgása *) és egyéb állatoknak egymástúl való szü-

letése és sziírmazása sem lehet örökti fogva, hanemha az elébb-

való és azután követköz részek is örökti fogva voltak. Mert szin-

tén mint az emberi természethez szükséges az test és lélek : úgy
az üdhöz, az égnek forgásihoz,'-') az teremtett-állatoknak egymás
után való születésekhez és romlásokhoz, egy szóval, az részszerént

múlandó és folyó dolgokhoz, mellyeket az deákok sncccssivinii-ok-

nak hívnak, mivelhogy egymás után való részbl állanak, szükség,

hogy elébb- és utóll)való részt foglallyanak magokban. Anuakoká-
ért, ha az napnak forgása, az embereknek egymás után születése

örökttíl fogva voltak, mivelhogy az természetekhez illend részek

nélkül nem lehettek : követközik, hogy elébb- és utóibanvaló részek

voltak örökti fogva. Tellyességgel lehetetlen pedig, hogy mind
az elébbvaló, s mind az utánna követköz részek örökti fogva

valók légyenek ; mivelhogy az mi eltt valami volt, az nem lehet

örökti fogva való.

Ezt az bizonyságot, nagyobb értelemnek okáért, illyeuképpen

erssíthettyük : ha az világ mostani állapattyának kezdete nem
volt, hanem örökti fogva, így mint most, egymás után születtek,

bizonyos számú esztendkig éltek s azután megholtak az emberek :

követközik, hogy az embereknek nemcsak születések, de halálok is

örökti fogva volt. Az pedig nem lehetséges ; mert az embernek
születése csak bizonyos és meghatározott esztend számmal volt

az halálnak eltte : azért, ha az születés elébb volt az halálnál,

nem lehetett örökti fogva az halál. És mivelhogy csak meghatá-
rozott, bizonyos számú esztend folyt az halál között és születés

között, mint szintén most is, ha az emberi állatnak halála örökti
fogva nem lehetett, az születése sem lehetett kezdet nélkül.

Ebbl az kerekedik ki, hogy ez világ nem lehetett kezdet nélkül

mindenkor ilyen formán, mint mostan vagyon.

Végezetre, azzal is támaszthattyuk ezt az igazságot : mert az

mi örökti fogva volt, változás nélkül örökké abban az állapatban

kell maradni, melyben volt eleintén. Mert ha elváltoznék, nem
lehetne ez az változás örökti fogva ; mivelhogy az elváltozó ál-

latnak létele után kellene követközni az változásnak. Szük-

ség tehát, hogy az örökti fogva való állat, az változás eltt,

') Aristoteles ós utáua a közép- ekként magyarázták az égitestek

kor tudósai i'igy vélekedtek, hogy mozgását. Lásd a jelen mhöz
több — hét vagy nyolcz — ég csatolt ((Szótár»-nak «Ptolemwus»
van, azaz több egymásba nyúló szavát.

légkör van, a melyek forognak
;

^) Lásd az elbbi jegj'zetet.
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örókkó, azaz vóghetfitlfMi ideitrloti,') változáH nélkül raaraflgyon az

eléhl)i állapathau ; mivellio<<y lia az változás eltt csak bizonyos
üdvol kezdett leuui, nem lehetett öröktííl fogva. Ebbl világoson

kövi'tkzik, hogy az egek forgási'- 1 és az embereknek nemzési, egy
szóval, az világnak illyeu állapattya, mint most vagyon, nem lehe-

tett örökti fogva, akármint habozzon ebben Aristoteles : ki midn
az csipát szemérül letörölvén, bizonyságinak töredelmes pozdor-

jáját megismerte volna, igazán megvallá, liogy az világnak kez-

detirl semmit "*) bizonyost nem tud mondani. Ezt azért, az ki ez

vibigot teremte, mely az eltt nem vala. Istenünknek és ez világ

urának turtyuk ; ötét tisztellyük, mint teremt és gondvisel feje-

delmünket.

De ezeknek és több mély bizonyságoknak most békét hagy-

ván, vegyünk az megmondott dologbúi két hasznos tanúságot.

Elst azt :^) mely veszedelmes vakságra viszi embert az bn és

az Isten törvénye ellen való feslettség. Az Sz. Pál mondása szerént,

az ki vétkezik, megtagadgya az Istent cselekedetivel : ^) mert nem
egyéb az gonoszság, iigymond Sz. Jób, hanem az felséges Istennek

tagadása.'') Ugyanis, az ki bátran elmerül és torkig úsz minden
gonoszságban, úgy viseli magát, mintha nem volna az kinek en-

gedelmességgel tartoznék és az ki látná s meg is büntethetné
álnakságit. Azért az ki nemcsak szájával, hanem erkölcsével is meg
akarja mutatni, hogy az Istent hiszi, ne légyen ollyan, mint az

kikrl olvassuk, hogy hasonlók az erdei szamárokhoz,') és liber

báróknak alítván magokat, szabadoson vétkeznek, mintha meue-
déklevelek vólna az isteni szolgálattal : hanem azt sznetlen szeme
eltt hordozza, hogy birodalom alatt született, és nagy büntetés-

nek fenyítékével köteles az Teremtjének szolgálattyára és szófo-

gadó engedelmességre.

, Másodikat **) azt tanúllyuk : mely méltó okokból parancsollya

az Ur Isten,'""! hogy soha semmi dolgainkban el ne feledkezzünk és

lelki szemeinket el ne fordítcsnk rolla ; mivelhogy nagyobb sza-

badságot semmibl nem vehet az emberi gyarlóság minden go-

noszsági-a, mint abból, hogy kiveti az Istent elméjébl. Mert szinte

miképpen az országokban nem lehet nagyobb bontakozása az igaz-

ságnak, sem ehiradása az gonoszságnak, mint midn az emberek
azt vélik, hogy sem fejedelmek, sem birájok nincsen : azonképpen
nem lehet azokban is'") zabiája az gonoszságnak, valakik gyakran

M T. i.: illig. «| 31, 28.

*) Lásd a 26. lapuak 1. jegyz. ') Jób. 11, 12. — Ez idézet
') Lásd a 2.5. lapnak i. jegyz után következ szavak és gondo-
*) Latinos. T. i. : elsnek azt. latok az övéi.

elsben, elször, v. az egvik stb. ^) Lat. T. i. : másodszor.
••) Tit. 1, 16. ' 8) Dent. 8, 11. — ") T. i. : sem.
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nem eralokeznek az Ifltenrl, Az ki pedig szünotlen az Istenre füg-

geszti szemeit, nemcsak nagy ösztöne vagyon minden tekélletes jó

erkölcsre, de az világi veszedelmek és háborúságok között is csu-

dálatos vigasztalást talál, mint szintén Sz. Dávid, ki, midn ez

világnak felháborodott habjai között ugyan megepedett volna, azt

mondgya,*) hogy megemlékezvén az ö édes Isteuérl, örvendetes

gyönyörséggel bétellyesítteték az ö szve.'"')

MÁSODIK RÉSZE.

Mint kellyen az világnak szép alkotmányában az Istennek

hatalmát és bölcseségét szemlélni.

Isaiás azt írja,") hogy az Isten három ujjára függesztve hordozza
az föld kerekségét ; akarván ezzel jelenteni, hogy ez világnak gond-
viselésében az Istennek három csudálatos szép tulajdonsági tün-

döklenek : tudniillik, atyai jó volta, mellyel jót akar tenni az te-

remtett-állatokkal
;
gondvisel bölcsesége, mely utat talál az ö jó

akarattyának véghez vitelében ; mindenre ható nagy hatalmassága,

melynek erejével mindazokat megszerzi, valamik szükségesek ez

világnak szép és hasznos vezérlésére. És, hogy ezeket az isteni tu-

lajdonságokat aitatos szeretettel megismerné minden ember, gyak-

ran int az sz. -írás, hogy az Istennek alkotmányát szorgalmatos gon-
dolkodással szemléllyük ; st ugyan jajt kiált azokra, kik ebben
megfogyatkoznak.*) maga is az nagy Úr Isten, meg akarván Sz.

Jobbal ismertetni hatalmasságát és isteni félelemre s szeretetre

igyekezvén gerjeszteni lelkét, nagy sok beszéddel eleiben rakogattya, 1

st ugyan nagy pompával elömustráltattya az teremtett-állatokban

*) Psahn. 7(1. 4. c/.ím müvének íizoklioz a czik-j

^) Csak ebbí'íl az eí^yetlcu feje- kelyeihez. a melyek az ((Existencel

zetéböl is láthatni, hogy már liá- de Dieu prouvé par les inerveil-

romszáz év eltt is lehetett szé- les de la nature» czim köuvA

-

pen írni nyelvünkön. Nem volt ben foglaltatnak (1. r. V. k.) ; ha-

az a nyelv szegény annak, a ki soulit , egybcn-másban , Tompa
tudott vele bánni. E fejezet a sti- «Mi származik a megnyilt föM-

lusnak csaknem valamennyi ne- bl?ii, <iMit találunk a tevmészet-

mét magában foglalja: az élbe- ben?" és « Tavaszi üröm)) ez. bc-

széléat, leírást, elmélkedést, okos- szédeinek és Szász K. «Az Ur di-

kodást stb. E czikkelye, ngyszin- csösége a mezkön » ez. beszédének
tén az utána következ bét is, tartalmához is.

egyebek közt, hasonlít Chatean- ') 10, ISJ.

hriand « Génié du cbristianismei) *) Isai. 5, 11. 12.
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tündökl bölcaes(5gét és hatalmas erejét. Elször is az egeknek csu-

dáiról emlékezik: uzutáu az est, havat, szeleket, meunyköveket,
végre az égi madarakat, vízben úszkáló állatokat, az föld hátán lakozó

vadakat elÖszáiiilállya ; és úgy mutogattya, mely vihígos tüköri

légyenek mind ezek az ö bölcs hatalmának.') Sz. Dávid is, gyakorta

nz isteni dicsíretre és szeretetre serkegetvén magát, sok .szép ének-

léssel elszámlállya az Istennek teremtett-állatit.") Sz. Ágoston
magárúi azt írja,'') hogy mikor üdt vehetett az több foglalatossá-

gitúl, az Istennek alkotm:lnyit gyönyörséges elmélkedéssel vis-

gállya, és ezzel úgy felgerjed az isteni szeretetre, hogy az remén

-

lett bódogságnak elöljáró sengéjét láttatik érezni magában.*)

1. Hasznai az teremtett-állatokrl való elmélkedésnek.

Az teremtett-iíllatokrúl való mélyebb gondolatból három
rendbeli haszon származhatik az emberbe.

Els : az Istennek ismereti. Mert, az Bölcs mondiísa szerént,

az ki jól meggondollya az világ részeinek rendit és állapattyát,

eszében vészi, ,hogy okos és véghetetlen hatalmú gondviselti
hordoztatik.'') És az teremtett-áliatoknak nagy vólta az Istennek

végiietetlenségét, szépsége az Istennek szépségét, erssége az Isten-

nek hatalmát, fínyessége az dücssségét, édessége pedig az Isten-

nek sok vígasztalásokkal bvölköd jóvoltát adgya értenünk

;

mivelhogy valami az kútfbl származik, azzal bvölködni kell az

kútfnek. Annakokáért Sz. Basilius azt írja, hogy ez világ nem
egyéb, hanem egy szép írott könyv, mely az Istennek dücssségét
hirdeti. És i;gyanezent írja C'assiodorus, hogy mondotta Sz. An-
tal '") egy pogány bölcsnek, midn azon tudakoznék tlle, mint
lakhat ik az pusztában könyvek nélkül?') Másutt ezen Sz. Basi-

') Jób k. ;)8. és 39. f. vezéreltetüok.w Tompa, bMí szár-

") Psalui. IS., 103., 14.'). mazik a uiegnyilt földbl?* (a bev.)

*) Confe.ss. lU, 40. "} Sap. 13,' í—ö.
*) T. i. : uiiutegy a músvilág *) Latiu szói'encl. T. i. : Cassio-

V, mennyei boldogsiig gyönyör- dorus írja, hogy ugyanezt nion-
aégéuek v. örömének izét érzi. — dotta stb. Vagy : ugyanezt nion-
V. ö. : ((A föld Isten lábainak zsá- dotta, írja Cassiodonis, Sz. Antal
molya, hol nagy és csudálatos stlj.

dolgokat n\el ; hol az ö goud- "') (lO pliilosophe ! meus codex
viselésének ujjai, áldásának nyo- natura creaturarum est.» Hist.

mai. minden lépten-nyomon meg- eccles. tripartit. 8, 1. V. ö.: «L'étin-

láttatnak, s a föld szintúgj' mint celle divine dout il est animé (t.

az ég teljes az ö dicsségével. i. az ember) le rend participant
Vizsgálódjunk a földön, hiszen a aux mystéres divins : c'est par
szent elmélkedés és áhítat ösvé- cetté lumiére qu'il pense et ré-

iiyén, innen is csakugyan az égbe fléchit, c'est par elle qu'il voit et
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lius azt írja, liogy ez világ ollyau mint egy iskola, melyben a^

teremtett-állatok tanítnak az Isteuuek ismeretire. Mert, úgy-
mond, az látható állatok szépsége és nagysága az Istennek

erejét és szépségét szemünk eltt hordozzák, ugy hogy noha csak

legkissebb részét érthettyük az teremtett-állatok titkainak, de

mindazáltal csak azok is, az mellyeket szemünkkel látunk, oly

csudálatosuk, hogy akármely éles elme sem álmélkodhatik elégsé-

gesen az Istennek ezekben tündökl bölcseségén. Miképpen azért

az mennyei bódogságban az Úr Isten mintegy tüköré lészen az

megdücslteknek, melyben az teremtett-állatokat szemléllyék :

azonképpen ez világon az teremtett-állatokat tükör gyanánt kell

néznünk, melyben az Istennek jóvóltát, hatalmasságát, bölcsesé-

gét megismerjük: és, mint valami grádicsokon, az látható álla-

tok isméretin az Istennek ismeretire emeltessünk/)

Második haszna az teremtett- állatok ismeretinek az, hogy fel-

gerjed bennünk az isteni szeretet, és hálaadásra indíttatik az mi
szívünk. Azért mondgya Sz. Basilius, hogy mikor csak egy füvecs-

lit dans le livre dn monde eoinme nité.)i But'íbn, Vues de la nature,

dans nn exeniplaire de la Divi- Premiere vne.

«A termés/et örök könyvét foigatui ue sznjél:
Benne az Istennek képe leírva vagyon."

Vörösmarty, Emléksorok. S.

<i. . . Felnyitá a na^y természet
Titkos zárú ajtait.

»

Arany, A gyermek és a szivárvány.

((A természet nyitott könyvén,
Mely tudomány- s bájjal gazdag,

Lélek és szem elmulattak."
Tompa, Három a daru.

«Lelkem édes, mély mámorba szédült

A termé.szet örök szépségétül.

üh természet, oh dics természet!
Mely nyelv merne versenyezni véled ?

Mily nagy víigy te ! Mentül inkább liallgatsz,

Annál többet, ainiál szebbet mondasz."
Petíi, A Tisza.

') V. ü.

((Feledd el az emberek világát.

Isten szól az örök természetben!*
(iyulai. Fáradt vagyok . .

•A szélveszek bús liareza, az égi láng

Villáma, harmatí'sej)p, virágszál

Hirdeti nagy kezed alkotásit."

Berzsenyi, Fohászkodás.
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két, látuuk iti, az inteni szcretotre goijeilez az mi lelkünk, ha meg-
güudollyiik, hogy ezt is az Úr lateu nem magáért, sem az angya-

lokért, sem az oktalan ííllatokért, hanem, az mint Sz. Dávid
mondgya,') az hegyek tetején zöldell füvet is az embernek szolgá-

lattyára teremtette.") Mert az ember .szkölködik az oktalan állatok

nélkül hogy húsával tápláltassék, börivel és gyapjával ruháztasHÓk,

erejével földét szántcsa, terhét hordozza, gyalog járástúl meg-
mencse : ezek pedig az oktalan állatok') füvei tápláltiitnak : az

füvek nem nnek külömben, hanemha esvel öntöztetik az föld :

az esk külömben nem lehetnek, hanemha az tengerbl és folyó-

vizekbl pára emeltetik fel : az földbl pedig gzölg füstök támad-
nak,^) és szelet indítnak, mely az felhket elterjeszti az föld kerek-

ségére : ezek pedig az pávák és füstök^) külömben fel nem emel-

kednek, hanem az napnak és csillagoknak erejével :^) aunakokáért
mind az egek iiz szép forgásokkal,'! mind az esk és mezei virá-

gok az embernek szolgálattyára, hasznára és tisztességes vigaszta-

lására teremtettek. Azt kívíinuya azért ez az szent doctor, hogy
midn egy szép virágot kezünkben vészünk, egy árnyéktartó zöld

ágat megtekintünk, az Istenhez emellyük lelki szemeinket és dü-

esítcsük ötét, ki ennyi szépséggel felékesítette az elhervadó virá-

got, hogy az mi szemünket gyönyörségesen legeltesse ; ily szép

illattar) megáldotta, hogy jó szagával minket vígasztallyon : ennyi
külömb külömbféle jó íz gyümölcsöket adott az üdnek állapattyá-

hoz képest, hogy az mi torkunknak kedveskedgyék. És egy szóval,

nem ugy bánt mi velünk az Isten, mint az emberek az ö béresek-

kel, kiknek csak temérdek és vastagító eledelt rendelnek, cseme-
gére és nyalánkságra nem szoktattyák ket : hanem szükségünk
fölött is,'') az mi érzékenységünk gyönyörködtetésére is, sok szép

dolgokat teremtett az mi iirunk.^")

') Psalm. 103, 14. mondani, hogy jó v. rossz, kelle-

*) V. ö. : dAz eszmélkednek mes v. kellemetlen stb. ; látó ér-

egy fszál is tanító mestere lehet !» zékünkkel veszsziik észre a szé-

Tompa, (Mi teszi az embert ba- pet v. uem szépet.

rommá? ez. besz. a végén. I
*) T. i. : a mire nincs okvetet-

^) Lat. szórend. T. i. : ez v. ezek lenül szükségünk.
az oktalan állatok pedig stb. '") V. ö. :

*) T. i. : gözölgés, kigözölgés «Menny és föld Istene,
taniad. Kegyed mi végtelen !

^) Lat. szórend. T. i. : ezek a Hogj- nem hagysz engemet
párák és füstök (t. i. gözölgések) Öröm- és gyönyörtelen.

pedig stb. A * 1 -j

') T. i. : melegével. ?'"^ ^«g el midon
7, T ' I £»/• 1 1 < • A szép természetet
') Lásd a 2íj lapnak jegyz. Remek csodáiban
") A nnt szagló érzékünkkel ve- Szemlélnem engeded..

szünk észre, arról azt szoktuk Cziiczor, Öröm és bú.



Ezeket megértvén, nem illik, liogy hasonlók legyünk amaz!

oktalan állatokhoz, kiknek midn az ö pásztorok makkot vagy
galagonyát vér az fárúl, mohón zabálnak és egymást taszigállyák,

de szemeket fel nem emelik, hogy megköszönnyék az ö pásztorok
jótéteményét. Az gyermekekhez se hasonlítcsuk magunkat, kiknek
Jia szép arany bötükkel n-t könyvet adnak, noha gyönyörködnek
az bötük tettetés ékességében, de nem értik mi fekszik*) azok
alatt, és az benne való mélységes tudományra nem igyekeznek :

hanem azon légyüuk, hogy ez világi szépség által az Istennek
szerelmére és jótéteményiért hálaadásra indúllyunk , és meg-
emlékezzünk az Bök-s mondásárúi, '-^j hogy, midn az Istenti jót

vészünk, hálaadást térítésünk viszszá szent felségének. Ugyanis,

az mint Sz. Ágoston írja, bolondság volna, ha azok az szépségek

elvonnának minket az Istentííl, az mellyek ugyan nem is volnának,

ha Istenben nem volnának. •')

Harmadik és utolsó haszna az világi állatok visgáhlsának az,

hogy ezeknek pékhijokkal hivatalimkrúl és kötelességünkrl meg-
emlekeztetünk, és néma nyelvekkel az mi erkölcsünket ezek is az

tekéletességre igazgattyák. Ez az oka, hogy az sz.írás is néha az

hangyákra,*) néha az héjákra,"^) st még az ökrökre'') és szamárra')

is mutat, hogy ezektül megtanúUyuk, mint kellyeu hivatalunkban

járnunk. Azt mondgya azért Sz. Basilius és Sz. Ambrus doctor,

hogy midn egy szép virágot megtekintünk, ne csak ugy nézzünii;

erre mint az barmok, hanem eszünkben jusson az mi életünknek
gyarlósága, rövid öröme, elmúlandó vigasága. Mert miképpen az

szép virág hamar meghervad s elszárad, és noha még Salomonnál
is frissebben öltözött,*^) de nagy gyorsan elveszti minden ékessé-

gét : azonképpen te is, akármely erben, szépségben és hatalomban
dicsekedgyél is, rövid üd alatt ineghervadsz és megrothadsz.

') T. i. : lappang, rejlik, van. meg magát a nagy^ Teremt ben-
'^) Eccus. 14, 11. iied!» Székács, «Eu Uram és én
^) <iSero te arnavi, iiulchiitudo Isteneim) ez. besz. (az elej.) ((Gy(">-

tam antiqna et tam nova, sero tiyüiköcijetek keresztyéni módon
te ainavi. Et ecce intus eras, et a természet szépségeiben, gyógyul-

ego foris, et ibi te (|Uierebani, et játok meg ott, ha betegek vagy-

in ista formosa, qui+' fecisti, defoi'- tok, s merítsetek oktatást, mely
misirruebani. ]\Iecunieras,ettecuiu hasznos legyen ez életre s a kö-

non eram. Ea nie tenebant longe vetkezre Í8.» Tompa, Mit talá-

a te, quse si in te non essent, lünk a természetben? (a befej.)

non essent. » Coufess. 10, 27. — *) Prov. G, (>.

V. ö. : «Még a virág is, melyet a ^) Jerem. S, 7.

mezn szakítasz, színével, illata- ") Isai. 1, 3.

viil, csak akkor szerez szívednek ") U. o.

örömet, ha azt mondod neki : To ") Matth. (!, 29.

Isten szép mve, hogyan flicsöité



Hasoulóképpeu máa helyeu i.s ezen szent doctorok arra tanít-

iiak, hogy midn az szlveszwzöt láttyuk, eszünkben jusson álla-

patiink, liogy noha minket is az Úr Isten, mint valamely szép

szlt bégyepelt és béárkolt, megmetczett és megkarózott az ö

malasztyának és iiz szentek példájának vastagító támaszival : de

viszontag azt kívánuya tllünk, hogy az szöltben maradgyunk,
nevekedgyünk, gyümölcsözzünk ; és midn az homlítás által bé-

venueltetünk, az föld alá bujtatunk, azt is örömmel szenvedgj'ük.

Másutt azt írják, hogy midn láttyuk az oktalan állatoknak

magokra való szorgalmatos gondviselését, megemlékezzünk, hogy
az mi lelkünkre mi is szorgalmatos vigyázassál gondot visellyünk;

mert nagyobb kárhozatunk lészen, ha az barmoknál is oktalam-

baknak találtatunk az magunk dolgaiban. Ks szépen taníttyák

az hakat az gólyák példájával, mint kellyen tisztelni koros és

megért szüléjeket. Mert az gólyák, midn megagganak szüléik,

melegítik az hideg tetemiket tollokkal ; eledelt hordanak
nékik ; az röpülésben is segítik, szárnyokkal felemelvén ket.
Végezetre, midn sokféle vii'ágokat latunk, mellyek napkelettel

kinyílnak, és az napnyugottal egybemennek; avagy az napra

fordítván virágoknak kinyílt kebelét, vélle eggyütt forognak,

mintha megismervén az legeltet és alkotó mestereket, szol-

gálni akarnának néki tehetségek szerént: mi is azon legyünk,

hogy szemeinket az Istenrííl el ne vegyük ; hanem tet, minden
javainknak kiUfejét, kövessük, hálaadó szolgálattal udvarollyunk
ós kedveskedgyünk néki.

2. Az egeknek ékességérl.

De efféle szép tanúságoknak, mellyeket az teremtett-állatok-

ból szedhet az ember, mélyebb emlekezetit most elhagyván, rövi-

deden tekincsük meg közönségesen az teremtett-állatoknak csudá-

latos rendit, ékességét, alkolmatosságát és szép bölcseséggel vezér-

lését ; mellyekbl az Istennek hatalmas ereje, bölcsesége ós jó

volta kinyilatkozik, és világoson kitetczik az mit az pogány bölcs^)

monda, hogy az természet szerént való állatok cselekedeti okos
és értelmes gondviselnek cselekedeti , mellyekben fínylik az

Istennek bölcsesége , miképpen az sz.-írás is nagy sok szép

álmélkodtató szókkal tanít erre. Es ugyan azt mondgya, hogy
az mezei barmok és az égi madai-ak, st minden teremtett-állatok

nyilván kiáltyák, hogy k nem teremtették magokat, hanem
az Isteu.^)

Mivelhogy azért, az Lactantius mondása szerónt, az végre

'l T. i. : Avistoteles.
•') Joli, 14, 7. Psahu. !)í). .'!. Ecpus. cap. 43.

Pázmún.T KEilauzáuak I. és II. kuyve. "
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teremtette Isten az embert igyenes szép termettel, hogy az egeket

szüntelen szemléllye; és az Istennek az egekben tündökl hatal-

masságát s bölcseségét megesmérje:^) méltó, hogy mi is ezeknfk
Hzépségét figyelmetesen megtekincsük.

Legelször is azért, csudálatos az egeknek az nagy voltok.

Mert, az mint Basilius és Seneca ^) áják, noha nékünk az nap és

az csillagok kissebbeknek tetczenek az földnél, az távúi létek

miatt, szintén mint az öreg emberek, st az magas tornyok is kicsi-

nyeknek látczanak, midn meszsze vannak ; de azért az nap sok-

kal nagyobb az egész föld kerekségének Es annyira nagyobb, hogy
az mathematicusok ^) számvetése szerént százhatvanhatszor annyi
mint az told,*) st csak egy csillaghoz képest is ollyan az egész föld,

mint egy kis punctocska; az mint Sz. Basilius bizonyos okokkal
megbizonyíttya. Es, az miképen az mathematicusok^) nem ok nél-

kül taníttyák, az uyólczadik égben való '^) ezer és huszonkét csillag

közzül, mellyeket szemünkkel megjegyezhetünk, ')
— mert az töb-

') ((Coehim intuemini, ad cujus

spectaciihim vofi excitavit artifex

operis Deiis. I) De origine erroris,

2, ^. V. ö. : «Cuni ceteras ani-

ruantes abjecisset ad jjastum, so-

him homiuem erexit, ad ciHÜqne
quasi cognatiouis domiciliiquepri-

stini couspectum excitavit. » Cic.

De leg. 1, 9. —

«Pronaque cum spectent animalia cetera terram,
Os homini sublime dedit, coehimque tueri

Jussit, et erectos ad sidera tollere vultus.»

Ovidius, Metam. I. 83—5.

<(Tout marqiie daus Thomme,
mérne á rextérieuv, sa supéiio-

rité sur tona les étres vivauts

:

11 se süutient droit et élévé, son

attitdé est celle du couimaude-
inent, sa léte regarde le ciel et

présente une face auguste sur la-

quelle est imprimé le caractére

de sa dignité ; l'image de l'áme

y est peinte par la physiouomie :

i'excelleuce de .sa iiature perce á

travers les organes matériels et

anime d'uu feu divin les traits

de son visage; son port maje-

stueux, sa démarche férnie et

hardie anuoncent sa uoblesse et

son rang ; 11 ne touche á la térre

qU6 par ses extréuiltés les plus

élolguées. 11 ne la volt que de

loiu , et semble la dédalgner.»

Buffou, DeRcriptiou de l'homme.

") ((Hunc (t. 1. a napot), quein
totó rbe terrarum niajorem pró-

bát ratlo, acies nostra sic contra-

xlt, ut saplentes vlrl pedaleru esse

contenderlnt.n Natural. qusest. l,;j.

"j Mikor e czikkelyében a ma-
theiuatikusokról szól, fképpen
Clavlus-t érti, a kit olykor Idéz

Is. liásd eiTÖl a jelen mhöz csa-

tolt « Szótár »-t.

') A nap felülete 11,818-Bzor.

köbtartalma 1.284,800-szor na-

gyobb a földénél.

^) Lásd ezen a lapon a 3. jegy-

zetet.

") Lásd a 26. 1. az 1. jegyzetet, i

^) A csillagászok jelenleg 20

f

rendbe sorozzák a csillagokat, mc-'

lyek között a hetedik reudeket
már csak az igen jó szem em-
ber láthatja, a többit pedig csak



binek, iniut szinte a/ tenger fövényének szí'unát, csak az Iwten

tudgya') oly nagyok vannak, liogy százliétszer nagyobbak az

földnél.'-*) Az csillagos égnek kerekségét pedig az földnek és

tengernek kerekségénél huszonkétezerszer hatszáztizenkétszer na-

gyobbnak íi-ják az matbematicnsok; ') és azt mondgyák, hogy az

egész föld kereksége, melynek bizonyos mértékét csak egyedül az

Isten tudhattya,*) noha az Ptolomaens tetczéso szerént huszon-

kétezer és ötszáz olasz mértföldet, azaz közel hatezer magj'ar

mértföldet foglal magában '^) — az tirmamentomhoz képest csak

annyi, mint egy punct, mint egy mákezemecske. Ebl)öl mntattya
meg osztán Seneca") és Plinius,') mely bolondok az emberek, kik

felfuvalkodnak ez világi birodalmocskában, holott ha mindenestül
övék volna is az föld, rövid és keskeny hatíiiTal környékezett biro-

dalmok volna/)

Továbbá ebbl az föld körül forgó egeknek nagy vóltokbóP)

azt hozza ki Aristoteles, hogy meg nem gondolhattya az emberi
elme, mely sebes gyorsasággal forog az lirmamentnm, megkerülvén
huszonnégy óráig az egész földet/") Mert, az mint az matliemati-

cusok") megbizonyíttyák, az firmamentomnak valamely kicsin

része egy órában oly nieszsze mégyen, hogy ha valaki mindennap

nagyító üveggel láthatni. Péld.

els veuíl 18 van, a melyek kö-

zül (itílt Budapesten sohasem lát-

hatni.

') Psalm. 146, 4. Jerem. 33. 22.

-) P. 0. Jupiter liolygó térfo-

gata l.ö8()-S7.or nagyol )b a földénél,

tehát belle 1.5S0 akkora test tel-

nék ki, mint a fíild.

'1 Latinos mondat. Azaz : a

csillagos égnek kereksége a föld-

nek és tengernek kerekségénél
pedig 22,í>12-szer nagj-obb, írják

a math.
) Job, .38, 5. 18. Eccus. 1, 2.

') Lá.<?d a 34. 1. 4. jeg\zetét.

") «... Hoc est punctum, qnod
inter tot gentes ferro et igni di-

viditur ? O quam ridiculi sünt
mortalium termini ! . . . Punctum
est illud in quo navigatis, in qiio

bellatis, in quo regna ' disponitis

stb.» Natural. qnpest. (az El-
szóban).

') A ki, Seu. szavaihoz hason-
lóan, így ír: n...Mundi punctus,

(neque enim est alii;d in uni-

verso) hsec est inateiia glorise

nostríe, ha-c sedes : liic honores ge-

rimus, hie exercemiis imperia, liic

opes cupimus, hie tnmultuamur
humánum genus, hie instaura-

mus bella etiam civilia, mutuis-
que c^dibus laxiorem faeimus
terraui.)) Hist. uat. 2, 68.

^) V. ö. : «Tous les espaces dn
monde entier ne sönt qu'un poijit,

;

qu'un légér atomé, comparés á

son immensité (t. i. Istenrl
szól) . . . qu'est-ce qii'un grain de
poussiére. qu'on ai)j)elle la térre '?»

La Bruyére, Caractéres
,

(Des
esprits forts.) — "Földünk egy
kis hangyafészek)). Kölcsey, Va-
nitatum vanitas.

^) Lat. szórend. Azaz : továbbá
a föld körül forofó egeknek ebbl
a nag>- voltából (t. i. e nagj'sá-

gábóJl stb.

") Lásd a 26. 1. 1. jegyzetét.

*M Lás<l a 34. 1. 3. jegyzetét.

3*
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tíz magyar mértföldet meuue, kétezerkilenczszáznégy esztend
kellene hozzá, hogy oly meazsze mehetne ; ós annyi üdö alatt, az

mennyiben egy AÉ atyánk-at mondanánk, azon íirmamentomnak
egy valamely kis része annyit mégyen, az mennyit egy madár,
vagy nyíl menne, ha ugyanazon üdben hétszer az egész földel

megkerülné.*) Ennek pedig az| megfoghatatlan gyorsaságnak'-)

egyéb oka nincsen, hanem az Istennek parancsolattya.^) Es mind
ezekbl az Istennek hatalmas felségérül itíletet tehetünk, mivel-

hogy ezt az nagy eget csak araszával is általfogja, úgymond Isaiás,

és hozzá képest ez az kiterjedett nagy kék ég ollyan, mint
egy semmi,*) Kitetczik ugyanazon dologból az Istennek jó volta is,

ki mind ezeket az nagy alkotmányokat csak az hálaadatlan em-
beri nemzetségnek szolgálattyára teremte, az mint ö maga meg-
mondgya Moyses által. ^)

Ennek fölötte az egek oly csudálatos forgással,® ) oly állha-

tatos és alkolmatos renddel viseltetnek, hogy az ki ezeknek vis-

gálásában forgott, álmélkodva szemlélheti bennek az Istennek

bölcseségét. Azért íija 8z. Basilius, hogy ez világ vezérljének böl-

csesége ugyan villámik az napnak ez föld köri való szüntelen

forgásában : mely az éjnek és nappalnak változásival ') hasznoson
ékesíti ez földet, és néhahozzánkfellyebbjövén, nyarat szerez ; néha
eltávozván, telet hagy. Ugyanis, ha az nap után éj nem követköz

-

nék, és az földi gyümölcsök az éjnek mértékletes hvösségétííl,

szép harmatitúl nem újulnának : ki kellene égniek az hévség

miatt, az emberi testnek sem lehetne egéssége és csendesz nyu-

godalma. Azonképpen, ha az nap néha fellyebb s néha alább nem
járna ; ha az esztendt négy részre nem osztaná, és az nyár s tél

köziben szt és tavaszt nem vetne, hogy az nagy melegrííl szép

lassú grádicson jutnánk az hidegre, és az hidegrül viszontag

lassan térnénk az melegi'e : sem földi gyümölcsünk termése, sem
magunknak egésséges megmaradása nem lehetne. Miképjjen azért

az Bölcs *) arra tanít, hogy valamennyiszer az napot, az Istennek

csudálatos edényét láttyuk, dücsítcsük az Teremtt : azonképpen

Sz. Basilius is arra int, hogy midn az napot és az fíuyes csillago-

*) A mai csillagászat, termé- '*) Lat. szórend. Azaz : Enn.
szelesen, egyebet tauít az égi tes- megfogh. gyors, pedig sth.

tek forgásának sebességérl. Péld.: ^) Eccns. 4H, .5.

földünk a nap körül való forgá- *) Isai. 4ü, 12. 2í2.

sáuak sebessége másodperczeu- ') Deut. 4, 19.

kéut középszámban négy mérföld. ") Lásd a 26. 1. 1 . jegyzetét,

Az egyenlítnél lakó, földünknek ') T. i. : váltakozásával,

tengelye köri való forgása kö- ") Eccus. 43, 2.

vetkeztébeu , másodperczenkéut
464 méteinyi utat tesz meg.
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kat láttyuk, nemcsak meggondollyuk, mennyivel szebb ezeknél,

az ki ezeket teremtette : de azt is eszünkben vévén, mely szép

ajíínrlékokkal látoffatta az Isten az ö számkivetett bnös szolgáit, ití-

letet tegyünk, mennyivel böcstílletesb szépségeket ád szent orszá-

gában az választott híveknek. Es másutt az mondgya, hogy ha az

Isten házának pitvara, lia az vadak barlangja ily szépen felékesít-

tetett : megitílhettyük, minémíí légyen az kii-ályi palota.

Az hóidnak fogyása és nevekedése, mellyet az sz.-írás csu-

dáitat, az o ereje és cselekedeti, az Istennek hatalmát és bölcse-

ségét nagy nyilván megmutattyák. Mert, az mint 8z, Basilius

niegmutattya, az lióldnak erejével indíttatik meg az tenger, ugy
hogy néha egyfelé s néha másfelé follyon.') Az vízi állatok, úgy-
mint az rákok, ostrigák, csigák, st még az embernek agya veleje

és az fák völgye és béli") tellyesbek holdtöltére.'^) Az szeleken és

üdök változásán is nagy iirasága vagyon. Végezetre azzal fejezi

bé mind ezeket ez az szent doctor, hogy az hóidnak változásit lát-

ván, az emberi állapatnak állhatatlansága eszünkben jusson, és az

hamar változástúl félvén, mértékletesen visellyük magunkat jó

szerencsénknek tellyességében.

. Az több csillagoknak, az egek ékességinek erejét ki tudná
csak meg is gondolni, nem hogy elszámlálni ? Az többi közt az is

csudálatos szép hasznok ezeknek, hogy az tengeren evezknek
nincs egyéb kalávúzok az csillagoknál, és kiváltképpen az északi

csillagnak oly ereje vagyon, hogy nemcsak az mágnesk maga,
de az vasnyelvecskéknek az mágneshez dörgölt hegyecskéje is igye-

nessen arra az csillagi'a fordul, és az iíltal mutattya az compas az

órát,*) az által hordozzák egyníhány ezer mértföldre az tengeren
az hajókat, szinte oly bizonyos utakon,*) mint az jó kocsis az szép

tér földön az kocsiját.®)

3. Az leveg-égnek és folyóvizeknek csudáirúl.

Az leveg- égnek alkolmatos szép hasznai is az bölcs Terem-
tnek ismeretire igazítnak minket, és valamenn\*iszer lélegzetet

') T. i. : az ár- és apályról vau hold változásaitól reménylették
Bzó. betegeik gj'ógyulását.

^) T. i. : bele, mely a fának *) T. i. : az irányt elhajlásáról

völgyében van. Lásd errl a jel. (declinatio) van szó.

mhöz csat. « Szótár n-nak ((völg\» *) T. i. : oly biztosan, oly biz-

szavát. tossággal.

^) Néphit. — Abban az idben ") A fennebbi bekezdésben fog-

az orvosok is, erszakos gyóg^'í- lalt példákat Della Porta nyo-
tá-sniódjuk mellett . fképen a mán hozza fel. Lásd róla a jelen

juböz csatolt «Szótár»-t,
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vévén, szellÖztettyük ezzel szvüuknek hévöégét, annyiszor kel-

lene az ö Teremtjérül böcwüllettel emlékeznünk. Hogy pedig az

leveg-égben indult szeleknek cöudálatos eredetirl, hasznos fúvá-

airól ne szóllyunk, mellyekuek úttyait senki egyéb nem tudhattya
HZ Istennél, , ki gyzné megmagyarázni, mely nagy bölcseséggel

öntözi az Úr Isten az leveg-égbl az szárazföldet, alkolmatos
cskkel, havakkal, harmatokkal ! mellyekben az Istennek bölcse-

séges hatalma úgy kinyilatkozik, hogy maga is az nagy Isten

sokszor dicsekedik ebben az cselekedetiben,*) és az esk apjának
nevezi magát.') Vallyou s, ha az egész emberi nemzetnek okossá-

gát egybeverték volna, feltalálhatta vólna-é, mint kellyen oly

szép módgyával öntözni az földet, mint az Isten öntözi ? Mikor
égett-bort ütnek, az borsöprböl pára mégyen fel az rézfazékban,

és ott meghvösödvén, cseppenként szép lassan szivárkozik alá

:

azonképpen az vizekbl sok gzt és párát emel fel az napnak me-
legsége, és midn ez jól felérkezik az föld színérl az leveg-égnek
közepire, (mely sokkal is hidegb az föld mellett való részeinél)

meghidegül, megsürüdik, és cseppekké változván, úgy öntözi az

földet. Mely dologban két nagy Isten csudáját látom : elst,^) hogy
noha az naphoz közelb vagyon az leveg-égnek középs, hogysem
alsó része : de azért ugyan hidegb az fels része ; mint megpróbál

-

hattya, az ki nyárban az havasok tetejére felhág. Másodikat,*) hogy
nem szakad egyszersmind alá az es, hanem cseppenként esik.

Mely dologrúl az sz.-írás sokszor emlékezik, és magasztallya abból

az Istennek hatalmjít s bölcseségét, hogy az vizeket és felhket az

égben felfüggeszti '') és, az mint az sz.-írás szól, mint valami ros-

tán, úgy szri alá az vizet.") Ezt meggondolván egy pogány bölcs

ember,') azt mondgya, hogy semmit nagyobb csudának nem
tart, mint hogy az fellegekben felfüggesztetnek az vizek.")

Az égbéli sok több csudákon ki gyzhet eleget csudálkozni ? ki

magyarázza meg, mint légyenek amaz iszonyú villámások az víz

között és amaz rettenetes mennydörgések ? mellyektl, az mint
nem régen mondám,") Caligula csílszár úgy retteg vala, hpgy az

ágy alá bújnék eltte. Augustus császár is bujdoklott, midn az

mennydörgéseket hallotta. Az mennyköveknek ereje, az hónak és

kesnek alkotása sem egyebet hirdet, hanem az Istennek hatal-

mas bölcseségét.

Az tengerri és folyóvizekrl mit moudgyunk ? Az tengerben

') Jüb, 37, 11—13., 38, S.j—27. «) II. Eeg. 22, 12.

Jereai. 10, IS. Aiiios, 5, S. ') T. i. Plinius.
'"') Job, 38, 28. ") (((Juid esse iuiriil)ilius potest,

*) L. a 27. I. 4. jegyzetéi. aquis in coelo stautibus ?» Hist.

*) L. u. o. jiat. 31, 1.

^) Job, 12, 15., 26, 8. ") L. o könyvének I. r. a 22. 1,
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folynak minden vizek : fle az tenger solia meg nem árad, sem kil-

lyebb nem terjed, hanem azon ') állapatban marad mindenkor

;

maga ha egy folycWíz eleiben hegyeket hánnának, nincs oly nagy
ország, mellyet esztendeig ") el nem fogna és más tengerré nem
tenne. Ennek fölötte, nolia oly iszonyú habjai és folyási vannak
gyakran az tengernek, hogy szörnység csak reá is nézni ; st
noha az Vorestenger sokkal magasb az mellette való Aegyptomnál,
és ez okon el kellene természet szerént Aegyptomot fogni : de az

Istennek hatalmas ereje nem valami magas partokkal, hanem
csak az egyenes és ertlen fövénnyel ágyában s fészkében tartya,

és mint egy vad lovat zabián hordozza, hogy killyebb ne lépjék
;

mivelhogy, az sz. -írásnak mondásaként, az Isten markában szoi'í-

totta az tengert ') és ö eltte') nagy dorongokkal bétámasztotta

az ajtót, hogy ki ne jöhessen.'') Ezt az Isten erejének felmagaszta-

lására sok helyen élnkbe adgya az sz.-írás és ezzel az példával

izgat minket az istenifélelemre, mivelhogy az felháborodott tenger

is retteg eltte.'')

Az folyóvizeknek csudái még ennél is nagyobbak. Mert ha
valaha egy kifolyó kútnál megállottál, ixgymoud Sz. Basilius, eszed-

ben vévén ennek szüntelen folyását, nem goudolkodtál-é magadban^
honnan légyen ennek eredeti ? hon tartassék ann^d víz, hogy ennyi

esztendeig el ne foggyon "? mint légyen, hogy bé nem töltheti azt

az helyet, az hová szüntelen folyását igazíttya ? Ebbl az Istennek

erejérííl tanúságot vehettél,') az kinek szava cselekeszi mindezeket;

és, az mint az Angyal kiáltya, méltó félni, dücsíteni és hálaadás-

sal tisztelni az Istent, az ki alkotta az forrásokat.**)

Az tengerben és folyóvizekben úszó sok állatoknak, melyeknek
száma nincsen, iigymond a sz.-írás,'') nagy voltokat, erejeket és

hasznokat sok könyvekben sem számlálhatnók el. Csak amaz kis

halacskárúl emlékezzünk, mely (úgymond Sz. Basilius) az isteni

hatalomnak bizonyos tanítója ; ezt echcncls-nek, vagy rciDoru-ntxk

nevezik az deákok, ós oly ereje vagyon, hogy midn az tengeri

nagy hajók kiterjesztett vitorlák szárnyain sebességgel röpülnek,

és sem kötelekkel, sem lánczokkal, sem vasmacskákkal az emberi
er ezeket meg nem állathatná : mihent ez az kis halacska reára-

gaszkodik az hajóra, úgy megállattya, mintha egy ers koszaihoz

kötöztetett volna az nagy várnyi ^") hajó.

') T. i. : ugyanabban az. ^) Jerem. 5, 22.
'^) T. i. : egy esztend alatt. '') Azaz : ebbl t. vehettél az
') Isai. 40, 12. az Istennek erejérl.
*) T. i.: a tenger eltt. ") Apoc. 14, 7.

^) Job, 38, 10. Psaliu. 103, <). ") Psalm. 103, 2.5.

Prov. 8, 29. '") T. i. : a vár nagyságú.
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4. Az földnek és oktalan állatoknak bölcs alkotásárúi.

Az földben ós az földi gyümölcsökben metczett pecsótit az

isteni bölcseségnek és hatalmasságnak*) csak az láthattya által

tellyességgel, az ki ezeket alkotta és felékesítette. Csndáltattya az

sz.-írás '*) és csudálták minden üdbeli bölcsek, hogy az föld ez

világnak közepette fondamentom és támasztó oszlop nélkül fel-

fttggesztetett. Mert, az mint Aristoteles írja, oktalan barom az,

valaki nem csudálkozik, honnan légyen, hogy midn az földbtíl egy
marokkal felemelünk, mindgyárt alárohan, az egész föld pedig
mozdulatlan áll egy helyen minden stömpöly nélkül.^) Ennek
pedig az oka nem egyéb, ngymond Sz. Basilius, hanem, hogy az

Istennek hatalmassága tartya az földnek minden határit, és ha
szintén egyéb okát adhatnók is ennek, abból is az Istennek böl-

csesége fénlenók, mely így rendelte az világnak állapattyát. Ebbl
pedig nagy bizodalmunk lehet az Istennek hatalmasságában, ki az

gonoszra hajlandó természetet az szent akarattyával úgy meger-
sítheti, (mint az földet az világ közepett) hogy helyt állyon és az

Istentl el ne szakadgyon.

Hogy pedig semmit ne szóllyunk az föld gyomrában termett

érczekrl, amaz lassú és fogyhatatlan tüzekrtíl, mellyek az hév
vizeket melegítik az föld alatt : egy kis füvecske, egy termöfának
állapattya künnyen megismertetheti az Istennek bölcs hatalmát.

Tekincs meg, úgymond Sz. Basilius, az búzaszárnak mennyi cso-

mója vagyon, hogy künnyebben elbírhassa az teli búzafejet; az zab-

szalmának pedig illyen térdecskéi *) nincsenek, mivelhogy az zabf
künnytí, és nem kell oly nagy er az fentartására. Lásd mennyi
polyvában takarta, és mely hegyes kalászoknak kopjáival, mint
valami latorkerttel, környlfogta az ])iizaszemet, hogy az ma-
darak és férgek hozzá ne férhessenek. Gondold meg az nagy
álló fáknak^) sok ágbogú gyökerének ers fondamentomát, mel-

lyek az szelek és égiháborúk ellen helységben tartyák az nagy
fát, az mellyet sok száz ember sem tarthatna egyenessen ; jusson

eszedben, mi módon zöldül meg kikeletkor ; miképpen szíják fel

az ágai titkos") és megfoghatatlan csatornákon az nedvességet, és

ebbl vesszket, leveleket és gyümölcsöket nevelnek.

Az oktalan állatokban még ennél is nyilvábban kitetczik az

Istennek bölcsesége és gondviselése. Mert noha okossággal nem
élnek ') és eleit-utóllyát dolgoknak meg nem gondolhattyák, mikor

») Lásd a 21. 1. 5. jegyzetét. *) V. ö. Nyelvr, III. 317—8.
') Job, 26, 7. •') Lásd a 18. 1. 8. jegyzetét.

") De cceIo, 2, 13. (A berlini ") Azaz : elrejtett, láthatatlan,

akad. J831. lat. kiad. szer.) ') T. i. : nincs eszök.
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valamihez kezelnek : de mindazáltal az táplálá.soknak, szaporodó

nemzéseknek, ma<íok oltalmaztlsoknak oly jó módgyát követik,

mintha nagy bölcs oko88ággal bvölködncuek ; mert az bölcs Isten

természetekben oltotta ezeknek, mit kellessék mívelniok, és, az

mint Sz. Tamil s '
i doctor íi-ja, az Isten izgattya és vezérli okét, hogv'

oly alkolmatoHon eljiirja;nak minden dolgokban, mintha okossággal

élnének.'') Ez okon az Úr Isten, meg akarván Sz. Jobbal ismertetni

az ö bölcs gondviselését és erejét, mintha ugyan dicsekednék és ma-
gát mutogatná, sok szóval eló'számlállya az földi és tengeri állatok-

nak tulajdonságit, erejét, gondviselését, fióknak felnevelését etc.')

Ugyanis, ki volna az ki nem csudálkoznék rajta, mi módon
táplállya az Isten az égi madarakat ? Télben midn mindeneket
belepett az temérdek hó, és ligy elszáraztott minden füveket az

süt dér, hogy sem zöld füvet, sem magvacskákat nem tahilhat

az ember ez földön, és meg sem tudgya gondolni, miképpen kel-

lene csak egy madárkának is ételt keresni az mezben : az Isten

pedig, ki az népét negyven esztendeig kenyér nélkül *) táplálá

az pusztában, eltáplállya ket is. és bátoríttya az híveit ezeknek

példájával, hogy meg ne fogyatkozzanak az isteni gondviselésnek

bizodalmában ; mivelhogy az keresztyén ember nagy liátorsággal

így szólhat az Istenének szükségében : Uram, ha az oktalan ál-

latra ily gondot viselsz : elfeledkezel-é az te hasonlatosságodra

teremtett fiaidrúl, kiket az te szent Fiadnak vérével megváltottál

és az te dücssségednek örökösivé töttél ? ha az kisded állatokra

ily gondod vagyo)i : mentül nagyobb lészen az emberekre ?

Csudálkozik Sz. Basilius az hangyáknak cselekedetin, hogy
az követközendö télre oly gondot viselnek, mintha az jövendrtíl

is gondolkodnának, és oly fáradhatatlanul munkálkodnak az élés

szerzésben, hogy holdtöltekor éjjel-nappal egyaránt takarnak. á.z

élésnek pedig az föld alatt szép tiszta helyt szereznek, holott mint
egy szúszékban az téli profoutot megtarcsák. De hogy az búza ki

ne csirázzék az földben, elharapdállyák az búzának púpját és tetécs-

kéjét, az mellyen ki szokott fakadni az földben, és így magtalanná
teszik az megherélt búzát. Hogy pedig meg ne rothadgyon takar-

mányok az nedvesség miatt, szép tiszta üdt várnak, kihordgyák,

az napra terítik és megszáraztyák buzájokat. Mind ezeket meg-
gondolván, úgymond Sz. Basilius, csak álmélkodva azt kiálthatom

Sz. Dáviddal : Bezzeg csudálatosok. Uram, az te cselekedetid ! min-
deneket nagy bölcsen cselekedtél, felséges Úr Isten

!

'')

Másutt ezen sz. doktor csudálkozik az méheknek szép reud-

') T. i. : Aqiünói sz. Tamás. Deut. 8, 2—4. U. Esdr. !», 21.

^) T. i. : eszök volua. Judith, .5, 15. Psabn. 9i. 10.

*) Jób k. 38. fej. ^) Psahn. 10.3, U.
*) Exod. 16, 35. Num. 14, 34.
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tartásán ; mert özeknek (úgymond) mint egy szép országnak, jó

renddel vagyon minden szertartások. Ezek közt egy király vagyon,
melynek noha fulákja vagyon, de senkit ezzel meg nem sért

;

mintha intené az fejedelmeket és hatalmasokat, hogy késedelme-

sek légyenek az büntetésre. St az méhek közt is, az kik nem
követik az királlyok *) szilídségét, hamar megbánuyák; mert ma-
rások után, ottan meghalnak. Ezzel is az boszszuállásnak kívánsá-

gát megfojtya bennünk az ö példájok ós az békeséges eggyességre

izgat. Mikor az kasban szállanak, elször is az ö királlyoknak öregb

és temérdegb töltéssel megerssíttetett palotát csinálnak, azután,

noha geometriát nem tanultak, de oly szépen egyformán, hat-hat

szegletü házacskákat raknak lábokkal és száj okkal, hogy sok mé-
regetéssel kellene az bölcs mathematicusoknak is hasonlót csi-

nálni. Hlyen formán pedig azért csinállyák cellájokat, hogy több

házacska férjen az kosárban, és boltosok") is légyenek, hogy egy-

gyik az másik alatt le ne szakadgyon ; az munkí'it úgy elosztyák

egymás közt, hogy uémellyek terhet hordnak az mezörl ; némel-
lyek azt lerakják az terhes méhekrtíl ; némellyek lépet csinálnak,

simíttyák ós fundállyák az cellákat ; némellyek pedig, mint sákmá-
nyosok, italt visznek az munkásoknak, nemcsak szájokban, de egyéb
részecskéjeket is megnedvesítvén. Az égiháborút idején megérzik,

és haza takarodnak s vesztegségben vannak. Mikor elj az ételnek

ideje, egyszersmind észnek, eggyütt nyugosznak el, eggyütt kelne]-;

fel is ; mert estvefelé, midn nagy döngésben vaunak, egy, az ki erre

rendeltetett, körül röpül ós két vagy három temérdek döngessél

jelt ád, s ottan minnyájan hallgatnak s elnyugosznak ; reggel iw

hasonlóképpen ébresztetnek az inunkára. És jóllehet az egész

emberi okosság sem tudna sem viaszát, sem mézet csinálni : de ez

az kis férgecske nagy künnyen megcsinállya. St az emberek ez

mái napig sem tudgyák, mibl és mi módon gyjtik k az mézet.

Mert Aristoteles '"') és Plinius *) azt írják, hogy az leveg-égbl a/,

vékony harmattal együtt esik alá hajnalban az édes nedvesség,

mellyet az méhek béhordnak kosárokban. •'^) Egyebek pedig azt írják,

hogy az virágoknak nedvességét szíják ki, és abból érlelik az mézet.

De akármint légyen, nagy bölcsesége tündöklik az Istennek az kis

férgecskében ; melyben oly természetet oltott, hogy meg is tudgya

azt csinálni, az mit az okos ember meg sem tud érteni. Mely gon-

dolattal®) méltó, hogy lebocsássa szárnyát, mint az páva rút lábait

látván, az emberi dagályosság ; és az ö tudományában s bölcseségé-

^) Azaz : királyuk. ehnélkedik a mellekrl a 1 1 . k
^) Azaz : boltozatosak , bolto- 4—22. fej.

zottak. ^) T. i. : kosarukba.
•'') De liistor. animál. -5, 22. ®) T. i. : mit v. ezt meggon
*) Hist. nat. 11, 12. — Szépen dolván.
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1)011 fel ne fuvalkodgyék, egyebek fölött magának valamit ne tu-

lajdonícsou, látviin, hogy megelöztetik az férgecskék mesteitiégivel.

Végezetre, álmélkodik az imént nevezett sz. doctor,') mely
jól tudgyák az égi madárkák az üdk változását : és télre kelvén,

meleg országot keresnek, nyárra viszszajönek. Mely szépen megis-

meri sok ezer juh között az bárány az annyát. és ha soha azeltt

farkitót nem látott is, megijed és elfut eló'tte, mihelyt láttya. Az fecs-

kék bölcseségét is említi, kik házat akarván éppíteni, szájokban

szalmát visznek az gerendához : de minthogy sárt szájokba keve-

set vihetnek, az szárnyok sugarát megvizesítik, azután szép vékony
porban keverik, és úgy tapasztyák fészkeket. És, hogy az elefán-

tokrúl s egyéb nagy áliatokrúl ne szóllyunk, ki tudná meggon-
dolni, mely nagy bölcseség kellett ahoz, hogy az Isten egy szúnyo-

gocskának, egy bolhácskának szemet, szájat, gyomrot, több'^j szük-

séges tagokat adna , mellyek az mi szemünk eltt el vannak
rejtve ? ezen kívül oly szivárványt adott nékik, mellyel nagy hamar
az embernek vérét ki.szíhattyák. Mind ezekben azért és az több
állatoknak sok titkos") és csudálatos erkölcsiben, erejében, gond-
viselésében, mellyeket az ember csak el sem számlálhat, nemcsak
megismérhettyük, de álmélkodva is dücsíthettyük az mi Istenünk-

nek bölcseségét és hatalmasságát, ki, csak egy szavával, ily kisded

állatokban ily nagy dolgokat cselekedett.

5. Az emberrül.

Ha az oktalan állatokban így fínlik az Istennek hatalma és

bölcsesége : mentül *) inkább az emberben magában ? Méltán
moudgya Sz. Dávid, hogy az Istennek mérhetetlen bölcsesége csu-

dálatoson kiuyilatkozik mi belUünk.'' Mert vallyon s, minémíí
er és bölcseség kellett ahoz, hogy elször az agyagos földbl,

azután anyánk méhében egy kevés vérbl ily sok küls és bels
tetemekkel szépen felékesíttetett testet formálna ? vallyon s, ki

mehet végére, mint formáltatik és kilencz holnapig mint táplálta-

tik anyánknak méhében az mi testünk ? Xem heában mondgya Sz.

Basilius, hogy az több állatok teremtésében az Isten csak azt

monda : Légyen világosság, "^j teremcsen gyümölcsöt az föld etc.
:

')

de mikor az embernek teremtésére juta, elébb, majd mintha ta-

nácskoznék, azt monda : Jer teremcsünk embert,*) azután maga
kezével formálá az sárt, végre reá lehellek,") Mert mind ezekkel

^ T. i.: Sz. Basilius. «) Geu. 1, 3.
'') T. i. : és több más. ) U. o. 1, 11.

') Lásd a 40. 1. a 6. jegyzetet. ^) U. o. 1, 26.
*) T. i. : mennyivel. ") U. o. 2. 7. — Philoitios sze-
") Psabn. 138, í>. mére veti Zeusnak, hogy nem kö-
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azt akarta mutatni, hogy sokkal nagyobb jeleit és mélyebben reá

metczett pecsétit hattá az liatalmas bölcsesége az embereken,
hogysem egyéb állatokon.^) Azért írja Sz. Ágoston, hogy az

ember minden csudáknál nagyobb csuda."') Véghetetlen dolog

volna, ha rend szerént el akarnók számlálni az emberi test-

nek és léleknek éppületiben tündökl bölcseségét az Isten-

nek, ki az rút földbl ily szép testet, ennyi sok külömböz
tagokkal ékesen formála, csudálatos érzékenységekkel meggazda-
gíta, és minden cselekedetünkre szükséges eszközökkel úgy fel-

éppíté, hogy ha csak egy tagocskának fogyatkozása vagy válto-

zása lenne is, ottan mindgyárt alkolmatlanság találtatnék benne
valamely munkára és hasznos cselekedetre. Nem gyz Galenus ele-

j

get csudálkozui az ember szemének, agya velejének és szíívének
I

mesterséges rendelésén : álmélkodik az emberi testnek^) táplálása-
j

nak módgyán, az gyomornak emészt erején, az vérnek sok erecs-
|

kék csatornáján minden tagokra elosztásán.*) Sz. Ágoston'') meg
|

nyörül az eiubeiekeu, pedig ö providum, sagax, luultiplex, acu- •

naaga teremtette ket. (Hom. tuiu, niemor, plénum rationis et i

Odyss. XX., 201—2.) Hesiodos consilii. queia vocamus huiiii-
!

Írja, hogy az ember sárból alkot- nem, iirwclara (piadain conditione
1

tátott (De operibus et diebus, generatum esse a siipremo Deo.o
i

(iO. V.). Sz. Pál Athénben mon- Cic. De leg. 1.7. — Horatius az t

dott beszédében felhozza, hogy isteni lélek részének ((Divinam
{

némely görög költ azt mondja, particulam aurwi) hívja az eiu-
,

hogy Isten teremtette az embert. ber lelkét, Sat. II. k. II. sat.

(Act. 17, 28.) V. ö.: «Animal hoc 79. v. —
|

«Iude homiuum i)ecuclum(pie geuus ...
I

Igneus est illis vigor et cuelestis origu

Semínibus.*
Vergü. Aeu. VI. 728-31.

•tDouoc longa dies perfecto temporis orViC

Concretam exemit labem jjurunique relinqiüt

Aetherium sensum atque aurai simplicis igaem.*
U. a, u. o. 745—7.

«... Veuerabile soli

Sortiti ingenium, clivínorumque cai)aces,

Attine exertendis capiendÍHque artibiis apti,

Sensum a ccelesti demissum traximus arco,

Cujus egent prona et tenam siiectantia. Mundi
Principiü indulsít communis <-onditor illis

Tantum animas, nobis animum qiioque.n

luven. XV. Sat. 141—y.

') Lásd a 21. 1. 5. és a 34. 1. 1. j. tius Hi'igó is megemlékezik errl
'l De civ. Dei, lü, 12. «De vei-itate religionis cliristia

*) Lásd a 18. 1. 8. jegyzetét. nse* ez. m. (az 1. k. 7. cz.ben.i

*) De usu part 3, 10. — Gro- *) Confess. 10, 8,



i.*

nem foghattya, az emberi elmének erejét, mely enuyi számtalan

dolgokat magúban kapcsol ; és, mikor szükség, megemlékezik ról-

lok. Az álomban mint kötöztessék meg az embex'nek küls érzé-

kenysége ; mint vigyázzon bell az értelme, és sok külömbözö
álmokkal fáraszsza, vagy vidámítcsa az embert ; ezeket és több

számlálhatatlan dolgokat, inellyeket érzünk magunkban, noha nem
tudhattyuk tellyességgel mint lesznek, de azt bizonnyal megtanúl-

hattyuk ezekbl, hogy az emberi okosaág fölött való, bölcs és értel-

mes teremtnk vagyon minékünk, az ki ezeket alkottya, mellyeket

mi csak meg sem érthetünk. Mivelhogy pedig egész könyveket

kellene irnia az emberi testnek csak eggyik részecskéjérl is, ha
minden mesterségét gyökerébl ki kellene feszegetni : ezeknek

békét hagyván, csak három szép és üdvösséges tanúságot hozok el
Sz. Basilius doctorból, mellyek ébreszti lehetnek az mi tunyaeá-

gunknak és feledékenységünknek.

6. Három tauúság.

Els tauúság az légyen, hogy noha az Isten semmibl teremt-

hette volna az mi testünket, de azt akará, hogy az földbl lenne

kezdeti, az végre, hogy az föld, mellyet szüntelen tapodunk, meg-
emlekeztetne az mi kicsin állapatunkrúl és fel ne fuvalkodnánk

semmi javainkban : hanem az mi akaratosságunknak dagállyát az

földnek emlekezetivel megfojtcsuk, és gyakran azt mondgyuk ma-
gunkban: Miben kevélykedhetik az por és hamu ? M Mit zúgolód-

hatik az fazekas ellen az cserép és földedény ? ^) Mi oka vagyon,

hogy egy szócskáért haragudgyék felebaráttya ellen az föld, mely
csak azt érdemli, hogy az emberek lábaitúl tapodtassék ?

Második tanúságot °) ezt adgya Sz. Basilius, hogy midn az

emberi ábrázatnak az több oktalan állatok teitnetitl külöm-

bözö állapattyát megtekiutyük, eszünkben jusson, hogy minket
igyenes fenálló termettel azért teremtett az Isten, hogy ebbl is

kitetczenék az mi életünknek czéllya és hivatalunknak kötelessége.

Mert az egek felé igyenes felserdült állapatot az végre adott né-

künk az Isten, hogy elménket, gondolatunkat, akaratunkat és

minden kévánságunkat az Istenhez, az mennyei jókra igazítcsuk,

és ne nézzük csak az földet, mint az oktalan állatok.*)

Harmadik tanúságot '") azt adgj'a ezen szent doctor,') hogy
az embert az Isten urává tötte minden oktalan állatoknak. Azért

minden tehetségünkkel azon kell lennünk, hogy állapatunknak

•) Eccus. 10, 9. *) Lásd a 34. 1. 1. jegyzetét.

") leai. 29. 16., 45, 9. Jerem. *) Lat. T. i. : tanúságul.

18, tí. Roni. 9, Í20. *) T. i. : Sz. Basilius.

*) Lat. T. i. : tauuleágul.



méltóságát megtarcsuk, és az oktalan ;illatokhoz hasonlók ne
legyünk erkölcsünkben. Mert az ki elragadtatik az liaragosságtúl,

dühös ebbé változik ; az ki ragadoz az másén, fai-kassá lészen ; az

biaják és fajtalanok méltán neveztetnek niénlovaknak, mert az

természeteknek erkölcsében öltöztek szabad akarattyokkal.* ) Az
is keresztyén emberhez illend gondolkodás, az raellyet Ma-
crobiusnál olvasunk,''^) hogy ez világ nem egyéb, hanem az Isten-

nek temploma. Es ez okon úgy kell élnünk ez világon, mint az

papok szoktak az templomban.

HAEMADIK RÉSZE.

Az Isten csak Qgj természetiben.

Az isteni természetnek állattyában való eggyességérl sok

helyen tészen bizonyságot az sz.-írás, és nyilván taníttya, hogy
társ nélkül vagyon az Isten és ö kivülle nincsen más Isten."')

Az emberi okosság is erre tanította Aristotelest ; mert, midn
befejezi az mély tudományának *) tizenkettdik részét, azt írja,

hogy ez világnak jó renddel való vezérlése nem lehetne, ha sok

isten volna ; miképpen jó rendtartás nincsen, a hol sok úr paran-

csol. Annakokáért csak egy úrnak és gondvisel fejedelemnek szük-

ség lenni ez világon.

Ezt pedig az mi hitünknek derék és állandó fÖ czikkelyét az

mi értelmünknek szép bizonysági is erssen támogattyák.

Elször : Az isteni természetnek oly tulajdonsága vagyon,

hogy az Isten mindeneknek ura és senki vélle ujjat nem vonhat,

.

senki akarattyának ellene nem állhat, az mint az sz.-írás is tanít-

tya'"') és az természetnek világossága is kinyilatkoztattya ; mivel-

hogy az kinek ellene állhatnának, az nem csak ertlen Isten volna,,

de felbonthatatlan öröme és vigassága, állandó és jól rendelt biro-

dalma sem lehetne. Ebbl azért nyilván kikerekedik, hogy nem
lehet több egy Istennél. Mert ha egy isteni természetnél több

.

volna, az itííeti, akarattya és hatalma is külömböz volna ; és

.

így eggyik isten külömbet '') akarhatna az másiknál, ellene állhatna

^) T. i. : szabad elhatározásuk- Cov. 6, 5. Gal. ;5, 20. Eplies. 4,,,

ból, ünkéuyt, szándékosan. 5. etc.

''') In Somu. Scipionis expos. *) Azaz : Motapliysikájának.

1, 14. •') Juditli, Ki, U\. Esth. 13, 9.

3) Deut. 6, 4., 32, 39. Sap. 12. ,Tob,- 9, 4. Ps. 75, 8. Isai. 47, 3.

i:'). Isai. 43, 10. FiZPch. Aíi, r>. ") Aza.z : egvebet, niast.
-'"

Matth. 12, 29. Joann. 17, 3. I.
-'
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az m/isiknak : vagy ha elleue nem állhatna, ertlen volna, és aka-

rattya ellen kellene valamit elszenvedni. Így lévén pedig az dolog,

ez viliig sem maradhatna csendesöégben ; mert két úrnak nem szol-

gálhatna, és az magában meghasonlott ország állandó nem lehetne.

Másodszor: Azt taníttya nemcsak az sz.-írás,*) de az igaz

okosság is, hogy utolsó czéllya, vége és határa az Isten minden
teremtett-állatoknak, és fképpen az ember életének és kívánságá-

nak. Mert az Isten nem szkölködik semmiben, hasznot sem vár

senkittíl, holott magában elégséges. Tehát nem teremthette

egyéb végre ez világi állatokat, hanem csak az ö jó voltának kinyi-

latkoztatására és az ö nevének dicsíretire,") Ennek fölötte az is

tulajdona az Istennek, hogy ö legfbb és felsbb birája ez világ-

nak,'') az ki törvényt szabhat és az engedetleneket büntet veszsz-

jével ostorozza ; az engedelmes szolgákat pedig jutalommal édes-

geti. Mindezekbl azért követközik, hogy egy Istennél több nem
lehet. Mert ha többen volnának, eggyikkel sem elégednék meg az

embernek kívánsága, hanem az másikat kívánná látni ; és ellenközö

törvényeket, büntetéseket és jutalmakat rendelhetnének az embe-
reknek.

Harmadszor: Ha egynél több isteni természet volna: nem
lehetne mindenik természetben minden /jí'/'/erí/o, jószág és méltó-

ság ; mivelhogy az eggyik isteni természetben az az tekélletes

jószág nem volna, mely elválasztaná és kttlömbözvé tenné tlle

az több isteni természeteket.

Végezetre, Lactantius az próféták írásiból bizonyítván ezen

igazságot, szépen megmutattya, hogy az pogányok is, ha barom
módra nem akarnak veszni, tartoznak helyt adni az ö tanúbizony-

ságoknak ; mivelhogy ezeknek sok bétellyesedett jöyendmondási
megmutattyák, hogy az Istenti volt taniiságok.*) És ugyan hihe-

tetlen, hogy k, az világi gyönyörségekti távúi lévén és semmi
elmúlandó jókat nem kergetvén, az embereket meg akarták volna

csalni.

Ebbl pedig az mi hitünknek els ágazattyából ^) két üdvös-

séges szép tanúságot vehetünk. Elst :^) Mely undok és ártalmas

dolog légyen az halálos vétek ; mivelhogy mikor az ember vétke-

zik, tehetsége szerént,') az Istennek eggyességét felbontván, sok

isteneket igyekezik állatni. Mert, az mint Sz. Pál mondgya, az tel-

hetetlenek és részegesek istene az önnön hasok.") Az ragadozó

') Prov. 16, 4. Eecus. 43, 28. ^) Lat. szórend. T. i. : hitüuk-

^) Dent. 26, 19. nek ebbl ae els á.-ból pedig stl).

") Psalm. 49, 6., 74, 8. Eecus. ") Lat. T. i. : elször.

35, í 5. Tsai. 33, 22. Jer. 29, 23. etc. ') T. i. : a mennyiben tehetsé-

*) T. i. : tauitásnk. v. Isten ihle- gében, erejében, hatalmában van.

téséböl szólottak. ^) Phil. 3. 19.
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dúsok és gazdag fukarok az kincseket, az felfuvalkodott dölfösök

az ö böcsülleteket fogadgyák isteneknek és utolsó czéllyoknak/)

mellyért az igaz Istentül készek elszakadni. És ez okon moudgya
az sz.-írás, hogy az gonoszok elpártolván az igaz Istentül, új és

ismeretlen istent faragnak magoknak.") Ha azért nemcsak szájunk-

kal, de ugyan valóban egy Istent akarunk vallani, szorgalmatoson
meg kell az büntl oltalmazni lelkünket.

Második tanúsiigot ^) azt vegyük ezekbl : hogy, ha csak egy
utolsó czéllya és végs határa vagyon az mi életünknek és kíván-

ságunknak, azon legyünk, hogy minden kívánságunk, igyekeze-

tünk, vágyódásunk az Istenre nézzen, ötét keressük minden dol-

gainkban, az dücssségét és tisztességét szomjúhozzuk minden
útainkban, és gyakran úgy szóllyunk mi magunkban, az mint
Christus urunk Márta aszszonynak : *) Oh én lelkem, sok dologban
fáradosz és uyughatatlankodol ; sokban töröd, faggatod erdet ós

értelmedet : de csak egy minden dolgaid közztíl az mi szükséges,

tudniillik, hogy szeressed, féllyed, tisztellyed és keressed az te

Istenedet, az te életednek és minden tisztességes kívánaágidnak

utolsó határát, melyben örökké megnyugodhatol. Mit használ, oh
én lelkem, ha ez világot mind megnyered is, de azt az eggyet

elveszted, az kit mindenek fölött és mindenek eltt kellene keres-

ned '? ®) Térj az te nyugodalmodra, oh én lelkem, mert az Úr
jót cselekedett te veled.")

NEGYEDIK RÉSZE.

Az Isten véghetetlen magában.

Nehéz az világnak teremtjét igazán megismerni, úgymond
Plató,') ós ha ugyan valóban megismérnk is, nincs tehetségünk-

ben, hogy köz beszéddel kifejezhessük az mit értünk is rólla.

Annakokáért azt írja Cicero,®) hogy midn az siracúsai király, kit

*) Eph. 5, 5. — '-*) Deut. 32, 17. set hoc idem tyrannns Hiero, de

^) Lat. T. i. : tauuságnl. liberandi causa sibi uuum dieiu

*) Luc. 10, 41, 4Ü. postulavit; cuiu iileiu ex eo po-

^) Mattli. 16, 126. stridie qutereret, bidunm petivit

;

"j Psal. 114, 7. cuni s;epins duplicaret uunieruin

') Tim. 2o. dierum, admiransqne Hiero re-

"j De nat. deor. 1, 22, (60.)

—

quireret, cur ita facérét: Quia
Szavai ezek : «Roge9 me, quid quauto, iuquit, diutius cousidero,

aut qnale sit Deus ; auctore utar iauto mibi spes videtur obscu-

Bimouide : de quo cum (pi:i'sivis- rior».
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Hioronnak neveztek, Simonidestl azt kérdette volna : Mi légyen az

Isten ? SimonideH egy napot kére, hogy, mély [gondolkodása után,

alkolmatosb feleletet adhatna. Másod nap két napot kére az válasz

tételre és így midn egynehányszor több-több üdre halasztaná fe-

leletit, okát akarván tudni az király az nagy üdövontatá.snak, azt

feleié az bölcs, hogy mentül többet gondolkodik az isteni természet-

nek mivóltj'irúl, annál nagyobb Jiomályt és feneketlemb mélységet

talál benne. Okos és igaz felelet Ion ez, egy pogány bölcstl. Mert
az természetnek oktatásából tudgyuk azt, hogy az mely lehetetlen,

hogy valaki markában foglallya az egész földnek kerekségét, avagy

egy kalánnal kimerítése az feneketlen tengernek mélységét : szin-

tén oly lehetetlen az is, hogy az rövid határral megkörnyékeztetett

értelem megfogja és magában kapcsollya az véghetetlen méltóság-

gal tündökl isteni természetet, melynek sem kezdetit, sem végét,

sem eleit nem láttya, sem utóllyát. Annakokáért az sz.-írás is sok

helyen láthatatlannak nevezi az Istent.M és azt mondgya, hogy oly

fínyességben lakik, melyhez nem közelgethet az emberi elme,") és,

az mint Sz. Jób mondgya, annyira meggyzi az emberi értelmet,^)

hogy még az kik magoknak igen bölcseknek látczanak, sem mer-
nek reá nézni : *} mivelhogy szintén ollyan, mint az fínyes

nap,'^) melynek világos svigárit és tündökl fínyességének lövöldö-

zésit el nem szenvedheti az mi gyenge szemünk. Ez okon még az

seraphin angyalok is befödik orczájokat, midn az Isten eltt
állanak,") holott az értelmek sem érkezik el az Istennek dücsös-

séges fínyességével.'

)

De jóllehet az Isteni természetnek felségét most úgy nem
szemlélhettyük, az mint magában vagyon : mindazáltal tudnunk
kell, ki légyen az kinek szolgálunk : hogy végére mehessünk, mit
kellyen tlle várnunk, ha néki kedveskedünk ; és mitííl kellyen

félnünk, ha ellene vétünk : hogv ebbl az isteni ismeretbl neve-

') Joanu. 1, 18. Rom. 1, 20. liensible, puisque, u'ayaiit ni par-
Coloss. 1, 15. I. Tim. 1, 17. etc. ties, ui bornes, il n'a nul rap-

") I. Tim. fi, 16. poi't á nous : nous sonimes douc
*) 3G, 26. incaj)ables de connaitre ni ce qn'il

*) 37, 24. est, ni s"il est. Cela étant ainsi,

'') Mai. 4, 2. qui osera entreprendie de ré-

") Isai. 6, 2. sondie cetté question '? Ce n'est

') V. ö. : wParlons selon les pas nous
,

qui n'avous aueun
Ivmiiéres natuvelles, S'il y a un rapport á lui.» Pascal, Peusées,
Dieu, il est infiniraent incompré- II. r. III. ez. I. p. —

• Isten! kit a bölcs lángesze föl nem ér,

Csak titkon érz lelke óhajtva sejt

:

Léted világit mint az ég
Nap, de szemünk bele nem tekinthet.*

Berzsenyi, Fohászk.

Pázm&ny Kalanzánat I. és II. kuyve. 4
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kedgyélí bennünk az 6 dücsösségének szomjuhozása, böcsülleti t

hatalma.sságának dicsíreti, söt ugyan tartozunk is azzal, hogy ;i

mennyire elérkezünk, ö rólla gyakran tudakozzunk ; mivelhogy az

ki fellié nem beszél, azt méltán csácsogó némának nevezi Sz.

Ágoston.^)

Els dolog pedig, mellyet az isteni természetrííl tudnunk
illik, az : hogy az Isten önnön magában véghetetlen, úgy hogy
nemcsak ereje ós hatalmassága meghatározhatatlan, nemcsak az

helyre és megmaradásra né/vén ") környékezhetetlen, mivelhogy,

az mint ezennel megmondom, mindenkor és mindenütt jelen

vagyon az istenség : de ennek fölötte természetiben is véghetetlen

és magában foglallya minden határ nélkül, valami tekélletes mél-

tóság lehetséges ez világon. Az köveknek, fáknak és oktalan álla-

toknak bizonyos határral megkörnyékeztetett természeti vagyon,

és nincs ö bennek annyi jósz;ig, mint az emberben : az emberben
sincsen az angyali természetnek méltósága : az isteni természet

]iedig magában foglal minden tekélletes jószágot és méltóságot, úgy 1

hogy valami szépség, gyönyörség, hatalom és méltóságos tekéié- <

tosség lehetséges, az minden fogyatkozás nélkül ö benne találta-

tik és ö benne fínylik. Miképpen az aranyfoiúntban benne vagyon
az két, vagy három rézpínznek haszna •') és vásárlásra való alkol- 1

matossága, de nem ollyan fogyatkozással, mint az rézpínzben :

azonképpen valamit az Isten teremtett, st valamit az minden-
ható erej teremthet, azok mind benne vannak ; az mint nyilviin

taníttya az sz.-írás is.*)

Hogy pedig az isteni természetnek méltósága véghetetlen

légyen, nemcsak világoson taníttya sok helyen az sz.-írás,'') de nz

emberi okosság is azt bizonyos jelenségekkel kimutattya. Mert

nem lehet annak bizonyos határral békeríttetett ") méltósága, az

kinél nagyobb és böcsülletesb semmi sem lehet; és az kitiíl kell

származni minden tekélletes jószágnak, mely az teremtett-állatok

ban lehetséges. Ennek fölötte, az isteni természetnek ') véghetei

len méltóságának és minden szeretetre méltó szépségének hároin

jelenségit találom az emberekben : elst azt,") hogy az kik ax

Istennek színét láttyák az örök bódogságban, úgy megelégeszneL

vólle, hogy, az mint Sz. Dávid mondgya, semmit egyebet kivülL

^) «Et quiddicimus, Deusmeus, ") Azaz: hasznossága, haszn.ai

vita luea, dulcedo niea sancta"? velietsége, értéke.
|

Alit quid dicit aliquis, qnum de ") Rom. 1 1, 36. I. Cor. 15, 28'

le dicit? et vae tacentibus de te, '') Psalni. 144, 'A. Bar. 3, 2.5.

quoniaiii loqnaces muti Buut.» ^) T, i. : határolt, korlátolt.

Confess. 1, 4. ') Lásd a 18. I. 8. jegyzetét.

-) T. i. : a hely- és idre nézve. *) Latinos. T. i. : elször, el.sö

1)611 stb.
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nem kíváuuak.') Euuek pedig egyéb oka nem lehet, hanem csak

az, hogy '<^'^ Istenben minden jót megtalál az ember, valamit ö

kivüUe kívánhatna, só't az minem szépség, öröm es gyönyörség
8ok epével és méreggel elegyítve vagyon egyéb állatokban,") az

Istenben tisztán s fogyatkozás nélkül vagyon. Második jelenségét^)

azt találom, hogy ez világon is aokan csak azért az reraénségért,

hogy valamikor részesek lesznek az Istennek színe látásában, nagy
vígan és jó akarattal megvetik ez világnak minden hízelked gyö-
nyörségit ; az pusztákban, vagy rekoszekbeu, mint magok kín-

nyén') választott örök tömlöczökben, nagy sanyarúságban örömest
élnek, és csudálatos édességgel azt kiáltyák Sz. Ferenczczel : Én
Istenem és minden jóm, megelégszem te veled ; nem kívánok sem-
mit te kívülied ; részem lészen minden jóban, ha te tlled el nem
szakadok. Harmadik jelenségéi '^) azt találom, hogy noha ez világi

jók csak ollyanok, mint az Úr asztalárúi esett morsalékok ") és az

zavaros patakoknak rút folyami ; ' ) noha mind ezek csak egy kis

cseppecskéje amaz feneketlen tengernek :

") de mégis az emberek
annyira kapnak rajta, oly nagy gyönyörséget találnak benne,
hogy gyaki'an életeket sem szánnyák elveszteni ezekért.

Az isteni tormészetrl azért így gondolkodgyunk : hogy noha
az Isten szépnek mondatik, de nem ollyan szépség vagyon benne

,

az minémt küls érzékenységünkkel megfoghatunk ; sem ollj'^an

fínyesség nincs benne, az minémt szemünkkel látunk, mivel-

hogy nem illend az isteni felséghez, valamit az mi érzékenységünk
felélhet. Azonképpen noha jó, noha bölcs és hatalmas az Isten, de
nem ollyan jóság, nem ollyan hatalom és bölcseség vagyon az

Istenben, az minémt mi gondolunk és elménkben foglalunk

;

mert így rövid és fogyatkozott bölcseség, hatalom és jóság volna
az Istenben: hanem ennél az bölcseségnsl, mellyet mi gondolunk,
véghetetlenül nagyobb az mi Istenünk bölcsesége. Végezetre, az
Istenben vagyon minden er, méltóság és tekélletesség, mely az

teremtett állatokban feltaláltatik ; mert, az Sz. Pál mondása sze-

vént, tlle, általa, benne vannak mindenek,^) és valami
teremtetett az Istenti, az ö benne élet volt.") De nem úgy van-
nak ezek az Istenben, mint az teremtett-állatokban, tudniillik.

^)
Psalm. 16, 15. ^) T. i. : maguk akaratjából.

^) T. i. : st a mely, v. a mi ') L. e lapn, 3. jegyzetét,
szépség, ör. 68 gyöny. sok epével *^) Matth. 15, 27. Luc. 16, 21.

és m. e. V. egyéb á.-ban ; v. : st ') Jerera. 2, 13. 18.

az a szépség, öröm és gyönyör- ^) Ecel. 7, 25. Sap. 11, 2:í.

ség, a ini sok epével és méreg- Eccus. 1, 2.

gel van elegyítve egyéb á.-ban. *l Rom. 11, 36.
^) Lat. T. i. : jelenségnek v. jp- ^") Joanu. 1, 4.

leuségül, V. jel. gyanánt.

4*
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meghatározva és sok fogyatkozásokkal bébaronálva : hanem vég-

hetetlenül, minden fogyatkozásnak sonkolya és söpreje nélkül.

Azért midn az Istenrtíl gondolkodunk, azt mondgya Sz. Basilius

és Sz. Ágoston, hogy mentül nagyobb és tekéletesb jóságot, mél-
tóságot, fínyességet, hatalmat, bölcseséget gondolhatunk, azt mind
meggondollyuk, és azután megvallyuk, hogy mind ezeknél véghe-

tetlenül jobb, fínyossebb, hatalmasb, bölcsebb az mi Istenünk.

Ugyanis kicsin és gyarló isten volna, az kit az emberi értelemnek
rövid és fogyatkozott gondolattya megmérhetne és megfontolhatna.
Mikor pedig errl az mi Istenünknek méltóságárúi gondol-
kodunk, azt is eleven hittel megfogjuk, hogy ennek az nagy Úrnak
javaiban részesek lehetünk, ha akarjuk ; és az ö feneketlen jó volta

forrásának üdvösséges folyamival mególthattyuk lelkünk szomju-

ságát. Mert ugyanis e nélkül csudálkozhatunk az Istennek véghe-

tetlenségén : de az kívánságára fel nem gerjed szívünk, maga
nem egyébért kell az isteni természetnek méltóságát ily mélyen
megtekinteni, hanem azért, hogy az mi kívánságimk felgerjedgyen

és nagy reménséggel felindúllyon az ö keresésére és megtalálására.

Mindezekbl pedig az mi hitünknek és erkölcsünknek tekéi

-

letességére két szép tanúságot vehetünk.

Els tanúság az légyen : hogy mikor az Istenrtíl és az isteni

dolgokrúl szóllunk, megemlékezzünk az keresztyéni józanságrúl,

és, ha valamiben megelztetik az mi értelmünk, kötve tarcsuk

minden okoskodásunkat az hitnek engedelmessége alatt; *) meg-
gondolván, hogy igen gyarló és nyomorult isten volna, az kinek

természete és cselekedete tovább nem hatna az emberi okosságnál.

Mivelhogy azért az isteni fínyességnek mérték fölött való visgálása

megejti az embert,") és héjában fái'ad, az ki ötét vagy az ö titkait

csak maga értelmével akarja fontolni s mérsékelni,^) holott csak

az ö nyomdokit, azaz csak az teremtett-állatoknak mivoltát sem
foghattyuk tellyességesen elménkben, az mint Salomon írja : *)

illik, hogy midn az Isten eltt állunk és az dólgairúl elmélke-

dünk, az seraphin angyalokat kövessük, és befödvén az isteni

fínyességnek sugári eltt szemeinket, úgy kiálcsuuk, hogy szent

az seregeknek ura Istene.^) Midn egy mesterembernek mhelyében
bemegyünk, úgymond Sz. Ágoston, noha sok szerszáminak hasznát

és szükséges voltát nem értyük, mindazáltal hivolkodóknak nem
alíttyuk, sem az mesterembert ezeknek megszerzéséért nem ócsá-

roUyuk : sokkal méltóbb tehát, hogy ha valamit látsz értelmed fölött

az isteni dolgokban, azt alázatoson csudállyad és tekólletessen hid-

gyed ; mert, az sz.-írás mondása szerént,*^) ha el nem hiszszük, meg

^) II. Cor. 10, 5. ") Eccles. 1, 8.

*) Prov. 2.5, 27. Eccus. ;{,í2á—i2ri. ^) Isai. 6, 2. 3.

») Job, 11, 7. Eccus. 43, 34. «) U. o. 7, 9. a LXX foid. szer.
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neiü érthettyük ') az Istennek titkait. Azért nagy hálákat adgyunk
az mi kegyelmes Istenünknek, hogy megjelentette nékünk az c!

titkait ; éö gyönyörködgyünk az ö felségében, mely meghaladgya
okosságunkat : kérvén ötét, hogy az mostani homályos és árnyék-

ban való ismeret után az ö szent színe látására jutasson, mollyet

megígért híveinek.'"')

Miísodik tanúság az légyen : mely éktelen vak bolondságot

csolekeszüuk, midn az Istent ez világi haszonért, vagy gyönyöríí-

eégért elhadgyuk, holott az Istenben egyedül ö magában vagyon
mindennémíi jó, ugy annyira, hogy ö hozzá képest az egész világ-

nak aránya ollyan, mint egy kis fövenyecske, az ezüst pedig a sár-

hoz hasonló."') Ez világi gyönyörííségek, mellyen ily igen kapnak
az emberek, ollyanok, mint az felzavart büdös csatornakútaknak

mosléki,*) söt az egész világnak szépsége és dücsössége ollyan az

Istenhez képest, mint egy kis porocska, vagy az vederbl kiesett

cseppedék,'^) mely az embernek szomjúságát el nem ólthattya.

Azért írja Sz. Bernárd, hogy nagy kábaság az tllünk, hogy min-
denkor csak azokat szomjúhozzuk, az mellyek nem hogy tellyes-

öéggel megolthatnák, de st csak meg sem enyhíthetik az mi
kívánságunkat. És nem heában irja, úgymond,^) Sz. Dávid, hogy
az istentelenek kerengben járnak ;') mert az teremtett-állatok

után futnak, melyekben nyugodalmot nem találnak ; és az min-
den jónak forrását elhadgyák, melyben szomjuságokat megolt-

hatnák.

Hogy azért ezt az esztelenséget elkér ííllyük, nemcsak el kell

távoztatnunk az bíínöket, mivelhogy ezek tellyessóggel elszakaszt-

uak az Istentííl : de ez világi hiuságoktúl is meg kell vonnimk
magunkat, és az Istenhez ragaszkodván, benne keressük az mi
kívánságunknak nyugodalmát. Mert, az mint szépen írja Sz. Ágos-
ton, minket az Isten magáért teremtett ; és mind addig nyug-
hatatlan az mi szívünk, valamíg benne meg nem nyugszik.")

Miképpen az mely viaszra reányomtak egy pecsétet, az viaszon

hagyatott völgyecskék és barázdácskák bé nem töltetnek minde-
nestül más rendbéli pecséttííl : azonképpen az Istennek hasonla-

tosságára teremtetett lélek bé nem telik és meg nem elégeszik

egyébbel az egy Istennél.

^) V. ö. : ((Credo ut intelligam.i) ®) ((Fecisti nos ad te, et inquie-

Sz. Anselmus. tum est cor nostrum, donec re-
'"') I. Cor. 13, 12. I. Joan. 3, 2. quiescat in te.» Confess. 1, 1. —

Apoc. 22, 4. V. ö. : ((Si Thomme n'est pas fait

') Sap. 7, 9. pour Dieu, pourquoi u'est-il heu-
*) Jerem. 2, 13. reux qu'en Dieu ? Si Thomme
^) Sap. 11, 23. Isai. 40, 15. est fait pour Dieu, pourquoi est-il

*) T. i. : Sz. Bernát. si contraire á Dieu?» Pascal,
') Psahn. 11, 9. Pensées {II. r. I. ez. IV. pont).
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ÖTÖDIK RÉSZE.

Az Isten mindenható.

Az Istent mindenhatónak nevezi gyakorta a sz.-írás/) és azt

mondgya, hogy semmi nincs nálla lehetetlen :'^) azért valami
önnönmagában ellenkezést nem foglal, azt mind megcselekedheti
az Isten, Annakokáért mondgya másutt az írás, hogy nincs egyéb
határa az isteni hatalmasságnak, hanem csak az Ö akarattya ;')

mert mindent, valamit akar, megcselekedhet ; és ugyan kimond-
hatatlannak nevezi az Bölcs is*) az Istennek erejét és hatalmas-
ságát.

Az mi okosságunk is ezent adgya élnkben ; mert világossan

kimutattya, hogy az Isten mind megcselekedheti azt, valami lehet-

séges dolog és nyilvánvaló ellenkezést nem foglal magában : azért

midó'n azt mondgya Sz. Hieronymus, hogy az ki egyszer elvesz-

tette sztízeségét, az Isten sem cselekedheti, hogy az szz légyen f)

és midn az több szent doctorok azt írják, hogy az mi megltt,
az Isten sem cselekedheti, hogy meg ne ltt légyen : nem az

isteni hatalmasságnak fogyatkozásából") mondgyák, hogy ezek

meg nem lehetnek, hanem abból, hogy ezek magokban lehetetle-

nek, és azt az ellenkezést foglallyák magokban, hogy az mi meg-
ltt az meg nem ltt légyen. Az Istennek mindenhatóságához
pedig csak az kívántatik, hogy mindenekre kiterjedgyen az isteni

er, valamik ilyen nyilvánvaló ellenkezést nem foglalnak ma-
gokban.

Továbbá legfképpen három dologban fínlik ez az Istennek
mindenható ereje és hatalmassága.

Elször: Az világnak teremtésében. Mert, az mint az sz.-írás

mondgya, minden állatokat teremtett és az akarattyából van-

nak, az eget és földet, benne való állatokkal egyetemben ö alkotta.')

És ezen az teremtésen fondáltatik az Istennek minden állatokon

természet szerént való uraeága, mely azt kivánnya, hogy néki

engedgyen és szolgállyon, tet böcsüllye s tisztellye minden állat.

Az teremtésben pedig legfképpen ezekben fínylik az Istennek

^) Exod. 15, 3. Eccus. 1, S., ^) Ad Eiistach. De custodia virg.

43, 30. cap. 5.

") Jerem. 32, 17. Mattli. 19, 26, ^) T. i. : megfogyatkozása miatt.

Marc. 10, 27. Luc. 1, 37. ') Geu. 1, 1. 'rsalni. Itö, 6.

•') Sap. 12, 18, Matth, 8, 3. Isai. 45, 18. Jerem. 32, 17. Joan.

*) Eccus. 18, 4., 43, 31. 1, 3. Hebr. 3, 4. Act. 14, 14.
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hatalmaöságii : í. Hogy egyedül,') segítség és küls eszköz nélkül,

teremte mindeneket semmibl. II. Hogy fáradság nélkül, nagy
küuuyeu. csak egy akavattyával és parancsolattyával teremte min-
deneket, az mint Sz. Dávid mondgya.^) III. Hogy ily nagy, ily

ers, ily sok. ily szép és az nemekben ily tekélletes állatokat

teremte ; mert, az mint mondám ezeltt, egy csillag nagyobb az

egész föld kerekségéuél, az leveg-égben indult szeleknek ós

ipennyköveknek erejét az emberi okosság meg nem foghattya.

És mindezeknél az sok szép teremtett-állatoknál sokkal többeket,

nag}'obbakat és szebbeket teremthetne Felsége."')

Másodszor : Az Istennek hatalmass;iga nyilván kitetczik az

világnak megtartásából. Mert miképpen az világosság, mely az

nai)tiil, vagy gyertyátúl származik, úgy függ az napnak és gyertyá-

nak erejétl, hogy milient az nap elenyészik, vagy kivitetik az

gyertya, ottan elvész az házban való viblgosság is : azonképpen az

Istennek hatalmas erejétl úgy függnek minden állatok, hogy
mindgyárt semmivé lesznek, mihent ettül nem tartatnak. Azért
mondgj'a az sz.-írás, hogy semminem teremtett- állat meg nem
maradhat, ha az Istenti nem hordoztatik ;*) és hogyha csak

orezáját elfordíttya, vagy szemét béhunnya is az Isten, mindgyárt
porrá lészen és elvész ez világ.^) Ugyanezent jelengeti másutt is

az sz.-írás, midn azt mondgya. hogy mindeneket az hatalmas
szavával hordoz az Isten f) mindeneket tenyerében tart, és az

földet három ujján viseli.' ) Mert miképpen ha tenyerünkben egy
nagy követ fentartnnk, mihent elvounyuk kezünket az k alól,

ön kényén mindgyárt leesik az k : szintén az szerént, ha az Isten-

nek keze nem tartaná ez világot, ottan semmivé lenne. Azért
mondgya Sz. Dávid, hogy tenyerébl kiveti az Isten az embert,
midn meg akarja rontani.'^) Sz. Jób pedig azt írja, hogy csak fel-

nyissa markát az Isten, ottan mindgyárt elesik és megromlik az

ember;') mert minnyájan az Istenben élünk, mozgunk és va-

gyunk ;'") és mindenek tlle, benne, általa vannak.")
Nemcsak tartya pedig az Isten az teremtett állatokat,

hogy semmivé ne légyenek, de cselekedetekben is ugy segélli

ket, hogy tellyességgel semmit nem cselekedlietnének, ha az

Istennek véllek eggyütt munkálkodó ereje reá nem segítenéje ''"*)

ket. Ez okon mondgya az sz.-írás, hogy az Isten cselekeszik min-
deneket mindenekben, ugy hogy még csak az gondolatra sem

M .Tob. ;i, 8. Isai. 40, 18.. 44, 24. ') Isai 40, 12.

-I Psalm. 148, .5. "l Psalm. 87, 6.

«) Azaz : Isten. «) Job, 6, 9.— '") Act. 17, 28. —
*) Sap. 11, 26. ") Eom. 11, 36. — ^^) T. i. : se-

*) Psalm. 103, 29. gíteué. V. ü. Nvelvör, V. 341—2.
«) Hebr. 1, 3, XX. 242—5.
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vagyunk elégaégeaek mi magiinktúl.') Noha azért az föld toremt
gyümölcsöt, 08 az anya szüli az ö gyermekét : de mivelhogy az

Istennek eggyütt munkálkodó ereje nélkül ezt nem cselekedhet-

nék, az sz.-írás azt mondgya, hogy az Isten teremti az füvet az

barmoknak,-') és az Istennek keze formállya az embert az ö annyá-
nak méhében.^) Azonképpen noha az tz égeti meg az fát és az

nap világosíttya nappal az viLígot : de ha az Isten véllek eggyütt
nem munkálkodnék, ertlenek volnának ezek is az ó' cselekede-

tekre ; miképpen ám az babylóniai kemenczében nem árthata az

tz az három ifjúnak ;^) és az mi Urunk halála óráján meg nem
világoöíthatá az földet az nap ; az embernek is szeme semmit nem
látna, keze és nyelve nem mozdulna, ha az Isten megvonná az ö

erejét és munkálkodását. Egy szóval, mint az test lélek nélkül ; az

malomkerék víz nélkül nem mozog : azonképpen semminem
teremtett- állat hz Istennek segítsége nélkül nem munkálkodhatik.

Ezt az pogány bölcsek is megismerték ; mert az természetben
plántált igaz okosság mutattya, hogy az Isten minden teremtett

-

állatoknak alkotója, és tellyességgel lehetetlen, hogy valami oly

állat légyen az Isten kivül, mely az Istenti ne függjön. Ez okon
nevezték az bölcsek az Istent ez világ lelkének, az mint Sz. Ágos-

ton írja;"') akarván jelenteni, hogy olyan az világ az Isten nélkül,

mint az test lélek nélkül. Ebbl pedig csudálatoson kitetczik az

Istennek kegyelmessége ; mert noha mi közzülünk senki nagy
pínzen oly rabot nem venne, sem oly szolgát nem kedvelne, mely
semmiben soha semmit nem cselekednék, hanem az Ura segí-

tené minden munkára : mindazáltal az Isten minket ily kedvesen

fogad, noha az ö munkálkodása nélkül mi tellyességgel hivolkodók

volnánk.
Harmadszor : Abban is tündöklik az Istennek hatalmassága,

hogy az teremtett-állatokban, természet fölött is, mindent meg-
cselekedhetik valamit akar ; mivelhogy, az Bölcs niondása szerént,

az Iste)i akarattyának szolgál minden állat tehetsége fölött is
;

az mint ugyanottan sok példákkal meg is bizonyíttya.'') Mert noha
az víz elóltya az tüzet természeti szerént, de mikor az Isten akarja,

az víz is megayulad, és ugy ég, mint az száraz fa ;') mikor pedig

az Istennek úgy tetczik, az enibernek csak egy haja szálát sem
emésztheti meg az nagy ég kemencze ; az mint Dániel próféta

bizonyságunk ebben.") Ennek fölötte, noha az manna csak egyféle

1) Isai. Í26, 12. I. Cor. 12, ü. ") De civ. Dei, 4, 31.

II. Cor. 3, .5. PhiUpp. 2, 13. ") Sap. 1(5, 17—24.
2) Psalm. 146, 8. S». ') III. Eeg. 18, 34—38. II. Ma-
=») Job, lÜ, 10., 31, 15. Bap. 7, chal). 1, 20—22.

2. Isai. 4Í-, 24. Jerem. 1, 5. «) 3, 15—24.
") Dan. 3, 15—24.
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eledol vala ós cHJik egy ízi vala ; de az Isten akarattyjíból olyan
ízil órzottók a/ hívek, az minémíít kivan tak.') 8z. Ágoston ugyan-
üzen dolognak bizonysiígára hozza el az Áron veszszÖjének gyökér
08 nedvesség nélkül hertelen virágzását, st ugyan gyünoiölcs

teromtését ;"") azt is mellé veti, hogy S;ü'ának vénségében Ha ló'n,"')

noha iftiantan magtalan vala,*) hogy az Bálám szamára okossan
és emberi nyelven szólla.'^) Hasonlatosképpen az is az természet
folyása és rendi fölött volt , hogy Jónás az czethal gyomrában
elevenen maradott három napiglan ;'') hogy Chiústus urunk ós

Sz. Péter az víz hátán szjíraz lábbal jártak ;') hogy az Jordán vize,

mint egy nagy hegy, megtorlott, míg az sidók általköltöztek

rajta;") hogy az nap megállott az Jósue parancsolattyára ;

') hogy
Ezékhiiís könyörgéaével tíz grádicscsal hátrább vonatott.*") Vége-
zetre, noha lehetetlen az embereknél, hogy egy tfokon az nagy
otromba teve általbújék : de az Istentííl ez is lehetséges.") Lehe-
tetlen az természettul, hogy az vas fenn úszszon az víz hátán : de
az Isten ezt is megcselekedte ;'") és az mikor akarta, az ksziklát
vizzó,''*) az vizet vérré,") vagy borrá változtatta,*'^) és több efféle ter-

mészet folyását megeló'zö dolgokat alkotott, mellyekkel az 6' hatal-

mának határ nélkül kiterjedett*"^) nagy voltát jelentette.

Ezekbl pedig, hitünk és életünk tekélletességére, két szép
tanúságot vegyünk:

Elst") azt : hogy mikor az isteni cselekedetekrííl szóllunk, ne
fontollyuk, ne mérsékellyük ezeket az mi rövid értelmünkkel.
Azt ne alítcsuk, hogy az mit fel nem érünk az mi kiírta gondola-
tiuikkal, azt az Istennek mindenható ereje véghez nem viheti.

Mert maga szájából költ ki az mi Urunknak, hogy az mi lehe-

tetlen HZ emberek itíleti szerént, fölöttébb is lehetséges az isteni

ertííl,*'*) mely mindenekre elérkezik, valamit jó akarattyából ked-
vellend. Miképpen azért midn az mi elménket fellyülmúló isteni

természetrííl elmélkedünk, kötve tart}T.ik az hitnek engedelmes-
sége alatt értelmünket,*") és az mi rövid gondolatunkhoz nem
határozzuk az istenséget : azonképpen mikor az mindenható
erejének cselekedetit értelmünkkel fel nem érjük, szükség, hogy
fejet hajcsunk és az mi okoskodásinknak ertlen szárnyát le-

bocsássuk az Istennek szavára.^")

*) Sap. 1(), 20. ál. ") Matth. 19. 24.
'') Niim. 17, 8. *2) jY j^eg g^ 5_7
») Gen. 21, 2. ") g^od. 17,6. Num. 20,8— 11.

*) U. o. 11, 30. **) Exod. 7. 20.
'") Num. 22, 28. ^^) Joann. 2, 6—10.
«) Jon. 2, 1. 1") T. i.: határtalan.

'I Matth. 14, 25—31. ") Lat. T. i. : elsnek stb.

«) Exod. 14, 16—22. i») Luc. 18, 27.

") Jos. 10, 12—14. 19) 11. Cor. 10, 5.
*") IV. Reg. :iO,S—ll.Isai.38,8. ''"} Ezech. I, 25.



58

Második tanúságot') azt vegyük, hogy ha ennek az minden -

ható Úrnak kedvesen szolgáhmk, nagy bátorságos bizodalommal
lehetünk minden veszedelmes igyünkben és szükségünkben ; mivel-

hogy ez a gyzhetetlen Isten nemcsak szolgáinak és barátinak,

de ugyan attyafiainak és szüléinek tartya azokat, az kik néki

híven szolgálnak. '•'*) Viszontag, ha Ötét megb;intynk és gonosz éle-

tünkkel ellenségünkké tészszük, méltó, hogy féllyünk, rettegjünk ;

mert az ö keze eltt el nem mehetünk, az igazságát meg nem
hajthattyuk, az bölcseségétl semmi titkot el nem rejtegethe-

tünk. Továbbá, miképpen Sz. Dávid"') és Sz. Jób *) nagy hála-

adással álmélkodnak azon, hogy az Isten csak szemét is reá for-

díttya az romlandó férgecskére, az teremtett-állattyára, az gyarló

emberi nemzetségre : azonképpen illik, hogy mi is nagy hála-

adásból származott csudálkozó szókkal dicsírjük az mi Istenünket,

hogy szeme eltt hordoz, tenyerében tai-t ; és minden cselekede-

tünkben, mint valami köteles szolgánk, segít minket, kik az

vastagító hatalma nélkül semmire el nem érkeznénk. És ez mellett

azt is meggondollyuk, mely nagy szemtelen vakságban légyen az

bnös ember, midn az Istenétííl vött ervel az jótev ura

ellen viaskodik! és azt boszszontya, az kinek kezétül függ mind
élete, s mind örök veszedelme ! lüzouy, ha egy magas toronynak

tetejérííl egy kötélen kieresztene valaki engemet, és iigy tartana

csüggben. meggondolván, hogy ha elereszt, ottan szörny halál-

lal kell vesznem: nemcsak nem haragítanám, boszszontanám és

rágalmaznám, az kinek kezétl függ életem, de st inkább aláza-

tos kéréssel, sok kedves igíretekkel és minden tehetségemmel

engesztelném ötét. Ha azért az gyarló embert, az kinek kezében

vagyon életem és halálom, haragra nem mérem indítani: minémii

ostoba baromság és magafeledett bolondság lészen, ha az ellen

törekedem és bneimmel azt boszszontom, az kinek segítsége nél-

kül csak lélegzetet sem vehetek ?

HATODIK RÉSZE.

Az isteni természet elváltozhatatlan és mindenütt jelen vagyon.

Az él Istennek sem természetiben, sem tanácsában, sem
akarattyában nem lehet változás cs újúlás : hanem, az mint a/

sz.-írás taníttya,*^) az mi benne vagyon, örökti fogva egy álla-

*) Lat. T. i. : második t.-nak. M 14, 3.

'-*) Matth. 12, 48-50. "') Num. 23, 19. Psalm. 101.

'•) Psalm. 8, 5., 10, 5., 143, 3. 27, 28. Malach. 3, 6. Jac. 1, 17.



patban megmarad. Az okosság is erre ugyan kézen fogva viszen ;

mert az ki természetiben elváltozik és megújul, nem vólt azeltt

abban minden tekélletes jóság, hanem fogyatkozás vólt benne,

mellyet az elváltozással megjobbít és tekélletessé tészen : avagy,

ha azeltt minden pcrfccíio és fogyatkozás nélkül való méltóság

vólt benne, az új változással elveszti azt az állapatot, melyben
volt, és megfogyatkozik az elbbi méltóságában, mely dolgok az

isteni természethez nem férhetnek.

Tanácsát és akarattyát sem Viiltoztathattya meg az Isten.

Mert az ki eltekéllett akarattyát megváltoztattya, ha ok nélkül

cselekeszi. esztelenül miveli ; mert az okossághoz nem illik,

hogy ok nélkül cselekedgyék : ha pedig azért másollya meg aka-

rattyát, hogy újabb és jobb tanács jutott eszében, tudatlanság

nélkül ez nem lehet. Mivelhogy azért ezek az fogyatkozások az

isteni természethez nem férhetnek, világoson kinyilatkozik, hogy
az tanácsában és rendelésében nem lehet semmi újság és vál-

tozás. Azért mikoi; az sz.-írás valami változást láttatik az Isten-

ben jelenteni, Sz, Ágoston azt írja,') hogy mi bennünk lésxen az

változás, nem az Istenben.

Ebbl az derék igazságból nyilván követközik, hogy az Úr
Isten egy helyríil másban sem mehet : hanem az határ nélkül

való megmérhetetlensége") által mindenütt jelen vagyon ; mert
ugyanis, ha együnnen másuvá mehetne, mint mi, sok új változá-

sokban eshetnék. Ezért mondgya az sz.-írás, hogy az eget és földet

betölti az Isten, és eltte senki el nem mehet f) mivelhogy, az

nagy Sz. Pál mondása szerént, miunyájan benne élünk, Ijenno

vagjiink és mozgunk.*) Es nemcs^ak mint az hal az vízben minden
fell megkörnyékeztetik az vízti, ugy az teremtett ílUatok is az

Istenben vannak •.^) de, az mint Sz. Ágoston mondgya,") miképpen
az napfíny az leveg-eget általhattya, minden részeit világos-

sággal betölti, de meg nem szaggattya ; miképpen ha egy nagy
tengerben egy kisded spongia volna, mellyet az viznek ned-
vessége minden részeiben általfogna, úgy az isteni természet
Í8 minden állatoknak részeit betölti.') Végezetre, miképpen az kis

testben is nagy bölcseség és tudomány lehet : azonképpen akár-

mely kisded állatban is az Isten tellyesen jelen vagyon. Ez okon
nevezi az sz.-írás az Istent megmérhetetlennek,®) és azt mondgya,

*) De civ. Dei, 14, 11.. 22. 2. úgy vaunak Istenben, miut a hal
'*) Az «immensitas» latin szót a vízben, a mely azt körülveszi

magyarítja úgy. csak. tle nem hatja v. járja át:
'') Psalm. 138, 7. Sap. 1, 7. hanem stb.

Jerem. 2.3, 24. Am. 9, 2. ^) Confess. 7, 1.

M Act. 17, 28. ') U. o. 7, .5.

") Azaz : a teremtmények nem ') Psalm. 144, 3. Bar, 3, 25,
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hogy magasb az egeknél és az egok sem környéközik meg ötét') ;

mert ugyanis, lia ezer illyen világot teremtene is az Isten, mind
azokban változása nélkül jelen lenne az ö meghatározhatatlan

természeti.

De mivelhogy, az Istennek szava szerént, ez minden haszna
az isteni ismeretnek, hogy kitisztúllyunk bnünkbl i""*) ebbl az

keresztyéni hitnek czikkelyéböl megtanúllyuk,'') mely szentül és

Bzemérmessen kellyen mindenütt magunkat viselnünk, hogy vala-

mit ollyat az Istennek szent színe eltt ne cselekedgyünk,^az mit
szegyenlenénk egy böcsülletes ember eltt mívelui. És azért

mondgya amaz pogány bölcs :*) Ugy ély az emberek közt, mintha az

Isten látna.'") Ugyanis közel vagyon hozzád az Isten : te veled és te

benned vagyon, bennünk lakik az Szentlélek, jónkra és gono-

szunkra'^) számot tart és vigyáz : az mint ötét mi böcsüUyük, iigy

bánik ö is velünk.') Másutt ezen pogány bölcs arra tanít, hogy
mindenkor ugy éllyünk, mintha valamely nevezetes f ember szeme
eltt forgódnánk ; mert ezzel sok gouoszságtúl megtartóztatunk.")

Ha a/.ért az böcsülletes embereknek csak gondolatunk szerént való

jelenléte is zablát vét az mi gyarlóságunknak, mentül szorgal-

matosb vigyázásra ébreszt az Istennek valóságos jelenlétele ?

Sz. Basilius istentelenségnek nevezi, ha ki az emberek jelenlétével

inkább megtartóztatik az gonoszságtúl, hogysem az Istennek színé-

vel,") és arra tanít, hogy oly szépen visellyük mindenkor magun-
kat, mint az eljegyzett szemérmetes leányzó az jegyese eltt.

Ha azért, természet szerént, az ki gonoszt cselekeszik, rejteket

^) III. Reg. 8, iJ7. Jüb, 11, 8. gendus est ac semper aute ocu-

9., 22, 12. los babendus, ut sic tanquaiu illó

'"') Isai. 27, 9. spectante vivamus et omnia tau-

^) Lat. szórend, T. i. : a ker. quaiu illó videute faciamus . . .

hitnek ebbl a cz.-böl stl). Magna pars peccatorum toUitur,

*) T. i. : Seneca. si peccaturis testis assistat. Ali-

•') «Sic vive cuni liouiinibus. (juein habeat animus, (piem ve-

tauquain Deus videat : sic loquere reatnr, cujus aiictoritate etiam
cuni Deo, tanquaiu liomines au- secretum suum sanctins faciat.*

diant.)) Ep. 10. (a végén.) Ep. 11. a vége felé. Es: ((Sic fac . . .

") Azaz : jó s gonosz cseleke- omnia tanquaiu spectet aliquis.

deteinkre. Prodest sine dubio ciistodem sibi

') (tProjje est a te Deus: tecum imposuisse, et liabere quem re-

e.st, intus est . . . saccr intra nos apicias, quem interessé cogitatio-

spirituB sédet, nialormu bonoruni- nibus tuis judices.» Ep. 2.5. a kö-

que nostrorum observator et cu- zepén.

stos : hic prout a nobis tractatus ") Latinos. T. i. : Sz. B. i. hívja,

est, ita nos ipse tractat. Bonus ha valaki az emb. jelenléte miatt

vir sine Deo nemo est.» Ep. 41. inkább tartózkodik a gonoszság-

(az elején.) tói, hogj^sem stb.

^) ((Aliquis vir bouus nobis eli-



keres, setétet szeret ;*) és oly szemtelen nincsen, az ki nyil-

ván az ixczán, fínyes nappal, nem általlaná és nem szégyen-

lené az undok vétkeket : minem nagy vakság lehet bennünk,
ha az Istennek és az ö szent angyalinak jelenléte, meg nem
tartóztathat az gonosztúl ? Nem tudgyuk-é, hogy csudái vagyunk
az Istennek és az angyaloknak '?*) Az emberek közt négy
okát találom, miért nem tai'tóztatnak meg^) az gouosztúl, ha szinte

más valaki jelen vagyon is : 1 . Ha vak és nem lát, az ki jelen va-

gyon. 5. Ha lát, de nem tud itíletet tenni az dologi-úl, mint az

apró gyermekek. 3. Ha szinte ollyan hasonló lator az is, az ki

jelen vagyon, mint maga, az ki vétkezik. 4. Ha semmi közi nincs

hozzá az jelenlév embernek, és meg sem fenyítheti s meg sem
büntetheti az vétket. Ezek pedig az okok megsznnek az Isten

eltt való gonosztevkben,*) és ez okon méltó, hogy megtartóz-

tassa az mi eláltalkodott gonoszságunkat az Istennek jelenléte.

HETEDIK EÉSZE.

Az Istennek véghetetlen bölcsességérl.

Az Istennek elváltozhatatlansága azt hozza mag;ival, hogy
soha semmi új tudomány benne ne kezdessék : hanem öröktül

fogva mindeneket általlátó bölcseséggel tündököllyék. Azért

raondgya az sz.-írás, hogy az Istenben vagyon minden tudomány-
nak kincse.'^) Másutt azt olvassuk, hogy az Istennek fínyes szemei

általláttyák az emberek szvét és az földnek mélységét,*^) és, az

mint Sz. János moudgya,') semmi nincs ö nálla láthatatlan,

hanem mindenek nyilván és födél nélkül vannak eltte. Az okos-

ság is arra mutat, hogv' ha az Istennek tennészeti véghetetlen, az

értelme is véghetetlen légyen, és valami megismerhet, azt

mind általlássa ; mivelhogy fogyatkozás nélkül nem lehetne az

Isten, ha valamit újonnan tanúihatna. Ezért moudgya az sz.-írás,

hogy az Isten örökti fogva tudott minden jövend dolgokat.")

•) Joann. 3, 20. «) U. ParaUp. 6, 30., 10, 9. Job,

") I. Cor. 4, 9. 28, 24. Psalm. 32, 13., 43, 22.,

») Latinos. T. i. : miért nem 138, 3. 5. Prov. 16, 2. Eccns. 23,

tartózkodnak. 28., 39, 24., 42, 18—20. Jer. 11,

*) Latinos. T. i. : ezek az okok 20. stb.

peííig nincsenek meg, ha az eni- ') I. 3, 20.

ber Isten színe eltt tesz gonoszt. *) Deut. 31, 21. Sap. 8, 8. Ec-
*| I. Reg. 2, 3. Esth. 14, 14. cus. 23, 29. Isai. 48, 5. Dnn. 13,

Eccus. 42, 19. Coloss. 2, 8. 42. stb.



St nemcsak az jövend dolgokat láttyák ív/j Istennek Hokra nézÖ

szemei, de azt is tudgyák, micsoda követköznék, ha imillyen vagy
amollyan dolog lenne, az mely ugyan soha nem is lészen. Azért

monda Dilvidnak,') hogy ha Cellában bémégyon, megfogják, és

Saul kezében ádgyák tet.") Joásnak pedig azt monda az pró-

féta által, hogy ha ötször vigy hatszor ütötte volna az földet,

tellyességgel meghóldoltatta volna Syriát,") Azt is megmondd,
mi követközött volna, ha Tyrusban prédikállott volna az mi Meg-
váltónk;*) avagy ha Ezékiel az pogányokat tanította volna ;"')

vagy ha Sedékiás az babylóniai királyhoz ment volna/')

Ez pedig az Istennek megfoghatatlan bölcsesége,') noha
számláihatatlan jelenségekbl, de az én rövid itíletem szerént leg-

fképpen öt dologból nyilatkozik ki : I. Az ismereti alá vettetett

állatoknak t;iméntalau sokaságából. Mert nincs oly kicsin és el-

vetett állat, az melynek természetit, st legkisaebb indúlatit, cse-

lekedetit, változásit, szám szerént nem látná az Isten,") ugy hogy
az mi hajunk szálai,'') az mi lépésünk'") és minden cselekadetünk,

az tengernek fövenyi,") az esknek cseppei,'''^) az egek csillagi,")

az embernek minden gondolati'*) számban vannak eltte ; és

egy szóval, som^mábau foglallya Sz. Dávid ezeket, midn azt mond-
gya, hogy az Úr minden jövend, múlandó dolgokat általlát.'^)

II, Az ismeretinek böcsülletes méltóságából. Mert az Istennek
|

ismeretiben nincsenek azok az fogyatkozások, mellyek az miénk-
j

ben. Az mit mi tudunk, csak igen csekélyen és vékonyon kapcsol-
|

lyuk elménkben, nem bittyuk mélyen által minden természetit, !

erejét, tulajdonságát, indulattyát az dolognak, és innét vagyon,

hogy az bölcsek közt ennyi sok külömböz vélekedések vannak az

filosofiában ; az Isten pedig mindeneket szinte úgy néz, az mint '

magokban vannak, világossan, mélyen, és szinte fenékig láttya

minden állatoknak mivoltát és tulajdonságát. Ennek fölötte nin-

csen az Istenben sok külömböz'") gondolat ós értelem, mint mi
bennünk : hanem benne csak egy eloszolhatatlan értés vagyon,

mely az természetitül nem külömböz ; ez okon sem meg nem,
sznik, sem nem újul az gondolattya és bölcs értelme, hanem

j

') T. i. : laten. ^ Job, 14, 16., 31, 4-., 34, 21.

'*) I. Reg. 23, 12. Prov. 5, 21.

») IV. Reg. 13, 1!). ") Eccus. 1, 2.

*) Matth. 11, 21. ''') U. o.

") Ezech. 3, G.
i") Psalm. 146, 4.

«) Jerem. 38, 17. »*) I. Par. 28, 9. Paalra. 13s,

'') Lat. szórend. T. i.: az Islen- 3. stb.

nek ez a megf. bölcs, pedig. **) Psalm. 138, 5. Eccus. 23, 29
") Matth. 10, 29. *") Azaz: változó, v. egvmáflsa

») U. o. 10, 30. ellenkez.



mindenkor azonegy iUlapatbau fíínulhatiitlauul megmanid.

Ili. luzen isteni bolcseaógnelv nagysága kinyilatkozik az világnak

alkotniíinyából ; mert, az Bölcs mondásaként, az Isten kiöntötte

minden állatokra az nagy bölcseségét.') Nagy bölcseségnek tar-

tynk az emberek közt, mikor valaki sok szép uj formákat tud

gondolni : mely nagynak kell tehát lenni az isteni bölcseségnek,

mely annyi sok szép külömbözö állatokat teremtett ? Tekíncs meg
csali az embereket, egynehány szá/.ezer ember közt kettt nem
találsz, kiknek ábrázattyok, termetek, szavok, erkölcsök hasonlók

lennének egymáshoz. Ha nagy elméj embernek mondgyuk azt,

az ki elször az forgó-órát találta,") és sok api*ó kerekecskéknek

alkolmatos forgásival, huszonnégy óráig, az üdnek állapattyát

megmutattya : mit mondgyunk az Istennek bölcseségérül, mely
az egek forgásit, ennyi ezer esztendre, ily állhatatos forgással,

szüntelen vezérli *? st (az kit én csudálatosb dolognak alítok) az

gyarló embernek egy kis erecskéjét, földbl csinált szvét és tüd-
jét oly szép mesterséggel alkotta, hogy s/.áz, st régenten*) nyolcz

és kilenczszáz esztendeig is, szüntelen, éjjel és nappal mozganának.

Vallyon s minem bölcseség kellett ahoz, hogy egy kicsin mag-
vacskában oly er szon'ttassék, hogy nagy ers álló fát teremcsen ?

Kicsoda mehet végére*) egy szunyogocskában, egy kis bolhában

miképpen rendelte az Isten az érzékenséginek és táplálásinak

eszközire'*) szükséges tagait ? Ezeket és több hasonló dolgokat csak

egyedül az Istennek bölcsesége tudta meggondolni és véghez

vinni. IV. Fínylik ez világnak gondviselésében is az isteni bölcse-

ségnek mélysége. Mert egy az, hogy mindenekre egyaránt gondgya
vagyon néki ; sem kicsin, sem nagy dolog nincsen, az mely szün-

telen, minden üdben az gondviselésótl nem vezéreltetnék.

Az mint pedig az Bölcs mondgya : Eleiti fogva végig elhat az

gondviselése,") azaz meszszünnen kezdi, az mit véghez akar vinni

;

és az Ö bölcseségével egybekapcsollya, egybehozza az meszsze

vetett dolgokat. Innen vagyon fképpen eredeti, hogy az em-
berek gyakran megütköznek az Istennek gondviselésében, mert
meszsze nem néznek. Szintén úgy cselekeszünk mi, úgymond
Sz. Ágoston,') mint az ki rövidet lát, és az szép írott falra nézvén,

mivelhogy az írásnak sem eleit, sem utóllyát nem láttya, hanem
csak egy darab fóltyát, dísztelennek tetczik az fal néki : mi is nem
láttyuk,**) honnan légyen eredeti és mi végre nézzen, hogy amaz

') Eceus. 1, 7— 10. ^) T. 1. : eszközeiül v. eszközei

-) Azaz : fel- v. kitalálta, v. ki- gyanánt,
gondolta. «) Sap. 8, 1. Eccus. 39, 25.

*) P. o. Matuzalem 969 éves ') De ordine, 1, 1.

kovában halt meg. Gren. 5, 27. ") A lat. «nos quoque» v. «et

*) T. i.: liog>. nos non videmns». T. i. : misem
V. mi szintén n. látjuk.



ártatlan megnyomoríttatik, amaz keresztyén ország elpusztíttatik,

amaz pogány és istentelen ember elmégyen dolgában ; és ez a/

oka, hogy megbotránkozunk, zúgolódunk magunkban. Mikoi-

azért valamit nem értünk az isteni gondviselésnek szépen ösz-

veszövött folyásiban,*) ne kárhoztassuk az Istennek gondviselé-

sét, hanem az mi értelmünknek kicsinségét megesmérjük.'-) Ebben
pedig az Istennek gondviselésében") az igen csudálatos, hogy noli;i

vigyázó, de fáradság és szorgalmatoskodás nélkül vagyon ; és noh;i

ers hathatós, de lágyan és édesdeden viszen véghez mindeneket.^)

Az emberek gondviselése szorgalmatosságot kíván, úgymond
Sz. Pál f) azaz, mint ö maga magyarázza, hogy az ki másra gondot
visel, az betegekkel is beteg légyen, az megsérültekkel néki is

fájdalmi légyenek.*^) Ennek fölötte, mi közöttünk, az kik kemé-
nyek az ö dolgoknak véghez vitelében, nem szoktak lágyan és

édesdeden nyúlni miinkájokhoz : de az Isten búsulás és fáradsá-

gos szorgalmatosság nélkííl visel gondot, és noha véghez viszi

elvégezett tanácsát, akármint csavarogjon is az ember eltte, de

azért pórázra nem köti az embernek szabad akarattyát. Méltó
azért átokra az Plinius okoskodása, ki azt beszélli,') hogy ez világra

gondot nem viselhet az Isten sok éktelen és fái*adságos munka nél-

kül : hasznos mindazáltal, úgymond, az emberek közt való csendesz

életre, hogy azt hidgyék, hogy az Istennek gondgya Víigyoi]

reánk. De ezt az oktalan mondást sok szép bizonyságokkul

elrontya Lactantius. És, hogy az több okokat hallgatásban had-

gyuk, ha az Isten gondot nem viselne ez világra és minden
jövend dolgokat bölcs okossággal egybe nem szerkesztetne :

mi az oka tehát, úgymond Josephus, hogy az próféták áltnl

jövend dolgokat megjelentett ? hogy az bnösöket általok

fenyegette, és az megjövendölt ostorival meg is látogatta ? hu

gondot nem viselne ez világi-a, semmit ") eífélét nem cselekedhe-

tett volna az Úr Isten. És ha szükséges az Istennek gondviselését

vallani, hogy tekélletes erkölcsben élhessenek az emberek : kétség

nélkül igazságnak kell lenni az Istennek gondviselésértíl való tudo-

mánynak ; mivelhogy az hamisság nem szükséges az tekéletesség-i

hez. V. és utolszor : Mind ezeknél mélyebben kinyilatkoztattya az

isteni bölcseségnek véghetetlenségét az mi Üdvözítnknek meg
testesíílése, mellyet az angyalok is az anyaszentegyháznak tanítil-

sából értettek.'') És noha számtalan szép dolgok fínlenek ebben a?

') Szintén Sz. Ágoston szavai, "') Rom. 12, 8.

De civ. Dei, 11, 22. «) II. Cor. 11, 29.
'*) T. i. : ismerjük meg. '') Hist. nat. 2, 5.

'*) Lat. szórend. T. i. : az Isten- ") L. a 25. 1. 4. j.

nek ebben a gond viflelésébeii pedig. "j Eph. '.',, 10.

*) Sap.S, 1.
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jteni bölcseségnek találmányában : de az fölötte csudálatos, hogy
z mi Urunk megtestesülése által az Isten igazságának, mely az bn
llen felgerjedett vala, ugy Ion elég,*) hogy az irgalmasságnak leg-

agyobb és böcsülletesb jelensége is kinyilatkoznék. Ennek fölötte,

zonegy munkával nemcsak az régi nyavalyánknak szerze orvos-

lígot, de az emberek életinek tekólíetes rendelésére is példát ada

;

s az maga cselekedetivei ébi'esztö ösztönt hagya nékünk, az ö sok

anyaruságinak és kínuyainak emlékezeti által. Végezetre, az kit

em angyali, sem emberi elme csak meg sem tudott volna gondolni,

zt mívelé, hogy az Isten emberré lenne ; az örökti fogva való

dö szerént születtetnék ; az halhatatlan és megsérüdhetetlen
leghalna és sok nyomorúságok alá vettetnék. Mert noha az isteni

ermészet magában semmit nem szenvedhet, sem nem születtet-

etik mástul : mindazáltal minthogy az isteni személy úgy egybe-

ötteték az emberi természettel, hogy az személynek egy voltában'-)

^az Isten és igaz ember volna az mi Megváltónk, annakokáért
gyanazonegy igaz emberrl és igaz Istenrl igazán') mondgyuk,
iogy születtetett, megholt és feltámadott mi érettünk,

Ezekbl két szép üdvösséges tanúságot vehetünk, elst azt :*)

lOgy, az Istennek véghetetlen bölcseségére tekintvén, ha mi
:icsín tudomány, okosság és bölcseség vagyon bennünk, abban
el ne fuvalkodgyunk, se magunkat el ne hidgyük. Mert, az mint
eremiás próféta mondgya, minden ember botor ostoba az tudo-

Qányában ;'') és ha az Isten mellé vettetik") kész balgatagság az mi
»ölcseségünk.') Azért mondgya vala, az ki bölcseséggel minde-
teket megelzött vala,**) hogy tudatlamb minden embereknél,
:8 még csak ingyen nem is látta, nem hogy megfogta volna az

)ölcseséget.") Mert szinte, az miképpen Urmik mondgya, hogy
enkit az Isten kivül jónak nem mondhatunk :

'") azonképpen
Qoudhattyuk, hogy senki az Istenti megválva ") bölcsnek nem
Qondathatik. Ugyanis, bizony, az einberi tudománynak oly rövid

latára vagyon, hogy az ki sokat tud is, ezeredrészét ha tudgya
innak, az mit nem tud. És ezen az igazságon fondáltatik az tudós

(mbereknek alázatossága, mely az felfuvakodást és felebaráttyának

negutálását tellyességgel kirekeszti. Másodikat ^'') azt tanúllyuk,

\ogy ha az Isten minket és az mi cselekedetinket, gondolatinkat,

gyekezetinket szinte úgy szemléli, mintha senkire egyébre gond-

') T. i. : téve.
^

') I. Cor. 3, 19.

*) T. i. : egs' személvben. *) T. i. : Salamon.
=") T. i.: helyesen, jól. •') Prov. 30, ± 3.

*) Latinos, t. i. : elször. '") Luc. 18, 19.
•'*) Jerem. 10, 14. ") T. i. : Istenen kívül.

*) T, i, : Istennek bölcsesége *^) Lat. T. i. : másodszor,
mellett v. b.-hez képest.

Pázmány Kalauzának I. és II. knjve. í
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gya nem volna, méltó, hogy miképpen az kis gyermek bátorságos,

midn láttya, hogy az ö annyának szemei rajta vannak : azonkép-
pen mi is az Istennek reánk való gondviselésében, minden
nyomoruságinkban, megnyugodgyunk. Ugyanis azzal biztat az mi
Istenünk minket, hogy ha az anya elfeledkezik is az fiárúl, do

soha ö szent felsége mi róUunk el nem feledkezik,*) és gondvisel
szárnyai^) alól ki nem rekeszt. Ennek fölötte, ha az vitézek

serénységgel harczolnak, midn láttyák, hogy az királlyok szeme
nézi emberkedéseket ; ha az szolgát serkegeti az m-ának nézése

:

méltó, hogy mi is szüntelen megemlékezzünk, hogy az Isten lát

minket ; és ezzel ébreszszük az mi restségünket minden tekélletes

jószágokra. Ezt cselekedték az régi szent jámborok, és azért mond-
gya Sz. Dávid, hogy valamihez kezdett, elébb meggondolta, hogy
az Istennek szemei eltt forgódik.'') Azért mongya Ábrahám,
hogy ö az Istennek színe eltt jár ;*) Jákob is azzal dicsekedik,

hogy az elei az Istennek szeme eltt jártak.^) És az Isten

maga, régiüát szabván Ábrahámnak, mint kellyen élni, azt paran-

csollya, hogy az ö színe eltt járjon, és iigy lészen tekélletes.")

Annakokáért mondgya az Bölcs, hogy eggyik f oka az emberek
gonoszságának az, hogy meg nem gondollyák az Isten szemeinek 1

fínyes voltát, mely általlát mindeneket.') 8z. Jób ^) és Ezékiel
")

próféta is azzal írják hogy *") bátorkodnak minden feslettségi-e az

gonoszok, mert azt alíttyák, hogy az Isten ket nem láttya.")

NYOLCZADIK RÉSZE.

Az Istennek szolgálattal tartozunk. i

Az pogány bölcs *^) azt íi-ja, hogy az ki kétessé tenné, ha kel-
|

lyen-é az Istennek szolgálni és tet böcsiilletes tisztelettel illetni,
j

azzal nem méltó okos bizonyságokkal harczoliai, hanem, mint ok- I

talán barommá változott esztelent, pálczával és veréssel kell észre i

lioziii. Mert, az miképpen ezen könyvnek els részében megmu-
tatok,*"') ugyan természetünkben oltatott indulat vezérel arra, hogy
nyavalyánkban az Istenhez folyamjunk, segítséget tölle várjunk,

') Isai. 49, l.->. ") 22, 14.
'') Psalm. 16, 8. ") 8. 12.
'") Psalm. 15, S. *") Lat. T. i. : írják, liogy azzal. I

*) Gen. 24, 40. ") Ezekhez hasonló gondolatok
'') U. o. 48, 15. vannak a 27—8. lapon.

") U. o. 17, 1. ") T. i. : Aristoteles.

') Eecus. 23, 28. »») L. a 22—3. lap.
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És az okosság is aira mutat, hogy az kitííl vöttük, az minémü jók-

ban Viigyuuk.'j azt hálaadással tisztellyük és képes szolgálattal illes-

sük. Mivelhogy tehát az felvetett') bizonyságokból kinyilatkozik,

hogy az Istenti terenitettiink, ö tölle tartatunk és tápláltatunk,

mint urunktúl, nyilván követközik, hogy tartozunk néki szolgálni

és sok áldomásiért hálaadiíssal lenni. Végezetre, az emberi okosság

az tellyes sz. -írással arra is megtanít, az mint ez könyvnek harma-
dik részében megmutatok,'') hogy az Isten mindeneket önnön
magáért teremtett, neiii azért, hogy valami hasznot venne az ö

alkotmányitúl, hanem, az mint ö maga élnkben adgya Moyses
által, hogy az Ö szent neve dicsírtessék és felmagasztaltassék ;

hogy az ö bölcsesége, hatalmassága, megfoghatatlan méltósága

megismertessék ; és lévén iitólaó czéllya az mi életünknek, ö reií

nézzünk, ö hozzá siessünk, néki szolgállyunk mint iirunkiiak.

De mivelhogy ez oly nyilvánvaló igazság, hogy bvebb bi-

zonyság nélkül nem szííkölködik : azt kell immár megtekintenünk,
minémíí religióban, micsoda vallásban, kellyen az Istent igazán*)

és kedvesen '') tisztelni.

*-) T. i. : és a józan ész is pa- ') L. a 47. lap.

rancsolja, hogy a kitl vettük a *) L. a 6.5. lapon a 3. jegyzetet,

jótéteményeket. '') T. i. : az ö kedve v. akarata
*) T. i. : felhozott, eladott. szerint.

6*



MÁSODIK KÖNYV.
Az kí^resztyéii hitnek igazsága tíz derék bizoiij'

Sággal megersíttetik.

ELS RÉSZE.

Micsodás hasznai legyenek ezeknek az bizonyságoknak.

Ha az Istennek nincsen gondviselése ez világra, nem szük-

ség, úgymond Sz. Ágoston,') az Istennek igaz tiszteletirl szor-

galmatoskodnunk ; ha pedig ez világnak szépsége és az mi lelkiis-

méretünknek titkos indulati minden okos embert arra vezetnek,

hogy az Istent keresse és néki szolgállyou : kétség nélkül ugyan-

ezen Isten módot is mutatott az igaz tiidománynak ismeretiben,

hogy ez által, mint valami szép grádics által, az Istenhez juthas-

sunk és az igaz tiszteletit megadhassuk. Mivelhogy pedig, az

Lactantius mondása szerént, nem kissebb balgatagságban vannak,

az kik hamissat hisznek és az isteni tiszteletben tévelyegnek,

azoknál, az kik egyáltallyában ugyan semmit nem hisznek és

az Istennek sem szolgálnak : annakokáért fölötte szükséges, hogy
mindeneknek eltte megismerjük, minem hitben és vallásban

kellyen az Istennek kedvesen''') szolgálni. És ez okon, ebben az

második könyvben, közönségesen az keresztyén hitrtíl megmii-
tatom, hogy ennek oly sok derék bizonyságokkal megerÖssítte-

tett hitelre való méltósága vagyon, hogy az ki okossággal akar

élni, nyilván megesmérheti, hogy az keresztyén vallás hihetsé-

gesb minden egyéb tudománynál ; és valaki mélyen megrostállya

az ö bizonyságit, eszében veheti, hogy éhez kell ragaszkodni, ha
el nem akar veszni.

De talám valaki haszontalan munkának itíli ezt az mi írásun-

kat, mivelhogy keresztyének közt vagyunk, kik minnyájan elhit-

ték az keresztyén hitnek igazságát : holott, az Tertullianus mon-

') De utilitiite credeudi, líl. — ^) L. a (>'. lapon az ."». jegyzetet.
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dása Bzcrént, az ki igazán hiszen, mindeneknek eltte azt IiIbzí,

hogy az ö hiti igaz, és ezen kivül nem kell az igazHÚgot keresni.')

Ennek fölötte az keresztyén hitnek mélységes tudománya fellyiil-

haladgya az emberi értelmet, és az Jstentl belénk oltatott igaz

Ilit által, nem az emberi okoskodás által ismertetik meg az ö igaz-

sága. Tehát haszontalan más rendbéli ersségekkel támogatni az

igaz hitet. De ha valaki mélyebben elmélkedik ez dologrúl, fölötte

hasznosnak, st ugyan szükségesnek is ismeri ezt az munkát . .

,

Hogy pedig az keresztyén hit fellyülhaladgya az emberi értel-

met, annyira nem árt az mi hitünk bizonysiigára támasztott okos-

kodásoknak, hogy st inkább innen vag}'on szükségünk efféle bi-

zonyságokra, mellyekkel megmutattyuk, hogy fölötte hihetséges

az mi hitünk, és az ki okossan cselekeszik, köteles az mi hitünk-

nek egedelmesáégére ; mert az mit keresztyén hittel vallunk, nem
egyébért vallyuk, hanem az Istennek tanúbizonyságáért és megje-

lentéséért, az mint ezután megmutatom.") Holott pedig mi ma-

gunk az Istennek tulajdon szóllását nem hallottuk : az tanítók

prédikállása által foganoszik mi bennünk az igaz vallás.^) De mivel-

hogy az ki hamar hiszen, állhatatlan szív az, és hamar meg is csa-

lattatik ;*) és, az mint Epicharmus mondgya, az igaz okosságnak

erssége az, hogy vakmerííl el ne hidgyünk akármit:") annak
okáért, hogy az ember köteles légyen az Istenti kinyilatkoztatott

igazságnak laitelére, nem elég, hogy csak pusztán és száraz beszéd-

del adgyák eleiben, hogy ezt az Isten mondotta, hanem ez fölött

kívántatik, hogy oly bizonyos jelenségek járuUyanak az igazságnak

hirdetése mellé, mellyek ezt hihetvé tegyék, és elegend ersségi

légyenek, hogy okossan és érteimessen vihessék az embert az hi-

telre. Azért mondg^'a Sz. Pál, hogy az mi engedelmességünk okos

légyen ;
'^) azaz, hogy oktalanul és vakmerül ne rohaunyunk, ha-

nem bizonyos okoktúl vitetvén hajollyunk. Sz. .János is arra int,

hogy minden szón el ne indúllyunk, minden léleknek ne hidgyünk,

hanem megércsük elször, ha Istenti vagyon-e.') Mert nem elég

az hitnek kötelességére, hogy valaki azt mondgya, hogy az Isten

tanította, az mit hirdet : hanem ennek bizonyságit is kell hozni,

*) «Nobis curiosiüile upus uon ^1 Epichanuus (lásd róla a jel.

est post Clunstuin Jesuiu, nec in- luüliöz cs. «Szótár»-t) ama sza-

(piisitione post evangélium: cuiu vait Cicero (Ep. Atl Attic. 2. 13.)

credimus, niliil desideramufi ultra nj-oman hozza fel. Fábián Gábor
eredére. » De prfescript. 8. — Fel- (Cic. Ossz. lev. I. k. 157. lap.)

hozza Bourdaloue is (Sur la reli- így fordítja :

giou chrétienne. a bev.K ..Eszeden járj. ne higyj könnyen;
') ..Kalauz.) -a III. k. 3. részé- í^'agy bölcseség fekszik ebben.

»

ben szól arról. •*) Rom. 12, 1.

^) Rom. 10. 1.5. ') I. .Toann. 4. 1.

*) Ecciis. 19, 4.
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mellj'ek az okos ember itíletit meghajthassák. És hogy az Isten

maga megmutatná, mely igen elégtelen dolog az, ha ki erssen
hirdeti, hogy o az Istenti vött tudományt taníttya, de az mellett

semmi oly derekas bizonysággal nem támogattya mondását : vala-

mikor ö szent felsége új jelenések által akarta tanítani az híveket,

mindenkor sok csudálatos és hihet jelenségit adta az tanításnak.

Moysest csudatév veszszjével böcsüllé ;
*) Keresztel Jánost ceu

dálatos fogantatással, születésekor ltt csudákkal,") életének és er-

kölcsének hitelre méltó szentségével.'') Az mi Urunk maga is,

ha bizonyos jelenségit nem adta volna tanításának, Istentül ere-

dett igazságának : nem vétkeztek volna, az kik bé nem vötték ta-

nítását.*) Végezetre, az apostolokat is nemcsak nyelvekkel,'*) de

csudálatos jelenségeknek bizonyságival is felékesíté.") Noha azért

Üdvözítnk méltán feddi az sidókat és az királyi embert, hogy, an-

nak eltte sok csudáit látván, nem hittek néki és új csudákat kí-

vántak,') mintha ezzel próbálnák ötét, kételkedvén az elébb meg-
tapasztalt hatalmasságárúi : de efféle hitetlenséget kirekesztvén,

nemcsak tiltva nincsen, hogy bizonyos jelenségit kívánnyuk az

isteni tanításnak, de st inkább ugyan szükséges is, hogy csak az

sovány és puszta beszéden el ne indiillyunk, ha meg nem akarunk
csalatkozni, akárki mint kiálcsa is, hogy az isteni tudományt
hirdeti. Azért írja Sz. Ágoston, hogy noha az hit csak az tanúbi-

zonyság tételén "*) fundáltatik. de azért az okosságot ki nem re-

keszti ; mert vigyázó elmével meg kell tekinteni, kinek kellessék

hinnünk. Másutt is azt hirdeti ezen szent doctor, hogy az Isten

nem vonszon üstökön fogva az hitre: hanem hihetséges bizony-

ságokat ád élnkben, mellyek nélkül ugyan nem is juthatunk

az hitre.

Ezek azért az bizonyságok,") mellyekkel az régi szent docto-

rok megmutatták az keresztyén hitnek méltóságát és az pogányo-

kat az ö hitelére hóldoltatták, arra szolg;ílnak, hogy emberi okos-

ság szerént is megismerjük, mely méltó hitelre az keresztyén tu-

domány ; és *") hogy fölötte okossan cselekesznek, az kik minden
egyéb tudományokat hátravetvén, éhez ragaszkodnak. Mert ugyanis

amaz szent és tudós f emberek, kik ;íltal az Isten kigyomlálá az

vak pogányságot ez világból, mivelhogy az pogíínyok ellen nem
harczolhatnak vala az sz. -írásból, legelször megmutattyák vala,

*) Exod. 4, 2. ") Ama kifejezéssel a lat. aucto-

^) Luc. 1. ritas szót (v. ö. Sz. Ágost. De veid
^) Matth. 11, 7— 11. relig. 24.) magyarítja.
*) Joanu. 15, 24. ") Lat. szórend. T. i. : ezek a
'') Act. 2, 1—4. bizonyságok azért.

•) Matth. 10, 8. Marc. 16, 20. '") t. i. : kitetszik Ijelölük.

') Joann. 4, 46—48.
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hogy ellenközö ') tudományok az embernek természetiben plántált

okoHsággal is szemtül szembe tusakodnak. Azután megfelelnek

vala minden ellenvetésekre, mellyekkel az keresztyén liitet gyaláz-

zák vala : megmutatván, hogy semmi oly dolgot nem foglal magá-

ban az keresztyéni értelem, inellyért valaki méltán elidegenedhes-

sék ö tÖlle. Végezetre, megmutattyák vala gyzhetetlen jelenségek-

kel, hogy fölöttébb is méltó hitelre az keresztyén hit ; és hogy

mentségek nem lehet Isten eltt azoknak, az kik ezen meg nem
nyugosznak. Követvén azért én is ezeknek nyomdokit,^) rövideden

az Írásokból szedett tíz bizonyos jelenségit adom az keresztyén

vallásnak ^) hitek-e méltó igazságának.

MÁSODIK RÉSZE.

Els bizonyság : az Christus személyének méltósága.

Hogy az embeii tetczésnek változandó állhatatlansága és

sok részre szaggattatott magátúl külömböz egyenetlen vélekedése

bizonyos úton nem vihet az isteni igazságra minket, abból is ki-

tetczik, hogy, az mint Sz. Ágoston feljegyzetté, csak az embernek
utolsó bóldogságávúl kétszáz és harmincz vélekedés volt az po-

gány bölcsek között.*) Eusebius pedig azt meri imyia, hogy He-
siodus harminczezer istent említ, mellyeket az pogányok tisztel-

tének ; noha, úgymond, ennél is sokkal többen voltának. Hogyha
azért, az ily szükséges dolgokban, ily botorul tévelygett és annyi

részre oszlott az emberi elmének tetczése : nyilván vagyon, hogy
pusztán csak az vezéi'lését bátorságoson nem követhettyük az

lelki dolgokban, hanem az Istentiíl vezérlett és tlle küldetett

tanítótúl kell az igazságnak esméretit vámunk.
Az keresztyén hitnek ^) igazságának kinyilatkoztatására tehát

els bizonyság az kezdjének és els mesterének méltóságából

vétetik, illyen formán : Hogy Christus urunkat az Ur Isten kül-

dötte légyen ez világnak oktatására, és emberi er fölött való

^) T. i. : a ker. vallással ellen- tum varietatem diligenter et sub-

kezö. tiüter scrutatus advertit, ut ad
^) T. i. : azoknak a « szent és ducentas octoginta-octo sectas,

tudós fó emberekw -nek uyomdo- non quse jani essent, sed ([ua-

kait, a kikrl néhány sorral elébb esse possent. adhibens quasdam
szólott. diíferentias. facillime perveniret.i

') L. a 18. 1. 8. jegyz. De civ. Dei, 19, 1.

*) «Marcus Varró in libro de ^) L. a 18. 1. 8. jegyz.

philosopbia tam multam dogma-
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számtalan csudákkal megersítette légyen az tanítását, oly nyil-

ván és világoson megbízonyodott, hogy az kinek okossága vagyon,

semmi kételkedésre való okot nem taláiliat ebben.

I. Mert, az mint szépen írja Eusébius : Tudva vagyon, úgy-
mond, hogy Christus megjövendöllötte az Ö tanításának az széles

világon elterjedését, az ö nyájának gyzhetetlen ersségét, az po-

gányok megtérését, az sidóknak utolsó veszedelmét. Ez pedig az

jövendöllés') bedugja minden kái'omkodók száját. Mert kicsoda

tagadhattya az isteni ert Christusban, látván, hogy az jövend dol-

gokat elévé meglátta és valóságoson bé is tellyesítette, az mit meg-
prófétált vala ? Ugyanezen dolgot illyénképpen erssíti Tertulliá-

nus : Bizonyos jelensége, vigymond, az isteni ernek az jövend
dolgoknak prófétálása. Ez azért az oka, hogy bizonyosok vagyunk
az követközend, és még bé nem tellyesedett dolgokrúl is ; mert
ezeknek is okosságos bizonysága vagyon nálluuk, mivelhogy
azokkal eggyütt megjövendöltettek, az mellyeket immár látunk

bétellyesedni.^)

n. Az is kétség nélkül való dolog, hogy sok csudatételekkel

megbizonyította az mi Üdvözítnk az tudományának Istenti vött

igazságát. Errííl is pedig az mi Urunknak csudáirúl ') bizonyságink

elször : önnön magok az Christus ellenségi. Nem lehet pedig csak

egy perben is erssebb bizonyság, úgymond Sz. Irenaeus és Tertul-

lianus, mint midn az ellensé<í; bizonyít mellettünk. Hallhadsza,

mit ír az sidó Jósef, ki csak egynéhány esztendvel élt az mi
Urunk feltámadása után : Ez korban élt, úgymond, az Jesus nevíí

férfiú, ha szabad tet férfiúnak nevezni ; mert sok csudákat cseleke-

dett, és azokat tanította, az kik örömest vötték az igazságot,

sokakat megtérített. És midn megöletett volna Pilátustúl, har-

madnapra megjelenek az övéinek, az mint rólla isteni jelenésbl

raegjövendöllötték vala az próféták, mind ezt, s mind egyéb dol-

gokat. És ez mái napig sem fogytak el az tlle neveztetett keresz

tyének.*) Ihon, hallod az sidó ellenségnek bizonyságát, hogy az mi
Urunk sok csudákat cselekedett, feltámadott és benne meg-
tellyessedtek az prófétáktúl jövendölt dolgok.^) Ezt az mi ellen-

ségünknek tulajdon bizonyságát nagy mérészen veti Eusébius

az pogányok ellen, és azt mondgya, hogy akármely szemtelen

légyen is az ember, de el nem szaladhat ennek az bizonyság-

nak ereje eltt. Másutt azt hozza el Eusébius, hogy ezen

sidó Jósef megvallya, hogy az Christus tanítványának, Sz. Ja-

kabnak megöléséért bünteté az Isten az sidókat. Ezen kívül

Sz. Ágoston nem egy helyen írja, hogy midn az pogányok

^) Lat. T. i. : ez a jöv. pedig. *) Antiquit. jud. 18, 3.

'') Apologet. 20. a vége felé. ^) De civ. Dei, lí), 2.S.

') Lat. T. i. : Urunknak ezek-

rl a csudáiról is.
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tudakoznának az ö iatenektl, minem omber volt az Cliris-

tu8 ? ugyanazon Isten, moly az ördögöket is kénszeríti, hogy iga-

zat raondgyanak Christusrúl, megmondatá az igazat véllek : és azt

feleié Apolló, hogy isteni ájtatossággal tellyes volt az ö lelke, mely
az Istennek bódogságában uralkodik. Éhez hasonló dolgot ír Sz.

Irenajus. Másutt az Porfyrius írásiból bizonyíttya Eusébius, hogy
az ördögök hatalma úgy lenyomatott Christus által, hogy az bálvá-

nyok választ nem adhatnak. Nicéforus') is az Apolló szavából erÖs-

síti az igazságot, mivelhogy ö maga az ördög megvallotta ertlen-

ségét illyen szókkal : .\í(' piicr hnhracun, (/jco.s Datis ijjst' (jiihernans,

Cedere loco juhct, tristemijuc n'dirr sah orcmn. Aris ergo dckinr

tacidis ahsredifo nostris.'^) Ezekrül pedig és több hasonló mondási-

rúl az ördögnek igazán azt mondhattyuk, az mit 8z. Ambrus
monda nem sokkal külömbözö dologban : Mivelhogy, úgymond,
akarattya ellen kénszeríttetett igazat mondani az sátán : nem vészem

bé bizonyságát, de beveszem kételenségböl tött vallását.^) Tertulli-

ánus nagj' mérészen azt írja az római pogányoknak, hogy az Chris-

tus halála óráján ltt napnak fogyását, az ö feltámadásakor történt

földindulást és egyéb dolgokat is az rómaiak históriáiban feljegy-

zettek ;
*) mert mindezeket, úgymond, igazán megírta Tiberius csá-

szárnak ö maga Pilátus, az ki tulajdon lelkiismereti szeréut keresz-

tyénné ltt vala.'j Tiberius pediglen megértvén az Christus isten-

ségének jelenségit, ugj'an igyekezék is rajta, hogy az mi Urunkat
az rómaiak isteni köziben bevétetné,*^) de az római tanács ellent

tárta benne. Ugyanis, úgymond Eusébius, az Isten nem akará,

hogy az világi fejedelmek erejével terjedne az igaz tudomány ez

világi'a. Végezetre. Mahomet ö maga is megvallva, hogy Chi'istus

urunk sok csudákat cselekedett és az Istentííl küldetett volt.')

Holott azért ö magok az mi vádlóink, meggyzetvén az tagadha-

tatlan igazságnak világosságaiul, az mi mesterünknek természet

fölött, isteni erti származott csudatételit megvallyák : világoson

kitetczik, hogy minden hitelre méltó az ö tanítása.

') Lib. 1. cap. 17. Cüurs sur lliist. uuiv. I. part. X.
*) Nem fordítja le; Káldi így ép.i és Boui-daloue is (Sur la pas-

fordítja : « Engem a zsidó gjeruiek, siou de Jésus-Christ. I. r.)

ki, Isten lévén, az istenekkel bír. '^1 idpse jam pro sua conscien-

székemböl kiz és a szomoruságos tia christianus». U. o. — T. i. :

pokolba kerget. Azért ezután a uii mert meg volt gyzdve Krisztus

oltárunktól liallgatva távozzál el.» ártatlanságáról.

Karácsonnapi lU. besz. II. r. *! Y. ö. Tertull. u. o. ."). —
^) Serm. 91., de inv. SS. Gerv. Megemlíti Bossuet is, Disc. sur

et Prot. — V. ö. Tért. Ápol. 23. riiist. univ. II. part. chap. XXVI.
*) oRelatum iu arcauis (t. i. ') V. ö. Gerock, Die Christolo-

arehivis) vestris habetis". Ápol. gie des Korán. Hamburg, 1839.

21.— Megemlíti ezt Bossuet (Dis-
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De ha szinte egyéb bizonyságunk nem volna is az evangélis-

táknál az mi Urunknak sok csudáirúl, ezek is elégségesek volnának.

Mert midn azt írták, hogy Lázárt feltámasztotta, több halottakat

megelevenített, sok betegeket gyógyított ; hogy az nap béhomályo-
sodott halálakor, az föld megrendült feltámadásakor etc, éltek

még akkor sokan, az kik emlékezhettek ezekrííl. Hogy lehetséges

tehát, hogy ha ezek úgy nem lttek volna, ily nyilván merték
volna ezeket írnyia ? Vallyon s azok az kik látták, mikor Urunkat
megfeszítek, és az kik ismerték Lázárt, nem vetették vólna-é mind-
gyárt szemekre az evangélistáknak az hamis találmányt ? avagy
ha az ö írásoknak hamisságát megmutathatták ^) volna, vallyon s

találkozott volna- é, az ki bévötte és elhitte volna evangeliomjokat ?

Nincs oly szemtelen ember, az ki az halálos ellenségi eltt maga
dicsíretire nagyot mérjen hazudni, midn tudgya, hogy ezek jelen

voltak és az hazugságnak világos jelenségit adhattyák. Az evange-

listáktúl feljegyzett csudái tehát az mi Urunknak oly nyilván-

valók voltak, hogy az keresztyének ellenségi, az kik eltt lt-
tek, sem mertek tagadást tenni ezekben. Kibl világoson kitetczik,

j

hogy az evangélisták bizonysága megvethetetlen ez dologban, i

És ugyan nem is volt semmi okok az evangélistáknak, miért köl- I

tenének '•') valamit az mi Üdvözító'nkrííl ; holott semmi ez világi
i

jószágot nem kívánnak vala, st az magokét elhagyván, kúldússág-
j

ban, az emberek eltt gyalázatban, sok üldözésekben, nyomorúság-

}

ban éltek és végre meg is ölettettek az Christus nevének hirde-

1

téséért. Az pedig, az ki mesterséges hazugságokkal akar valamit
i

felkendztetni, haszontalanul,^) maga kárával, az önnön kissebb-

1

ségére ezt nem cselekeszi, hanem mindenkor valami hasznot, vagy

'

dücssséget és embereknél való kedveskedést vár bellle.*) x\nnak-

1

okáért írja Sz. Ágoston, hogy ha az mi Urunk csudatételiriíl írt

'

históriát kétessé tészszük, künnyíí minden históriákat ugyan
azon nyomon bizonytalannak alítani.^) Lactantius pediglen

*) Azaz : kimutathatták, be- v. deos ullos ciirare mortalia . . .

megbizouyítliatták. Porro auteiu si multorum deo-

^) Lat. T. i. : hogy költsenek. rum cultores, (qualescuuque deos
^) T. i. : haszon nélkül. ruos esse arbitieutur,) ab eis facta

*) V. ö. : «Nemo ad suiim de- esse miracula, vei civiliuni rerum
decus mentitur, quin potius ad historicf, vei libris niagicis, sive,

lionoreini). Tért. Apologet. 23. a quod honestius putant, theurgicis

vége felé. credunt, quid causte est, cur illis
]

^) «Au dicet aliquis, ista falsa literis nolint eredévé, ista facta

esse miracula. nec fuisse facta, esse, quibus tanto major debetui

sed mendaciter scripta ? Quisquis lides, quauto super omnes est

hoc (licit, si de his rebus negat magnus, cx uni soli sacrifican

omnino ullis literis esse ereden- dum esse pra'cipiunt?» De ci\.

dum, potest otiam dicere, nec Dei, 10, 18.
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nagy azép és gyzlietetlen jolouséggel hizouyíttya, hogy az ovange-

ÜHták seramit magoktúl nem költöttek. Mert egy az, liogy eggy-

ügyííek és tudatlanok voltak : soha pedig az tudatlan ember úgy
egybe nem szerkeztetheti az hazugságot, hogy ellenkezést és az

hamisságnak nyilvánvaló jelenségét ne ejcse beszédében ; holott

még Aristóteles és Plató is, minthogy sok hamissat tanítottak,

gyakran magokkal is ellenkeztek : az evangélisták írásában pedig
nincs semmi egyenetlenség.*) Más az, hogy sem hasznot, sem bö-

csüUetet nem vártak, az mellyért hazudtak volna, söt tudták, hogy
meg kell halniok tanításokért ; és azoknak is, az kik ket követték

,

jó idején megjöveudöllötték, hogy meg kell halniok azért az tudo-

m;inyért. Justinus martyr pedig abból is jelenti, hogy kitetczik '"')

az evangélisták írásinak igazsága, mert nemcsak csudákat csele-

kedtek, mellyekkel hitelre való méltóságot nyertek, de az mit meg-
jövendöllöttek, azokat is szemünkkel láttyuk, hogy naponként
bétellyesednek.

Hogj' pedig az Christus csudatételi nem voltak csak szemfíny-

vesztö bámítások és csalárdságok, hanem ugyan valóságos csudák,

azzal bizonyíttya Sz. Quadratus martyr : mert az kiket ö feltámasz-

tottj vagy meggyógyított, nemcsak rövid ideig éltek és örültek

épségeknek, mint az csalárd szemfínyvesztésbe szokott lenni, ha-

nem sokáig, az Christus halála után is megmaradtak, kik közzül
némellyek az mi üdukig is éltek, úgymond. Arnobius pedig azzal

erössíti ezen dolgot, hogy Christus urunk nemcsak ö maga cse-

lekedett csudákat, hanem egyebeknek is hatalmat adott, hogy az

ö nevének említésére csudát tennének, kit senki az szemfínyvesztö
mágusok közzül nem cselekedhetett. Es noha ezek néha valami
tettetés újságot míveltek : de az Istennek gondviselése soha nem
szenvedte, hogy eltitkolhassák hamisságokat, hanem mindenkor
kinyilatkozott, hogy öi'dögi mesterségbl származtak ; ez okon
senki soha el nem hitethette az világgal, akármely mesterséges
ördöngösséggel is, hogy tet ;íllhatatossan böcsüllenék. És az ki

meggondollya az Christus csudatételinek táméntalau sokaságát,

világos és még az ellenségitííl is tagadhatatlan voltát, mellyekben
az ö utánna ólálkodó ellenségek sem sajdíthattak soha semmi csa-

lárdságot, mivelhogy az kit minuyájan ismertek/) hogy születéaétíü

*l V. ö. : (tNimmer kauu bei goldensten Zeitpunkt ist alsó. wo
selbsterdacliter Unwalirlieit ein sie ans Christentluiiu tiifl't, für

freiuder Scdbent so in das Ead die historische Wahrbeit dessel-

der gauzen Gescliit-hte greifen, ben Zeugin.» Herder, Zeitpunkt
dass alles trelie ! nichts wieder- der Geburt Jesu ez. besz.

spreche, alles bestiitige ! Das grosse '^) Lat. T. i. : J. m. pedig jelenti.

Buch der römischen Geschiehte hogj- abból is kitetszik. — ''i T. i.:

in ibrem kláresteu, blühendsten, a kirl mindnyájan tudták.
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fogva vak volt, látták, hogy fínyes szemmel felékesíttetett ; ') és az

kit láttak, hogy holta után megbüszhödött vala,") elevenen isméi-

tek : ^) az ki, mondok, ezeket meggondollya, eszében sem juthat

hogy valami csalárdságot álmodgyon az Christus csudáiban, kivált

képpen holott (az mint Irenaeus mondgya) az próféták is régoj

megjövendöllötték vala, hogy Christus illyen csudákat cselekedmk
ez földön jártában.

III. Hogyha Christus urunk hamissan hirdette, hogy a

Istennek fia; ö amaz igaz Isten, ki az végre jött ez világra, hoi,

az igazságot kinyilatkoztas-^^a (követve mondom) : soha világ kez

detittíl fogva senki nem volt ö nállánál ostobább és mód nélkül

felfuvalkodott kevélységben elmerültebb emberi állat : mivelhogy
ily nagy méltóságot, illy balgatagúi, hamissan tulajdonított magá-
nak. Ha pedig illyen botor kábaságba és dísztelen kevélységben ele-

gyedett volna Christus urunk, lehetetlen dolog, hog;^% avagy életének

feslettségével, avagy tanításának hamisságával, valamikor ki nem
jelentette volna magát ; mert noha lappanghat az hamisság és az

felfuvalkodott balgatagság, de lehetetlen, hogy füstöt ne vessen,

és farka ki ne tessék végre is az rókának. Christus urunknak podig

oly nagy szent és ártatlan élete volt, hogy soha senki az ö utánna
leselked ellenségi közzül sem találkozott, az ki ötét valamely

bíínrííl megfeddhette volna.*) Es mikor az sidók meg akarnák ötét

ölni, noha sok hamis bizonyságokat keresnének, de csak egy sem
találkozók, az ki ö rólla gonoszt tudna mondani. St még az pog;i

nyok közzül sem találkozott soha senki, az ki valami maculát vis-

gált volna az ö szent életében ; hanem inkább csudáltatták k i>

az Christus ;irtatlanságát és szent életét, az mint meghallok.

Kitetczik tehát mind ezekbl, hogy az mi Mesterünkben sok

jelenségek tündöklöttek, mellyek az okos embernek értelmét kézen

fogva arra viszik, hogy az tanít^isát nem emberi indulatból, ha-

nem isteni vezérlésbl származott igazságnak itíllye.'')

') Joauu. y, 1—!(. tudósoknak ugyanerrl a tárg>-
'"*) U. o. ]1, 39. ról szóló nyilatkozataival. nKris/-

^) T. i. : újra elevenen v. élve tus szeiiiélyéuek méltósiigái'ól ^

láttak. rengeteg sokan írtak. Elször az

*) Joaiin. 8, 4(). evangélisták, a kikrl Ilerder íg\

'') Fennebbi czikkelyében foglal- szól: «Kein Evangelist lobét -le-

takról nem szól bvebben sein egy- suni : es ist nie eiuem in dcn

begyjtött egyli. beszédeiben, sem Sinn gekoiunien von ilun eiiien

egyéb mveiben. — Hogy kell- gliinzenden Cliarakter, eiue pn

képpen megismerhessük Pázmány sauuende Beschreil)uug seinc •^

ékesszólásának tulajdonságait, ves- Ruhms zu entwert'eu : dcnu \\\r

sük egybe ezt a szép czímü czik- konnteu, wie woUten sie deu lo

kelyét is más nagy igehirdetk- ben, der der Solin Gottes. die
i

pek, íróknak, gondolkodóknak és sichtlmr gewordene Herrlichkeit
|
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HABMADIK RÉSZE.

Második bizonyság : Az világ megtérésének móclgya.

Mikor az Ur Isten meg akarta az ö hatalmasságát mutatni,

gj'avló, ertlen és az emberi itílet szerént alkolmatlan eszközök

áital nagy dolgokat vitt véghez. Ez lön az oka, hogy Moysest Fa-

des Eiugel)oinen war, voll Gnade
und Wahrheit ? sie lobteu ihn

aber tbatlich. das ist sie zeigen

seiue Kiaft in Wirkung, sie be-

meiken deu Blitz seines Worts,

wie er Herzeu aufreisst, deu Sou-

nenstrabl seiner Gegeuwart. wie

sie Völker uud Schaaren samm-
lét.ii' (Predigt am fünften Sonu-
tage nach Tiinit. az elején.) Az-

után a kereszténység els száza-

dainak és a középkornak nagy
egyh. írói s tudósai, a kik mint
tauult rhetorok és pliilosopbusok

Írtak róla, azonban némelyikük-
rl szintén elmondhatni Herder-
nek fennebbi szavait. A hitújítás

korának vitatkozó íróit neiu em-
lítve, az utóbbi három században,

többek közt, szépen szól róla

:

Grotiüs (De veritaté religionis

chnstiause czím munkája 11.

könyvének XIX. ez. -ben, mely-
nek czíme : Probutur praestautia

religionis chrÍ8tian;i ex priestantia

ipsinsmagistri.),BossUEi (Discours

1 sur riiistoire universelle, I. par-

; tie. X. époqv;e és II. part. cbap.

XIX. ), Pascal (Pensées, II. part.

art. X-), BouRDALOUE (Sermon sur

la passión de Jésus-Christ, mely-
nek alapigéje I. Kor. 1,22—24.).

!MASsnj.ON (Sur les caractéres de

lla graudeur de Jésus-Christ, Svir

lla divinité de Jésus-Christ és Sur
jle triomphe de la religion czím
besz.-ben.), PiOUSSE.\u (Emilé, IV.
k. a Profession de foi du vicaire

wvovard-nak vége felé, e szavak-

tól kezdve : «Je voiis avoue aiissi

que la raajesté des écritures m'é-

toune') stb. e szavakig: «L'évau-

gile a des caractéres de vérité si

grands, si frappants, si pai-faite-

ment inimitables, que Tinventeur

en serait plus étonnant que le

héros.»), Kant (Die Religion in-

nerhalb der Grenzen der blossen

Venaunft, 11. Stück, I. és II. Al)-

schnitt.), Heeder (Von Gottes

Sohn der Welt Heiland czímii

munkájában, továbbá <iJesus, Wort
Gottes, Licht imd Lében, » «Zeit-

punkt der Geburt Jesu») és <(Stille

Grösse Jesu» czím beszédeiben.),

Chateaubriaxd (Génié du chri-

stianisme, IV. r. III. k. I. fej.),

Napóleon (szavait, a melyeket
Sz. Ilona szigetén mondott egyik

t oda is követ h katonájának,

felhozza Lacordaire, Conférences,

II. k. 441—4. lap. ), GuzMics (Theo-

logiai rendszerek czím czikk. az

« Egyházi rolyóirás» 1832. évf. 2.

fz. a lOX— 3fj. lap.), Pellico (Le

mie prigioni, 38. ez.), Ullmann
(Die Sündlosigkeit Jesit, a mely
mben eg\uttal egjbeáUítja — a
12— 7. lapon, az .5. kiad. szer. —
az e tárgjról szóló irodalmat.),THO-

MASius (Christi Person uud Werk,
négy köt.), BiTA (A ker. vaUás is-

teni eredete, II. r. 9-5. és 103. ez.),

Masznyik, Ev. Dogmatika czím
mve II. r. III. fej. -ben, tetemes

számú hittudományi rmiukát és

czikkelyt sziimlál el, a melyek
errl a tárgyról szólnak.
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rao ellen csak egy veszszo szállal fegyverkeztette fel, Gedeont tö-

redelmes gyenge lámpásokkal, Sámsomot egy szamárnak álla kap
czájával, st az ö hajában lielyhezteté azt az nagy ert, mellyet
semmi mesterség meg nem hóldoltatliat vala. Hogy azért az bál-

ványozásban és minden gonoszságban elmerült világnak az k( -

reszt zászlója alá hóldoltatásában az ö isteni erejét megismertetné
az Ür Isten, oly módot talála az igazságnak béóltásában és az po-

gány szabadságnak^) kigyomlálásában, hogy az ki ezt jól meggon-
dollya, méltán azt mondhattya : Az Isten újjainak^) és hatalmiis

kezeinek ereje tündöklik ittegyén.

És hogy sommá szerént megmondgyam : három dolgot kell

legfképpen az világnak megtérésében szemlélnünk, mellyeket az

]á igazan megfontol, bizonyoson megtapasztalhattya, hogy az Is-

tennek hatalmas ereje és bölcs vezérlése oltotta az emberekbe az

keresztyén vallást.

I. Azt tekincsük meg : kicsodák és micsoda rendbéli emberek
voltak azok, az kik által az Úr Isten meghajtá az igazságra oz

világot. Ha az sidók Holofernes ellen roppant sei*egekkel mentek
volna, és ers harczczal tet meggyzték volna : az Istennek ereje

és gondviselése az ö népére nem oly nyilván fínylett volna, mint
mikor egy gyenge aszszonyállat által megrontá tet. Azonképpen

.

ha Jerichót ers ostrommal és törésekkel vitatta volna Jósue, nem
trombitaharsogással és kiáltással ; ha Dávid az Sanl király ers
fegyverében öltözvén "') ment volna az bajviadalra Góliád ellen,

nem az pásztorságnak fegyverével, bottal és parittyával ; ha amaz
Dánielti látott világi birodalmuknak ers oszlopa az egész nagy
hegynek reá szakadásával rontatott volna egybe, és nem az kéz

nélkül*) elszakadott kövecskének ütésével,'^) csnda nem ltt volna:

hasonlatosképpen azért, hogyha az Úr Isten nagy bölcs íilosofn.so-

kat, szép ékessen szólló tanítókat választott volna az evangélium-

nak hirdetésére ; ha ers fejedelmeket, gazdag f embereket ren-

delt volna, kik példájokkal és fenyítékjékkel az kösséget utánnok
szokták vonni és adományokkal, igíretekkel meghóldoltatni. fölötte

igen meghomályosodott volna az mi hitünknek kiterjesztésében

tündökl isteni hatalmasság. Most pedig, azért viilaszta, úgymond
Sz. Ágoston, elvetett nembl származtakat, tudatlanokat, az em-
berek eltt böcsüUetleneket, hogy valami nagy dolgot k cseleked

^) Azaz : féktelenség- v. feslett- "') Dau. 2, 34, — V. ö. : « 1 >ii

ségnek. encÚich dies grosse Reich fiel : dn.

'*) Exod. 8, 19. nacli dem Geaicht jenes Proplie
i

') Azaz : pánczéljába öltözve.

—

teu, eiu ranher Stein ohne Arnu
I. Reg. 17, .38. 39. liinabfnln' und das eiliabne liili;

*) Azaz : enibei' ke.y/nek hozzá- zersclilug stb.» Herder, Zeitpuukl

járniása nélkül. der Gebuvt Jesu ez. b. a vége folt'
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nének, megismérnök, hogy az Isten cselekedte ezeket ö általok.')

Ezt az Istennek csudálatos alkotmányát, ö maga Sz. Pál nagy
álmélkodva szemléli : Tekincsétek mef, atyámfiai, úgymond, az ti

hívataltokat, mert nem sokan vannak ti közöttetek világ szerént

bölcsek, sem nemessek, sem hatalmasok : hanem az Isten az világ-

nak erötlenit választotta, hogy az erösseket megszégyenícsék,'")

És miísutt : Az én tanításim, úgymond, nem ez világi bölcsesépuek

hitet beszédiben ;íllanak, hanem az Isten lelkének és hatalmas-

ságának jelenésiben ; hogy az ti hitetek nem az emberi bölcseség-

ben, hanem az ,Istennek hatalmán állapodgyék.^) Ugyanis azért

nem akará az ür Isten, hogy négyszáz egész esztendeig az csá-

szárok és hatalmas fejedelmek oltalmával és dajkálkodásival gya-

rapodnék az keresztyéni tudomány. És, az mint nem régen mon-
dám,*) midn Tiberins az rómaiak isteni köziben akarná C hristus

Urunkat bevenni, azért nem szenvedé az Isten, hogy véghez vinné

szándékát, mert ezzel meghomályosíttatott volna az keresztyén

hitnek^) kitei;jedésének csudálatossága.

Ez azért az isteni hatalmasságnak jelensége, mellyen az sidók

ö magok is fölötte csudálko/tak,") hogy az tudatlan halászok, kik

soha csak egy bött sem tanultak vala ; az gyarló és félelmes

pórok, kik az urak és fejedelmek eltt szólni sem tudnak vala, az

világi bölcseket, császái'okat, királyokat meghóldoltatták és az

Christus jármában befogták.

n. Azt gondollynk meg : minem tudományra térítették és

micsodás édesgetésekkel vonták az apostolok ez világot. magok
az apostolok, mint ez világnak szemeti és mosléki,') mindeneknek
csúfjai voltak: pökték, szidták, üldözték, pálczázták mindenütt
ket ; végre, mint nyilvánvaló gonosztévket, az pelengér alatt,

gyalázatos halállal végezték ki ket ez világból. Azokat is, az kiket

Christi;shoz akartak téríteni, semmivel egyébbel nem biztatták ez

földön, hanem hasonló gyalázattal, veszedelemmel, üldözéssel. És
nemcsak az emberi értelmet sokkal fellyülmúló, nagy és csudálatos

dolgoknak hitelire kötelezik vala az embereket, de ennek fölötte

azt kívánnyák vala, hogy ez világnak gyönyörííségitííl megvonnyák
magokat : és miképpen az Urok az keresztfán gyalázatos halált

Bzenvede, ugy k is az kereszteket felvegyék, magokat megta-
gadgyák, az magokét szegínyeknek oszszák, és egy szóval, oly

életet visellyenek, mellyet ez világ csupa sült bolondságnál egyéb-

nek nem ítíl vala. Vallyon s, ha amaz gj'özödelmes nyelvíí Demos-

M De civ. Del. 18. 4!t. *) Act. 4, 1.3.

'') I. Cor. 1, 26. 27. ') I. Cor. 4, 13. — Bourdaloue
^) U. o. 2. 4. .'). is felhoz7,a Sz. Pál e szavait ngj-au-

*l L. a II. k. II. r. a 73. lapon. errl a dologról szóltában. (Serm.
'-'} L. a IS. 1. 8. jegyz. sur la veiig, clirét. I. rész.)
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tlienes, amaz szépen beszéllÖ Cicero, az nagy elméj bölcs Pláto az

embereknek jó idején azt mondották volna, hogy az ki ket
követi és véllek tartya, ez világnak gylölséget és gyalázattyát

fejéi'e várja ; ha azt kívánták volna tanítványoktúl, hogy az mago-
két szegínyeknek adgyák, az másét ne kívánnyák, az gonoszért

jóval fizessenek, az világi gyönyörségnek ellene mondgyanak ; és

mind ezekért fogságokat, kínokat, gyalázatukat, világ gyíílölségét

igírték volna : ha, mondok, ezek illyen igíretekkel hitegették

volna az embereket magokhoz, vallyon s elhitethették vólna-é,

hogy örömest és víg szvel hozzájok adnák minden rendek mago-
kat ? Soha, bizony, az emberi bölcseség ezt senkivel el nem hitet-

hette volna. De az eggyügy halászok, az tudatlan parasztok, illyen

édesget beszédekkel teríték az világot Christushoz. Mert noha
ezek igen ertlen fegyverek volnának az emberek kezében, de az

Istennek karja diadalmas ert ada mind ezeknek.

Nyilva, ha az apostolok csak az emberek megcsalására gon-
dolt tudományt akartak volna hirdetni, az csalogatásra lágyabb,

szabadosb, az testnek alkolmatosb és az világ itíletihez illendbb
utat találhattak volna, mint ám az Mahomet és az több hamis
tanítók, kik mindenkor az testnek gyengéltetésére, az testi kíván-

ságoknak szabadságára eresztették sok dolgokban az ö nyájokat,

és ez okon (mivelhogy hajlandó az természet effélére) künnyen
követket találtának. Mindazáltal még az testi szabadságnak csa-

logatásival is soha sem Epicurus, sem Mahomet, sem senki egyéb
annyi sokaságot magához nem kapcsolt, az mennyit meghóldolta-

tának Christushoz az apostolok. Es ezen esudálkozik Sz. Ambrus :

Tekincs meg, úgymond, mennyivel erössebb az hit az okoskodás-

nál ! Az bölcsen okoskodó filosofusokat ím minden nap elhadgyák

:

az eggyügyií hitek szaporodnak. Nincs hitelek az világ bölcsei-

nek : és minnyájan fejet hajtnak az halászoknak. Amazok kín-

nyességgel, gyönyörséggel, csalogattyák az embereket:^ ezek böj-

töléssel és fajdalmokkal fejtik ki az hálójokból. És többen
édesednek az nyomorúságokkal az igazság követésére, hogysem az

kedves gyönyörséggel az hamisságra . .

.

Végezetre, méltó azt is eszünkben juttatnunk az egész egy-

házi históriának folyásából, hogy sokkal többen tértek az keresz-

tyén hitre az mártyrok kínuyiít látván, hogysem az tanítók prédi-

kálását hallgatván : maga ez világ szerént *) azért nézik az embe-
rek, mikor valaki megölettetik, hogy elidegenedgyenek attúl, az

miért láttyák egyebeknek gyalázatos szörny halálát.")

III. Fordítcsuk szemeinket azokra is, az kiket ezek az eggyü-

gy halászok erre az testzablázó és világi gyönyörségti elidege-

'} T. i. : ámbár e világon.
**) L. e könyvnek IV. r. a 87. lapon.



nítö hitre lioziínak. Ezek azért pogányok vuliínak, az földhöz és az

csahird ürömihez, tisztebségihez ragaszkodott bálványozok valá-

nak : azaz oly vaksági'a jutott emberek valának, kik az Istennek

méltóságát az ellenségének, az sátánnak adgyák vala ; az okta-

lan állatoknak is isteni tisztelettel szolgálnak vala ; ö magok is

hasonlókká lévén azokhoz az miket tisztelnek vala, erkölcsökben

tellyességgel barmokká váltak vala ; és, az mint Sz. Pál mond-
gya,*) az ördög akarattyának fogságára vettettek vala ; st, az

mint ezennel megmondom,') oly isteneket követnek vala, kiknek
életek minden keg>'etleuséggel, fertelmességgel, ragadozó tolvaj-

lással tellyes volt, hogy ezeknek példájok'*) ösztöni lennének az

magán hajlandó *) természetnek gonosz indúlath-a. Egy szóval,

ugy begázoltak vala minden feslettségben, hogy, az Sz. Pál mon-
dása szerént, elmerülvén az istentelenségben, tetézve tellyesek

volnának az undok gonoszságokal.^)

Ennek fölötte az \'ilági bölcseséguek felfuvalkodtató bövségé-

beu elhitték vala magokat, és az birodalmoknak hatalmasságát az

bolond isteneknek'') ajándékjának ismérvén,') trrel-paissal oltal-

mazzák vala az söktl reájok szállott tévelygéseket: de mind-
azáltal**) — er s hatalom nélkül, adomány és igíret nélkül, fenye-

getés és világi fejedelmek kételenítése nélkül — az illyen fene,

dühös embereknek keménységét, bölcseségét, hatalmasságát az

keresztyéni szilídségnek, eggyügyüségnek, alázatosságnak igájába

fogak, megszilidíték, minden feslettségböl kimosdaták. Mely dol-

got szinte oly csudálatosnak kell tartani, úgymond Aranyszájú
8z. János, mintha az ártatlan bárányok az dühös farkasokat meg-
hóldoltatták és bü-odalmok alá hajtották vólna. És ebbl tetézett

ki, úgymond, az mi Urunknak hatalmas ereje, hogy az bárányok
meggyzték az farkasokat, az ertlenek hatalmat vöttek az világ-

birókon, az tudatlanok diadalmasak lttek ez világi bölcseség ellen.

Meggondolván Sz. Ágoston ennek az bizonyságnak erejét,

azt íija,'') hogy senkinek nem szabad az keresztyén hitnek igaz-

ságárúl kételkedni. Mert, úgymond, ha valaki Plátótúl régenten
azt kérdette vólna : Itíli-é, hogy egynihány tudatlan halász, er-
szak nélkül, ez világi bölcseség nélkül, ennyi sok számtalan dühös-
ködk kegyetlensége ellen, az bálványozást, mely régti fogva
megi-ögzött vala ; az hallhatatlan '") gonoszságot, mely eláradott

vala, ugy kigyomlálná ez világból, hogy az pogány isteneknek

*j II. Tim. 2, 26. «) T. 1. : istenök v. isteneik. L.
-) L. a II. k. Vin. r. a 105. 1. a 18. 1. 8. jegyz.
^) Azaz : példái. ') T. i. : gondolva, vélve.
*) Azaz : a rosszra amugyis haj- *) T. i. : az apostolok,

landó. •') De vera relig. 3.

*) Rom. J, 24—32. i") T. i. : hallatlan.
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nevek is elveszne ? Hogy az másén kapdosok az magokét is elosz-

tanák '? az Icevélypk magokat megaláznák ? az boszsziiállók ellen-

ségeket is sok jóval illetnék ? az világot minden benne való jókkal

niegntálváii, az láthatatlan dolgokat szomjúlioziiák ? Nyilva, ngy-
moud Sz. Ágoston, azt felelte volna erre Pláto, liogy senki véghez
ezt nem viheti, hanemha az Istennek bölcsesége természet fölött

oktattya és vezérli tet. Holott azért (úgymond) immár szemünk-
kel láttyuk, hogy mind ezek bétellyesodtek ; hogy euuyi marty-
romságok által mindenüvé kiterjedett az anyaszentegyház ; hogy
ennyi ezer ifjak és gyenge leányzók, az házasságot megvetvén,
tisztán élnek ; hogy ennyi sok számláihatatlanon,*) minden ren-

dek közzül, elhagyván gazdagságokat és böcsülletes tiszteket, az

isteni szolgálatra kötelezik magokat és az pusztákat betöltik :
'^)

mit kételkedhetünk tehát az keresztyén hitnek tekélletes igaz-

ságáról ? ^)

NEGYEDIK RÉSZE.

Harmadik bizonyság : Az martyroknak bizonyságtétele.

Négy dolgot mond Lactantius, hogy az keresztyén liitnek

ers bajnakiban és gyözödelmes vitéziben, az martyrokban, met,'

kell tekintenünk, melyekbl világoson kitetczik, hogy isteni tudó

mánynak kellett annak lenni, az mellyet az martyrok vérekkel bé-

pecsétlettek : 1. Az martyroknak táméntalan sokaságát. 2. Az
keserves kínszenvedéseknek szörny, iszonyatos voltát. 'A. Az
szenvedésekben történt isteni csudákat, i. Hogy az keresztyén hit

nemcsak el nem fogyott, de st szaporodott és terjedett az ártat-

lanok kínnyával,

Elöszöií azért az keresztyén hitnek ers bizonyító martyriban
azt kell meggondolnunk, hogy sziimlálhatatlanan voltak, minden
nemzetségbl, minden rendekbl, minden nemekbl ; kik életeket

megfeddhetetlen jó erkölcsben foglalván, pauaszolkodiís, átkozódáa

nélkül, nagy szilíden, nagy engedelmessen, vígan, örömmel men-
tek az halálra, és minden kínokat készek voltak elszenvedni az

') T. i.: számlálhatatlauul sokan. dolataihoz, söt szavaihoz is igen
'"'j T. i. : mint remeték. — Bos- hasonlókat írt Pascal (Pensées,

suet, ugyanerrl szóltábau, ezzel II. r. IV. ez. XII. pont. és u. o.

a kifejezéssel él : Les déscrts ont XII. ez. I. p.), Bounlaloue (Serm.

été peuplés stb. Discours sur sur la lehg. chrét. I. v.), Mas-
riiist. univ. II. r. XX. fej . (a sillon (Sur la vérité de la religion)

vége felé). és Szász K. (Jézus zajtalan eljö-

") A fönnel)l)i czikkelynek gon- vétele ez. b. TI. r.)



igaz tudományuiik oltalmazásáért ; és, az mint Tertulliánus írja,

ug}-an keresték az iiívek, hogy kínozta-ssanak az keresztyén vallás-

ért, és midöu ket halálra itílték, inkább örültek, hogysem mint

midn megszabadíttattak. Itt pedig az okos embernek két dolgot

kell meggondolni : Elst^) azt, hogy az sok böcsülletes m*ak, az

gazdag és minden jóval bövölködo emberek, az gyengén és kedvén

nevelt leányok és fö aszszonyok, midn az szömyíí kínokra és

keserves haíálra vitetnek vala, csak egy szóval, csak egy tagadással

életeket, jószágokat, há/.astársokat, magzattyokat az gyalázattúl és

kíntúl megmenthetik vala. ]\íert, az mint Tertulliánus írja, nem
úgy bántak az martyrokkal, mint az gonosztevkkel az birák

;

mivelhogy ha az gonosztév tagadgya az miért meg kell halni, sok

kínokkal erltetik, hogy ne tagadgya, hanem megvallya gonosz

tétét.") Az keresztyéneket pedig csak arra erltették, hogy meg-

tagadgyák az kereszlyénséget : és mihent egy szóval tagadást töt-

teii. ottan elbocsátották ket.'* i De inkább akartak az keresztyének

vallást tenni és meghalni, hogysem tétovázni dolgokban. Ebben
azért csudálatos ereje tündökUk az igazságnak, i miképpen Lactan-

tiusból meghallok) hog\- ily künnyen megmenekedhetnek vala az

haláltúl, és mégis az félénk gyermekek és leányzók minden kíno-

kon által akartak inkább menni, hogysem egy hazugságot mon-
dani. Yallyon s ha ez világon mennyi tömlöcz vagyon, mind eljár-

nók, és az gonosztevknek azt hirdetnk, hogy csak tagadgyák

meg az mivel viidoltatnak, ottan mindgyárt, egy^éb bizonyság nél-

kül, megszabadulnak ; ha pedig nem akarják megtagadni, mind-
gyárt szörnyíí halálnak fiai lesznek: vallyon s (mondok] találkoz-

nék-é valaki, az ki magát meg nem mentené ? De az mi martyrinkat

kínnal erltették az pogányok, hogy megtagadgyák, az miért meg
kell vala halniok, és mindazáltal soha szerét nem tehették. Máso-

dik dolgot*) azt gondollyuk meg, hogy az Istennek irgalmas gond-

viseléséhez és jóvoltához nem illik, hogy azokat, az kik serény

elmével, nagy ébren és buzgó szeretettel igyekeznek szent felsó-

Lfének kedvesen^) szolgálni : az kik az szerelméért és tisztességé-

nek szomjuságáért készek mindeneket prédiü-a adni, készek véreket

• nitani, készek habilt szenvedni : azokat, az kik az Istenért mindent
Ncszendganéjnak alítottak,*^ ; úgy elbadgya, hogy az igazságnak vi-

liigoseágát ne lássák, az üdvösségnek úttyát elveszessék, az tévely-

^) Lat. T. i. : elször. *) fcLonge aliud munus carnifici

^) « Ceteris negautibus adliibe- in christianos imperatis. non nt

tis tormenta ad confitendiim. so- dicant quíe facinnt. sed ut ne-

lis christianis ad uegaudum . . . cjent quod sunt.» U. a. u. o. 7.

Aliis negantibus non facile lidem *) Lat. T. i. : másodszoi'.

accomodatis : uobis, si uegaveri- ^1 L. a 07. 1. 5. jegyz.

mns, statim creditis». Apologet. 2. *j PhiUpp. 3, 8.
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gésbeu vakmerül elmerüllyenek. Mert az Isten maga azt ígíri,

hogy az ki ötét tiszta szíível keresi, megtalállya tet/) és az Ötét

keresknek jutalmát el nem veszti.''^) Kétség nélkül tehát isteni

tudomány volt az martyrokban, mely az ö gyenge szuvöket az

halálnak fulákja ellen ily nagy állhatatos bátorságban felöltöztette.

Másodszok : Az martyroktúl szenvedett kínoknak sokasága,

szörnyfí és csak pusztán az emberi gyarlóságtúl elhordozliatatlan

siillyossága oly nagy volt, hogy az isteni hatalmasságnak vastagító

erssége ebbl is nyilván kijelenhetik. Mert minekutánna az

isteni bölcseségnek ugy tetczék, hogy az szolgáinak szenvedésé-

vel, és nem az ellenséginek vérontásával hajtaná birtoka alá ez

világot, oly gyzhetetlen ersséggel megvastagítá az övéit, hogy
ezekben világoson tündöklenek az kezeinek hatalmas ereje.

Véghetetlen dolog volna az kínoknak nemeit, új találniilnyit és az

martyroknak számát feljegyzeni. Azért én csak egynihány dolgot

hozok el az régi históriákból, és nagy részre azoknak Írásiból, az

kik jelen voltak és reánéztek azokra, az mellyeket írtak. Eusébius
azért így ír egy könyvében, az Diocletianus idejében való üldözést

említvén : Számlálhatatlanan voltak, úgymond, mind fíríiak, s mind
aszszonyemberek, s mind gyermekek, kik az gyarló életet megutál-

ván, sok külömb-külömb halállal megöletének : kik közül sokan az

kemény vereségek és ezerféle hallatlan sok kínzások után vagy
megégettettek, vagy a/ tengerben vettettek, vagy fvel al;l") tv/.

tkékhez szegeztettek, és ott éhei holtak meg. De ugyan nincs oly

nyelv, mely ki tudná fejezni, minémü szörny kínokat vallottak

az mártyrok. Nómellyeknek egész testeket cserépdarabokkal szag-

gatták ; sok tisztességes aszszonyállatokat félláboknál fogva fel-

akasztottak, vagy csupa mezítelenül utálatos és embertelen csúf-

ságokkal illettének ; sokakat az öszvevont fiatal fákhoz kötöztek,

és úgy szaggatták darabra. Ez pedig nemcsak egynihány napig

tartott, hanem egynihány esztendeig ; és mindennap húsz, har-

mincz és száz fíríiak, aszszonyállatok és gyermekek újobbau gon-

dolt mesterséges kínokkal megemésztetnek vala. Láttuk azt mi
magunk,*) hogy az hóhérnak elfáradott karja, megtompult kardgya
az sok öldöklés miatt. Az keresztyéneket pedig láttuk, hogy,^) mi-

lient az sententiát kimondották az mártyrokra, sok fell, nagy
vigan elugordnak vala, és nagy örömmel magokat keresztyének-

nek kiáltyák vala, és vígan, nevetve hallyák vala, az fejeki*e adott

sententiát, énekelve és az Istennek hálákat adván mennek vala az

halálra. Azok pedig álmélkodtató csudálkozásra méltók valának,

kik noha gazdagságban nemességben, dücsségben, tudományok-

*) Jerem. 2Í), IH. *) Még mindig Eusebms szavai.

*) Hebr. 11, G. ") T. i. : láttuk, liojíy a keresz-

*) Azaz : tejjel lefelé. tények pedig.
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ban, nagyokban') valáuak : mindazáltal ezeket lultravetik vala az

Christnsért ; és nolia ezeket az ö attyafiai és baráti fölötte kérnéjék,''')

hogy magokon, feleségeken, gyermekeken könyörülnének, de sem-

mit ezekre nem hajolnak vala : hanem állhatatoson minden gyalá-

zatot az mi Megváltónk igaz vallásáért elszenvednek vala. Az go-

nosztevknek rendelt fogházak oly telin valának püspökökkel,

papokkal, diakónusokkal, lectorokkal, exorcistákkal, hogy az

gonosztevket nem volna hová tenni. Ks eggjak pai'ancsolat az

másikat éri vala, mellyekben szabad menedéket adnak vala azok-

nak, az kik C'hristust megtagadnák ; szörny kínokra itíltetnek

vala. az kik azt nem mívelnék. Szabad vala pedig mindennek"') iij

kínokat gondolni az keresztyének veszedelmére és ez okon né-

mellyekuek vasvesszvel az egész testeket szörnyen eltagoUyák

vala ; némellyeket csigán kiuyújtnak vala, hogy minden ízek fel-

bomlanának ; némellyeket derekaknál fogva felakasztottak, és ezek-

ben az kínokban kérdezték, ha elállauak-é Christustiil ? és szabad-

ságot igírnek vala nékik. Néhúlt, egész várasokliau keresztyének

lévén, reájok gyújtották az várast, és mind gyermekeklcel eggyütt

megégették az benne valókat. Egyéb helyeken láboknál fogva fel-

akasztották az keresztyéneket, és füstöt csinálván, úgy fojtották

meg : sokaknak kezeket, orrokat, fülöket elmetélték, és úgy bocsá-

tották el ; sokaknak az körmökallya gyakor lyuggatásokkal elszag-

gattatott ; sokaknak hátokra olvasztott ónat öntöttek : ... és napon-
ként nagyobb kínokat gondolnak vala, ugyan vetekedvén, ki talál-

hatna mesterségesb kínzásokat. Ezeken kívül egyéb tartományok-
ban is számtalanon öletének meg : de én csak azokat jegyzettem
fel, az mellyeket szememmel láttam és jelen voltam mikor lttek.

Ezek mind Eusebius szavai.

Másutt ugyanezen Euselnus imígyen íi- : Ü magok is az keresz-

tyének ellenségi álmélkodnak vala az nagy állhatatosságon : mert
sokakat addig el vernek vala,*) hogy az erek és inak mind kin

állanának, st sokaknak az belek is raeglátczanék, ezután pedig
vag\' az tövisses tengeri csig;ikat, vagy hegyes fákat raktak alájok,

és ezeken hengergették. Végezetre másutt az Sz. Apalin és több
számtalan leányok és fíríiak keserves szenvedésit feljegyzi ezen
Eusebius.

Theodorétus hasonló dolgokat ír illyen szókkal : Csak az kínok-
nak módgyát sem tudnám, úgymond, felíruyia, mellyekkel az híve-

ket kivégezték ez világból. Némellyeknek karjokrúl, vagy hátoki'úl

mind levonták az brt ; némellyeket az homlokoktúl fogva az ál-

lókig megnyúztak ; voltak ollyak, kiknek mezítelen testeket körül

*) Azaz: uagj" állások- v. hivatalukban. •') Azaz: miutleukiuek.
-) T. i. : kéruék. L. az .ö5. 1. 12. j. *) T. i. : vertek.
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mind bérakták félbe-félbe liasogatott nádakkal, és oHztán ers kötés-

sel az testéhez szorítván ezeket, az kötés alól nagy erszakkal eggyen-
ként kivonyogatták az nádszálakat, és így szaggatták az ö testeket

;

sokaknak kezeket, lábokat megkötözték, és nagy sereg patkányok
közzé vetették, hogy az éh patkányok lassú és keserves halilllal öl-

nék meg ó'ket ; só't, az ördögnek mesterséges találmányából, ezeknél

szörnybb kínokat is gondolának. De ezekkel ugy annyira nem
vn diadalmat az liamisság, hogy sokan ön kénnyeken futnának az

örök élet szerz halálra. És, minekiitánna egynihány böcsüUotes

f urnák halálát elszámlálta volna Theodorétus, azt írja, hogy egy

Benjámin nev diaconusnak az keze és lába körmei alatt Inisz

hegyes nyársat vérének által, és midn ezt nagy csendeszen szen-

vedné, . . . végre az hátullyába egy ágas-bogas rút görcsös karót

vonának, hogy nagy iszonyú kínnal végeznék ki ez világból.

Ennek fölötte, némellyeknek kínnyok mondhatatlan hoszszú

volt. Mert az aucyrabéli Kelemen püspök az társával egyetem-
ben huszonnyólcz egész esztendeig kínoztatott, és, az mint Nice-

forus írja, valamennyi kínokat*) megkóstoltak az több luartyrok,

azokon egyedül mind általment : tüzet, vasat, követ, fát, hevet,

hideget, oktalan vadakat megpróbáltak rajta, és, mikor minden
kínokbúi kifogytak volna az hóhérok, úgy vévék fejét végtére.

Mit mondgyak az kisded gyerraekekrl ? az gyenge szzek-
rl ? kik oly vígan szenvedtek halált az keresztyén igazságért,

mely vígan egyebek zabállódnak ez világi gyönyörííségokben.

Eusebius azt írja amaz tizenöt esztends gyermekrííl, Ponticusrúl,

és az nénnyérííl, Blandinái'ul, hogy, minekutánna sok vereségek-

kel megszaggattatának. minekutánna tüzes vasszékben megpersel-

tetének, oly vígan mennek vala az halálra, mintha menyegzben
mennének.

Ezt azért az táméntalan sokaságnak ily szörnyíí kínnyát, ily

csondesz elmével, ily vigasággal szenvedett sanyargatását, az ki

jól meggondollya,") bizonyoson eszében veheti, hogy nem emberi

erti volt ennek eredeti. Mert egv az. hogy soha egy gonosztév
vastag ember sem szenvedte oly vidám csendességgel az kínnyait,

az mely bátor és csendesz lélekkel trték, st ugyan szomjúhozták
és keresték az gyenge szüzek is az hallatlan kínokat. Más az, hogy
ennyi számláihatatlan sokaság soha ily nagy buzgósággal meg
nem utálhatta az világot és az önnön életét (mellyet csak egy

szóval is megtarthat vala) az Istennek lelke nélkül. És az kínok is

ollyak voltak, hogy soha ezeket maga erejébl el nem viselhette

volna az emberi gyarlóság. Mivelhogy azért az mártyrok az kínok

*) T. i. : a mennyi kínt. nak ily szörny kínját stb. jól

^) Lat. szórend. T. i. : Azéit a meggondolja,
ki ennok a táméntalan sokaság-
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között Í8 megszabadíthatták volna magokat, ha akarták vóhia, de

ugyau válaöztva') Hzenvedtek mindeneket : tagadhatatlan dolognak

kell lenni, hogy természet fölött erssítette ket az Úr Isten. Azért

írja Justinus martyr, hogy mikor még pogány volt is, látván az

kerosztyénekuek állhatatos szenvedésit, soha el nem hitethette

magával, hogy ezekben valami gonosz istentelenség találtatnék
;

mert az kik, agymond, ez világhoz és az gyönyörüségihez
ragaszkodnak, az halálra ily bátran nem mehetnek. Elbának, iigy-

mond Tertulliauus, az gonosztévk ; szégyenlik, mikor az csele-

kedetek kinyilatkoznak ; bánkódnak, mikor megsententiáztatnak.

Csak az keresztyéneké oz az bátorság,") liogy ne rejtegessék dol-

gokat ; ne pirúllyanak az keresztyénségért ; dicsekedgyenek haláh'a

itílt igyekbeu.")

Haumadszok : Az is természet fölött való dolog az martyrok
szenvedésében, hogy ezekkel az iszonyú kínokkal nemcsak el nem
idegenedtok az emberek ; nemcsak magva nem szakadott az

Christus követinek, de st inkább szaporodtak ; és, az mint Ter-

tulhanus mondgya, az martyromság ugyan édesgetés vala az

keresztyénségre ; az míirtyrok vére vetni való mag vala, 'j és min-

denkor szaporodtak mikor ölettek az keresztyének.'^) És miképpen

'
I T. i. : akarva, szabad elliatá-

rozásból, száudékosau.

'•'l Azaz; csak a keresztéuyek-

uek tulajdonsága az a bátorság,

\. csak a ker. oly bátrak.
'') "Omne malum aiit tiiuore, aut

piulore uatura perfiidit. Denique
nialefici gestiunt latere, devitant

adparere , trepidant deijrehensi,

negant accnsati, ne torti qiiidem
facile aut semper confitentur

;

certe daiuuati moerent . . . Chris-

tianus ver quid simile '? Nenii-

uoin pudet, neminem pfcnitet, . .

.

si deuotatnr, gloriatur ; si accu-
satur, non defendit ; iuterroga-
tiis, vei ultro confitetur ; damua-
tus, gratias agit.u Ajjologet. 1.

*) «A Krisztus bajója stb. » ez.

beszédében (a v. felé) igy for-

dítja: ((Magva volt a martyrok
vére a keresztyénségnek».

') «Hoc agite, boni prai-sides.

ineliores inulto apud populvim, si

illis christianos immolaveritis,
cruciate, torquete, daniuate, atte-

rite nos
;
probatio est enim inuo-

centiiv, nostrre iniquitas vestra.

ídeo nos htec páti Deus pati-

tur . . . Nec quicquam tameu pro-

íicit exquisitior quaique crudeli-

tas vestra ; illecebra est magis
sect*. Plures efficiinur, quotiens

metimur a vobis ; semeu est sau-

guis clii*istianoruni.» Apologet.

.50. — Bourdaloue (Sur la reli-

gion chrétienne, I. r.) és Massil-

lon (Sin- la vórité de la religion)

is Tért. ama szavai nyomán fejtegeti

ezt a tárgyat. V. ö. : «Az igazság

bámulatos ert fejtett ki a keresz-

tyénekben. Hasztalan hurczoltat-

tak börtönökbe, vérpadokra, mág-
lyákra ; k az idvezítö tudomány
igazságait meg nem tagadták ; a

börtönök templomokká, a vérpa-

dok szószékekké, a nuiglyák meg-
annyi világosító napokká váltak

;

s ezerek és milliók állottak elö

egy üldözöttnek, egy kínoztatott-

nak, egy megöletettnek nyomán :

mig végre a világosság a sötétsé-



az sidókrúl mondgya az írás,*) hogy annál inkább szaporodnak
vala, mentül inkább nyomorgattatnak vala : azonképpen az keresz-

tyénség is annyival inkább nevekedett, mennyivel inkább vag-

daltatott.

Ha csak emberi módon gondolkodnánk az dolognak mivoltá-

rúl, mi is azt itílhetnk, az mit az pogányok vélnek vala, tudni-

illik, hogy az sok iszonyú mészárlásban sokan megbotránkoznának,
és elidegenedvén Chrístus m'unktúl, azt fognák itílni, hogy ha
Isten eltt kedves volna ez az vallás, ily szörny nyomorúságot
nem eresztene az követire. De külömben ln az dolog ; mert
noha egyéb dologtúl elidegenednek az emberek az kínnal, gyalá-

zattal és kárvallással : mindazáltal az keresztyén hitnek szerelmére

az kínok gerjesztek fel az híveknek szvét, nem sokkal kevesebb

csudával, mint hogy az Illyés áldozattya az víznek nedvessége által

gyujtaték fel az Istentííl.^) Mert az kiknek gyémánt szív kemény-
ségeket^) az köveket egyberontó Isten igéjének*) prédikállása meg
nem lágyítá, az mártyrok vére megolvasztá. És noha senki, az egy
Istenen kivül, soha szolgát nem találna, ha szegdésének napján
eggyik szolgáját felakasztatná eltte, és azzal ajánlaná magát,
hogy csak jól szolgállyon, vélle is ezen formán bánik : mind-
azáltal az Christus szolgáinak kínnya lön egy f eszköze az világ

megtérésének.

Negyedszer : Abból is kitetczik, hogy isteni tudomány volt,

az mellyért az sz. mártyrok ennyit szenvedének, mert az Isten

önnön maga, emberi er fölött, sok számtalan csudákkal meg-
jelentette, hogy az oltalma és gondviselése alá vettettek az

mártyrok ; és hogy ezek néki hív és kedves szolgái voltak.

Eusebius írja, hogy midn Sz. Polycarpus az martyromságra vitet-

nék, nagy szózat jve alá mennyégbl, mellyel bátorította és erssí-

tette tet az Isten. És midn az tiízbe vetették volna tet, szinte

mint az három szent ifjat az babylóniai kemenczében'*) meg nem
sérté az tz : tet sem biíntá, hanem egy boltot csiuála néki, és

abban mindenek láttái-a megmarada az szent martyr. Másutt azt

írja, hogy midn egy szent mflrtyruak tagjai sok vereséggel el-

szaggattattak volna, az Isten csudálatosképpen nagy hertelen

meggyógyítá tet. Aurelianus császárnak, mikor az keresztyének

ellen szerzett decrétom abí akarna írnyia,'') nagy hertelen ugy

gen teljesleg gyzödehneskedvén ') Exod. 1, 12.

a keresztyén vallás a föld kerc- ''') III. Reg. 18, 34—38.

kén uralkodó lön». Medgyes (Az •') Hypallage. T. i. : gyémánt
isteni gondviselés niíiködése a keménység szivöket v. szívét.

ker. vallás világosságra hozása- *) Jerem. 23, 29.

l)an, megalapításában s közönsé- "') Dan 3, 20—24.

gessé tételében ez. b. ITI. v.) "j Ma : aláírni vniit.
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megkötöztetek az keze, liogy soiumit nem írliatua. És szemével

látta Eusebius, midn az keresztyéneket az eh vadak eleiben

vetették, hogy elszaggattatnának : de mint Dánielhez az oroszlá-

nyok,') ugy ezekhez sem merénok nyúlni az vadak ; hanem az

egyéb rendbeli embereket mardosák. Olvassuk azt is,''') hogy az

mely szent püspököknek kimetczették tbl nyelveket, szinte

oly tisztán szóltak, mintha semmi nyavalyájok nem ltt volna.

Trajanus császár, midn Antiochiában öt nemes szz leányokat
megégettetett volna elevenen az keresztyén hitért, az hamuju-
kat, hogy egybe ne szedhetnék az keresztyének, réz közzé olegyíté,

és az közönséges fördháznak szükségére^) kádakat csináltata az

rézbl : de az Úr Isten ngy megmutatá ostorát ez dologért, hogy
valaki azokban az kádakban ül vala, mindgyárt elszédülvén, meg-
homályosodik vala szeme és kiesik vala az kádból : ki miatt végre

is ugyan el kelleték bontani az kádakat. Midn amaz hitti szaka-

dott Julianus*) üldözné az keresztyéneket, egy Theodorus nev
ifjún ki akarván egyebek példájára^) tölteni dühösségét, minden
kínokat megpróbála rajta : de oly vigan volt az ifiú, oly szép ének-

szóval dicsírte az Istent, mintha jóllakásban ltt volna, és akkor
szomorodott meg, midn az kínok megszntek. Mert azt mon-
dotta, hogy egy szép ifiú forgódott mellette az kínokban, és en-

nek törölgetési s vigasztalási elfeledkeztették'*) az fajdalmot vélle.

Sok több hasonló csudákat is olvasunk az históriákban, mellyek
roppant várasok eltt történtek és tagadhatatlanok voltak az po-

gányok eltt is.

Mind ezeket azért egybehordván és egymáshoz vetvén, gyz-
hetetlen bizonysága az keresztyéni igazságnak az mártyrok gy-
zedelme, mely az mi szívünket is felébreszti és meg is szégyeníti

az mi orczánkat, kik nemcsak vérünket nem ontyuk az igazságért,

de kevés kárimkat és költségünket is szánnyuk az gyarapodására
fordítani.')

*) Dau. 6, 16—22. -') Azaz : másoknak eh-ettent
=*) Niceph. 3, 23. például.
^) Azaz : használatára, számára. ®) Azaz: elfeledtették.

*) L. a 112. 1. 2. jegyz. és a 'i A fenuebbi czikkelyben fog-

jelen mhöz csatült « Szótár* -nak laltakhoz hasonló dolgok vannak
« hitti szakadott Julianus» szav. "A Krisztus hajója, az igaz eccle-

sia, gyzhetetlen* czím beszé-

dében.
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ÖTÖDIK KÉ8ZE.

Negyedik bizonyság: Az prófétáknak jövendöllósek.

Nincsen az keresztyén hitnek egy nagyobb bizonysága, ngy-

mond Sz. Ágost n, mint bogy az mit ez tanít, azt az próféták

régen megjövendöltek, és az mi saját ellenségink, az sidók, tartyák

íizokat az könyveket, mellyekkel bizonyíttatik az mi vallásunk.

És azért széllyeztette minden nemzetségek közé az sidókat az

TJr Isten, hogy mi nékünk bizonyságiuk lehessenek mindenütt.^)

És annyira bízik Lactantius éhez az bizonysághoz, hogy lég-

ióképpen azért mondgya, hogy ez világ Christusban hitt,") mert
valamit cselekedett és szenvedett, mind azokat sokkal elébb meg-
jövendöllötték az próféták. Ez az oka, hogy az evangélisták ily

szorgalmatosok voltak abban, hogy megmutatnák, mint tellyesed-

tek bé az prófétílk mondási ; és midn valami nagy dolgot el-
hoztak, utánna vetették, hogy ez egyébért nem ltt, hanem
hogy bétellyesednék az íriís. St Sz. Máténak az egész evange-

lioma csak arra néz, hogy, az megltt dolgokat az próféták

jövendöllése mellé vetvén, megmutassa, hogy mindenek igazán

bétellyesedtek Christusban, valamik meg voltak jövendölve az

igaz Messiásrúl.

Nincs szándékom, hogy itt szóllyak az sibyllákrúl, és azoknak
írásiból megmutassam, hogy az pogányok közt is bizonyos szemé-

j

lyeket támasztott az Isten, és ezekkel megjvcndltette az mi
Urunknak sok bcsülletes cselekedetit : az végre, hogy utat íi-tana

az keresztyén hitnek az pogányságuak tövisses gazzá ^kzt is. i

Az ki erríil bvebben akar értekezni, tekincse meg Sz. Ágostont
és Lactantiust. Sz. Ágoston elhozza^) egy hosszú versét Erythrsea

[

sibyllának, melynek elején*) ezek az szók vannak : Jesus Christus

ez világnak üdvözítje. Lactantius pedig elször említi azokat az

verseket, mellyekben azt jövendölték, hogy Christus halottakat

támaszt; vakokat, hennákat gyógyít; az vizek hátán jár
;
parancsol

az szeleknek ; az pusztában öt kenyérrel és két hallal ötezer embertj

megelégít, és az hulladókjából tizenkét kosárt megtöltnek. Azután'

hozza el azokat az verseket, mellyekben azt mondották az sibyl

Iák, hogy Christust megfogják, megpökdösik, csapdossák, tövissel

') De civ. Dei, 18, 4ü. 47. •') De civ. Dei, IS, 2;{.

'*') Lat. szór. — T. i. : hogy azt *) T. i. : versfejeiben, mert a

mondja, hogy e világ legfkép- szóban forgó vnrs akrostichon.

pen azért hitt Krisztusban.
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koronázzák, oczettel óh o]»évcl itattyák. Végezetre, más verseket

említ, luollyok azt mondgyák, hogy az ("Lristus halálakor az

templomnak födele meghasad, délszínben az nap meghomályoso-
dik, és harmadnap feltiimad Christus. Mind ezeket és több hasonló
dolgokat megjövendöltetett vala az Úr Isten az pogányok közt Í8,

hogy annál künnyebb lenne nékik az Christus ismereti. De, az

mint mondám, ezeket hátrahagyván, csak azt tekincsük meg, az

mit az próféták megjövendöllöttek Christus urunkrúl és bé is

tellyesedtek benne. Jóllehet ez aránt ak;irki is azt mondhattya,
az mit Sz. Ágoston maga fell : Egyéb akadékunk itt nincsen,

hanem csak az nagy bövség; és mivelhogy mind fel nem jegyez-

hettyük, fél, hogy az legszukségesb dolgokat hallgatással el ne
múlassuk.*) Azért egyéb dolgokat mászszorra hagyván, csak az

Sz. ]\Iáthé evangeliomának folyásából mutassuk meg, mely szépen
bétellyesedtek az próféták jövendöllési Christus urunkban

:

1 ) Az Dávid király magvából igírte vala az Isten az Messiást.''^)

Azt mutattya meg Sz. Máté els részében, hogy Christus urunk
Ábra [iámnak ós Dávidnak magvából származott. -2) Azt mondották
az próféták, hogy az Messiás szzti születtetik.^) Ugyanezent
Sz. M:íté els i'ószében megmutattya, hogy bétellyesedett az mi
Urunknak születésében, midn azt írja, hogy minekeltte Jósef

haza vitte volna az jegyesót Máriát, találtatok Szentlélektiíl mé-
hében fogantatva Christus urunk. 3) Az is jövendölve vala, hogy
az Christus születésekor új csillag támadna*) és meszszüunen kirá-

lyok mennének hozzá ajándékokkal.^) Ezt is megírja Sz. Máté
második részében, mint tellyesedék bé az Christus születésekor.

t) Az ártatlan gyermekeknek az ö eljövetelekor megölését felírta

Jeremiás.*^) És ugyanezent megmondgya Sz. Máté második ré-

szében, mint tellyesítette bé az Heródes kegyetlensége. 5) Hogy az

Messiás eltt egy nagy próféta jne, ki az pusztában tanítván, utat

készítene néki, megjövendöllötte Isaiás') és Malakiás.**) Ezt is

Sz. Máté harmadik részében megmutattya, mint tellycsült bé
Keresztel Jánosban. 6) Az ördögnek az Messiás körül való csa-

lárd iucselkedésit feljegyzetté Zakariás.'') Mely jövendöllésnek igaz-

ságát megírta Sz. Máté, negyedik részében. 7) Hogy az Messiás
az tanítását az Zabulon és Neftalin határiban kezdi legelször is

kinyilatkoztatni és az setétségböl kihozni az embereket, olvassuk

') ((Copia, quaiu iuopia magis "*) Psalm. 131, 11. Isai. 11, 1.

mipedior. Oiunia enim pouere vi- Jerem. 23, 5. Ezecli. 34, 23. stb.

tandse prolixitatis causa prohi- ^) Isai. 7, 14.

beor : vereor autem ne cum ali- ^) Num. 24, 17.

qua elegero, . . . videar magis ne- ^) Psalm. 71, 10. Isai. üO. 3. 4.

cessariapvseterivisse.)) De civ. Dei, *) 31, l.
17, 15. -) 40, 3—5. — «) 3, 1. — 9) 3, 1.
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iBaiásban.') És ezt Sz. Máté, negyedik részében, raegraiitattya,

hogy bétellyesedett az mi Megváltónkban. 8) Azt mondották az

próféták, hogy az Messiás új törvényszerzö''') és igazságnak doctora

lészen.^) Ez mint tellyesedett bé Christus urunkban, megmagya-
rázza Sz. Máté, ötödik, hatodik ós hetedik részében, mikor az

nyólcz bódogságrúl, az igaz isteni imádásrúl, az hamis itílotnek

éktelenségérül való tanításit az mi Urunknak eló'számlállya.

9) Meg volt az is jövendölve, hogy az Messiás vakokat, némákat,
siketeket gyógyít.*) Ezeket miképpen tellyesítette bé az mi Urunk,
megmondgya Sz. Máté nyolczadik, kilenczedik, tizedik, tizen-

oggyedik részében ; holotf*) sok csudatételit elhozván Üdvözí-

tnknek, megmutattya, hogy maga is Christus urunk ezzel az

Isaiás jövendöllósével ®) erssítette az maga méltóságát.') 10) Isaiás

azt mondgya, hogy az Messiás nem lészen garázdás, személy-

válogató, háborgó : hanem az töredelmeseken könyörül.'*) Ezt is

megmutattya Sz. Máté, tizenkettdik részében ; mikor Urunk az ö

káromlóit és az tanítványok rágalmazóit nagy szilid beszéddel

tanította, bétellyesítvén az Isaiás mondását. 11) Hogy az Messiás

példabeszédek által tanítaná az embereket, megmondotta Sz.

Dávid f) és hogy sokan az tanítását nem értenék, Isaiás.*") Ezt is,

úgymond Sz. Máté tizenhai-madik részében, megtellyesíté Christus

az konkolyrúl, az mustármagrúl, az elrejtett kincsrííl és egyéb
példabeszédekrl szólván. 1 2) Ezekiel próféta által azt igírte vala,

hogy úgy fog bánni az hívekkel, mint az jó pásztor az juhokkal,

mellyekre gondot visel és táplálást ád nékik.'*) Azt mutattya
meg Sz. Máté tizeneggyedik részében, mely szépen bétölté ezt is

az mi Urunk az pusztában, öt kenyérrel ötezer embert megelégít-

vén. 13) Megmondotta vala Isaiás,*^) hogy az Messiás nem az em-
berek itíleti szerént itíli az képmutatókat : hanem ezeket meg-
feddi az igazsága szerént. Ezt is megmutattya Sz. Máté, mint
vitte véghez az mi Urunk ; mert tizenötödik részében írásának fel-

jegyzi, mint mentette meg az ö tanítványit az farizeusok károm-
iásitúl, bétellyesítvén az Isaiás mondását. Es tizenhatodik részében

az farizeusok kovászszát, az képmutatást, megfeddi Christus urunk,

és mi légyen az Isten eltt való kedves igazság, megtaníttya.

11) Hogy sok egyéb dolgokat elhadgyunk, és az mi Urunk szen-

vedéséhez közelb lépjünk, megjövendöllötte vala Zakai'iás,*') hogy

*) 9, 1

.

"*) Lat. szór. T. i. : Izsaiásnak
^) Isai. 2, 3., 33, 22. ezzel a iövendölésével.
=•) Isai. 30, 10. 20. Ose. 10, 12. ') 11,' 2—b. — «) 42, 2. 3., 61,

Joel, 2, 23. 1. — ») Psalm. 77, 2. — *») 6,

*) Isai. 35, 4— ü. 10. — ") 34, 10—23. — ") n,
'') T. i. : a mely részekben v. 3. 4. — ") 9, 9.

fejezetekben.
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Icrusiílemnek nagy Örömével, egy szamáron, alázatosképpen menne
Ím az királyi viírasban az Messiás. Ezt is bétöltó az mi Urunk, úgy-
mond Sz. Máté liuözoneggyedik részében. 15) Azt mondotta vala

S/. Dávid,') hogy Melkizedek rendin való pap lészen az Messiás;

mivelhogy Melkizedek kenyérrel és borral áldozék, ö rólla is

. /i mondgya Zakariás,'-) hogy semmi drágább nem lészen az

ipindékiban, mint az választottak kenyere és az szüzesség szerz
\>ov. Ezt is Sz. Máténak huszonhatodik részében, az végvacsorán
l)étölté Christus urunk. lO) Az ö keserves kínuyát és halálát

s/.iute úgy megjövendöllek az próféták, az mint megírja Sz. Máté.

.^[ort hogy az ö tanítványi elfutnak mellle, olvassuk Zakariásban.')

Hogymint az ártatlan bárányt kötve viszik az haláka, feljegj'-

1 Tte Isaiás ;*) hogy harmincz pénzen eladgyák ötét, Zakariás.^)

Továbbá az ö ostorozásirúl emlelcezik Sz. Dávid"^) és Isaiás.') Az ö

.>ok csúfolásit megírja Sz. Dávid.^) Hogy az ö kezeit és lábait által-

szegezik, megmondotta Sz. Dávid") és Zakariás.''^) Hogy az latrok

kxizött lészen helye, nyilv;'in írja Isaiás ;") hogy az ö ruháját sorsra

vitik;'-) hogy szomjuságában eczetet adnak innya, Sz. Dávid. '^)

lls sok egyéb czikkelyit az ö szenvedésinek nyilván megmondották
vala még régen az próféták. 17) Az ö testének feltámadásárúi,

harmadnapra, bizonyos tanúság adatott.") 18) Hogy az Ur Isten
I 1 vetné az sidókat, az kik megtagadták vala az ö Urokat, meg-
mondgya Dániel. '•"') És számtalanszor azt is megjövendöltette vala

az Isten, hogy Jerusalem úgy elrontatnék, hogy soha többé fel

nem éppülne,"') és az sidók is örök búdosásra és számkivetésre

vettetnének, mivelhogy az Messiást bé nem vötték vala.*') Mely
dolgoknak bétellyesedését szemeinkkel láttyuk. 19) Hogy az

pogány népeket megtéríti az igaz Isten ismeretire az Messiás,

olvassuk Isaiiís-^'"} és Malakiásban.*'')

Mind ezekbl bizonyos és nyilvánvaló erssége támad az mi
hitünk igazságának. Mert senki ezeket ily punctra meg sem jöven-

dölhette s bé sem teljesíthette vólua az Istennek vezérlése és

kiváltképpeuvaló indítása nélkül. Igazán mondgya tehát Sz. Ágos-
ton,-'") hogy valamit most az Christus zászlója alatt az anya-
szentegyházban látunk, azokat sok üdövel elbb megjövendöllötték
vagy az próféták, vagy maga Christus urunk; és ezzel fölötte

') Psalm. 109, 4. — ^j 9, 17. — *^) 9, 26.
=>) 1:í, 7. — *) 53, 7. — ^) 11, 12. »«) ü. o. 27. v.

— "") Psalm. 37, 18. — ') .53, 5. ") Lev. 26, 14—45. Deut. 4,— «j Psalm. 68, 20. — ^) ü. o. 26. 27., 28, 15—68., 30, 1. Ne-
21, 17. — 1") 13, 6. — ") 53, 12. hem. 1, 8. stb.

— 12) Psalm. 21, 19.— ") ü. o. ") 2, 2., 11, 10., 49, 6.

68. 22. ") 1, 11.

") U. o. 15, 9, 10. Ose. 6, 3. 2") De catechiz. rudib. cap. 24.
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bátoríttatik az mi igaz vallásunkuak állhatatossága. És mivelhogy
az miket jövendöllött az sz.-írás, láttyuk, hogy bétellyesedtek

:

bizonyosok vagyunk, úgymond Sz. Ágoston*) és Tertulhánus,^)

hogy az jövend dolgokban sem csalatunk meg.

HATODIK RÉSZE.

Ötödik bizonyság : Az isteni csudák.

Az emberi okosságnak értelme fölött való tudománynak nincs

erossebb bizonysága, mint az csudatétel. Mert ralidon az egész ter-

mészetnek ereje fölött valamit cselekeszik az Úr Isten, az élnk-
ben adott dolognak bizonyságára, azt önnön maga erössíti és

bizonyífctya cselekedetivel. Ez volt az oka, hogy mikor az Isten

valami nagy dolgot el akart hitetni az emberekkel, csudatétellel

erssítette tanítását : mint az Moyses, Illyés próféták és több prófé-

ták cselekedetibl megtetczik.

Hogy pedig az keresztyén hitnek bizouysilgára számlálhatat-

lan csudák lttek, sok bizonyos és minden kételkedést kirekeszt

úton megmutathattyuk :

I. Az mi ellenségink magok bizonyságink ebben : mely
bizonyságnál, mondám azeltt.^) hogy egy erossebb nem leliet.

Meghallok nem ré^en,*) mely homály nélkül hirdeti Jósef sidó

historicus, hogy Christus urunk az tanítását sok csudákkal meg-
erssítette. Ennek fölötte, mikor Marcus Aurelius császár hadá-

val eggyütt Németországban hadakoznék, és az száraz helye-

kon csaknem halnának meg szomjúval,^') másfell az ellenség is

rajtok volna : az kik keresztyének valának az hadban, térdre

esének, az Istennek könyörgenek, hogy ha néki kedvesen szol-

gálnak, nyújcsa kegyelmességét hozzájok, és adgyon alkalmatos

est. Az Isten raindgyárt nemcsak b est ada, de az római had-

dal szembeszállott ellenségre oly sok mennykövet bocsáta, hogy
megijedvén elfutniinak. Es ezt maga az császár nagy hálaadással

vövé az keresztyénektííl, és az birodalmának minden részeiro

szép dicsírettel íra az keresztyénekrl, úgymond Tertullianus.'')

Végezetre, azt írja Tertullianns,') hogy nem tagadhattyák magok is

az keresztyének ellenségi,") az mi liitünk erssítésére ltt csudá-

') U. o. *^) Apologet. ^>.

2) L. a 72. 1. 2. jegyz. ') U. o. 2-3.

•') L. a II. k. II. r. a 72. lapon. '*) Lat. szór. T. i. : maguk a
*) L. u. 0. keresztényeknek ellenségei sem
•') Lat. szór. T. i. : csaknem tagadhatják,

szomjan haltak.



kat. Mert hu ki nem hiszi, ngymoiul, liogy iiz mi hitünk igaz csu-

dákkal tüucluklik, vigyenek valami ördogtl megszállott embert

az bírák eleibeu. és megláttyák, hogy midn az keresztyén ember
megrivasztya, hogy igazat mondgyon, szintén oly nyilván meg-
vallya ö eltte ördögi vóltiít, mely csalárdul egyebek eltt hazu-

düzza istenségét. Azvagy hozzanak mást el, az ki magát Istennel

tellyesnek mondgya : az ki esket, gyógyításokat igír nagy mérész-

séggel : és ha az keresztyén ember eltt igazán meg nem vallya,

hogy nem Isten, hanem ördög, ám bátor,*) ugyanottan mind-

gyárt ir.egöllyétek az keresztyén embert.-) Hová lehet ennél

nagyobb bizonysága az igazságnak '? Ne hidgyetek szónknak : sze-

meteknek hidgyetek ; ezeket látván, hidgyetek el, hogy nincs több

isten az keresztyének Istenénél : hogy ezt nem egj'éb hittel kell

tisztelni, hanem azzal, mellyet mi követünk. És mivelhogy láttyá-

tok, hogy az ti istenitek az mi hatalmnnk alá vettettek : laogy mi
elttünk hazudni nem mernek ; hogy az mi illetésünkre és lehellé-

Rünkre nagy kínnal és nem jó kedvvel ki kell menniek, az igazat

meg kell vallaniok : hidgyetek nékik, mikor az magok gyalázat-

tyára igazat mondanak, az kiknek hittetek, midn az magok aján-

lására hazudtak.") Ezek mind TertulHanus szavai. Ki ismét, egy

kevés közbe vetett szók után. magokkal bizonyíttya az pogá-

nyokkal, hogy, minden jutalom és ajándék nélkül, az testekbl

kizik az keresztyének az ördögöket.*) Végezetre, meghallok ez-

eltt,'') hogy az ördögök magok is megvallottak, hogy k az Chria-

tus erejével megkötöztetnek.

II. Hogy az mi Urunktúl 6 magátiil tött csudáki'úl semmit
most ne szóllynuk, mivelhogy ozekrííl emlekezénk ezeltt is,*^)

utánua száma nincsen az csudáknak, mellyekkel az Isten megers-
sítette az mi hitünket. Meghallok imént 'i az martyrok szenvedé-

sit mennyi csudákkal ékesítette. Ezután megmutatom ^j az szent

gyöleközetek méltóságát mely nagy jelenségekkel erssítette az Ür
Isten. Az több csudáknak elszámlálására pedig nem rövid írás,

hanem ugyan sok könyvek kellenének. Ii-enaeus martyr nyilván

írja, hogy sokszor nz hívek egybegylvén, böjtölnek, imádkoznak,
és így az halottak megelevenednek. Sokakból az ördögöt kiíízik,

kik azután keresztyénekké lesznek ; megtapasztalván magokban

*) Azaz : ám bátran, áru rajta. *) U. o. 37. a vége f.

Az toldása. ^) L. a II. k. II. r. a 7:1 lap.

-} Tért. szavai ezek: «Ibidem ^) L. u. o.

illins cln-istiani prooacissinii san- ") L. a ü. k. IV. v.

guinem fndite.» Apologet. 2.3. ^) T. i. : a III. k. V. r. 3. cz.-

*) « Credité illis, cum verum de ben, a mely azonbau nem fog-

se loquuntur, qui mentientibus laltatik jelen mben.
creditis.B U. o.
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az léten el'eját. Sokan kezek illetésével betegeket gyógyítuak. Sz.

Ágoston azt írja/) hogy szemeivel látta Mediolanumban, midn
az Sz. Gerváöius és Protasius tetemét másuvá vinnék, hogy egy
vak ember megilletvén kezkenöjével az ö koporsójokat, és az kez-

kenöt szeméhez vivén, megvikígosíttatott. Ugyanezen Sz. Ágoston
másutt"^) az Sz. István teteminéi ltt csudákban annyit számlál

el/) hogy csak azoknak kiírására is sok üdö kellene. Maga Sz.

Ágoston sem oly balgatag nem volt, hogy akánnit elhitethettek

volna vélle ; sem nem írt egyéb dolgokat, hanem szemével látott

és kezével tapasztalt igazságot.*) Es azt merem mondani, hogy az

Christus mennyben menetele utánn is annyi csudákkal tündöklött

az keresztyénség, hogy ugyan meghaladta az ó-testamentomban ltt
csudálatos dolgokat. Mert ha Moyses az vizet vérré változtatta : ^)

Sz. Narcissus is az vizet olajjá fordította, úgymond Eusébius. Ha
amaz három ifiak az tíiz között Babylóniában sérelem nélkül sétál-

tak :

") Sz. Polycárpusnak sem jírthata az ég tííz semmiben

;

Eleixtherius martyrt pedig nemcsak az megtüzesíttetett vaságy, de

az ég kemeucze sem sérthette meg.") Ha Moyses az tenger vizét

megszáraztotta ;
**) ha Áronnak aszszú veszszje megvirágozott

:

'"*)

az Neocaísareabéli Sz. Gei'gely is, egy szavával, egy nagy ksziklát

másúvá vín, hogy az templom éppítésére hely lenne ; egy nagy
tót, mellyen két atyaíi veszekedik vala, kiszárazta ; az Lycus folyó-

víznek veszedelmes ílrját megtartóztatá ; az pálczáját leütvén az

parton, szép termöfává neveié. Ha Elizeus az bélpoklosokat meg-
gyógyította :

*") Pafnutius is mind vakokat, mind poklosokat meg-
gyógyít vala, úgymond Euffínus ; st Spiridionrúl írja ezen Euf-

ünus,") hogy midn az leánya megholt volna, és egy jámbor em-
bernek nálla letött marháját fel nem találnák, az koporsóhoz ment,

és az holttest megszólalván parancsolattyára, kijelentette, hon
volna az más ember marhája. Egy Deuterius nevíí ariánus püspök

az keresztségben nem igazán ejté az Szentháromságnak nevét,

azért szemlátomtíst elenyészek az viz, és véghez nem viheté az

keresztségét. Az Valens császár fia pedig, ugyan meg is hala mind-
gyárt, mihent ezt megkeresztel az ariánus püspök. ]\Iikor az

pogányok az szent könyveket meg akarnák égetni, az Úr Isten

oly est támaszta, hogy soha meg nem égethették. Az donatisták

is azt az edényt, melyben az szent olaj vala, el akarák rontani, és

^) Confess. 9, 7. De oiv. J>ei, latkozik két ízben is Bourdaloue

22, 8. (id. besz.-nek I. és II. r.-ben). —
'•>) De civ. Dei, 22, 8. ') Exod. 7, 20. — «) Dau. 3, 15—
^} Ama csudák közül egyet Bour- 24. — ') Niceph. 3, 29. — *) Exod.

dalonc is megemlit (Sur la relig. 14, 16—22. — ») Num. 17, 8. —
cinét. I. r. a v. felé). '"} IV. Eeg. 5, S— 14. Luc. 4, 27.

'•) Csaknem szórul-szóra így nyi- — ") Niceph. is, 8, 42.



idestova hjií,'yígálák ; de soha egybe nem ronthaták. Az íh sokszor

történt, hogy midn az hsvét napját nem illenék azon az napon,
az mellyen kellett volna, húsvét estin, az keresztel víznek edé-

nyében, szokott mód szerént, fel nem fakadott az viz, hanem azon
az napon történt ez az szokott csuda, mellyen az húsvétét törvény
Bzerént kellett megilleni.

Az mi pedig mind ezeknél nagyobb, mikor az Ur Isten, az

ntólsó üdkbenn is. valamely pogány nemzetet meg akart téríteni

az igaz hitre, nyilvánvaló csudákat mutatott, mellyekkel meggy-
zetnének az bálványozok. Basilius Macedo római császár az oro-

szokkal frigyet vetvén, egy jámbor érseket külde hozzájok, hogy
az C'hristust hirdetné. Es midn az oroszok fejedelme azt kívánná
tüUe, hogy ollyíiu csudát mutatna nékik mint Babylóniában az

hiirom ifjak mutatának,*) és így is minden népével megtérne : az

szent ember, sok szép könyörgések után, az evangeliomot az tz-
ben veté, és midn egynihány óráig minden sérelem nélkül meg-
maradott volna, az pogányok Christushoz hajlanak. De mivelhogy
ezt. az csudát ezen nemzetségnek nagy része nem látta vala, az

régi setétségben marada. Azért dö jártára Sz. Bonifaciust küldé
az római pápa közikbe, tlle is azt kívánák, hogy az tíízön menne
által, ha el akarná hit<^tni véllek az evangéhomot. És midn két
nagy rakás fát csak közel egymáshoz meggyújtottak volna, hogy
az láng egybeérne, minden ártalom nélkül, középaráut sétála az
lángban Bonifacius : az pogányok is, az Istennek erejét látván, az
lábához borúlának és megtérének. Pópo uevíí szent püspök, mikor
az dániai pogiinyságot tanítással Christus urunkhoz nem hódoltat-
hatná, egy nagy vaskeztyt csináltata, és midn ezt vastagon meg-
tüzesítették volna, az kezébe könyökig felvoná, jó ideig hordozá
és azután az pogány kiiály lábiihoz veté. Ennek fölötte minden
ruháját megviaszaztatá, magára vövé, meggyújtatíi : és csak haja
szálát sem bánta az tz. Mely dolognak csudálatos volta az Isten-

nek engedelmességére téríté az vad pogányokat. Ezekhez hasonló-
képpen az több nemzetségek meírtérésének historiájábann is min-
denkor azt talállyuk, hogy az kik által az keresztyén hitre hozat-
tak az népek, azok által sok csudákat jelentett az Úr Isten

;

meliyeket sem el nem födözgethettek, sem el nem kerülhettek az
keresztyének ellenségi, hanem fejet kellett hajtaniok az gyözödel-
mes jelenségeknek.

Hasonló formán, hogy az ö tisztaságában megtartatnék az
keresztyénség, az eretnekségek kigyomlálásábanu is csudatételek-
kel hadakozott az Ur Isten. Midn egy bölcs ariánus püspökön szó-
val semmit nem kaphatna az igaz hitíí püspök, arra kénszeríté,
hogy vélle eg>'etembe az tzben menne, és ott tetezenék ki az

') Dau. a, 10^94.

Pázmány Kalauzának I. éa II. könyve. 7
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igazság. Nem mei'e bemenni az ariánus : de az igaz püspök
béméne, és az tz közzül szólván, diadalmat vön az eretnekségen.

Sz. Efrem hasonlóképpen gyó'zé meg az severianus eretneket, ki

egy magas köszálon áll vala mindenkor, és sanyarú életének tette-

tés színével sokakat megcsal vala. Mert midn ö maga az severi-

anus azon kérte volna az patriarchát, hogy az tzben ugranának
mindketten, de látván az patriarchának kész voltát, nem }uerte

volna próbára vetni magát : Efrem az cí papi stóláját az tzben
veté, három óráig ott hagyá. sérelem nélkül kivövé, és az eretnek

embert megtéríté, Leuwigildus király eltt is az arianust azzal

gyzé meg az igaz keresztyén ember, hogy az tüzes gyrt újjában

voná, és kínnyát nem érzé. Más ^) diaconus pedig az forró vizbeu
egy óráig motoza mezítelen kézzel, és meg nem sértetek ; noha
miheut az ariánus belényúla, az egész húsa mind leroshada.

De mi szükség ezekrl bv beszédet nyújtani, holott minden
históriák és minden sz. atyák írási tellyesek efl'éle csudákkal: úgy
hogy nemcsak az hitnek derék foudamentomit, de még csak Jó
szokásit is csudákkal támogatta az Ur Isten ; iigy mint : az szentelt

víznek és az szent kereszt jelének erejét etc. Hogy pedig ezek az sok,

f, tudós, szent emberek, az kik ezeket az csudákat feljegyzettek, sem
meg nem csalatkoztak balgatagságok miatt, sem meg nem csaltak

minket hazugságokkal : nyilván kitetczik abból, hogy ily sokan,

ily külömböz üdkben, ily nagy szent életben élvén, egy nyomon
soha úgy nem járhattak volna, az mint jártak,') ha hamisságot
forraltak volna. Mivelhogy pedig az pog;ínyok közt éltek, midn
ezeket feljegyzettek ; és oly dolgokat írtak, mellyek sokak tudtára

és nyilván lttek : soha el nem kerülték volna, hogy az nyil

vánvaló hazugságot torkokban nem verték volna, ha valamit csak

magoktúl költöttek volna. Ennek fölötte oly emberek voltak, az

kik ezeket írják, hogy ugyan hitük szerént azt tartották, hogy
nem szabad semmi jó végre^) hazudni, és kiváltképpen az hitet

nem szabad hazugsággal erssíteni ; mivelhogy gyalázattyára esnék

az isteni igazságnak, ha az emberi hazugság nélkül szkölköd-
néjék.^)

Továbbá azt is ezennel megmutatom,'^') hogy az Istennek

gondviselése, mely vigyáz szüntelen az mi üdvösségünkre, soha nem
szenvedte volna, hogy az hamis tauítiisnak támogatíísára ennyi

igaz csudíik lennének ; vagy pedig, hogy az hamis csudák oly

gyakran, oly tettetés színnel lennének, hogy senki az istenféli

^) Miuthogy az elbbiekben nem *) T. i. : gyalázatái-a válnék azj

Bzólt « diaconus »-vól: tehát nem isteni igazságnak, lia emberi lia-i

((niás)), lianem egy v. valamely. /ugságra szorulna. L. az 55. lapn.,

") T. i. : feljegyzéseik nem lo- 12. jegyz.

hettek volna megegyezk. '') T. i. : ennek a II. könyvj
•') T. i. : még jó ezélból sem. uek XI. részében.
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bölcs emberek közzül az hamisságot meg nem értette volna és ki

nem kiáltotta yólna.

III, Sz. Ágoston doctor két helyen támaszt illyen bizony-

Siígot : Midn, úgymond, az keresztyén hitet az egynihány tudat-

lan emberek kezdek hirdetni, és oly mély dolgokat akarnak vala

elhitetni, mellyeket semmi okosság meg nem érthet vala : oly súl-

lyos életre kötelezik vala az embereket, mely az természet indúla-

tival arczúl viaskodik vala. Avagy ezt az ö tanításokat csak puszta

szóval támogatták,*) és ugy hajtották magok mellé az világ böl-

cseit, gadagit, fejedelmit : avagy csudatételekkel hóldoltatták meg
az világot, nem szép szóval. Hogyha, úgymond, ez az nemtelen,

gj'arló, tudatlan kevés halász, az világi bölcsekkel is, ily csudálatos

dolgokat elhitethetett : kétség nélkül oly csuda dolgot mivelt,

melynél csudálatosb nem lehetett volna. Mert ha megtekintyük,

kik hii'dették az mi hitünket legelször ; kiknek hirdették ; mely

csudálatos és nehéz dolgokat hirdettek ; mennyi sok ellenségek

közt hirdették ; és mely igen megváltoztatták prédikállásokkal az

emberek életét és erkölcsét : kétség nélkül megérthettyük, hog^'

isteni er nélkül, csak száraz beszéddel, ily nagy dolgok véghez

nem vitettenek. Ha pedig csudákkal hitették el az csuda dolgokat,

és az tanítások nem szók. hanem isteni jelek voltak : kétség

nélkül nagy vak merészség, midn nem hiszik némellyek, az mit

az egész világ elhitt. És ezekbl azt fejezi ki Sz. Ágoston, hogy

nagy csuda annak az ö balgatags;íga, az ki nem hiszi az keresztyén

igazságot, mellyet ez világ tekéiletessen elhitt.'-)

De, hogy az igazságnak ereje inkább kitessék, mondhatná
azt ^) valaki ezek ellen : hogy az pogányok közt is lttek csudák,

de azért ezzel nem^erössíttetett meg az bálványozások. maga
sem tagadgya Sz. Ágoston, hogy azok az bálványok, mellyeket

Aeneas Ti-ójából hozott vala. Álba nev várasból, ön kínnyekeu

Rómában költözének.^) Actius nevíí ördöngös, Tarquinius eltt, egy

beretvával ketté metczé az köszörííkövet. Claudia vestalis szz,

hogy az ö szüzességét megbizonptaná, mellyet bzbe kevertek

vala, az övénél fogva oly hajót vona fel az Tiberisen, mellyet sem
öki'ök, sem emberek meg nem mozdíthatnak vala. Tuscia szz
pedig, hasonló okból, az rostában vizet meríte és ugy vivé az

birilk eleiben.^) maga Christus m-imk is azt mondgya,"^) hogy
az hamis próféták sok jeleket tesznek, de nem kell ezeknek hinni,

\| Lat, szór. T. i. : avagj' csak '*) Lat. szór. T. i. : azt mond-
piiszta szóval támogatták ezt az hatná,

tanitásiikat. *) V. ö. Dionys. Hahc, Antiqu,
'') Sz. Ág. (De civ. Dei, 22, 5. Rom. 1, 68.

8.) fenuebbi fejtegetéseit Bourda- ^j De civ. Dei, 10, 16. Es Tért,

loue is felhasználja (Sur la relig. Apologet. 22. a végén.

chrét. L r.). -^j Mattli. 24, 24.

7*
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Ezeki-e künnytí az válasz. Mert, az mint ugyanottan mondgya
Sz. Ágoston, az pogányok csudái mind aprólékok azokhoz képest,

mellyek az mi hitünket támogattyák ; és csak ollyanok, az raellye-

ket az ördög is megcselekedhetett maga erejével és szemfínyvepz-
tésével. Az sátánnak pedig, mint az rókának, kitetczik farkán

ravaszsága. Mert mindenkor gonosz végre rendeli az ö tettetés csn -

dáit, és ha az okos ember mind eleit, utóllyát és körül való részeit

megtekinti, eszében veheti az csalárdságot. Tertullianns pedig azt

írja, hogy midn az ördög valakit meggyógyít, elébb megsérti

:

és az maga sértésének okát elvévén, ugy látczik meggyógyí
tani.M Christus urunk sem azért mondgya, hogy az hamis tanítók

csudáitúl meg ne csalattassunk,*') mintha egyáltallyában az csud:ik

nem volnának elégséges bizonysági az igazságnak : holott másutt
azt mondgya az sidóknak, hogy ha az ö szavílnak nem hisznek,

hidgyenek cselekedetinek.") St azt is mondgya, hogy ha ö elöttök

csudákat nem tött volna, nem vétkeztek volna hitetleuségekkel.*)

Csak azt taníttya tehát Christus urunk, hogy az hamis tanítók

tettetés csudáival meg ne mozdúllyunk ; mert ezek, az Sz. Pál

mondásaként,^) hazug jelek ; és künnyen megtapasztalhattyuk az

ö csalárdságokat, ha szemesek leszünk. De majd l)(')vebben szól-

lyunk ez dologrúl.

HETEDIK RÉSZE.

Hatodik bizonyság : Az gyzhetetlen ersség.

Mikor az apostoloktúl hirdetett igazságot ugyan sengéjében

meg akarnák fojtani az sidók, Gamaliel nevíí fo ember azt

monda") az sidóknak, hogy lassan járjanak, az apostolok ellen ne

dühösködgyeuek ; mert ha Istentül vagyon az ö indulattyok, heá-

bau tusakodnak ellenek : ha pedig csak emberi gondolaton fondál-

tatott az ö igyekezetek, ön kinnyén eloszol és üszögében elenyé-

szik, mint az pára ; miképpen (úgymond) ezeltt is sokan rözgö-

ldtek és újságokat indítottak, de csakhamar megcsökköntek

;

mivelhogy az fattyú csemeték mély és állandó gyökeret nem ver-

nek,') és az moly plántát nem ültetett az Atya, hamar kigyomlál-

tatik "j és füstben mégyen.

*) '(Lioduut primo, dehine re- '^) L. a 9!). lapu. 0. jegyzetét,

média pi-a'cii^iunt ad miiaculum — ") Joaiin. KI, 2."). .'}?. — *) U.

nova, .sive coutraria : post qua: o. 1."), 124. — '•) II. Thess. Í2, 9.

—

desinunt lanlere, et eurasse ere- "j Act. .5, 34—9. — ') Sap. 4, 3.

duntur.)) Apologet. 2í2. a végén. — '') Matth. 15, 13,
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Ennek az tudós embernek beazcde szerént nagy bizonysága

az mi keresztyén hitünknek az gyzhetetlen ersség, mellyel min-
deneket meghóldoltatott, és soha semmi erszakkal le nem
nyomattatott. Mert ha csak emberi ern állapodott volna az

megmaradií'-a és diadalmas gyzödelminek üdvösséges folyása

:

lehetetlen, hogy ennyi sok szép dolgot véghez vihetett volna
;

ennyi sok ostromok között megmaradhatott volna.

I. Nem lehetett egyebünnen, hanem csak az isteni erti,
hogy fegyver nélkül, ez világi bölcseség, tudomány és hatalmasság
nélkül az meggyökerezett bálványozás tellyességgel kig;v^omláltat-

nék ez világból : és ennyi számlálhatatlan vad, barbarus nemzet-
ségek az Christus zászlója ahi bóldoltatnának, ugy ann3Íra, hogy,

az mint Sz. Leo íi-ja, sokkal többen hallgatnának Rómához az

evangéliom szilíd prédikállása által, hogysem az római császárok

birtokához hallgattauak az ers hadaknak vérontással nyert ura-

Bágában.') Ez pedig az nagy Isten csudája, mely az keresztyén

hitnek az emberek akarattyán való hatalmát kijelenti, hogy rni-

hent valamely vad, paraszt nemzetség bévötte az keresztyén hitet,

noha annakeltte mind törvényében, mind erkölcsiben és magavi-
Bolésében utálatos"! vala, de mindgyárt annyira megváltozott,

nemcsak egyéb magaviselésében, de az küls rendtartásban és

világi politiában is, hogy, az Sz. Pál mondása szerént,'') az elébbi

életek setétségnek és vakságnak itíltethetett az új világossághoz

képest, és, az mint Sz. Péter írja,*) még azok is álmélkodtak az

változásokon, az kik nem javallottak az keresztyén hitet. Erre
nézvén Tertullianus azt íi-ja, hogy az pogányok közt mindpyárt
megismerték, midn valaki keresztyénné ltt, az életének meg-
jobbításából. Azért írja Lactantius is, hogy az evangélium ugy
elváltoztattya és megújíttya az embert, hogy az ki azeltt dühös
természeti!, haragos, kái'omló vólt is : oly szelíd lészeu, mint az

juhocska : az ki kapdosó, ragadozó és fösvény vólt is : adakozó és

bvkezíí lészen. Az ki félénk és gyenge szívíí vólt is : az tüzet és

keresztet, st az Falai-is rézbikáját is és annak kínnyát csak csú-

follya ; az ki részeges és fajtalan vólt is : józan és tiszta életíívé

lészen. Annakokáért méltán dicsekedik azzal Eusebius, hogy vala-

') "Isti suut. (pii te ad hauc marique protuleris : minus taiuen
glóriám provexeriint, ut gens san- est, quod tibi bellicns labor sub-
cta, populus electiis, civitas sa- didit, quaiu (piod pax cliristiana

cerdotalis et regia, per sacram subiec-it.» Senno in uatali apos-
beati Petri sédem caput orbis ef- tolorum Petri et Pauli, (az elején),

fecta, latius prsesideres religione -) Psalni. 13, 1., .52, 2.

divina, quam dominatione ter- ') Ephes. ö, S.

i'eua. Qnamvis enim miiltis aucta *) I. 4, 4.

victoriis, jus imperii tui terra



102

mely iiogftny nemzet megtért: az ö régi rósz szokásit, barom törvé-

nyit és képtelen szertartásit elváltoztatta ; és megszilídíttetvén az

igaz tudománytúl, emberi módi-a kezdett élni/)

n. Az keresztyén hitnek '^) isteni eröttíl áradott hatalmasságá-

nak az is bizonyos jelensége, hogy az mint nem régen mondám/)
noha ennyi sok tyrannusok dühösködtek ellene és igyekeztek vesze-

delmére, de azért soha semmit néki nem árthattak. Az tömlöczök

és akasztófák megtöltetének keresztyénekkel, az hóhérok elfáradá-

nak, az kardok megtompúlának az számlálhatatlan vérontásban :

de az keresztyénséget ki nem gyomlálhaták. Mikor az pogányok
megszünének, az ördög veszedelmesb ellenségeket támaszta, az

eretnekeket,*) kik alattomban ásnak vala vermet az igazságnak ; és

az sz. -írásnak színe alatt, az édes szép beszédnek csalárd rejteki

alatt mérgeket eltitkolván, igyekeznek vala az igazságnak rontá-

sára. De ezek is, mint az hóharmatok, hamar elolvadának ; és

noha gyakran, mint az záporesbl támadott árvíz, nagy zúgással

folynának ; de hamar megszárada az megtorlott zajok : ^) az

^) A mikrl feuuebbi bekezdé-

sében szól (t. i. a ker. vallás el-

terjedésérl, tulajdonságairól és

hatásáról), azokról számtalan je-

les író elmélkedett. — V. ö.

:

«Cliose aclrnirable ! la religion

cbrétieune, qui ne semble avoir

d'objet que la félicité de l'autre

vie, fait eucore notre bonheur
dans celle-ci)). Montesquieu, Esprit

de lois, 24. k. 3. f. — Diesz

neue Mittel der Bildung . . . das

keinen geriugeren Zweck hatte,

als allé Völker /a; einem Volk,

für diese undeiue zukünftige Welt
glücklicb, zu bilden, und das nir-

gend kráftiger als in Európa
wirkte.i) Herder, Ideen zuv Pbi-

losophie der Gescli. der Menscb-
lieit, IV. r. líi. k. (a végén). —
((Egész polgárisodásnnk keresz-

tyéni . . . Bármit beszéltek és tet-

tek a keresztyénség ellenei s vak
buzgó hívei : mégsem fogja egy
nyugodtan gondolkodó sem ta-

gadni azon állítást, hogy a ke-

resztyénség befolyásának eredmé-
nye mindaz, a miben Európa né-

pei nem keresztyén kortársaikat

('a az ókor öss/.es népeit felül-

haladják. A bitágazatokat illet-

leg a keresztyén társadalom fele-

kezetekre oszlott; de a nézetek

ezen különbsége nem terjed ki a

keresztyénség azon elveire, me-
lyek polgárisodásunk alapjaivá vál-

tak ; st ezen elvek hatalma épen az

által, hogy (t. i. azok az elvek) egész

társadalmi rendünknek alapul szol-

gáltak, oly ellenállhatatlan, hogy
az kiterjed még azokra is, kik a

keresztyénség körén kívül állnak.

A családtól kezdve azon viszo-

nyokig, melyek világrészeket fz-
nek egymáshoz, keresztyén esz-

mék körében mozgunk)). Eötvös,

A XIX. sz. uralkodó eszméinek
befolyása az államra, I. köt. Be-

fejezés, (az 5Í4

—

^. lapon, a 2.

kiad. szer.).

") L. a 18. lapu. 8. jegj'zetét.

^) L. ennek a könyvnek IV. r.

*) A ker. egyháznak els szá-

zadaiban és a középkorban táma-
dott számos vallásfelekezetet érti.

') Az imént említett nagyszámú,
de hamar elenyész felekezetek

közül legelterjedtebb és legliosz-

szabb élet az ariauusoké volt.

L. róluk a jelen mhöz csatolt

(( Szótár ))-t.
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igazságnak csendes/, folyása pedig soha meg nem rekesztetett,

som ki nem száradhatott.
*)

III. Kitetczik az keresztyén hitnek ereje abból is, hogy noha
az emberek természet szerént az magokéra szorgalmatosok ; és, az

Sz. Pál mondása szerént,''') inkább kíváunyuk, hogy felöltöztes-

sünk, hogysem mint levetkztessünk : mindazonáltal ezt az világi

jószághoz ragaszkodó indiilatot iigy meggyzé az keresztyén hit,

hogy, az Isaiás prófétiíija szerént,'') az Istennek szolgálattyára, az

egyházak ékességére, az egyházi személyek tartására fordítanák

sírját*) minden javoknak; ngy hogy, az Isaiás mondásaként, az

nemzetségek tejével és az királyok emljéveP) láttatnának táp-

láltatni az Isten szolgái ; és az királynéaszszonyok, kik az magok
szülöttét is más dajkálkodására bízzák, dajkái lennének'^) az

anyaszentegyház pásztorinak, kiknek még az gyzhetetlen váras

is fejét hajtana ') és az fejedelmek is csókolgatnák lábok helyét.'')

Az ki megtekinti ugyanis széles ez világon mennyi sok érsekség,

püspökség és egyéb egyhiízi méltóság vagyon ; és mind ezeknek
táplálására mennyi sok jószágokat és uraságokat adtak az szent ki-

rályok, császárok ; ennek fölötte az ki meggondollya azt is, miné-
míí alázatossággal az fejedelmek is térdre esnek ^) az egyházi

emberek lába eltt, és az mely hatalmas császárok s királyok sen-

kinek egyébnek nem akarják magokat megalázni, az f pásztor

lábaihoz borulnak : nyilván eszében veheti, hogy az természetet

meghaladgya ennek az hitnek ereje ; mely az tisztességkíváuást és

az maga jószágának oltalmazását ennyire megenyhítette az hívek-

ben, hogy vígan és örömesben osztanák az Istenért az sajáttyokat,

hogysem egyebek szomjúhozzák az másét.

lY. Kicsoda nem csudállya ebbenn is az mi hitünknek hatható
és szív gyz erejét, hogy ennyi számtalan fejedelmeket, urakat,

kinílyi nembl származott aszszonyállatokat felindított, hogy az

') V. ö.: (iQue si elle a étéin- déclarés avaieut aÖ'eruiie . . . Mais
vincible coutre les efforts du ele- si elle les a vues s'élever. . . . elle

liors, elle ne Fest pas moius contre les a vues tonaber toiites.* Bossuet,

les divisious intestines. Ces hévé- Discours siir l'hist. univ. II. r.

sies . . . sönt arvivées. et la foi XX. fej. Ca A-ég.).

persécutée pav les einperenis souf- -) II. Cor. , 4.

fi'ait eu méiiie temps des liéréti- ') 61, 6.

ques une persécution plus dau- *) T. i. : zsírját, vagyis javát,

gereuse. ^lais cetté peisécutiou ^) 60, 16.

u'a jaiuais été plus violente que ") Isai. 49. 23.

dans le teiups o l'on vit cesser ') U. o. '26, ö.

ceUe des paiens. L'euíer íit alors ") ü. o. 49, 23.

ses plus grands effoi-ts pour de- ^) I,at. szór. T. i. : esnek térdre

triiire par elle-inéme cetté Eglise uiég a fejedelmek is.

que les attaques de ses enneuiis
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világnak *) hízelked pompájának, az ö csalárd gyengéltetésének

ellenemondanának ? és noha az palotákban kedvekre, negédesen

és kínnyekre neveltettek vala, mindazáltal, nagy jókedvvel, magok-
túl választott szabad indulatból, mindeneket elhagyván, az pusz-

tákban, az klastromok rekeszében, mint valami holtig való töm-

löczre mennének ? és mindeneket ez világ szerént '^) ganéjnak') és

mosléknak itílvén,*) csak az mennyei dolgoknak elmélkedésében

foglalnák életeket ? nagy sanyarúságban, nagy vigyázásban, sok

bÖjtölésben, sok testi ostorozásban tekélletes állhatatossággal él-

nének ? Nagy csudának mondgya Sz. Athanásius, ha az leányzó-

val elhitetik, hogy szüzességben akarjon maradni. Ki gyzné el-

számlálni, mennyi sok szent remeték,'az vadak barlangjában rekesz-

kedvén, emberi társaságtúl magokat megvonyván, csak az egy

isteni szolgálatban serénkedtek ? mennyi sok tudós és szent em-

berek, búcsút vévén az világtul, az barátok szerzetiben, alázatosság-

ban, sok testi sanyarúságban szolgáltának az Istennek ; ugy mint
Basilius, Nazianzénus, Epifánius, Damascénus, Sz. Ágoston és egye-

bek is ? St az császárok és hatalmas királyok, az örök életnek sze-

relmével gerjedez szívvel, az világi birodalomtúl elváltak ; ugyan

lerázták magokrúl az világi dücssséget, mellyért az emberek ily

sok veszedelmekre vetik fejeket, és az barátok között nagy szentség-

ben szolgáltak az Istennek. Anastásius és utánna Theodósius,

azután Isaacius Comnenus görög császárok voltak ; de az barát-

köntössel örömest elcserélek az császári-istápot, mint szinte nap-

nyugaton Lotharius, Húgo és többen is : ugy hogy számban sem
foglalhatnám mind azokat az királyokat és királynéaszszonyokat,

herczegeket, nagy urakat és f embereket, az kik ezeknek nyom-
dokit követvén, jószágokat az szegínyek közzé osztották, magok
pedig ez világi gondoktul elszakadván, csak az egy isteni szolgá-

latban foglalták tellyes életeket.

Ezeket azért soha az keresztyén vallás nem cselekedhette

volna, ha csak emberi bölcseségen és hitetésen éppíttetett volna :

az miképpen hogy ugyan soha csak egy idegen tudomány sem

érkezett ezeknek, nem hogy véghez vitelére, de meg csak elkezdé-

sére is. Mert az emberi tudománynak nincs az emberek akarat-

tyán hatalma, és ha valamennyire néha feliudíttya is az embert,

de hamar megcsökkönik az igyekezeti.

') L. a IS. lapnak 8. jegyzetét.
'') T. i. : e világon.

3) Philipp. 3, 8.

*) I. Cor. A', 13.
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NYOLCZADIK KÉSZE.

Hetedik bizonyság : Az keresztyén hitnek szentsége.

Viliig kezdetiti fogva nem volt soha az emberi gondolatnak

mhelyében kohlott vallások között csak eggy is, az melyben sok

hamisságok, ellenkezések, éktelen és az emberi okossággal tusa-

kodó rút vélekedések nem elegyíttettek volna. Mert az isteni dol-

goknak az ö nagy mélysége annyira fellytilmúUya az mi rövid

crtelraünket, hogy ha az isteni vezérlésnek bizonyos oktatsísa

melll elmúlunk és csak az emberi elmélkedésre támaszkodunk,

mint az vak az sötétben szintén ugy tapogatunk és tittyük-véttyük

az igazságot. Annakokáért egy bizonyos jelensége ez is az isteni

tiidománynak, liog\' benne semmi sincs, az mi ellenkeznék az

emberi okossággal ; noha sok dolog vagyon, mely meghaladg;V'a és

megelzi az mi értelmünket.') Azért semmi ellenkezés, semmi ék-

telenség, semmi gonosz feslettségi'e és törvénytelen életre szaba-

dító kábaság nincsen az Istenti adatott tudományban : hanem
inkább valamit' az ember, jó okosság szeréut, meggondolhat szük-

ségesnek az tekélletes jó erkölcsre, mind azokat magában fog-

lallya.'^)

Ez az oka, hogy midn az régi szent doctorok meg akarták

mutatni az egyéb vallásoknak hamisságát, sok szóval elszámlál-

ták az undok tudományokat, rút képtelen áldozattyokat, minden
latorsági-a igazító vélekedéseket, az emberi okossággal szemtl-

*) V. ö. : «La foi dit bien ce geu die Naturwissenschaften in

que les sens ne disent pas. mais immer breiterer Ausdehnung und
janiais le coutraire. Elle est au- Tiefe wachsen und der mensch-
dessus, et nou pas contres. Pas- liche Geist sich erweiteru. wie er

cal, Peusées, II. r. VI. ez. IV. p. will, über die Hoheit und sitt-

— ((Ugyanazon teremt s tör- liche Cultur des Christenthums,

véuyadü ajándéka az ész, mely wie es in den Evangelien schim-

az ösmeret*ket megszerzi, s a ki- mert und leuchtet, wird er nicht

jelentés, melynek igazságai a hit- hinauskommen \» Göthe, Gesprá-

uek tárgyai... Párosulhat ben- clie mit Eckerm. III. (1832,

nünk a tudással a hit, mert va- márez. 11. a vége f.) — «Ceci est

lamint egy forrásból származott un earactére exclusivement pro-

mindkett : lígy egy czélra is, t. i. pre au christianisme qa'il n'a

erkölcsi nevelésünk- s tökéletese- été modiíié par aucune autre

désünkre munkál.* Tompa, (Tu- doctrine.» Lamennais. Pensées di-

dás, hit, II. r.) verses. — ((Quelle vertu a-t-on

•) V. ö. : ((Mag die geistige Cul- inventée depuis Jésus-Christ ?»

tm- nun immer fortsehreiten, mö- ü. a. u. o.
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özemben ellenköz tetczéseket. Annakokáért Eusóbius képtelen
balgatagságnak írja, hogy az pogányok az istenek között hadako-
zásokat, versengéseket, vérontflsokat, paráznaságokat és sok néma
vétkeknek számlálhatatlan undoksílgit hitték és hirdették. Sz.

Ágoston csúfollya az ö rút áldozattyokat ... És azt írja ezen

szent doctor, hogy az ördögnek mesterségesb és hathatósb talál-

mánya nem lehetett, mellyel az embereket biztatná és édesgetur

minden gonoszságra, mint midn elhitette véllek, hogy az iste-

nek között is az fajtalanság, boszszúiízés és egyéb vétkek ural-

kodnak ; mert, úgymond, kiki mind dücsó'sséges dolognak tartya,

midn azoknak nyomdokiu jár, az kiket isteneknek alít.') St, az

mint Lactantius írja, még az vétkeket is Isten gyaníínt tisztelték,

hogy annjdval inkább ne futn;ínak az gonosztúl, mennyivel
nagyobb és böcsülletesb dolgoknak tartyák vala az bnöket.
Végezetre, azt írja Sz. Ágoston, hogy az idegen istenek ") tiszte-

löknek, az istenek soha nem adtak jó erkölcsrííl való törvénye-

ket, sem az ö templomokban az tekélletes életre nem intették az

embereket, hanem undok játékokkal tisztelték az innepna-

pokat.')

Az keresztyén hitben pedig mind kulömben vagyon az dolog.

Mert

:

I. Oly tiszta, szent és tekélletes az keresztyén vallás, hogy
ö benne semmi konkolyt, semmi megvett, semmi fogyatkozást,

semmi ellenkezést nem találhatsz. Az Istenrííl semmit nem tanít
j

vagy illetlent az isteni felséghez, vagy ellenközt az emberi okos-
j

Sággal : st, az mint az els könyvben megmutatám, minden
!

hatalmat, minden bölcseséget, minden fogyatkozás nélkül való
j

jószágot tulajdonít neki. És mivelhogy az emberi okosság is azt i

mutattya, hogy az istenséget meg nem foghattya az emberi elme,

oly dolgokat is tanít az mi hitünk az Istenrííl, mellyek sokkal fel-

lyíílhaladgyák értelmünket, noha semmiben nem ellenkeznek azi

igaz okossággal.'') Az isteni tisztelotbenn is semmi éktelenséget;

nem szenved, st mindenek tiszták, szentek és igen illendk, vala-

mikkel az Istennek kedveskedik.

II. Az jó erkölcsrííl és tekélletes óletrííl esudiílatos szép tövy
nyéket rendelt, és ezeknek megtellyesítésére ers, foganatos esz

közöket adott az keresztyén hit: mellyekkel az Istennek kedves ^"i

tiszteletire, felebarátunknak tekélletes szeretetire, míigunkviselésé-

nek szép rendelésére viszen minket. Azért mondgya Tertullin

nus,**) hogy az keresztyén ember nemcsak baráttyát szereti, mini

>) De civ. Dei, 2, 7. 10. 2.^., *] L. a ÍOh. lapu. 1. jegyzetét.

4, 1. 26., 6, 7., 7, 21. •') L. a 67. lapn. .5. "jegyzetét

^) T. i. : isteneket. ") Apologet. 45.
''•) De civ. Dei, 2, 6.
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i-ltek : hanem még ellenségét is : st nincs senki, az kit elloiiHé-

> k tarcson az keresztyén. Ennek fölötte nemcsak az fajtalan-

-^..^ot. úgymond, de az szvnek titkos kívánságát, az szemnek
illetlen tekintetit is kiirtva az keresztyén hit. Nemcsak megtíltya

h'>jy ne árosunk, de azt is, liogy gonoszt ne mondgyunk másnak
Hs lioszszút ne állyunk.

Hogy pedig nagj^obb serénységgel nyúlnának az emberek
ezekhez az tekélletes jó erkölcsökhöz, mellyeket kíván az mi
hitünk az keresztyénekti, sok széji igíretekkel, nagy jutalmoknak
bizonyos reménségével, ez \dlági nagy áldomásokkal, az örök
bódogságban bvölködö mennyei gazdagságokkal édesgeti az

keresztyén vallás az embereket az jóra : másfelöl pedig az gono-
szokat mind ez földi csapásokkal, s mind az követközendö örök

kárhozatnak rettenetes fenyítékével, mint valami ers zablával,

taiióztattya és megvonsza az gonoszságtúl. Hogy pedig hathatósb

légyen az mi kemény szvünknek megszaggatására az isteni fenyí-

ték, eleven példáját veti szemünk eleiben az bíínösökön tölt bosz-

szúálló haragjának : midn az mi els atyánknak esetit. Sodorná-

nak mennyei tzzel megemésztését, az vízözön miatt az emberi
nemzetnek kigyomlálását és több isteni itíleteknek jelenségit

szemünk eltt hordozza. így az reménség és félelem között igye-

nesen hordoz, hogy az Istennek igazsága se éjesen kétségben : de

azért az jó volta és szép igíreti se adgyanak bátorságot az

gonoszsági-a.

m. Hogy ne csak szóval, de példával is az szentségre vinne

minket az keresztyén vallás : élnkben adgya az régi szent jámbo-
roknak tekélletes magaviselését, és legfképpen az mi Urunknak
és emberi testben öltözött Istenünknek cselekedetit és szent

erkölcsit tükörül veti, hogy ne szégyeulye az szolga azon az

ösvényen jártát, mellyen tudgya, hogy az Urának uyomdoki
fínylenek. Ugyanis nincsen az keresztyénségbeu semminem
dolog, mely annyira elidegeuíthesse az embert az bnti, mint az

Chi'istus halála és vére hullása ; mely az bnnek undokságát és ez

ellen való haragját az Istennek nyilván megmutattya. Nincs sem-
mi eszköz, mely annyira felgei-jeszthesse szvünket az szent

életre, mint az mi Urunk szilíd és megfeddhetetlen erkölcsinek

szentsége. Ennek fölötte, az Christus érdemének erejébl, oly

szentségek (sacrameutomok) hagyattauak az keresztyénségben,

mellyek nemcsak vastagíttyák az híveket az tekélletes életben

(mint magokban érzik és próbálva tudgyák, az kik gyakorlyák

ezeket): de az gonoszságtúl is fölötte megvonszák és megtai-tóz-

tattyák az mi gyarlóságunkat. .

.

lY. Mivelhogy az keresztyén hitnek fondálója nemcsak jó

törvényszerz, de csudálatos tanácsadó^) is volt, nem elégedék

') Isai. 9, 6.
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meg az jó törvényekkel, haiiem az tekélletes életnek tellyességére

csuda szép tanácsokat is ada. És noha ezekre nem kötelez senkit

is, de azért int mindeneket, liogy ezeket kövessék. Annakokáért,
ha ki az isteni szolgálatban szorgalmatosb akar lenni, azt adgya
tanácsúi, hogy az házasságnak kötelességiben való sok szorgalma-
toskodásuak békét hadgyon, és az minem gondviselést házas-

társára, gyermekire térítene, azt csak egyedül az egy Istennek
való kedveskedésre fordítcsa.*) Ennek fölötte, hogy ha ki szomjú-
hozza az mennyei dolgokat, és ez világi gondtúl, nyughatatlan

-

ságtúl, sok búsúlástul meg akar menekedni, hogy annyival állha-

tatoab lehessen az isteni szolgálatban, adgya el jószágát, oszsza

az szeginyek közzé, és ugy kövesse az Clmstust.^) Végezetre, az ki

lelki csendeszséget keres, és az világi veszekedést, háborúságot,

viszálkodó perpatvart el akarja kerülni, azt adgya tanácsul Üdvö-
zítnk, hogy az ki perleni akar veled az fels ruháért, inkább az

dolmányt is oda adgyad, hogysem ezért veszekedgyél valakivel,

és az te lelkednek csendesz békeségét folháborítcsad.')

V. Az keresztyénségben még az küls rendtartások és közön-
séges szokások is oly szép igyenessen, oly jó móddal folynak,

hogy csak ugyan gondolkodásunkkal sem rendelhetnénk jobb szer-

tartást. Az egyházi dolgokban nem ollyanok az keresztyének,

mint az fejetlen lábok : hanem f lelki pásztorok vannak, az kik

vezérlik az nyájat. Az viszszávonyások leszállításában jó módgyok
és eszközök vagyon az szent gyöleközetek által. Az egyházi dolgok-

nak folyásiban szép rendek vagyon ; mert, az mint Tertullianus *)

és Sz. Ágoston'^) írják, az Christus parancsolattyábúl az templo-
mokban gylnek az hívek, ott külön vannak az férfiak, külön az asz-

szonyemberek, és ott hallyák az tauítótúl, mint kellyeu itt éluiek,

hogy az más világon örökké élhessenek. És, hogy egy szóval sok
dolgot egybefoglallyak, valanait az ember meggondolhat, az mi
szükséges, hasznos és alkolmatos volna az mi életünknek szent és

Isten szerént való viselésére, azokat mind szépen megtalállyuk az

igaz keresztyén vallásban : viszontag valami az gonoszágnak gyü-
lölségére és eltávoztatására felindíthattya az embert, azt is mind
magában foglalta az keresztyénség. És ezeket az tanításit sem ö

magában meghasonlott ellenkezésekkel, sem illetlen éktelenség-

gel, sem az okosság ellen tusakodó vélekedéssel, sem egyéb meg-
|

feddhet balgatagsággal nem elegyítette.") Mely dologból nyilván
|

kinyilatkozik, hogy az Istennek bölcsesége volt ennek szerzje és
!

vezérlje ; holott sem az régi bölcsek tudományában, sem soha

') 1. Cor. 7, 25—38. *) Apologet. 3!».

2) Matth. 19, 21, •'*) De civ. Doi, 2. 28.
•') U. o. 5, 40, ") L. a 105. I. 1. és 2, jegyz.

I
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ihak egy uj, vagy ó tévelygnek tanításában ez az tisztaság, állha-

tiitüs szentség nem találtatott világ kezdetit ííl fogva. \)

KILENCZEDIK RÉSZE.

Nyolczadik bizonyság : Az keresztyéneknek szentsége.

Hogyha az jó fát gyümölcsérl szokták megismerni,-) és az

bojtorjánoki'úl fügét nem szedhetni :'') kétség uéikül az keresz-

tyén hitnek*) Istenti plántáltatott igazságának nagy jelensége

az keresztyének között minden üdöben és minden országban

elterjedett szentség és tekélletes erkölcs. Mert jóllehet voltak

minden üdöben az keresztyének között ollyak is, az kik, hivatal

-

lyokrul és kötelessógekrííl elfeledkezvén, ngy éltek, hogy az Isten-

nek panaszolkod;lsa szerént'') ö miattok gyaláztatnék az idegenek

-

tííl az igazság : de mindazáltal oly nagy szentséig, oly tekélletes jó

erkölcs és emberi ernek értéke fölött való ártatlanság tündöklött

mindenkor az keresztyéuségnek ép tagjaiban, hogy, az mint
ezeltt hallók Tertullianustúl,") csak abból is megismerték elein-

tén, mikor valaki keresztyénné ltt, hogy életét szentségi-e fordí-

totta ; és, az mint maga másutt mondgya, ha egy keresztyénnel

valaki szembe találkozott, csak látúsával is megszégyenítette az

vétkeket. Annakokáért azt meri mondani Eusebins, hogy valami

az régi ülosófusokban nagy tekélletességnek tetczett, azok, ha
az keresztyén jó erkölcsök mellé vettetnek, csak gyermekjáték-
nak itíltetnek. Mert az leányzók, az tudatlan pórok cselekedetek-

kel megelzik mind azokat, valamiket az filosófusok írásban fog-

laltak ; és így, nem nyelvekkel, hanem erkölcsökkel bizonyíttyák

az hiteknek igazságát. Atheuágoras Antoninus császár eltt
azt meri mondani, hogy noha az keresztyéneket igen vádollyák

az pogányok fajtalansággal és emberhúsnak ételével : de soha
senki semmi gonoszt nem kapott az keresztyének életében. Mert
oly távúi vannak k minden fajtalanságtul, hogy az Istennek
nagyobb kedve kereséséért sokan minden nembl szzen ma-
radnak.

') A fentebbi czikkelyben foglal- ») U. o. 7, 16.

lakhoz liasoulókat ír Grotius (De *) L, a 18. lapn. 8. jegyz.

ver. relig. chrictiauEe, II. k. IX. *) II. Eeg. 1:2, 14. laai. .52, 5.

és X. ez.) és Massillon (Sur la Ezech. M, 20—22.

vérité de la relig. chrét.). *l L. e könvv VII részének
''.) Matth. 12, 33. I. pontját.
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Sok dolog volna és ugyan igen nagy könyvet is kívánna, ha
feljegyzenk az pusztában lakozó számtalan remetéknek szent

életeket, az egyháznak') f kormányosinak csudákkal és természet

fölött való szentséggel tündökl jó erkölcsöket, az tudós bölcs

atyáknak álmélkodásra méltó sok jószágokat, az szz leányzók-

nak és tiszta élet szent aszszonyállatoknak nagy tekélletesség-

ben viselt állapattyokat, az szent mártyi-oknak állhatatos ers-

ségeket. Feljegyzi bv szóval Filo, sidó nemzetbl való f tudós

ember, mint éltek idejében az keresztyének ; mely nagy böjtö-

léssel, vizzel-kenyérrel trvén, mely nagy vigyázassál sanyargatták

magokat, kiváltképpen az mi Urunk szenvedésének emlekeze-

tikor. De hogy ezeket mászorra hadgyuk ; vallyon s nem csudá-

latos volté az koszlopon álló Simeonnak élete ? ki, az ephesom-

béli közönséges gyöleközetnek ideje tájban, negyven ölnyi magas
kszálra állván, harmiucz egész esztendeig ott állott, fáradha-

tatlan imádkozván az Úr Istennek. Az vadon erdkben az orosz-

lányok ordítási és medvék bömbölési között lakozó szent reme-

téknek ; az klastromokban bérekeszkedett szent seregeknek soka-

ságát, tiszta szent életét ki tudná elszámlálni ? Vége nem volna,

ha lajstromban akarnók jegyzeni az keresztyénségben virágzó szen-

teknek tekélletes életit, mellyek még az pogányoknak ós az ördö-

göknek is csudálatosoknak tetczettek. Azért írja Sz. Péter,") hogy

csudálkoztak az pogányok, látván, hogy nincsenek az keresz-

tyének között azok az undokságok, mellyekkel k torkig teli

valának. lís, az mint Eusébius írja, Plinius pogány lévén ") azt

írá az császárnak,*) hogy az keresztyének megfeddhetetlenek éle-

tekben ; az fajtalausiígot, hitszegést, csalárdságot, gyilkosságot

igen eltávoztattyák ; virradta eltt egybegylnek, és Clu-istust

mint Istent dücsítik. De hallhadsza az Plinius tulajdon szavait,

ki nyilván azt íi'ja Trajanusnak, hogy nemcsak megkínoztatott

némely leányokat, hogy kivenné belöllök az keresztyének erköl-

csét, de azok'túl is értekezett, az kik elállottak az keresztyénségrl.

Noha azért az hazug ördögnek irigysége gyakorta sok bzbe
akarta keverni az Istennek népét ; de azzal dicsekedik Tertullia-

nus, hogy nemcsak meg nem érték ezekben az híveket, de csak

ingyen meg sem merték visgálni, ha igaz-é, az mit reájok

kentek.^) St azt írja Eusébius, hogy midn kérdették az pogány

istenektl : Mi volna az oka, liogy az elébbi szokiís szeréut meg

1) L. a 18. Lipn. S. jegyz. XXVI. fej.) és Massillou is (Snv
'') I. 4, 4. la diviaité de Jésus-Christ).

•') Azaz : létére. ') Apologet, 3. (a végéuj. 4

.

*} Ep. lil). X. ep. 97. Elhozza (szintén a végén). 7. (az elején

Tertull. (Apologet. 2.), Bossnet és a végéu).

(Discours sur l'hist. nuiv. II. r.

I



111

iieín felelnének az emberek kérdésire ? Azt monda Apolló, hogy
;iz igazuk bántyák és kötve tartyák ó'tet, hogy meg ne felelhessen,

ItíJízaknak nevezi vala még az hamis ördög is az ártatlan kere.sz-

t vt'neket.

TIZEDIK RÉSZE.

Kilenczedik bizonyság: Az keresztyének ellenséginek vesze-

delme.

Nem fizet az Isten ez világon mindeneknek bnök szerént, és

nem ostorozza mindenkor érdemek szerént az bnösöket ; mert
ugyanis ha az jóknak mindenkor jól volna dolgok ez világon, az

gonoszok pedig mindenben szerencsétlenek volnának : talám azt

itílhetné ebbl az ember, hogy mind büntetésnek, mind juta-

lomnak csak ez világon vagyon vége/) De mindazonáltal gyakran
kiuyilatkoztattya csudálatos itüetit azokon, az kik ö ellene tusa-

kodnak ; és megmutattya szemlátomást, hogy senki az ö híveire

kezét nem veti, az ki az Istennek^) hátúi ütö pálczájának

súllyát meg nem kóstollya. Es nagy bizonysága az isteni tudo-

mánynak, mikor az Isten szemlátomást, gyakran szörny csnpá-

sival, megostorozza az ö ellene tusakodó kegyetleneket; mint
régen Fáraót *) és Antiochust.*)

Ez pedig az isteni bizonyságnak jelensége '') igen nyilván és

tagadhatatlanul megismérszik az keresztyén hitnek üldöziben,
kiket az Úr Isten kemény ostorozásival megtanított, hogy nehéz
az ösztön ellen rugóldozni ;

") és hogy megi'omol végtére is, valaki

az Istennel ujjat akar vonni, és az igazságát az emberek közzül

igyekezik kigyomlálni. Ne szóllyunk bár az sidókrúl, kik az próíé-

tiák szerént
'
) Christus urunkért megrontatának. Heródes meg-

öleté az apró gyermekeket :

") az Úr Isten ugy megbünteté, hogy
az maga testén dühösködék azután ;

") feleségét, gyermekit meg-
öleté ; ö maga szörny kínokkal miilék ki ez világból. Néró maga

') Errl böveu szól «Miért sa- *) L. a 17. lapn. 2. jegyzetét,

nyargatja Isten híveit e földön, ') L. a 93. lapn. 17. jegyzetét,

és eUeuségeit gyakorta kedvökre ^) Matth. á, 16,

tartja?" czíniü beszédében. ") T, i. : mert, a mint azonnal
") L. a 18, lapn. S. jegyzetét. utána veti, « feleségét, gyermekit
») Exod. 14, 28. megöleté... V. ö. Geu. 2, 21—24.
*} I. Machab. (5, 8— 10. Matth. 19. 4—6. Eph. -5, 28—33.
') Lat. szór. T. i. : az ist. biz.

ez a jelensége pedig.
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kezével ölé meg önnön magát. Domitianust véletlen verek agyon.
Valerianust az persiai király elevenen elfogá, szemeit kitolj^atá,

és mikor lóra akart ülni, az ö hátára lépett, mint valami tökére,

hogy künnyebben felülhetne. Auielianiis, Peciiis, Maxentiiis és

sokan az keresztyének üldöz császárok közzül, mikor ingyen
nem is félnek vala, levágatának. Julianus császár ö maga is meg-
ismerte, hogy ötét az keresztyénekéi't ölette meg az Isten ; és ez

okon, az maga sebébl marokkal vévén az vért és felhagyítván az

ég felé, azt kiáltotta: Vicisli Galiüwe !'^) Sddrriwc Ndzoroir !")

Tertullianus írja, hogy sokan azok közzül, kik az császárok paran-

c8olatty;íra kínzották és ölték az keresztyéneket, iszonyii halállal

vesztek, és halálok óráján megismerték , hogy az keresztyén

vérért kínoztatnak. Az donatisták, midn rontanák az szentegy-

házakat, oltárokat és szent kelyheket, az Úr szent testét az

ebeknek vetek, de magok szaggattatának meg az ebektl . .

.

Olvassuk több hasonló itíletit is az Istennek az keresztyének

ellen dühösköd gonoszokon, raellyek bizonyítty.ik, hogy ugyan-
azon Istenti vagyon eredeti az keresztyén tudománynak, az ki

régenten Jeroboám kezét megszárazta,"') Oziást bélpoklossággal

megveré'*) és Heliodórust erssen megostoroztatií,'^) mivelhogy az

Isten ellen tusakodnak vala.")

*) T. i. : gyztél gaüleai. —
Theodoret. Hi'st. 3, 26.

-) T. i. : lakjál jól názáreti. —
Nicepli. 10, X>. — Jnlianusról lásd

a jelen mhöz csatolt ((Szótári>-

nak (I hitti szakadott ,Tulianus»

szav. — V. (). : «.Tnlian megnyi-
totta a niárváiiytemploHiokat, de

nem nyithatta meg az emlieri

lelkiismeretet. Belépett Dapline
nagy templomába; az oraculnm
néma maradt, a Pytliia hideg, az

alsó oltár áldozat, a fels tz nél-

kül és a templom hívek nélkül.

Ekkor visRzavoiuilt, paizsára dlt
és így kiáltott fel : « Gyztél ga-

lileai!)* Es, midn ezt monda,
visszavonult a természet istene

istenninek rajával : és a kata-

koiubákból, a porból, a hamuból

feltámadtak az üldözöttek, a meg-
gyilkoltak, a vértanúk árnyékai
fehér vászonöltözetükbeu. pálma-
ágakkal kezökl)en,h()gy gyzedelmi
éneket hangoztatva megünnepel-
jék az állam örök tehetetlenségét

és a lelkesedés és liit örök hatal-

mát. « Castelar. a spanyol cortes

ISfü). május 5. ülésében mondott
])eszédében. (Lásd Castelar Be-

szédei, ford. Szathmáry György,
47—48. lap.)

') III. Reg. 13, 4.

*) IT. Baralip. áC. 20.

•') II. IMacbal). ;i, r.—2<).

") A fpntebl)i ozikkelybeu fog-

laltakhoz hasonló dolgok foglal-

tatnak ((A Krisztus hajója, az

igaz ecclesia, gyzhetetlen u czímn
beazédéheu.
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TIZENEGYEDIK RÉSZE.

Tizedik bizonyság : Az Istennek gondviselése.

Az emberi okosság is aiTa viszen minket, az mit az sz.-írás

tiyakran tanít, tudniillik, liogy az Istennek gondgj'a vagyon ez

vil.ígra, és kiváltképpen ez emberi nemzetségre.') Nemcsak az

rothadandó testnek táplálására és megtartására hat pedig ez az

gondviselése, de sokkal inkább az halhatatlan léleknek vezérlé-

! sere és üdvösségének megnyerésére. Mely igazságból az követközik,

hogy az Istennek bölcseségéhez illik, st ugyan kívántatik is az

ü gondviseléséti, hogy az embereket, az istenes életnek rendiben,

az örök üdvösségre néz dolgokban, ugy meg ne hadgya csalni,

hogy az hamisság oly színnel, oly ers bizonyságokkal állattassék,

mellyekre az értelmes embereknek minden okosság szerént meg
k-ellyen hajlani és az hamissághoz ragaszkodni. Mert, az mint
ezeltt is mondók Sz. Ágostonnal,") az Istennek gondgya viselése

azt kívánnya, hogy bizonyos módunk légyen az igaz isteni tiszte-

letnek az hamis tévelygésekttíl megválasztásában. Ezt pedig az

módot '') fel nem talállyiik, ha az hamisság is oly hihetséges jelen-

ségekkel megerssíttetik, az mellyeket okossan meg nem vethet

az ember. És noha ez közöuségessen minden rendbéli embereket
illet : de legfképpen hihetetlen dolog, hogy azokat, az kik az

Istennek tellyes lélekkel igyekeznek kedveskedni ; az kik érette

mind jószágoktúl, mind attyafioktúl, mind az magok saját éle-

tektííl készek megválni, ugy elhadgya és az veszedelmes érte-

*) V. ö. : «Wer. . . Religion hat, lényhez mérve, mely e niindeu-

finctet eiue Vorsehung mit nicht séget teremte s föntartja, e föld-

melír Recht in der Weltgeschichte, gömb s az egye? emberszív egy-

als iu seiuer Familieugescliiclite

;

aránt parányi ; s az a gondolat,

deu Regeubogen, der sich auf Hö- hogy mind e milliónyi égi tes-

heu als blühender Zirkel in den leknek, melyeket egünkön látunk,

Himmel hiiugt, schafft dieselbe útját egy ész jelölte ki : gyönge
Souue im Thautropfen einer uied- elménknek ép oly megfoghatat-
rigeu Blume nach.» Jeau Paul, lau, mint hogy saját útjaink fÖ-

Levana, 38. czikk. — «Ha az ltt egy mindenható lény jósága
isteni gondviselés mködését hisz- rködik. Az isteni gond\nselést

szk az úgynevezett nagy dolgok- vagy tagadnunk kell mindenben,
bau, melyek nemzetek vagy az vagy mindenben elismernünk.))
egész emberi nem jólétére bef- Eötvös, Gondolatok, (Hit és vallás.)

lyást gj-akorolnak : nincs semmi '•*) L. a 11. k. I. r. az elején,

ok, melyért benne saját létünk *) Lat. szór. — T. i. : Ezt a
intézésében kétkedhetnénk. Azon módot pedig.

Pánuány Kalauzának I. éa II. könyve. 8
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lemuek prédájára vesse ; az hamisságot annyira liilietséges bizony-

ságokkal vettesse eleikben, hogy ezek melll külömben el ne
mehessenek, hanemha szemlátomást akarnak tusakodni az okos-

sággal és balgatagúi szerencsére akarják vetni az lelkeket és örök
üdvösségeket.

Ez azért így lévén, semmiképpen az keresztyén liit ennyi sok

bizonyos tanúságokkal és ers okokkal hihetségessé nem tétetett

volna, ha Istentül adatott tudomány nem volna. Mert csalc

emberi okossággal is felérjük azt, hogy ha valamely Istenti
adatott tu^dománynak hitelre viv bizonysági lehetnek, mellyeli

az okos embert az hitnek engedelmességére tén'thetik, ezeknél

sem nagyobbak, sem világosbak nem lehetnek, mint az miné-
mkkel ez ideig megmutatólí, hogy az keresztyén hit megerssít-
tetett.*) És valamit az ember meggondolhatna, valamit kíván-

hatna az isteni tudománynak erössítésére és bizonyos jeleuségire,

azt mind egy csoportban láttyuk az keresztyén hitben, és semmi
egyéb vallásban fel nem találhattyuk.") Annakokiiórt méltán írja

Sz. Eichardus doctor, hogy az itílet napjánu is elégséges mentsége
lehet az keresztyén embernek, és az Istennek bátran így beszélhet

:

Igazságszeret Úr Isten, ki sem meg nem csalatkozhatol, sem
senkit meg nem csalhatsz, ha hamis ez, az mit mi keresztyének

hiszünk (megbocsásson szent felséged) te tled csalattattunk meg

;

mivelhogy ezt, az mit mi hiszünk, oly csudálatos jelenségekkel és

hihetséges bizonyságolikai megvastagítottad, az mellyeket senki te

nállad nélkül nem cselkedhetett ; és ez okon hajolni kellett az mi
elménknek, engedni kellett az mi akaratunknak, ha te ellened nem
akartunk tusakodni.^) Mely mondásban derék igazság, tekélletes vi-

^) V. ö. : «I1 est iiupossible l'erreur, nous aurions droit de
d'envisager toutes les preuves de vous imputer uos erreurs ; et tout

la religlon clirétienne, ramassées Dieu que vous étes, nous pour-
eusenible sans eu resseutir la rions vous rendre respousable de

force, á la quelle nul homme nos égarements : pourqnoi ? voici

raisonnable ne peut résister.» la raison qu'il en apportált : Pai-

Pascal, Pensées, (II. r. IV. ez. ceque cetté religion o nous vi

XII. pont. az elején.) vons, sans parler de sa sainteii

"') V. ö. : «Et qu'on juge aprés et de son irrépréliensible pureli

tout cela s'il est possible de doi;- est coufirmée jiar des niiracl(

ter que la religion chrétienne sóit qu'on ne peut attribuer á nul

la seul véritable, et si janiais autre qu'á vous.» Boui-dalouc
aucune auti'e a rien eu qui en Sur la relig. chrétienne, I. r. (:i

approchát.i) U. a. u. o. (a végén). v. felé). — «Si ma religion était

•') V. ö. : (lAprés quoi nous pou- fausse, je l'avoue, voilá le piége

vons bien dire á Dieu, comnie le inieux dressó qu'il sóit pos-

Pdcliard de Saint-Victor : üui, sible d'imaginer ; il était inévi-

nion Dieu, si nous étions dans table de ne pas donuer tout aii
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L'^iisztalás ÓB nyugodalmas bátorsága foglaltatilc az keresztyén em-
Im rnek, mellyel az pokolnak minden eró'ösége ellen állhatatoson

Muskodhatik. Mert ba igaz nem volna az keresztyén tudomány,
nem férbetett volna az isteni gondviseléshez, hogy ily gyzödelmes

i
1 'lenségekkel megercíssíttetnék.

Jóllehet pedig az elszámlált bizonyságok közzl mindenik
fsak magánn is oly világos, hogy az okos ember nem csavaroghat

t Idtte : mindazííltal mikor egy roppant seregben egymás mellé

i-cudeltetnek, az Sz. Diívid mondása szerént,^) fölötte hihetségessé

1 tszik az Istennek tanúbizonyságát. És ha ezek nem elégségesek

;iz értelmes emberek hitelére, nincs, az testi érzékenységekti
iiiogfogható dolgok kívül, az minek hitelt adhassunk. Azért valaki

:\7. elhozott bizonyságoknak erejét megérti és derékképpen csen-

ilosz elmével általláttya, azt kell itílni. hogy, igaz okosság sze-

n'-nt, méltó hitelre az keresztyén vallás. És hogyha, eláltalkodott

onoszsággal,-) vagy az keresztyén hitnek sullyátúl és alázatos-

Líátúl megijedvén, vagy az emberi nemzetnek ellenségétül,

^.tkeinek igaz érdeme szeréut, megvakíttatván, viszálkodni nem
;il;ar: igen künuyen az Szentlélek Istentül megvilágosíttatván, az

i'^azságra érkezik. Mert ugyanis ertlen minden bizonyság, ha az

Szentlélek meg nem uyittya szíívünket.

Vannak ezeken kiví egyéb rendbéli jelenségi is az keresz-

tyén hitnek^) tekélletes és Istenttíl adatott igazságának, de

ezekkel most megelégedgj'ünk. És lelki szemeinket az Istenhez

felemelvén, az ö véghetetlen kegyességének hálákat adgyunk, hogy
minékünk ezt az ö igazságát kinyilatkoztatta és, az mit sok

nemzetségekkel nem cselekedett,*) az setét pogányságnak vaksá-

gából az csudálatos világosságára vezérlett.

travers et de n'y étre pas pris... jeter, je ne dis pas ponr trouver
qiTelle force invincible et acca- rien de meilleur, mais quelque
blaute des téinoiguages reudus chose qui eu approclie '?» La Brn-
successivemeiit et peudaut trois vére, Caractéres, (Des eprits forts).

siécles eutiers par des niillious ^) Psalm. 92, .5.

de persouues les plus sages, les -) Sap. 2, 21. II. Cor. 4, 4.

plus modérées qui fusseut alors ^) L. a 18. lapu. S. jegyzetét,

sur la térre, et que le seutimeut *) Psalm. 147, 20. — Pascal
d'une mérne vérité soutient daus elmésen írja: a Non fen't taliter

l'exil, daus les fers, contre la vue uuini natíonú disait Dávid eu par-
de la mórt et du dernier sup- lant de la loi. Mais, en parlant,

plice ! . . . y a-t-il eu rien de sem- de Jésus-Clirist, il faut dire : Fe-
blable daus tous les temps ? Dieu cit taliter omni natio7U.^> Peu-
niéme pouvait-il janiais mieux sées, (II. r. X. ez. V. pout^, a
rencoutrer pour me séduire ? par végén),
o écliapper ? o aller, oú me

8*
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(ii/i/afúrt : eiíyíke íiiiia kifejezéseinknek, a melyek nyelvtanilag úgy
luagyarázhatók laeg, ha igenévi formájukból kivetkztetve mon-
dattá alkottatnak és visszamutató névm.ással egészíttetnek ki

; pl.

eszeveszett, t. i. a kinek elveszett az esze ; Litehagj'ott, t. i. a ki

elhagyta hitét; inaszakadt, t. i. a kinek megszakadt az ina. —
V. ö. Nyelvr, IV. 385—OO. 437—41. Simonyi, A m. ny. II. 07—!).

Barna F. azt véh, hogj' ama kifejezés pogány seinktl ered, a kik
ismerték volna az agyfúrás (trepanatio) szokását. V. ö. Néhány
smüveltségi tárgy neve a magyarban. Olv. az Akad. 1877. deez. 10.

a 3—7. lap. — Arany, a T. Sz.-éhez írt Glossarinmban, azt mondja,
- hog^' «agj'afúrt)) a. t. m. fm-fangos, ravasz, a kinek a fejét mindig
fúrja vmi. V. ö.

:

«Sok pái-tos erkölcs szorult fúrt fejkbe.

»

G-yíingy. M. V. I. 14.

sMegfiírta eszét a molnár.

»

Fal. T. É. Heted. é. (az elej.).

«Agyafúrt hazugság.

»

Ar. T. Sz. IV. 10.

«Hanem egy ember van, agyafúrt és álnok,

Kit znek örökké nagyratör álmok.

»

U. a. u. o. IX. 33.

akadék: akadály, e szóval is él (Kalauz, els kiad. 81. l.j. V. o.

Nyelvr, V. 148—50.
alázatosképpen : alázatosan. Ilyen : azonképpen, csodálatosképj)eu. de-

rékképpen, hasonlóképpen. E szavakkal is él. Elegendképpen (Dug.

Az ar. per. elszó). Iszonyatosképen (Ar. Toldi, Hl. 6.). Szörny-
képen (u. a. u. o. VII. 11. X. 12.). A «képpeu» ragia nézve v. ö.

Nyelvr, XV. 1—4. XX. 241—2. XXI. 31—2.
alítani r. alítni : a régieknél így is: alajtani, alejtani, alojtani; t. i.

gyanítani, sejteni, vélekedni, vélni. V. ö. Kriza, Vadr. 4'.»1. Nyelvr,
VIII. 435—G. — ((Ezt a régi s ma már az irodalomból is kivesz
igét még hallottam gyermekkoromban a köznép ajkárób), mondja
Arany. V. ö. Hátrahagyott iratai s levelezése, II. k. (Prózai dolg.)

399. 1. V. ö.:

((Testvér a testvért ellenségének alajtá.i)

Vör. A két szomszédv. II. 378.

•(Hol nem is alitnád, egyszer elbukkan.

»

Ar. T. Sz. X. 89.

alkalmatos : íija így is: alkalmatos. E rövidebb formája: «alkalmasi)

is megvan a régi nyelvben, de többnyire így fordul el: ((alkol-

mas» ; a. t. m. czélirányos, czélszerü, elégséges, ill, kell, kényei-
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mes. Az els «o»-ra nézve v. ö. Nyelvr, ül. 11. IV. 18. V. Hi.

VIL 271. VIII. 483. 486. IX. 161—2. 266. 48á—3. 540. X. 267.

312. XIV. 26. Simonyi, A m. ny. I. 19.

alkohnatossáf) : alkalom, arravalóság, czélszerüség, kényelem. V. ö.

Nyelvr, VI. 197—8. Lásd e «S/.ót.»-nak elbbi Bzavát.

alkotmány : a mi egybe van alkotva, meg van alkotva, alkotás, éi)ü-

let, mü, teremtmény. Jósika Abafi-ja egyik részének ez a czíme

:

Fa-alkotmány. V. ö.

:

iiVala nehézkes emiek alkotmánya.

»

Ar. T. Sz. IX. 77.

ApaHn : Ápol, v. Apollónia szz, a ki Decius császár korában (249.

Kr. u.) véi-tanui halállal halt meg Alexandriában. Az egyház febr. 9.

üli emlékét.

aprólék : apróság, csekélység, kicsinység ; a nép ma is mondja. V. ö.

Nyelvr, V. 100. 149—50.
arcziil liaskodni : szembeszállni. Ilyen: arczúl ütni. Az «úl)) ragra

nézve v. ö. Nyelvr, XIV. 437—42. V. ö:

«Meg vagyok gyalázva? Váljon hasonlithatod-c gyalázatodat ahhoz,
midn az Üdvözítt megostorozták és arczul pökték ?»

Tompa, Az evangyéliom menedékhely.

ariánus: Arius nevezet alexandriai paji felekezetéhez tartozó. Ariiis

tanítását a nicseai zsinaton (325. Kr. u.) kárhoztatta az egyház.

Arnohiu.s : az idsb, Kr. u. 300 körül él, nevezetes «Disputationc.^

adversus gentes» czim mve, a melyben a ker. védelmére kel.

Kiadta ujabban: Orelli, 2 köt. Lipcse, 1836., és Reifferscheid, BécK.

1875.

aszszonyállat : asszony, n. Lásd e Szót.-nak «állat)) szavát. V. ö.

:

(iCzimere a tündér, csuda asszonyállat.

»

Ar. T. Sz. Vn, 38.

aszszonyember : u. a.

aszszú : száraz. V. ö. aszii bor, szilva, szll ; aszalni stb. V. ö.

:

•Két asszu kar az oszlop kétfelül.

»

Ar. B. L I. 16.

«Soká dörzsölve asszúfa is gyúlad.»

ü. a. Buda h. ín. 31.

atyafi v. attyafia : fitestvér, testvér, rokon. V. ö.

:

«Némelyek kesergik atyafi véreket.

»

Gyöngy. Kem. Ján. U. I. 49.

«Mért feni agyarát jó atyjafiára ?»

Ar. Toldi, V. 12.

azon: az, ugyanaz, ugyanazon. A régi nyelvben ragozva is, pl. azont,
azonba, azonból stb. V. ö. Nyelvr, III. 377. (a jegyz.) IV. 75—6.
273. V. 546. XV. 12—6. XXI. 83. V. ö.

:

« Azont mondják vala.»

Kár. bibUaford. (Márk, 14, 31.)

azoneyy : ugyanaz, ugyanazon, V. ö.

:

oAzonegy szájból származik áldás és gonosz mondás,*
Kár. Inbhaford. (Jak, 3, 10.)
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"Azonegy ország egynek számkivetés, másnak édes hazája.*

Fal. Sz. E. (ered. kiad. 24.)

azon lenni : rajta lenni. Mindkét kifejezéssel ma is él a nép, t. i.

törekedni vinire. V. ö.

:

•Ilyetén tulajdonságokkal felékült hazafiakból mit nom ígérhet magá-
nak elöve azon uralkodó, ki azon vagyon, hogy embereit ismerje.*

Dug. Az ar. per. elösz.

azruf/i/ : avagy, így is írja ; vagy. Ilyen : azval (t. i. azzal v. avval),

szégvel stb. A «val, vel» rag át nem hasonulásai-ól v. ö. Nyelvr,
III. 52. V. 14 IX. 504.

(f//a.s-/'0'/rt.s- ; a minek sok v. sr és csomós ága van, «bog» csomót,

görcsöt teszen. Agalni-bogalni a szék.-nél a. t. m. csrni-csavarni.

V. ö. líriza, Vadr. 491. V. ö.

:

•Mint egy büszke folyam ága-bogát vonj a. •

Ar. T. Sz. Vn. 32.

'lAgbogn egykedvn
Kis palczákat vagdos.it

Tóth K. hz aiadi tizenh.

áij-hoffú : u. a,

áldomán : áldás. V. ö. hallomás (hallás), kéremés (kérés), e szókkal

ÍB él. Ilyen : halomás (meghalás). Nyelvr, III. 233., hnllomás

(hullás). Nyelvr, Hl. 451., tudomás (tudás) stb. A Viilg. e sza-

vait : « Misericordiam volo et non sacrificium <> Máté, 9, 1 3. és 1 2,

7. (V. ö. I. Kir. 1.5, 22. Salam. Préd. 4, 17. Ozeás, 6, 6.) a Münch.
Cod. így fordítja : Irgalmasságot akarok és nem áldomást. V. ö.

:

«Az ersség sem utolsó áldomása,
Kivel Tholdi Miklóst régen ö megáldotta.

»

Ilosv. Tholdi, 7—8.

•Mihelyest György úrnak halomása hallék.

»

Ar. T. Sz. m. 13.

állapodni rtiiin : a mai alapulni.

állapat : állapot, áUás, helyzet, osztály, rang. rend, sors. A szó

utolsó «a» betjére nézve v. ö. Nyelvr, 11. 373. 517. IV. 18. 316.

V. 17. VI. 474. VII. 225. 272. 332. IX. 484. 540. X. 21. 312. Si-

monyi. A m. ny. I. 19.

állat : creatura, ens, essentia, mateiúa, persona, res, substantia. V. ö.

Kriza, Vadr. 491. Simonyi, A m. ny. 11. 143. V. ö.

:

• Miképpen a test a lélek nélkül megholt állat: azonképpen a cseleke-

detek nélkül való hit megholt állat.

»

Kár. bibUaford. (Jak. 2, 26.)

A bn oly éktelen, undok állat, hogy semmi annál ez egész világi

dolgoknak sokaságok között éktelenebb és undokabb sem nem lehet,

sem lenni nem is gondoltathatik.»

G. Kat. V. T. n. 699.

(Micsoda együgy állat !»

Bess. A phil. I. 1,
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((Minden élállat barátom, minden ember testvérem.

»

Kárm. F. H. XLH.
((Minden él állat elpihent ott.»

Ar. Toldi, VI. i,

állatni: az « állni » igének tétet alakja; állítani. V. ö. fektet, futtat,

járat, kapat, ugrat stb. V. ö. Nyelvr, IV. 269. V. ö.:

iiTöbl) népet az törésre állattanak.

»

Tinódi, Egervár viad. ü. 887.

(Szilády, li. M. K. T., m. k.)

((Állassátok Uriást legelöl a keményebb laarczou.»

Kár. Inbliaford. (Sám. ü. II, 15.)

((Allata örzeni négy alabárdost.

»

Ar. Tetemrehívás.

általérteni : megérteni.

ha, he, han, lien: hely- v. névragokra nézve v. ö. Nyelvr, 11. h(\— í).

bajnak: bajnok; szláv szó, v. ö. Nyelvr, VII. 14!>. XI. 7;!.; a «baj)> !

szóra nézve v. ö. Nyelvr, XI. 72.; a szó második ((au betjére
nézve lásd e «tízótár«-nak nállapat)) szavát.

hajciadal: bajvívás, harcz, viadal, viaskodás, vívás, dueUum. V. ö.

:

((Mind csak kakasviadal.*

Köles. Vanitatum van.

((Torna-bajvivásnak, hallom, kedvelje.*
Ar. T. Sz. I. 27.

háinítás : ámítás, bolondítás ; ma is mondják : ámul-bámul.
harhams : a görögbl származó lat. szó ; idegen, kegyetlen, kemény,

vad. Ma, mint a fr. és ném.-ben, az ((usi; szótag elhagyásával

élünk vele.

haronálni : boronálni, v. ö. Nyelvr, XI. 117. Az ((aw-ra nézve lásd

e « Szótár i)-nak ((állapat» szavát.

7)íi.s77i«.s ; gör. szó. Sz. Vazul, a ((uagyi) névvel is megtisztelték, szül.

320-beu Csesareában, Cappadociában, megh. 379-ben. Sok egyeli

jeles tulajdonsága mellett, kivált mint író s szóló nagy. Szép gö-

rögséggel írt. Az ó-kori görög íróknak és a természetnek lelkes

csodálója. Naz. Sz. Gergely mondott fölötte remek halotti bes;-

det. V. ö. Klose, Basiliiis der Grosse uach seinem Lében ui

' seiner Lehre. Stralsund, 1835. Villemain, Tablean de réloqueiui

chrétienne au IV. siécle, a 104—44. 1. az 1891. kiad. szer. Dorr
gens, Der h. Basilius und die classischen Studien. Lipcse, 1857.

Ba.nlius Macedo : latinos neve macedóniai I. Basilius bizanczi \

.

kelet-római császárnak, uraik. 807—886. Utána, fia, VI. v. Bölcs

Leo uralkodott és ez után, emiek fia, VII. Constantinus (Porphy-

rogennetos) ; mindketten írók és mveikben megemlékeznek seink-
rl is.

bátor: adv., bátran.

bátorxátfd.'í : biztos, securus. A régi nyelvben az úgynevezett pleonas-|

tikus mellék- v. tulajdonságnév-képzvel megtoldott szók igen gya-i
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koriak, pl. álnokságos, buzgóságos, édességes, fényességes, gazdag-

ságoB, liatalniasságos, jáiiiborságos, jósiigos, keserséges, kevélységes,

magasságos, (Károlyi bibliaforil. Luk. ev. ü, 14,) pusztaságos (Ar.

Karácson éjsz.j, rútságos, sokasilgos, sokságos, vigaságos, vigságos,

(Gyöngy. «Porából niegéledelt Phu-nix*, I. k. I. r, 49. vsz.) stb. Ma
is mondják : boldogságos (pl. Szz Mária), bséges, dicsséges,

elégséges, felséges, gyönyörséges, igazságos, jóságos, kíváncsiságos

(Pet. (íJános vitéz*, XXIII. 9. vsz. és Nyelvr, II. 520.), nagyságos,

nyomorúságos, szépséges, tisztességes stb. V. ö.

:

«01i tsuilálatus és böltseséges középség, mellyvel az Isten a mi váltsá-

gunknak módját ugy timporálta, (a lat. temperare, t. i. mérsékelte),

hogy abban magát mind a hamisságnak, s mind a kegyetlenségnek

gyanújától éppen megoltalmazta! . . . Oh ii'galmasságos igazságosság!

Oh igazságos irgalmasságosság !

»

G. Kat. V. T. Ajánló elbeszéd a vált-

ság munkájának két fbb r. (az elején).

heárliulni : árokkal körülvenni.

he'<iyepelni : bekei-íteni, kerítéssel körülvenni.

bekesef/es : békés, békét szei-et, türelmes. A szó közepén elforduló

«si) bet a kiejtésben megkettztetik; de P.— a szófejtés törvényei

szerint — helyesen írja egy csD-sel. V. ö. a bölcseség, gyorsaság,

sokaság, szüzeség, vigaság stb. szókat. Lásd e «Szót.»-nak « bátorsá-

gos » szavát.

liélfonál : fonál, czérna; strama, subtegmen, a ném. Eintrag. Az «ál»

képzre nézve v. ö. Nyelvr, VIII. 294—5.

henna : béna, csonka, sánta.

Benidrd : a ném. Bemhard-nak némi magyarosítása, ma : Bernát.

A szent életérl, nagy tudományáról, jeles irataii-ól és ékesszólá-

sáról híres clairvaux-i apátot érti rajta, a ki Fontaiues-ben, Dí-

jon mellett, lü91-ben szül. és Clairvaux-bau 11.53-ban halt meg.

V. ö. Neander, Der h. Bernhard und sein Zeitalter. Berlin, 1813.

és Ratisbonne. Historie de Saint Bemard et de son siécle. Paris.

1841.

hételjesedni : be-, el- v. megtelni.

heteijes-íteiii : be-, el- v. megtölteni.

bévermelni : be-, el- v, leásni, v. ö. Kriza, Vadr. 492.

birodalom : birás, felsség, hatalom, jog, uralkodás, uraság. A « bírni

»

ige a régi uy.-ben a. is tesz mint : parancsolni, uralkodni. «Világ-

biró« nem annyit tesz, úgymond Arany, mint a ki a \ilágot birja

(possidet), hanem a ki m-alkodik a felett; latínul az «armípotens))

kaptájára üthet «muudi potense fejezné ki. « Szegény ember szán-

dékát (v. szerencséjét) boldog Isten bírjam, nem habét v. possidet,

hanem : rendelkezik vele, hatalmában van, ura. L. Ai*. Ossz.

mnk. V. k. (Prózai dolg.) 390. V. ö. Nvelvr, IV. 402. XVI.
343—4.

bisoni/sáf/ : argumentum, ratío. Ezt a fogalmat az «ersség » és «je-

lenségx szóval is kifejezi. Késbbi írók a bizonyíték és ok szókkal

is élnek. A helytelenül alkotott <(érv» szóra tehát nem volt szük-

ségünk.

fcoV/oysa'v ; boldogság. A Felicián és Félix lat. ered. keresztneveket

magyarul ma is ((Bódog)) -nak mondjuk.
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hfídofftaJaiiih : boldogtalanabb ; cl igy luüveibeu az : alacbomb, esztc

lenib stb. szókkal. Ma is mondják: kevésbé, kevesbíteni, különl).

különbség, öregbíteni, öregbülés stb.

hontakozáa : bomlás, romlás, zavarodás. Sz. Moln. V. ö.

:

(iBontakozctt egésséggel vagyok.i)

Pázni. I. Kák. Gy.-nek (1634. decz. Ul)
(Szilágyi, Eák. és Pázm. 82.)

aMegbontakozott egésséggel vagyok.

»

U. a. n. a. 1635. máj. 5.

(U. a. u. o. 97.)

« Ott ülc mint egy szakadozott felleg, melyre borzadálylyal tekint ugyan
a nép, de bontakozásának örvend is.»

Kuthy, Cili. Borb. IV.

horda: a szövszéknek rámáját, melynek, mint a fésnek, vékony fogai

vannak, liívják bordának ; ném. Weber-Lamiu. — V. ö. Nyelvr,
XI. 117. «Azon (v, egy) bordában sztt* km. Megvan Sz. Moln.
Szót.-ban, Erdélyi Magy. közm. 1083. El vele Dugonics, Az ar.

per. 11. (er. kiad.) Eötvös, Nvérek, I. k. II. f. (32. lap. a másod.
kiad. szer.) Arany, Az elv. alkotm. VU. én. 252—3. sor.

Imrsöprü : a bornak alja, gazzá.

hoszszúüzés : bosszúállás, bosszúálló szándék. Az «zni)) ige a. t. m.
gyakorolni v. tenni vmit, törekedni v. vágyni vmire. V. ö. Kriza,

Vadr. 522. V. ö. :

«Soha nem tobzódott, sem fris lakásra nem zött.

»

Káldi, Adv. rV. v. liarm. b. III. r. (a köz. f.)

«A majorságnak ... a rómaiaknál még urak is uly zi voltak, hogy
Curinöt és a több öreg embereket a tanácsbéli uraságra a majorból
hittak, azt írja Cicero.

»

Veresiii. Int s tan. lev. Aj. lev. (azelej.)

(iHogy csalárd játékát annál biztosabban zhesse.*
Kisf. K. Csal. n. 8.

«Te tréfát üzesz.»

Mad. Az emb. tr. VIH.

höcsüUétes: becsült, becsülésre- v. tiszteletreméltó, becses, becsülend,
méltóságos, tisztességes.

Bölcs: Salamont és Jézus Sirák íiát érti rajta.

hölcsescf/ : egy <(S)) sel írja, a szófejtés törvényei szerint helyesen;

mert voltaképpen bölcs-ség, azonban könnyebb kiejtés és szebl)

hangzás miatt toldatott be az ((e» a «8ég» képz eltt. Lásd e

«Szót.»)-nak «békeséges» szavát.

hölcsenéfjes : lásd c «Szót.»-nak «békeséges» szavát.

hvölködés : bövelkedés, gazdagság.

hövséq : bség; ma is: bven, bvül stb. V. ö. Simonyi, A m. ny. I.

106. II. 215—6. V. ö.

:

«A haza kíván, nem vért, nem határtalan feláldozást: csak bövségimk-
böl kíván valamit.

»

Köles. M. játékszín.

«Kád az áldást Isten böv kezei szórták.»

SzáHZ K. Tr. Csák, H. 17.
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lulnsás: bujdosás, költözés, költözködés, utazás.

u/dolilani : bujdosni, bújni, rejtzni. Sz. Moln, V. ö.:

• Mert elmenne könnyen, el is bujdokolna,
Ha az édes anyja eltte nem volna.

»

Ar. Toldi, IV. 7.

• Halálos ellenségétl rejtzhetik, bujdokolhat az ember. •

Tompa, Az evangy. menedékhely ez. besz.

nhfiefi'erfre's : rossz hírbe hozás, rágalmazás. V. ö. :

"Hogy a kényes kevélység ne keverhesse bötsületit.»

ÍFal. N. U. Harm. közb. (az elej.)

• Ott szendereg ö
A harczkeverö.

»

Czttczor, Szondi.

Jalirfula : római császár, 37—41. Kr. u. Tulajdonképpen Caius Cae-

sar a ueve, katonái hívták Caligulának, a mely szó csizmácskát

tes7.en. Ez a szíirny kényiir, a kit sokan eszelsnek tartottak.

mondta ama hírhedt szavakat: «Utiuam populus romauus unam
cervicem lialjereto (Suetou. Calig. XXX.), t. i. hogy egj' csapással le-

nyakazhassa. Hasonlókép hírhedt jelszava: (tOderint, dum metuaut.»
(V. ö. Suet. u. o. E mondásra nézve v. ö. Büclmianu, üeflügelte

Worte, Í293—4. 1. a 17. kiad. szer.) A római tanács iránt való

megvetése akkora volt, hogj' lovát csúfságból consul-lá tette.

ella : lat. szó, sejt.

'himeia : helyes, cliimíera, gör. szó, voltakép kecskét teszen, azután
egy mesés szörnyeteget, a melynek eleje oroszlán, közepe kecske s

hátulja sáikány. Atv. ért. hiábavalóság, semmiség. V. ü.

:

"Rettenés óriások és chima?rák.i
Zr. Szig. vesz. XIV. .3ü.

•Eitkán talál itt euyhelyet a derék,

A virtus útját szörnyetegek lesik

:

Pályája küzdés ; ám de végre
Talpa alá szegi a cbimaerát.K

Berzs. Wesselényi hamvaihoz.

•Mit gyötörsz incselked chimaera ! ?»

Kat. Bánkb. I. 6.

('lantiíi : mikor Pázm. a mathematikusokról szól, fkép Clavius

Kri.stóf jezsuitát érti. Ez a tudós 1537-beu született Bambergbeu,
Coimbra-bau, Portugáliában, taniilt, Rómában a mathematika taní-

tója volt, ugyanott halt meg 1612-ben. V. ö. Poggendorf, Biogra-

phisches-LíterarÍRches Handwörterbuch z. Gesch. der exacten Wis-
sensch. I. 45.5. — Pázm. a Kalauz I. k.-ben Clavius-nak abból a
mvébl idéz. a melyben Cla\'ius Joauues de Sacro Bosco-uak, a

középkor híres mathematikusának, (nem tudni mikor született,

megh. 122(i-ban) nSplisera 8tb.» czimü mvét fejtegeti, megj.
Lyou-ban, lü()2-beu. Clavius a csillagászatban még Ptolemseus híve.

L. e «Szót.»-nak «rto]ema:us» szavát.

conijias : középk. lat. szó, helj'. compass, egyik egyh. besz.-ben com-
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past-nak írja; irányt. Hunfalvi J. «tájékoztató »-uak hívja, \. ö.

Nyelvr, II ! 38,

G8

cfi(ír.<to(/m : csacsogni, fecsegni, hiábavalóságot beszélni. V. ö.

:

"Öreg ember csácsog, hamar ad tanácsot,

S ha beszédnek indul, nem tiadja, mi már sok."

Ar. Buda b. Dl. m.

császári-istáp : sceptrum ; királyi-pálcza, e szóval is él. A « császár

»

szóra nézve v. ö. Nj'elvr, XI. 118. XV. 270— 1. Az « istáp » szót

némelyek ném., mások szláv eredetnek vélik, v. ö. Nyelvr, XI.
221. A ((királya szóra nézve v. ö. Nyelvr, XI. 269. A npálczax szóra

nézve v. ö. Nyelvr, VIII. 18. XI. 302. — A régi írók tübbfélekép

magyarítják a wsceptrum)) szót, nem volt tehát szükségünk a hely-

telenül alkotott «jogar)) szóra. V. ö. :

"El nem vétetik a fejedelmi pálcza Jvidáb()l.i>

KáUli, bibliaford. (MíSz. I. 49, 10.)

csavarogni: bolyongni, kerengni. letérni az útról, tévelyegni. Több-
nyii"e átv. ért. él vele.

csendcaz : csendes. A XVI. században általánosan ((sz»-szel írják,

olykor meg a XVII-ikben is némelvek ; mondja Szilády, E. j\í. K.

T., II. k. 440. V. ö. Nyelvr, III. M\). 47;i

rwppedék : csepp, kis csepp. Sz. Molu. A ((dék» névszóképzre nézve
V. (•). Nvelvr, I. 333. II. ISi.'í. III. .-„51. IV. 6Í). V. 100. 149. ;'.30.

VI. 199." VIII. .525. 5GS.

cíicrdi'dén: hangutánzó szó, ma irodalmi nyelvünk nem él vele.

csév : cs. V. ö. Nyelvr, XI. 119.

csüja : kínzó eszköz.

csinnyoson : csinosan ; ilyen az: alázatoson, bajoson, dühösön, haszno-
son stb., a Királyhágón túl ma is úgy mondják. V. ö. Nyelvr,
I. 1.52. IX. 1()2.

rsöh-Immi : ik-esen él vele, csökkenni, fogyatkozni, g^yenglni, hanyat-

lani. Az e szóban elforduló második ((ö»-re nézve v. ö. Nvelvr
III. 11. 274. Ylll. 511. IX. .3.57. 4S1—2. .541. X. 21. 312. 520.

V. ö. :

((titjokban megcsökkennek.

»

Kár. bibliaford. (Náh. 2, .5.)

csndálatoské}i]ien : csudálatosan. L. e «Szót.»-nak ((alázatosképpen*
|

szavát. V. ö. :

(iFölötte igen kicbiny kezdete volt, de cbodúlatosképpen kiterjudett.w

Káldi, Vízk. nt. VI. vas. els b. I. r. (az elején,

n Füvet adott Isten csodálatosképcn.n

Ar. Hz. László füve, TIT. 9.

II Csudálatosképpen kisegíti az Isten.

»

Dini. Az ar. i)er. "22. {er. kiad.)
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C>

iira : czifraság, ékesség, pompa. V. ö. Nyelvr, XIII. 453. V. ö.

:

• Nyalánkságot, czifrát gyaki-an elfelejtett."

Gijiimi. M. V. ra. 319.

"Minek nekem bség, a ki pazarolni nem tudok; minek fény és czifra,

n ki az eltt mindig futottam!*
Kárm. F. H. XLIX.

czihkely : ném. származású szó, v. ö. Nyelvr, VII. 243. X. 207. —
G. Kat. czitkely-nek íija (V. T. U. k. 1. 710. 712. stb. 1.)

datfály : dölyfösség, felfuvalkodás, feuliéjázás, gg, kevélység. V. ö.

:

•Tsaknem a föld színén mászkálnak a nagy alázatosságbul, de azért,

hogy más alkalmatos-sággal egyebek felett jártathassák dagályos ke-
' vélységeket.

»

Fal. N. E. Hai-m. közb. .5. ez.

«Türui való, ba nagy érdemeken épülne dagálya.

»

rv<>. Volt tauitv.

dagályossá;/ : ii. a.

deák :' a görögbl szárm. lat. diaconus szóból ; latin, római, tamiló.

V. ö. Nyelvr, YUl 17. X. 203. XI. 161.

decre'toui : uémi magyarítása a lat. decretum szónak, határozat, ok-

ii'at, parancs, végzés.

Della Porta: keresztneve Giambattista, azaz Ker. János. Szül. 1.538-

ban Nápolyban, meghalt ugj-auott 161."i-beu; nagy tehetsége s nagj'

tudománya volt, de a csodálatos és rendkívüli dolgok iránt való

hajlandósága miatt egybekeveile a helyest a helytelennel. V. ö.

Czógler, A fizika tört. I. 70—9. — Egj-ike ama tudósoknak, a kik-

nek mveibl egyet-mást felhasznál, a Kalauz I. könyvében «Ma-
gise naturális libri XX. » czímü mvébl idéz. Della Porta a csilla-

gászatban Ptolemseus híve. Lásd e «Szót.i)-uak «PtolemfpUs» szavát.

délszin: dél, teljes napfény. A «délszin» helyett a codex-irodalom-

, ban a ndél szivében" kif. találjuk; úgy tetszik, mondja Szilády,

hogy a « délszin » kif. csak a XVI. sz. közepe felé jött szokáslia,

li. M. K. T., n. 4.59. V. ö.:

«Délszinrc hordogattya, dobra veri legtitkosabb vétkeit felebaráttyának.»

Fal. N. E. Hat. közb. 3. ez.

dereUcm: ers, jó, uagj\ — Sz. Moln. « Szót. » -ban : coi*pulentus, mem-
brosus, solidus. V. ö. Zr. Sz. v. III. 22.

derék : ers, f, jeles, jó, nagy, ügj'es. A szék. dax-ék, darák. V. ö.

Kriza, Vadr. 495. Nyelvr, XI. 162. XII. 100.

derékképpm : fképpen, kiváltképpen, kivált. Lásd e «Szót.»-nak « alá-

zatosképpen!) szavát.

diadaliiutt vnini ciuin : diadalmaskodni, gyzni.
diadalutii : diadal, gyzedelem. V. ö. Nyelvr, VIII. 532. V. ö.

:
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«A diadalmak örült mámora.*

Tóth K. Kik V. a honvédek?

diakónus: gör, szó, de írja, latinosan, «e)»-vel is; tulajdonképpen
szolgát teszen. Hogy mik voltak a diakónusok az egyházban, arra
nézve v. ö. Ap. csel. G, 1—6.

doctor : lat. szó, írja, magyarosan, ((k))-val is; úgy hívták a régi ró-

maiak azokat, a kik nyilvánosan tanítottak ; egyházi író, tanító, tu-

dós. V. ö.

:

«U1 vala a doktorok között. »

"

Kár. bibliaford. (Luk. 2, 4fi.)

dA doktorok között ülve.»

Káldi, bibliaford. (u. o.)

donatista : ahhoz a ker. felekezethez tartozó, a melyet a IV. szá-

zadban, Donatus cassenigrse-i püspök és Donatus karthágói püspök
szerzett.

dönyés : hangi;táuzó szó, a méhekuek dongása.

diicssséíf : dicsség. Az «ü»-re nézve v. ö. Nyelvr, III. 12. IV. 18.

V. 16—7. VI. 122. VIII. 485. IX. 482. A ketts «s.> -re nézve v. ü.

n. o. I. 36—8. 152. 199. 247. 296. II. 220—1. III. 91. IV. 63. V.

19. 162—3. \1. 156. 485—6. IX. 31. 97—102. 302—3. 371—2.
dücsösséges : 1. e «Szót.»-nak elbbi és « bátorságos* szav.

eclieneis: régi latin neve «remora», szól róla Pliuius, Hist. Nat. 9,

41. 51. és 32, 1. .50. Echeneis remora, Linn. Magyar neve: ragadó
gályagáncs. Az északi tengerek kivételével, minden tengerben ta-

lálható hal. Hosszúsága 30 cm. Azt hitték róla a régiek, hogy ak-

kora ereje vau, hogy hajókat is feltartóztathat.

Kfreni : t. i. Ephrsem, mellékneve «Syrus». Szül. 306 köri Nisibis-

ben, megh. 378-ban. Jeles egyházi író, syr nyelven írt. Az egyház
febr. 1. üli ünnepét. V. ö. Niceph. 9, 14. 16.

egyherontani : elrontani, eltörni, összezúzni, elpusztítani. V. ö.

:

«A meznek is minden füvét elveré a köesö (t. i. jéges) és mindeji
mezn való fát egyberonta.»

Kár. bibliaford, (Móz. H. 9, 2,5.)

efiyéb : személyrl és dologról egyaránt mondja. A mai irodalmi ny.

csak dologról mondja s személyrl a «más»-t. V, ö.

:

(lA vétkezket mindenek eltt fedd meg, hogy egyebeknek is félelmek
legyen.

»

Káldi, bíbliaford, (Tim. I. .5, 2U.)

egymetlen-téti : az egyezés, a megegyezés ellenkezje.

eyyessey : megegyezés, egyetértés.

egy nyomon járni : megegyezni.

eififszersitiind : egyszerre, gyorsan. V. ö. Simouyi, M. Kötszók, I.
'

lOi. V. ö. :

«Két lovag egyszersmind rohan a tusái'a.n

Ar. T. Sz. XI. 102.
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^/i/iimwi: egy heljTl.

•i'iiliKjylí ' egj'ügy, becsületes, egyszer, gj'erinekded, szinte, rom-
latlan, Rzelid. V. ö. :

«Mert udvarunknak nagy szüksége volt

Tapasztalatlan együgy szivekre."

Kat. Bánkb. I. 9.

"Elmosolyodék az együgy beszéden."
Ar. T. Sz. m. ;23.

A. '//.•, ok: egy birt. több. harm. személy birtokos személyragok, az

«uk» és <(ük» n. ford. el mveiben. Mindezeknek változásaira

nézve V. ö. Nyelvr. I. 477—8. II. 222. VIII. 361—2. Imre S.,

A nevek «nk» és «iik» személyragairól. Akad. ért. 1879.

'lállani n/iiti'íl : elhagj'ni vmit, eltéi-ui vmitl. Ma is mondják, pl. az

országgylésen, «elállani a szótób). V. ö.

:

üAz apám hititl nem bátorságos s nem üdvösséges nékem elállauom.n

Verexm. Int s tan. lev. Harm. tan.

«Ugy e léleknek sóba mennyországa ne nyíljék,

A mint tletek én valahára elállani kezdek.

»

Vör. Volt tanitv.

etáltalkodott : általkodott, megáltalkodott, megrögzött.
elérkezni vinire : elérni vmit

,
jntni vmire , ráérni vmire. ]\Ia is

mondják: «uincs érkezésem)), t. i. nem érek rá. Nincs tehát

szükség a uém. «Zeit liabeuD fordítására.

léve: eleve, elre, jókor, korán. V. ö. Nyelvr, I. 153—9.

Ifoíjni n)iit : elárasztani, elfoglalni, elönteni vmit. V. ö.

:

((Elfogja elménket a mély csudálkozás.

»

Bess. A phü. IH. 1.

elhinni maiját : elbizakodni, elbizakodottnak lenni. V. ö.

:

((A gondviselés . . . mindnyájunki-a küld bajt, hogy magunkat örömünk-
ben el ne higgyük.

»

Kaz. Guzmicsnak (18^9. ápr. 2.)

eUmttartani cmihen : ellentállni, ellenkezni. V. ö.

:

«Az abbé nem tartott ellent."

Fal. T. É. Het, é. (a vég. f.)

elmúlni vmi melll : elhagyni vmit, eltávozni vmitl.
elirmustráltatni: el- v. felsorolni, elszámlálni, bemntatni. A régi

nyelvben a ((mustra* s ((Uionstra)) egyaránt elfordul. A « mustra » szó

alkalmasint a uém. Miister-ból alakult, noha némelyek az olasz-

ból származtatják, v. ö. Nyelvr, XV. 551., mások meg a latinból,

y. ö. Nyelvr," XVII. 329—30.
eh'itt : ell

;
pl. futni vki eltt, a régi uy.-ben a. t. m. futni vki ell

.

Alkalmasint latinismus.

eUbm : elször, kezdetben. V. ö,

:

((Piczi pöböly elsbb. I)

Ar. Buda h. XI. 49.

elváltozhatatlan : immutabilis.
elvetett : a lat. abjectus, megvetett, megvetend, alávaló, nyomorult.
emherkedh : bátorság, ersség, vitézség ; ma : férfiasság. A régi ny.-beu

Pázmány Kalauzának I. éH II. künyve. 9
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((eraberkediii)) a. t. m, férfiasnak lenni. Kákli a Vnlg. e szavait

:

« Confortare et esto viv» így fordítja: Erössödgyél és emberkedgyél.
(Kir. III. 2, 2.) Petfi már azt mondja: «Ha férfi vagy, légy lérfi».

A nép ma is embert mond férfi helyett. «Embörnyi emböri) a szék.

-

uél a. t. m. derék ember, v. ö. Kriza, Vadr. 497. V. ö.

:

«Az terekek emberkédnek.))
Tinódi, Egervár viad. III. 1117.)

(Szilády, R. M. K. T., m. k.)

emlékezet : emlékezés, emlékezet, emlékez tehetség, megemlékezés,
megemlítés. V. ö.

:

"Csendes Omár egyebet látszik vizsgálni, mereng
Két szemein bús emlékezet boldféuye ragyogván.

»

Vör. Eger, I. 75—C.

emlékezni : emlékezni, említeni, megemlíteni.

enf/edni : engedelmeskedni, szót fogadni. Ma is mondja a nép : enged

V. nem enged a jó szónak stb.

Epiclianuns : görög philosoplius és vígjátékíró, szül. .536 körül Kr. e.

Pythagorasnak tanítványa volt. Némelyek neki tulajdonítják a

vígjáték feltalálását. Görög és római írók gyakran idéznek mvei- i

bi. Horatius azt ixioudja, hogy Plautus felhasználta vígjátékait.

V. ö. Ep. lib. II. ep. I. V. .58. Munkái mind elvesztek. Mondják,
hogy a görög alphabetumhoz toldotta a B és X betket. V. ö. i

Plin. Hist. Nat. 7, 56.

erssé';/: argumentum. Lásd e «Szót.))-nak ((bizonyság)) szavát.

erössíteni : állítani, bizonyítani, a lat. affirmare. A ketts «s))-re nézve

1. e «Szót.))-nak «dücsösség)) szavát. V. ö. :

« Annyit soh' sem látott, azt ersítette.))

Ar. Toldi, X. lí.

esme'fni : ismerni. Az <(e))-re nézve v. ö. Nyelvr, III. 12. IX. 37.

(efijuság). 484. (meuden, velág, verág). Az «é))-re nézve v. (>

Nyelvr, IV. 186. V. 63—4. IX. 3-5. X. 21. Dugonics Az ai.

per.-ben az wismérni)) és Teleki L. A kegyencz-ben, többször, az

ösmérni alakkal él. Ilyen ád (ad), bé (be), eszik (eszik), hagy
(hagy), hová (hova), kél (kel), nékem (nekem), tészen (teszen),

vész (vesz) stb. V. ö.

:

((Keresik vala ötét a rokonságok és az eamérök között.))

Kár. bibhaford. (Luk. '2, 44.)

«A szeretetet csak úgy esmérte, mint minden állat.))

'líárm. F. H. (F. élete.)

esni : történni. V. ö,

:

((Rosszkor esett jövetelem.))

Kisf. K. Csakidások, m. 11.

((Ilyen eset még nem esett magyar ember házán.))

Ar. Pázm. lovag, 11.

eszefurduit : bolond, eszeveszett, 1. e ((Szót.)>-nak ((agyafúrt)) szavát.

EusehÍHs : gö)-. szó, a. t. m. istenfél. Magyarosan Özséb. Annak a ne-

vezetes caesareabeli püspöknek neve, a ki a IV. sz.-ban élt. Szül.

évét nem tudjuk, 337—40 körül halt meg. Fkép mint egyházi tör-
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ténetíró nevezetes. Pázmány gyakorta idézi jeles egyháztörténeti

mvét.
rurei.Kta : göi*. eredet lat. szó, ördögz. Az egyházban a négy ki-

sebb rend harmadikának viselje ; a négy kisebb rend : ostiariatits,

lectoratus, exorcistatus, acoluthatns.

^zen : ez, ugyanez, ugyanezen ; ragozva ia él vele, pl. ezent stb. L. e

Szót. D-nak <iazon» szavát.

likon: azért, ennél fogva, ezért, ez oknál fogva. V. ö.

:

«Mi okon mentek a törökök reájok?))

Bt'íis. A phil. IV. 6.

«Ez okon már az ifjúság küszöbén ismerkedjél hazánk dolgaival, állá-

sával, töi-vényeivel s történeteivel."

Köles. Par.

«Semmi okon.i)

Ar. Buda h. VOl. 58.

dlndúlása eltt ez okon mindennap
Foly vala nagy vígság.))

ü. a. u. o. X. 94.

álesedni vmire: térni, vonatni \Tnire ; szokni, vonzódni vmihez. V. ö.

«Valaha tán ö is hozzám édesedik.))

Ar. Toldi, Xn. 18.

eqett-hor : szlávnl pálinka, németül Brandwein v. Branntweiu. V. ö.

Nyelvr, XI. 362.

éijett-boit ütni: t. i. fzni, készíteni. Az «ütni)) ige számos kifejezé-

sünkben ford. el
;
péld. pártot, sátort, tábort, zajt stb. ütni ; az el-

lenségre V. az országra ütni, atyjára v. atyjálioz ütni, jól v. rosszul

üt ki a dolog. Felütni az egri nevet, km., aiTÓl szokták mondani,
a ki vmi vitézséget cselekedett. V. ö. Szirmay, Hiuig. in parab.
50. 1. (az 1807. kiad. .szer.) V. ö.

;

"Konyhát ütvén tobzódgyék.

»

Art?di,Vizk. ut. n. V. els b. Hl. r. (a. köz. f.)

«Kit iUyen, kit amoUyan tréfára ütnek.))

Fal. N. A. Hat. közb. 8. ez.

«Maholnap szívünket is elütik.

»

U. a. N. U. Hat. közb. (a köz. f.)

«Nagy lakodalmakat ütöttek.))

Vir. M. Sz. 31. (ered. kiad.)

•Nagy áldomást ütének.))

Garaij, Árp. a honalap.

«Mint olajütöben szétmállott a teste.*

Ar. Toldi, m. 8,

éiji háhun'i : fergeteg, szélvész, villám, zivatar. V. ö.

:

uDe ki víua bajt az égi háborúval,
Szélveszes, zimankós, viharos borúval?))

Ar. Toldi, I. h2.



132

«S már, mint szele égi tüzes hábon'mak,
Zúg jötte felöl hír a haragos húnuak.n

U. a. Bnda h. XH. 51.

égi madár: bibi. kif. Ma is mondják: az ég madarai, v. ö. Móz. I.
'

1, 30., 9, 2. Jób, 28, 21., 35, 11. Zsolt. 8, !). Dán. 3, 80. Ozeás 7,

12. Máté, 8, 20., 13, 4. Luk. 13, 19. stb.

éh : éhes. V. ö.

:

((Szigetvárban éh farkasok laknak.

»

Zr. Sz. V, m. 12.

•(Ily éh gyomorral ?»

Ar. Pázm. lovag, I.

«Haraguszik az éh farkas.))

Gyulai, A farkas és a szuny.

éJiel: éhen, éhhel, éhség miatt. V. ö. halkkal (t. i. halkan), nappal
reggel, öszszel, tavaszszal stb.

élén: eledel, élelem, eleség; a régi írók és a nép (még ma is) <(élet»-

nek is mondják. V. ö.:

(lAz élést tartsák meg Fáraónak minden városaiban.))

Kár. bibliaford. (Móz. I. 41, 35.)

éppület : alkotás, alkotmány.
érélni : érintgetni; átv. ért.: ütni, verni. Az ((él» gyakoritó igekép-

zre nézve v. ö. Nyelvr, V. 392—3. VIII. 103—4.
érkezni vmire : elérni vmit, alkalmasnak lenni vmire. L. e ((Szót.»-

nak ((elérkezni vmire i» kif.

értekezni : értesülést szerezni, értesülni. V. ö. Nyelvr, II. 1 17. V. ö.

:

([Járóktól nincs vége értekezésének.))

Gyöngy. M. V. m. 268.

«Ha nem érted, értekezzél.

»

Fal. U. E. Más. száz. LXXVI. max.

értelem : értés, megértés, szándék, vélemény. Helyette a nóm. die

Auffassung és das Begreifen fordításával él az ir. ny. V. ö.

:

((Álmélkodnak ... az ö értelmén.))

Kár. bibliaford. (Luk. 2, 47.)

((Az egész theologia, az Isten felöl való tudomány, nem egyéb . . . lia-

nem a Christus halála és feltámadása felöl való igaz értelem.))

G. Kat. V. T. Ajánló elöb. a válts. mnk.
két fbb r. (az elej.)

érzékenység/ : érzék, érzékiség, érzés. V. ö.

:

((Lassan-lassan az akarat is kevesebbet fog aggódni a kényes érzékeny-
ségnek kinálásival.))

Fal. N. U. Els közb. (az elej.)

((Ai-ra rohannak, a mire ket az érzékenység készti és vezérli.))

U. a. u. o.

és ugyan: és bizony v. még, st; et etiam. L. e « Szót. » -nak « ugyan

»

szavát. V. ö.

:

((Gyakorta nem tudgyuk a dolgoknak okát, chodálkozuuk rajtok, és

ugyan zi'igolódunk is.))

Káldi, Karácsonnapi els b. I. r. (az elej.)

étel : evés. V. ö.

:
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"Hol akai'od, hogy . . . megkészítsük a te ételedre a húsvéti bárányt?*
Kár. bibliaford. (Márk, 14, 12.)

eszlum mini : mondja így is : észbe venni, t. i. észrevenni, megérteni,
megfigyelni, megtudni, vigyázni vniií'e. Ma helyette a ném. «iner-

koni)-nek fordítása, a ((megjegyezni)), használatos
;
pedig kár, mert

helyes, magyaros és költi képet magában foglaló kifejezés. V. ö. ;

uMikor pedig ezt eszébe vette volna Jézus.))

Kár. bibliaford. (Máté, 26, 10.)

«Vedd eszedbe ... az Istennek nagy kegyességét a gazdagokhoz.))
Káldi, Böjt rV. V. harm. b. ül. r. (az elej.)

Falarix : hely. Phalaris , Ej-, e. 566—534, tyrannns Akragas-ban,
(lat. Agrigentiim, az ókor egyik legnagyobb és legszebb városa,

Sicilia déli partján, ma, Girgenti). Ez a kegyetlenkedései miatt
hírhedt kényx'ir egy rézbikába, melyet az athenei Perilaos (Perillaos)

készített, vettette s elevenen megsüttette, a kiket kínozni akart.

Az els a kit benne megégettetett, maga a mü alkotója, Perilaos,

volt. A kényúri nralkodást phalarismus-nak is hívják. Kossuth
I. Lipót cs. és k.-t hívja Phalaiisnak. V. ö. Irataim, II. 248.

fegyver : fegyverzet. V, ö.

:

((Felöltözteté azért Saul Dávidot az ö fegyverébe.))

Kár. bibUaford. (Sám. I. 17, 38.)

fedetlen láb : a régi írók mveiben gyakran elforduló kifejezés. V. ö.

Kir. I. 5, 4. Makab. II. 7, 4. Kor. I. 12, 21. Voltakép oly láb, a me-
lyen hiányzik a láb-fö, a láb feje ; átv. ért. mindaz a minek nin-

csen feje, fejedelme, elöljárója, kormányosa, vezére, vezetje. V. ö.

Kéz-feje, Ar. Toldi, II. í. IV. 12. ((Kéz-hátai, Nyelvr, V. 87.

félelmes: félénk; a kitl v. a mitl félni kell, félelmet szerz, vesze-

delmes.

felérni : megérteni. V. ö. :

«Isten kit a bölcs lángesze fel nem ér.))

Berzs. Foh.

«Mert fölérni könny, könny nemcsak észszel,

Hanem ököUel is, és megfogni kézzel.))

Ar. Toldi, m. 4.

fél: timendum est, félhetni.

felserdülni : felnni, felemelkedni.

fene: adj., irgalmatlan, kegyetlen, kemény, vad. V. ö. Nyelvr XV.
177. V. ö.:

«Fene oroszlányra hamar felugordék.

»

Uow. Tholdi, 191.

«A fene Visszavonás toldult csattogva utánok.))

Vör. Volt tanitv.

«Fene társaiban.))

V. a. u. o.

tEllenségeim elhaltak fene harczban elttem.

»

U. a. A két szomszédv. IV. 155.
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emi: magasan, átv. ért. kevélyen. <iNagy fennx a. t. m. nagyon v.

igen magasan. L. e «Szót.))-nak «nagy» szavát. V. ö. fenliangon,

fenszóval stb. V. ö.

:

«A virtus igen alatt, a gonosság nagy fenn vagyon.

»

Fal. U. E. Más. száz. XX. max.

fenn pökni : fenhéjázni, ggös-, kevélynek lenni. Ma is mondják: pök-

hendi. — A «superbus» lat. szót sokfélekép magyarítja, egy izbcn

((fellyebbezö))-nek is («Az alázatosságrúb) czim besz. II. r.-ben),

Káldi «fenn repüll»-nek mondja (Vízk. iit. VI. v. els b. I. r.),

Faludi pedig «fenn lebeg)) -nek (N. U. II. közb. az elej.). A ((fenn

pök)) kifejezéssel él G. Kat. is (V. T. II. 271.)

fenyíték: fegyelem, fenyegetés, fenyítés, büntetés. L. e ((Bzót.))-nak

wakadék)) szavát. V. ö.

:

(lAd ahoz némelykor fenyítékeket is.»

Gyöngy. M. V. m. 376.

((A mértékletesbek itthon szükségesnek látták a jó rencJet és fenyítéket.*

Vir. M. Sz. 33. (er. kiad.)

férni vmihez : illeni. V. ö.

:

<iA hideg szség és a forró vér nem férnek öszve.n

Fal. N. U. Els közb. (az el.)

«Az ö házánál . . . nem hallatott ... a mi a jámbor keresztyén ember
hez nem fér.)>

ü. a. u. o. Harm. közb. (a vég.)

Filo : azaz ; Pliilo v. Philon, zsidó bölcsel s író, szül. Kr. e. 20-ban
megh. Kr. ti. 54 körül.

fírmamentom : a lat. firmamentum, így is írja.— Kár. bibliaford. ((ki

terjesztetett erösség»-nek (Móz. I. 1, 6. 7. 8. Zsolt. 19, 2.) magya
rítja.

folyamni : folyamodni. V. ö.

:

((Isten a jámborokat, kik hozzá bízva folyamnak,
Hordja szüvén, s bizodalmokban nem hagyja csalódni."

Czuczor, Hvmyad imája. H
folyás: járás, forgás, múlás, cursus. fluxus. Sz. Moln. — Id folytává

a. t, m. id jártával v. miiltával. V. ö.

:

«Az id akkoron szép folyással vala.n

Ilosv. Tholdi, 165.

«... Árpád és Bor vére közt
Folyó dologban bhó csak Magyar-
ország lehet ...»

Kat. Bánk b. V. h.

((Foly vala nagy vígság.))

Ar. Buda h. X. 94.

((Foly, halad a munka.))
ü. a. T. Sz. X. 90.

«Foly széltire imrt^ár lakozás éjente."
U. a. u. o. Xn. "27.

«H és igaz volt élete folytában.))

U. a. T. E. I. 22.

fondálni: a lat. fiindare igének némi magyarosítása. írja ((fundálni)
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tiíik is. Egy ízben az «állapoclni)) szóval magyarítja. Ma: alapí-

tani, aliipuíui, alapot rakni v. vetni.

í"n<l(ii)inUo»i : a lat. fnntlainentum, ígj- is íija ; lásd az elbbi szót.

A lat. ((uiiD) nyelvünkben <(om»-ra változik, p. o. klastrom, marti-
romság, paradicsom, templom, testamentom stb. V. ö.

:

uJMás fundamentomot senki nem vethet azon kivül, a mely egyszer vet-

tetett, mely a Jézus Krisztus.*

Kár. bibUaford. (Kor. I. 3, 11.)

í'iiitdini: mérni, megmérni. Ma is mondják, de átv. ért., megfontolni.

loniódni : forogni, forgolódni, járni, lenni. V. ö.

:

"Tholdi Miklós ott köztök forgódik vala.»

llosv. Tholdi, 39.

f'orf/tl-ra : járó óra, de érthet rajta oly órát is, melynek mutatói a
kerek óralapon forognak. E szó nincs meg Sz. Moln. Szót.-ban,

megvan azonban a folyó-óra, a melyben föveny v. víz folyt, clejj-

sydra, arenai'ium. Az ó-korban homok-, nap- és víziórákkal éltek.

Kerekeken járó órát, állítólag, a XII. században, toronyórát IJedig a
XIV. sz.-ban készítettek elször. A zsebbevaló-órák feltalálója, állí-

tólag, Hele Péter, ki 1500 körül élt Nürnbergben. Miután Galilei

az ingaesés törvényeit megállapította, lehetett ingaórát is készíteni;

ilyent Huvghens készített elször, 1657-ben. V. ö. Czógler, A fizika

tört. I. 290—338.
f'oro'ini ntiiboi : foglalkozni vmivel, lenni vmiben, a lat. versari. Szá-
mos kifejezésünkben fordul el ma is, pl. a fenforgó ügy v. do-

log ; szóban, veszedelemben forog stb. V. ö. Nyelvr, V. 464. V. ö.

:

"Istennek tisztelete forog elöl, a szüléknek tisztelete hátramarad.!)
Káldi, Yizk. ut. I. v. els b. III. r.

((Félénk, st gyáva az, ki önszemélyét félti, midn hazájának sorsa fo-

rog kérdésben.

»

Deák, (1861. máj. 13. besz.)

forralni niiit : a lat. machinari, moliri ; a ném. im Schilde tragen.
Az irod. nyelv ma nem él vele. V. ö.

:

((Epét és keserséget forral.*

Fal. B. E. í± ez.

f: adj., külön írja, a többi régi író is; elkel, els, finom, jeles,

jó, nagy. V. ö.

:

((Budában halála lön egy fö embernek."
llosv. Tholdi, 170.

((A f bölcscség megépítette az ö házát.

»

Kár. bibliaford. (Példab. 0, 1.)

«Vala pedig akkor nékik egy fö foglyok."

ü. rt. u. o. (Máté, á7, 1(3.)

((Fö szerz okát a természetnek.!)

Bádai P. Az i. Ist. im.

((Politikám f tengelye most pedig a kormány támogatása.))

Széch. Pol. progr. tör. 158.

í(Fö emberei.))

Vir. M. Sz. 10. (er. kiad.)
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«Nem f embere-o a magyaroknak harczi vezére?*
Czuczor, Botond, IH. 16.

«Fö embereket, püspököt és Kontót.

»

Ar. T. Sz. Xn. 40.

fnkejipen : kivált, kiváltképpen. L. e « Szót. »-nak elbbi s walázatoskéj)

pen)) szavát. Ma csak a « fleg »-gel él az irofl. ny.

föld fjipinra : t. i. belseje. Ma is mondják. V. ö.

:

uMiképpcn Jónás három éjjel és három nappal volt a czethalnak gyom-
rában: azonképpen az embernek Fija három éjjel és hái'om nappal
lészen a földnek gyomrában.

»

Kár. bibliaford. (Máté, 12, 40.)

föld háta: t. i. színe, ma is mondják; hibás alk. szóval: felülete.

földindulás: helyette ma a «földrengés» szóval élnek. V. ö.

:

((Nagy földindulás lön.

»

Kár. bibhaford. (Máté, 28. 2.)

((Nincs földindulás, nincs vész, mely ledöntse.*

Mad. Az emb. tr. IV. sz.

((Egszakadás, földindulás.))

Gyulai, A tyvik és a farkasverem.

fris : gazdag, jó, szép, új. V. ö.

:

«Böven és frissen lakoznak vala.))

Vir. M. Sz. 25. (er. kiad.)

« Friss húst lakomára vágnak.*
Ar. T. Sz. EX. ()6.

fidák : fvilánk ; mindkét alak elfordul irataiban, úgyszintén tíz.

Moln. Szót.-ban is. Az ((n» kopására nézve v. ö. Nyelvr, II. 23.

118. III. 13. IV. 20. V. 18. 535. VII. .372. IX. 164. Az «ánk»

képzre nézve v. ö. Nyelvr IX. 262.

qalaqíjnya : cratsegus, Linn. Vadon term tövises bokorfa, piros v.

fekete gyümölcse van, V. ö. Nyelvr, V. 423. XI. 165. V. ö.

:

((Sr galagonya-bokor volt nem messze.))

Tompa, Pipás kántor.

i/aiádws : írja ((grádics* -nak is. Fok, lépcs. Alkalmasint a lat. gra-

dus-ból, noha vannak a kik szláv eredetnek vélik. V. ö. Nyelvr,
XI. 166. V. ö. karajczár (Kreuzer), kolostor (claustrum) stb. A ma-
gánhangzók közbeszurására nézve v. ö. Nyelvr, IV. 62. VII. 78.

VIII. 443. IX. 163. 360. V. ö.

:

((Grádicsos ránczoki'a a homlokát vette. )>

Gyöngy. M. V. I. 148.

qarázdds : garázda, izgágálkodó, pörleked, verseng, veszeked. V. ö.

Nyelvr, XI. 166. V. ö.

:

((Neheztelni kezdettek a garázdás molnái-ra.it

Fal. T. E. Hat. é. (az elej.)

gondolat: gondohls, gondolkodás, meggondolás, megfontolás, elmél-

kedéfi.
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i/mvsiis : csomós, görcs a. t. lu. csomó. V. ö. Kákán görcsöt (v. cso-

mót) koresni. Km. — V. ö. Nyelvr, VII. S3. V. ö.

:

uKinél szablya, s kiuél pedig nagy görtsös fiistély vagyon.

»

G. Kat. V. T. n. 154-.

Gy

qifalmr : gyakori, gyakorta v. gyakran való. V. ö. Kriza, Vaclr. 501.

V. ö. ;

"Gyakor figyulenu'e füle ereszkedik.*

Gyöngij. M. V. m. 266.

• Gyakor izbcn vetnek.

»

Ar. T. Sz. Xn. 44.

ijijeniiélMes : kényessé tevés, kényeztetés, mollities. Sz. Moln. A ném.
(lie Verzíirteliing. V. ö.

:

«A nielly íiakat gyengóltetnek . . . azok az ö attyokat megbzomurittyák.n
Káldi, Vízk. ut. I. vas. harm. b. I. r. (a közép.)

f/ijnjteni : gyjteni. Az aÖM-re nézve v. ö. Nyelvr, II. 288. III. 184.

IX. 54(». X. 312.

ffHÖkerehül kife.szef/et)d miit : teljesen kifejteni, megmagj'arázni, meg-
vizsgálni. A lat. ex asse, funclitus ; a fr. á fond ; a ném. gründlicli,

illlönyörmey : élvezet, kéj. V. ö.

:

•Halhatatlan lelkeket az ördög hatalma alá vetvén egy szempillantásnyi
gvöuvörségért.

»

Fal. N. U. Els. közb. (az elej.)

H
ha azc'rt : lat. szórend, t. i. azért ha.

háhoif/ó : garázda, izgágáikodó, pörleked, verseng, veszeked, ziva-

taros. V. ö.

:

«Ma háborgó id lészen.

»

Kár. bibliaford. (Máté, 16, 3.)

« Szünetlenül vagy török, vag>- fi-anczia ült nyakunkon, vagy magunk
közt háborogtunk.

»

Széch. Pol. progi-. tör. 32.

/(« Id : a ki, ha valaki ; si quis. V. ö.

:

«Ha ki szavamat még csak haUani, ii'ataimat még csak olvasni sem
akarja, ám lássa.

»

Széch. Pol. progr. tör. 62.

«Ha ki sokat várna, ép úgy megcsalatkoznék várakozásában, mint a
nemes gróf a Hírlapra nézve megcsalatkozott.

»

Köss. Felelet, Elszó.

"Odakünn az öreg, ha ki útját állja,

Kilencz szobán keresztül döti, taszigálja.*

Ár. Pázm. lovag, ü.

hallgatni vki- i. miihez : engedelmeskedni vki- v. vnoinek, függni vki-

V. vniitl, tartozni vki- v. vmüiez. V. ö.

:







140

((Holott nyugodalmat találnak."

Tompa, A félk. keld.

honiUtás: szöllömívesi munka, úgymontl az Akad. N. Szótára, mely-
nél fogva a szlt term vesszk elültetésével szaporítják.

Imi: hol, ubi. V. ö. Nyelvr, X. 491—2.
hordoztatni : indíttatni, ösztönöztetve, vezettetve, vitetni, viseltetni,

vonatni, vonzatni. A lat. gero ford. L. e ((Szót.»-nak « viselni"

szavát.

I i

idevflen: idig. V. ö. Nyelvr, I. 368—9. VII, 540—7. V. ö. aliglan

(Fal. T. É. Els é. a köz. fel.), egészlen (G. Kat. V. T. H. 699.

Dug. Az ar. per. 12. er. kiad.), ekediglen (t. i. eddigien, eddig.

Nyelvr, VI. 359.), ekkoriglan (Dug. [Az ar. per. 10. er. kiad.),

megintlen (Kriza, Vadr. 508.), míglen (Kár. bibliaford. Móz. V.

7, 20.)

idején : korán.

iflantmi: ifjantan, ifjan, ifjú korban.

i(jaz : igazságos, becsületes, jó, szinte, valódi, valóságos.

itfazán : igazságosan, igaz módon, helyesen, jól, szintén, valósággal.

iífi/ : ügy, baj, pör. Ma is: ügyes-bajos, ügygyei -bajjal stb. Az «i»-re

nézve v. ö. hív, h ; kinn, künn ; szív, szü ; id, üd ; innep, ün-
nep stb. Az « igyekezni » elfordul így is : « ügyekezni » , v. ö. G. Kat.

V. T. II. 705.

ii/yenes : egyenes, igaz, szinte. V. ö. Ki-iza, Vadr. 503. Nyelvr, II.

373. V. 576. IX. 483—4. 502.

viyenessen: egyenessen, így is írja. V. ö. Kriza, Vadr. 503. Az «i»-re

nézve 1. az elbbi szót, a ketts ((S»-re nézve 1. e «Szót.»-nak «dü-

cssség)) szavát.

ilion : Ímhol, ime. L. e «Szót.))-nak ((houi) szavát.

imnidr : már. V. ö. Kriza, Vadr. 503. V. ö.

:

«Foly széltire immár lakozá8.»

Ar. T. Sz. Xn. •il.

((Veteményezésüek nincs immár ideje.

»

Ar. T. E. I. 11.

luiúlat : alfectio, affectus, motus, passió, pcrturbatio animi. Ma is

mondják: jó v. rósz indulat, felindulni, indulatos stb. V. ö.

:

((Nagy indulat lön a tengeren.

»

Káldi, biViliaford. (Máté, 8, -2i.)

((Ah, ha láthatnád józan indulatainak nemes tüzét.

»

Bess. A phil. I. 2.

((Nevettem az indulatot.))

Kárm. F. H. XIH.

((Nem találok ezen indulatnak elég helyet szivemben ; szoros az egy ily

hatalmas indulat elfogadására!))

U. a. u. o. XLH.
((Tudván milyen indulatja

neki a vadászat.))

Kisf. S. Bomló, n.
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tÖynom kell öt az indulattól.

Kisf. K. Csal. n. 4.

tNem felel Báthori, indulattal kél fel.»

Gyulai, Pókainé.

inyyen: igen, igenis, nagyon, pedig, V. ö. M. Nyelvészet, III. 121—2.

Nyelvr, VIII. 552.

inyyen sem : nem is, éppen nem. L. az elbbi szót. V. ö.

:

•Hogy gyáván futott meg, ingyen se gondold ám!*
Szász K. Salamon, I. r. m. 8.

t'/Tii : festeni, rajzolni. V. ü. Nyelvr, III. 2.

• Képíró falra szebbet nem írhatna.*

Zr. Sz. V. n. 32.

«A képíró, ha kedve tartja, fest.»

Pet. Egressy G.-hoz.

•Leírta eltte, mint egy írott képet.

n

Ar. T. Sz. m. 36.

Isaacius Comnenu^ : Komnen Izsák bizanczi v. keletrómai császár,

1057—9. uraik.

ismerni: ismerni. L. e «Szót.»-nak «esméiTii» szavát.

ismeret: ismerés, megismerés. L. e «Szót.»-nak wesmémi)) szavát.

Viteni szolyálat : Istennek tisztelete, az Isten iránt való tisztelet.

isteni tisztelet: n. a.

itíletet tenni: ítélni, ítéletet mondani. A második «í»-re néz\'e v. ö.

Kriza, Vadr. 503. Nyelvr, IV. 18. 182. VII. 123. 272. VIII. 83.

^
90—1. 185—0. 360. 512. IX. 162. 264. 206. 359. .540. X. 264—7.

itílni : gondolni, hinni, vélni.

itteyyen : itt, itten. V. ö. Kiiza, Vadr. 503. Ilyen az <(ottogyon», v.

_
ö. Ki-iza, Vadr. 511. Nyelvr, V. 508.

izgatni : ösztönözni. V. ö.

:

•Els szerencsénk . . . jóra izgat.

»

Fal. Sz. E. 84—5. 1. (ered. kiad.)

javallani : javalni, helyeselni. V. ö.

:

•A javallás nekem is kedves, és a kinek nem az, vessen követ rám.i>

Kaz. Guzmicsnak (1824. márcz. 25.)

•Maga a királyné javallta, dicsérte."

Ar. T. Sz. MH. .S2.

jdenyetni : a «jelenteni» gyakorítója, jelentgetni.

jelense'y : argumentum, 1. e ((Szót.»-nak ((bizonyság* és ((ersségo sza-
vát. V. ö.

:

•Reményli vala, hogy valami jelenséget látna.

»

Kár. bibliaford. (Luk. 23, 8.)

« Uram ! hadd érezzem
Szeretetednek bségét,
Hogy bizonyos jelenségét
Kincsül megszerezzem.*

Itáthti P. Más azonról, melly a Beni. d. én. alk.
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i(Van egy másik rémít jelenség.*

Ar. Toldi, IX. :i

jóakarat : kedv, készség, szabad akarat, szabad elhatározás. ((Jóaka-

ratból)) a r. ny.-ben a. t. m. jószántából, készakarva, önként, szán-

déko.san, szántszándékkal. Az ol. adi buona voglia», a ném. «gnt
willig».

jú idején: idején, jókor, korán, idejekorán, eleve, elre. Ilyen a r.

nyelvben a wjó reggel*; ma is mondják: jó késn stb. V. ö.

:

((Felkelvén azért Dávid jó reggel."

Kár. bibUáford. (Sám. I. 17, 20.)

(iJó reggel kimegyen míveseket fogadui.))

U. a. u. o. (Máté, 20, 1.)

jóllakás: egy ((l))-lel is írja, lakmározás, vendégség. Ma is mondják:
jólakás stb.

Jósef: Josepliiis Flavius, zsidó történetíró, szül. 37-ben Kr. n. Jern-

zsalembeu, megb. 95-ben. Görögül írt. A ((görög Livius* névvel
tisztelték meg. Fö mvei : Antiquitates jiidaicse s De bello judaico.

Josephus : n. a. érti rajta.

jószáf/ : a lat. virtus, a r. írók mondják így is: erkölcsi v. istenes jó-

ság, jóság, jóságos cselekedet, jószágos cselekedet, lelki jóság stb.

jt'hii : jönni, a mai irod. ny. csak így mondja.
Julianus : 1. e « Szót. » -nak « hitti szak. Jul.» szav.

K
halán: hangátvetés (metathesis), kanál. V. ö. Nyelvr, I. 467. II. 21.

III. 321. VII. 339—57.
kalauz: írja ((kalávúz»-nak is, tör. szó, útmutató, vezér, vezet. V. ö.

Nyelvr, XXI. 371—2. A (diodegns)), a mely némikép latinosított

görög szó, n. azt teszi.

kapfsolni (matfához): lelki ért. A ném. gewinneu. V. ö.

:

((Bizonyos helyhez kell . . . kapcsoltatnunk, hogy azt j(')tékouy világítás-

sal állandóul boldogíthassuk.))

Köles. Par.

((Mert ugy-e, Dragutint azolta, —
Lányát neki adván, magához csatolta ! )>

Szász K. Tr. Csák, H. 2.5.

ka/jthisni rmin : vágyni vmire, mohón v. uagj'ou kívánni vmit.

(iFut(') örömét kapdossa . . . bolondul.))

Vör. Zal. fut. m. 333.

((Ezt arany ingerli, kapdos amaz újon.))

Ar. Buda hal. XI. 47.

kajnii rkiii niiit : ert venni vkiu, fölülmúlni, meggyzni vkit. V. ö.

:

((Siess hozzám ó Szent Jakab,
Mert látod, hogy bn rajtam kap.i»

Thewrewk-Cod.
(Nyelvemléktár, II. k. .309. 1.)

(•Szokása az alatson elmének, hogy a nagyokba kapjon.

»

F<il. U. E. Harm. sz. V. max.
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kapni anihen vmü : u. a.

kajmi n/iin: mohón kívánni vmit, nagj'on vágyni vniire. V. ö.

:

• MícsoJhö a világ, és micsoda gorombaság azou kapni I de mégis kapnak.

»

Mik. CLVn. lev.

•Megkóstoltattyák véle az ujdonuj életet, kap rajta.

»

Fal. N. U. Els közb. (az elej.)

((Kaptak a beszéden a szilaj legények.

»

Ar. Toldi, m. 4.

kárralld-s: károRodá.s, inegkárosodás. L. e «Szót.»-nak « vallani)) szavát.

kelni V. kölni: eredni, indulni, támadni. V. ö. Nyelvr, ül. 198— 9.

V. ö. :

(iSzelid, együgyii, senkivel öszve nem kap, sem fegyverre nem kél.»

G. Kat. V. T. n. 154.

•Attól elpártolni kél.)>

Vör. Szép Ilonka, n.

«A nyárfa-lomb is gúnyos tapsra kél.»

Tompa, Divatos költ.

((Ily szép szavak után maga mindjárt kelé."

Ar. T. Sz. n. 11.

((Megkél az egész hon.*
U. a. u. 0. m. 60.

((Útra kel.i)

ü. a. XI. o. IV. 1.

kdl : e személytelen ige vonzotta igenév (infinitivus) niajd személy-

raggal, majd meg személyrag nélkül fordnl el irataiban ; ez

utóbbi alak nem egyéb latinosságnál. Pl. a Vnlg. e szavait: «Si quis

ad Denm accedeie vult, ante omnia debet eredére stb.)) (Hebr. 11,

6.) így fordítja : «Valaki az Istenhez akar jánilni mindeneknek
eltte el kell hinni stb.)) azaz: hinnie. — Káldi a Vnlg. e szavait:

«Si quis ex vobis erraverit a veritate, et convertit qiiis eum : scire

debet stb.)) (Jac. -5, 19. 20.) így fordítja: wHa valaki eltévelyedik

közzületek az igassági'ól, és megtéríti valaki ötét: tudni kell stb.))

azaz : tudnia.

kendzni : az arczot festeni ; titkolni, szépíteni ^^xlit. V. ö.

:

((Nem is keudözé azt festék színe-máza.

»

Ar. T. E. V. 1.

kétiy : írja így is : kiny, t. i. akarat, gyönyörség, kedv, önkény. Ma
is mondják : kénye-kedve stb. V. ö. Nyelvr, XIV. 532. V. ö.

:

((Törvényt török kény szabott.*

Kisf. S. Dobozi M. és hitv.

•Tündér szerencsénk kénye hány, vet.))

Berzs. A magyarokh.

«S a szent emberiség sorsa kezedbe keríUt,

Ámde te azt tündér kényednek alája vetetted. i»

Í7. a. Napol.

•Törvény, nem hatalom kénye uralkodik
Bajtad, s régi dics nemzeti díszed áll.»

U. n. Magyarország.
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(iHahogy nemzetünk sorsát a vak véletlennek, vagy idegen kénynek át-

engedni nem akarjuk, n

Szécii. Pol. progr. tör. 98.

IIVak kénye szerint csal, játszik az álom eszünkkel.

«

Vör. Zal. fut. n. .5.

IINem kérem, oh sors ! kincseidet, nem az

Uralkodó kényt és ijedelmeit.

»

U. a. Berzs. eml.

IIBüszke reményekkel
Kéuyedi-e játszottál!))

U. a. Fogytán van a napod . . .

iiNem sújt a hatalom hajdani kénye.»
Czuczoj-, Korunk ócsárlóilioz.

alkalmas, helyes, ill, szép; ellenkezje a «képtelen». V. ö.

"Nyelvr, I. 404. II. 462—3. VI. 49—53.
képtelen: 1. az elbbi szót.

kereszt : bibi. kif., v. ö. Máté, 10, 38. stb., baj, csapás, szenvedés.

keresztyén : e szó nem a kereszt, vagy keresztelés szótól, hanem
Krisztus nevétl származik; a sz. -írásból tudjuk, hogy Antiochiában
hívták elször ígj' Krisztus híveit (Ap. cs. 11, 20.) Á görög Xpiaiia-

vó; szóból származik a lat. christianus, ebbl a szláv kresztyáu és

ebbl a magyar keresztyén, mint a hostiaból ostya, Sebastiauus-ból

Sebestyén stb. A régi írók valameuyieu, Pázmány, Káldi s Faludi
is, ekként írják, st a maiak közül is némelyek ; és pedig, a szó-

fejtés törvényei szerint, helyesen. A mai irod. ny.-ben azonban a F
«keresztény» vált általánossá. «Neküuk — mondják az Akad. N.

Szót. szerkeszti — úgy tetszik, hogy keresztény kellemesebben
hangzik a keresztyénnél.)) — «Valóban — iigymoud Salamon F. —
ez sohasem is lehet theologiai kérdés, minvé némelyek akarják

tenni, hanem egyenesen az orthographia kérdése.)) (Kisebb tört.

dolg. 30. lap. a 2. kiad. szer.) — V. ö. Nyelvr, X. 560. Simonyi,
A m, ny. II. 70.

keresztyéni: adj., keresztény; a régi ny.-ben pl. magyari-t mondtak
stb. Az «i))-vel alkotott adj. -okról v. ö. Nyelvr, II. 114—5. VTIl.

346—57. V. ö.

:

hA keresztyéni név alatt ne éljünk pogány módra.

»

(í. Kat. V. T. I. 1^226.

<iEz a pogányi szokás."

U. a. u. o. n. 70().

iiAz az igazi nevelés, úgy ítélem, ha a szülék nemesen keresztyéni mó
don viselik magokat.))

Bess. A phil. IV. 6.

kész: pl. balgatagság, t. i. igazi, teljes, valódi. V. ö.

:

•Kész nevetség.))

Fal. N. E. Negyed, közb. (az elej.)

kételenítés : kénytelenítés, kényszerítés, erltetés. A régi írók általában

úgy írják, l>ethlen G., Káldi, Zrínjá, Mikes, Faludi is, noha Pázni,

irataiban elfordul a «kéntelen» is. Az un* kopására nézve 1. ^

«Szüt.))-nak (ifulák» szavát. V. ö.

:



M
•A kétplpn Tfll6 okossAgrak pedig semmi érdeme nincsen.

»

3/íA. LVn. lev.

ketelemt'i/ : kénytelenség, kényszerség. L. az elbbi szót.

kétessé tenni rniit: kétségbe vonni v. nem hinni vmit, kételkedni

vmiben.
ki: mi, mely, valaki. A r. uy., a nép ma is, a «ki» névmással él,

akár személyrl, akár dologról legj-en szó ; de a <rmi» s «mely» so-

hasem jelöl személyt.

kifejezni 'ntiit rmihöl : következtetni vmit vmiböl.

kikerekedni : eredni, következni, származni. Ma is : szél kerekedik stb.

V. ü.:

«I3elöle oly király kerekedett.*

Czuczor, Máty. kir.

«A magyarság lóra kerekedett.*

Pet. Ján. vit. XII. G,

tHogv kerekedtek fel öreg Ázsiából.*

Ar. Buda h. V. 52.

kirekeszteni : a « kizárni)) kiszorította ir. ny.-bl. V, ö.

:

«A JanuB templomának kapuit bái'omszor zárta bé, mintha a békessé-

get abba rekesztette volna.))

Káldi, Karácsonnapí els b. I. r. (a közép.)

•Ádámot kirekesztette belle.*
TJ. a. Septuag. v. más. b. (a bev.)

kitetszeni : feltnni, kilátszani, szembeötleni, szembetnni ; e szabiink-

kal is alig él mai irod. nyelve, hanem csak a ((kilátszani)) -val s

« kitnni)) -vei. V. ö. Nyelvr^ XVIII. 122—4. V. ö.

:

iMikor pedig felnevekedett volna a f . . . megtetszék a konkoly is.»

Kdldi, bil>haford. (Máté, 13, áC)

• Kinek a közönségesen, a mindennapin felülemelkedni erö nem jutott

az kitetsz helyre ne álljon.*

Köles. Par.

tírámát/ r. kícdmái/ : írja így is : kévánság, v. ö.' Nyelvr, II. 87. 240.

IV. Í8. 182. V. 81—2. 85.' 330. Yl. 323. Vn."l23. 272. stb., vágyó-

dás-nak is mondja, desideriiim ; a mai «vágy».

kire'i/ezni az rildi/lxíl: ma csak ((kivégezni)).

koitálni : költeni, színlelni ; koholt a. t. m. ál, csalfa, hazug, költött,

színlelt, tettetett, utánzott. E szavaink helyett i. ny.-nk csaknem
mindig a ném. ((falscha szó fordításával él. V. ö.

:

((Verset kobolgatok.*
Gyöngy. M. V. Elölj. b. 8.

•Plánumot kohol.*

Kisf. K. Csal. n. 4.

"Haditervet kohol.*
Ar. A bajusz.

•Kalandos tervet kohol.*
V. a. T. Sz. Vin. 21.

koro<t : egj'ike ama szavainknak, a melyekkel az öregséget fejezzük ki.

h'Ie.sa: jéges. V. ö. Kár, bibliaford. (ISIóz. II. 9, 18—34. stb.), hol az

a szó sokszor fordul el. Káldi, Septuagesima vas. más. b. (a bev.)

F&smán; Kalauzának I. ós II. kOnyre. ^^
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köniye'hezh etetien : a mit nem lehet határral v. korláttal körülvenni,

határtalan, végtelen.

kiii-nye'hezni : körülvenni, határolni, határral körülvenni.

kmseij : község, közönség, nép. V. ö.

:

«A község fel ne zendüljön.))

Kár. bibUaford. (Márk, 14, ±)
(i.Jobl) volna egy embernek megbalui a községért.))

U. a. u. o. (Ján. IS, 14.)

követni: kéi'ui. Ma is mondják: megkövetni stb. V. ö.

:

"Nagy jó uram, ti-éfán kivül megkövetem.))
Ar. T. E. I. 17.

küz : adj., külön í)ja, úgy mint a régi írók általában; közös, közönsé-

ges, általános, nyilvános. V. ö. :

(iMi vonjuk-e Ije markainkat a nemzetiség köz oltára eltt?))

Köles. M. játéksz.

"Csak bámulást nyerhetett a kési) maradéktól, nem köz tiszteletet.))

Deák, A lengy. ügj'ébeu.

k()zel(i<ini : közeledni, közelíteni. V. ö. Kár. bibliaford. IMáté, 2f), 4.^).

Mark, 14, 42. Luk. 19, ?,!., 25, 47. — V. ö.

:

"Halálához közelgetvén.))

Káldi, Vizk. ut. I. V. liarm. b. I. r. (az elej.)

"Közelgete Káldor.))

Vür. A két szomszédv. Hl. sJá5.

«Lé]3delve közelget.))

Czuczor, Botond, I. 1.^9.

"Ki arra közelget.))

Ar. T. Sz. IX. 5.

köze'paránt : középen, a közepén át, keresztül, a közepe felé. — Hegy
aránt, t. i. hegy felé, v. ö. Nyelvr, IX. :"í04.

küzön--!t'</e.'<fV : általában, általánosan, nyilvánosan, rendesen, szokás

szerint.

knz(inse'(/es (jijölekezet : igy magyarítja a ((concilinni tPcnnienicnm)>-ot,

t. i. egyetemes zsinat. A «gyölekezet)> «ö)) hangjái'a nézve v. ö.

Nyelvr, II. 28S. III. 184. VII. 272. IX. 540. X. :h2.

ktUdúsüáíi : többfélekép írják a régi írók. V. ö. Nyelvr, III. 18;i VI.
•57. Vili. 1>5. V. ö.:

"Lázár kúldnlásra jutott.))

Káldi, Vízk. ut. I. V. liarm. b. II. r. (a vég.)

kiírta : rövid ; nem a lat. curtns, sem a ném. knrz szóból, hanem
az ol. corta szóból, a mely a corto tnlajdouságnév nneme. V. ö.

Nyelvr, XIII. 546. XIV. :!2(). V. ö.

:

"Kurta volt a bosszú éjjel.*

Szász K. A jó öreg.

kútf: a forrás és kútforrás kiszorította irod. ny.-böl. V. ö. :

«Nem kutatom e bánásmód kútfejét.

»

Ao.sn. Fel. Szócli.-nek, 78.

•Isten van felettünk, a .szeretet, a bülc.se.ség, az áldás kútfeje.

n

Székács, Árvízi besz.
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•Megszntünk áldozni buzgó kútfejeknél.

»

Ar. Sz. László füve, ÉT. 14.

•iili : egyéb, jobb, más. V. ü. :

Ivülómb a uapuak dicssége, és külömb a holdnak dicssége, és kü-
lomb a csillagoknak dicssége.*

Kár. bibüaford. (Kor. I. 15, 41.)

• Gyakorta tellyességgel külömbre igyekezünk.*
Káldi, Karácsonnapi els b. I. r. (az elej.)

«A szljével pedig... külömben bánt.»

ü. a. Septuag. vas. más b. (a bev.)

nlien : jobbau, iiiáskéut, másképpen, más módon. L. az elbbi szót.

ii})-biilö)iib : más, más-má.'^. különböz ; diversiis. V. ö.

:

A chelédesembernek külömb-külömb idkben való kimenetelén.*

Káldi, Septuag. v. máa. b. I. r. (az elej.)

•Külömb-külömb er vagyon mindenekben."
Gyöiujy. M. V. I. 157.

•Külömb-külömb czimert s jelt adtak mindennek.*
U. a. u. o. m. 2.31.

iih-küloinhfele : ma : különféle, 1. az elbbi szót.

iihüzt's : a lat. varietas, a mit ma változatosság-nak mondiink.
i/ihüzni : ik-teleniü él vele. — Sz. Moln. és az Akad. N. Szót.

. ; cv. ik-es ige. — Kár. is ik-telenül él vele, v. ö. bibliaford. Kor.

1. 15, 41.

,luh(Jiní : lakni, liabitare. V. ö.

:

• Igazság lakozik vala abban, i

Kár. bibliaford. (Izsai. 1, -21.)

« Ezrenként lakoztak
Apáink közt, míg barbárok valának.i>

Mad. Az emb. ti-. Xn.

látogatni : bibi. kif.. v. ö. Jób, 7, 18. Izsai. 10, 3. Jerem. ü, 15. Luk.
1, 68. 78. stb. V. ö.

:

•Jaj annak a népnek, vétkezett az sokat,

Kit a boszuálló Isten meglátogat.*
Ar. Sz. László füve, I. 7.

lator-keit : árok, sáncz ; valliim. Sz. Moln.
láttatik: a lat. videtnr, t. i. látszik. El a «tetszeni» igével is. L. e

«Szót.»-uak ((kitetszeni)) s «tetszeni)) szavát. V. ö.

:

«Ezt láttatik nekünk kiáltani: Ne légj- bitetlen, hanem hiv!))
Tovipa, ((Tudás, hit» ez. besz.

lector : az egyházban a négy kisebb rend másodikának viselje, 1. e

«Szót.»-nak ((exorcista)) szav.

Ie(/f('ibh- e's felsbb : legfbb és legfelsbb. V. ö.

:

•Legegyügyübb, ártatlanabb, Melinda!))

Kat. Bánk b. I. 9.

«Ö a legnagyobb s szebb.

»

Ar. Csal. kör.

10*
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lehelni ii lehelleni : ik-esen él vele.

le'p : sejtszövetes sonkoly a mellkasokban, a melybe a méhek a mézet
takarják. Az Akad. N. Szót.

le'pni : ik-esen él vele, v. ö. Nyelvr, III. 350. Simonyi, A m. uy. II.

245. A Királyhágón túl ma is ik-esen mondják. V. ö.

;

(lUra hagyásából az házba belépek.

»

Zr. Sz. V. in. 30.

leve;/i'l-éi) : leveg. V. ö.

:

((A rút és büdös vizet a leveg-ég megorvosoUya és tisztíttya.»

Káldi, Böjt V. V. harm. b. 11. r. (azelej.)

<(Vid megyén elöttök, mint gálya tengeren,
Melynek sok vitorlája lebeg az égben.

»

Zr. Sz. V. XI. 57.

«A mi lelkünk óhajtya vigasztalását, a mint testünk megkivánnya a
leveg-eget. «

Fal. Sz. E. 1. (az er. kiad.)

Leumf/ihlKs : Leovigildus, Leovigild, a keleti gótok királya, 5(i9—586.

liber báró : a ném. Freiherr.

ltt: lett, az ((eonek «ö»-re vált. nézve v. ö. Nj'elvör, III. 11. 274.

VIII. 511, IX. 357. 481—2. .541. X. 21. 312. 520.

lvüldiizi's : lövellés.

1/i/ciis : hely. Lykos, Phrygia (Kis-Azsiában) három legnagyobb folyó-

jának egyike ; a másik kett : Hermos és Mseander.
li/iiU : lant, így is mondja. 01. linto, fr. Inth, ném. Lanté. V. ö.

Nyelvr, VI. 459. XIV. 50. Körösi S., A magyar ny. ol. elemek.

(A fiumei fögymn. 1891/2 ért.-ben.)

M
Macrohius: alkalmasint görög eredet, római iró, 400 körül Kr. ii.,

úgy tetszik, hogy kereszténynyé lett. Egyebek közt Cicero dSoiu

ninm Scipionis» czim mvéhez, melj- a «De re pnblica)) ez. nni-

vének VI. könyve, írt magyarázatokat, — ekként maradt ránk
Cic. említett mve, — azután írt egy Convivia Saturnalia cziniíi

hét könyvbl álló munkát.
niacula : lat. szó; folt, hiba, mocsok, szenny, szepl. — Széltiben élmli

vele a régi írók. V. ö. Kár. bibhaford. Móz. IV. 28, 3. 9. 11. 19. ;;l

29, 2. 8. 13. 17. 20. 23. 2G. 29. 32. 36.

niíu/ri : ámbár, de, noha, pedig.

incKjáJioz kapcsülni : 1. e «Szót.))-nak ((kapcsolni)) szav,

mayán: maga, magában, magánosan, magában véve, egyedül, küldu
csak. Más régi írók is élnek vele. V. ö.

:

((Menjetek! Maradjon Csák magán !»

Szász K. T. Csák, I. 54.

inuijáhan : u. a. és : természeténél fogva, in se et per se. V. ö.

:

•Árva gólya áll magában.

»

Ar. A rab g.

«Három árva siv magában.

»

G^yidai, Éji látog.
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iiis: e szó, mely a keletieknél — egyebek közt — bölcset, tudóst
jövemlimmdüt ttszen, a pi-izsa nyelvbl került a görögbe, on-

nan a latinba h onnan a niienkbe. V. ö. Máté, IsJ, 1.

<iiiii : mai, úgy írják más régi írók is. V. ö. Kriza, Vadr. 5US.

/ /sHf/; második. Másodnap a. t. m. másnap. V. ö. :

"tízcrzc az Isten egy férget másodnapon reggel.*

Kár. bibliaford. (Jón. 4, 7.)

"Másodnap . . . mely a hnsvétra készül nap után vala.»

U. a. u. o. (Máté, 27, 6i.)

.inisiaí: máshová. V. . Nyelvr. II. 23. III. 13—4. IV. 20. V. IS.

:.;:."). VII. 372. IX. 48'.)—!)0. X. 1-4.5. Simonyi, A m. ny. II. .51.

Mfiliolaiiiiiii : régi lat. neve Milano ol. városnak, ír. Milau, nénj.

Mailand, magyarul is, úgy mint olaszul, Milano. V. ö. : «Ora múlva
nem lát engem Milano !» Szigligeti, Szök. kat. II. 16.

iih<ituft/ani: megöregedni, megvénülni. Faludi így mondja: megaggiüni,
\. ö. N. ü. Het. közb. (az elej.)

^iiszJindni : büszhödtté, bzössé, rothadttá lenni v. válni.

i'/tcni : ledönteni, lelni, leütni, tönkretenni, trbe csalni. V. ö.

Nyelvr, XV. 4fj2—3. 508—9. V. ö.

:

((Kiket a gyarlóság hol egyben, hol másban megejtett.))

Fal. N. U. Tudósító és magam. ír. a m.
iirf. (a köz.)

)iif'lilnzni : felülhaladni, felülmúlni, meghaladni ; e synouym szavak
niiudegyikóvel élnek a régi írók. Neiu volt tehát semmi szükség a

ném. «überflügeln» fordítására.

megemészteni : elemészteni, elemésztetni, elveszteni, elpusztítani, el-

tenni láb alól, megölni. A nép ma is él vele. Az irod. ny. a lat.

(fdelere)) nyomán az « eltörölni)) -vei él. V. ö.

:

((Hogy megemészszem ket egy szempillantásban.))

Kár. bibhaford. (Móz. IV. 16, \.)

(iHogy emészszem meg ket.))

17. a. u. o. (u. o. 45. v.)

mei/ereíiztett zászló: t. i. kibontott. A « zászló » szóra nézve v. ö.

Nyelvr, V. 289—93. XIV. 78.

mei/e'nii vmiheii rkit : rajtakapni. V. ö. Nj^elvr, III. 358.

meijert : érett, koros.

me</f<)ffni : a lat. capere, a ném. begreifen, auffassen ; megérteni.
metjhatározva : végesen ; mert határozott v. meghatározott a r. írók-

nak müveiben «véges))-t teszen. L. e «Szót.))-nak ((határozni»

szavát.

meghatározhatatlan: végetlen, véghetetlen, végtelen; infinitus. L. az

elbbi szót.

megjee/i/ezni : a ném. bemerken ; észrevenni, látni, meglátni, obser-

vare.

megmaradás : állandóság, tartósság. V. ö.

:

((Nincsen itt maradandó városunk.))

Kár. bibhaford. (Zsid. 13, 14.)

«Az él és örökké megmaradandó Istennek beszéde által.))

U. a. u. o. (Pét. I. 1, 23.)



150

meffmásolni: megmásítani, megváltoztatni, e két szóval is él. V. ö. :

((Ábrázattya ugy megmásoltatott, hogy a fejedelem reá nem ismerhetne.

»

Du(i. Az ar. per. 281. (er. kiad.)

yner/metczeni (a szlt) : az Akad. N. Szót. a «szölömetszés)) szót ek-

ként magyarázza : szlömívelési munka, midn annak idején f,

kell módon a szlövesszket lenietélik.

megmutatni : kimutatni, be- v. megbizonyítani.

megoltani : eloltani, e szóval is él. V. ö.

:

«Az Istennek Lelkét meg ne oltsátok.))

Kár. bibliaford. (Thess. I. 5, 19.)

niegse'rdni : megsérülni, megsebesülni. V. ö. Kriza, Vadr. .51.5.

megsüriidni : megsrsödni, srvé válni.

megszerezni v. niegszerzcni : hozzáadni, megtoldani, megkészíteni, meg-
tenni, 1. e «Szót.»-nak aszerezni)) szav.

)negtaga(ini magát : se abnegare. V. ö.

:

((Ha ki akar én utánnam jöni, tagadja meg magát.

»

Kár. bibliaford. (Máté, 16, 24.)
|

)itegta]iasztalni : megtapintani, megtapogatni; érti rajta a mai ((tapasz-j

talui)) 8 ((észrevenni)) -t is. V. ö. Simonyi, A m. ny. II. 171. A'

régi írók a tapasztalás (experientia) szót többnyire a kísértés, próba,

próbálás szókkal fejezik ki. V. ö.

:

((Ha valami módon megtai)asztalván.))

Kár. bibliaford. (Ap. cs. 17, 27.)

((Üdvözít erejét mind magunkon, mind másokon megtapasztalok.)) l

Székács, A Kr. ev. ist. er a hívk üd|

vösségére (a v. fel.) i

megvet: megvetend, megvetni v. megvetésre való. Ilyen a ((kivet))'

pl. kivett találni vmiben.
Diegronszani viagát : el- v. megvonni magát, el- v. visszavonulni, elrcj

tzni v. elzárkózni az emberek elöl. L. e (( Szót. » -nak ((vonszaiiii

szav.

i/ie'ly.se'(/eíi: mély, 1. e ((Szót.)) -nak ((bátorságos*) szavát. V. ö. Kár. bib

liaford. Móz. II. 1.5, 8. Mik. 7, 19. Zsolt. 92, 6. Róm. 11, 33.
i

menedék: menetel, elmenetel, út, 1. e ((Szót.w-nak wakadék)) szav

V. ö.:

((Az özönvíz csak estig tárta, mert a víznek más menedéket csináltanak.

Mik. XXXI. lev.

((Ah, hol van menedék?"
Szász K. Harmincz évvel.

)iienedék-levcl: salvus conductus.
menngeg : az Akad. N. Szót. szerint : az ég fels része, a levegéi

pétiig annak alsó része. A ((mennyek)) — ugyancsak az Ak. N. Si

szer. — nem többesszám, hanem a keményebb véglianggal kiejtei

((mennyég)) vagy ((mennyég)). Szarvas véleménye szer. a ((mennyég
nem egyéb a helytelennek vélt ((mennyek)) megjavításánál. V. (

Nyelvr, XV. 315—6. XIX. 38. V. ö.

:

((Azéii, hogy mennyégben szebben koronázza."
Zr. Sz. V. VH. 35.
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•Tégedet áldnak mennyógben.n
Eddái r. Bern. d. én. a Józ. nev. 48.

"Arany tenger van a mennyógbon.

»

Tompa, Harangszó, VIII.

imnni/liö: villáin, villáiiili'is, fimen. — Sz. Moln. Szótárában és más
V. írók mveiben ((inennyütökö)). V. ö. Kár. bibi. Zsolt. 144, G.

Zr. Sz. V. XIV. 14.

imntiil : mentl; különbözik a «menuél»- és «minél))-töl, v. ö.

tíimonyi, M. kötszók, III. 201—19.
Di/r : mer, auclet. Az ((é»-re nézve 1. c «Szót.»-nak «esmérni)) szav.

iiin-('szm : merészen. L. az elbbi szót.

iiirní: csupa, teljes, a lat. merus. V. ö. Kár. bibliaford. Móz. II. 2-5,

IS. 31. 36. V. ö.;

"Krisztusnak . . . e világra való jövetele mer alázatosság és szegény-

ség VÓlt.i)

A'ííMt, Karácsonnapi els b. I. r. (az elej.).

III i'rsckelni : mérni, megmérni.
iih'rtékelni: mérsékelni, temperare. V. ö. Kár. bibliaford. Kor. I. 12, 24.

nnrt/liletcs: józan, temperatus.
i/irrtföld : többféleképen írják a r. írók, Sz. Moln. Szót.-ban : mél-

f()ld és mélyfid. V. ö. Nyelvr, I. 319, II. 38. XI. 55. — Arany
«mérföld»-nek írja, Toldi, II. én. 11. vsz.

mesterség : mvészet. V. ö.

:

•Mindent találni benn.
Mit a mesterség adhata.i)

Pet. Bold. pestiek.

iiiesterse'yes : mvészi, mesteri, remek.
meszszére : messzire, messze, nagj'on. V. ö. Arany: Toldi, IV. 19. V. ö.

Nyelvr, H. 87. 240 IV. 18. V. 81—2. 85. 330. VI. 3ti3. VIII.

90. 117. 179—80. 381.

miatt: ezt az okot jelöl kötszót sohasem téveszti össze a czélt je-

löl « végett » -tel.

viicsodds : milyen, min. V. ö.

:

(I Micsodás a világ, és micsoda gorombaság azon kapui !

»

3Iik. CLVn. lev.

"Ha ollyan, a micsodásnak . . . Ieirattatik.»

!)»(/. Az ar. per. 284. (er. kiad.).

iiiiln-nt: írja így is: milielyen, mihelyt. Sokféleképpen írják a r.

írók. Arany, egy ízben, «mihelyest»-et ír, v. ö. Toldi, XI. 13. V. ö.

Kriza, Vadr. 509. Nyelvr, VIII. 208—10.
miknr azétt : lat. szór. T. i. azért mikor.
tninelazonáltal : él a rövidebb « mindazáltal ))-lal is. V. ö. Simonyi.
M. kötszók, I. 204—6.

))i inden : mindenki, többese : mindenek. Alkalmasint a lat. omnis
példájára.

mindeneknek eltte : a lat. ante omnia ; elsben, legelször, e szókkal
is él.

minem : milyen, min. V. ö.

:

«A minem az anya, olyan a leánya is.u

Kár, bibliaford. (Ezek. 16, 44.)
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"Ki, mikor, minem alkalommal indul ?»

Ar. T. Sz. Vm. •iO.

wmth<if/j/ : inert, luicrthogy, luivel, mivelhogy. Ezeknek az okot jelöl

. kötszóknak inintlegyikével él, és soliaseui téveszti össze ket az

idt jelöl ((minekutána)) kötszóval. A mai ir. ny. és a mveltek
ny. a divatra kapott ((mintán »-nal él akkor is, mikor okot jelöl
kötszót kíván a nyelv törvénye. V. ö. Nyelvr, I. 138. 1I2. 200.

i32. IV. 54—5.
inirelhoffi/ azért : lat. szór. T. i. azért mivelhogy.

mustrálni: vizsgálni, 1. e ((Szót.w-nak ((elömiistráltatni)) szav. V. ö.

:

((Soraiban mustrát tartva."

Szcch. Pol. progr. tör. 159.

vmtogatni marját: a lat. se ostentare, dicsekedni, hetvenkedni.

N

nariy : adv., nagyon, igen. Ma is mondják : nagy bölcsen, nagy nehe-

zen, Nagyboldog Asszony (t. i. a Boldogságos Szz) stb. V. ö.

Nyelvr, IV. 442. IX. 314—9. V. ö.

:

((Nagy vigan vendéglé ott az királyokat.

»

Iloav. Thokli, 30á.

((Gúnyolta nagy kevélyen a nádszált.»

Vir. Cserfa és nádsz.

((Mirl apám nagy búsan szólt.

»

Kisf. K. Rákosi sz. a tör. a.

((Nagy sebesen méne.i)

Ar. Toldi, XI. 3.

((Ránczba szedte ket nagy csúnyául.

»

Pet. Kim László ki-ón.

na;iy részhül : a lat. magna ex parte ; nagy részben, nagy részt.

7iak, nek : birtokos rag. A régiek a gen. ragját csak ritkán hagyják el,

és ha elhagyják, hiányjellel pótolják. A régi írók gyakorta ott is

kifejezik e ragokat, hol nincs rájuk szükség, st olykor az érthet-
ségnek rovására élnek velk: a maiak pedig akkor sem élnek

í

velk, mikor okvetetlenül kell. PL: « Azoknak megtartóinak sokl

jutalmok vagyon.)) Kár. bibliaford. Zsolt. 19, 12. «Mit gondolt az
|

Isten anyja, mikor... szent Fiának lecsorgó drága vérének öntö-l

zésével fejét nedvesítette?)) Páziu. Nagypént. els b. (a vég.) ((Mé-i

gyek a mi föiDapunknak, a Christusnak áldozatjának magyarázat- 1

jára.)) G. Kat. V. T. II. 70k ((A ki... hit nélkül áldozott, annak
áldozatjának nem volt semmi kedvessége*) U. a. u. o. 709. V. ö.

Nyelvr, I. 109—14. 350—6. íl. 151—7. 209—15. 254—9. 296.

7iajiif/Ian: napig 1. e ((Szót.»-nak wideiglen)) szav. i

Nazianzcnus: Nazianzi Sz. Gergely, szül. 325 körül, Arianzus-ban,j

Nazianzus mellett, Cappadociában. A görögül író egyházi írók|

egyik legjelesebbike, Sz. Vazul barátja. Megh. 3S9-ben. V. ö.l

Ullmann, Gregorius von Nazianz. Darmstadt, 1825. — Villemain,)

Tableau de l'éloqixence chrétienne au IV. siécle, a 104—43. lap. az

1891. kiad. szer.
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w>i(''(its: akaratofi, cilbizakoJott, fonhéjázó, rátartó; az Akad. N. tíz.

szerint (iszoliilobb jelen tósüx ;i j,'g()snél. Többször elfordul a Ka-
talin-legendában. V. ö. tízilátly, li. M. K. T,, 1. k. ."5-''). lap. Kisvi-

czay lat. mondást; «Exitio luultis fastiis et ira fit* így fordítja:

A hara^', kevélység és rút negédesség sokaknak volt vesztekre. Adag.

1 üö. lap. V. ö.

:

• Császár negédsége lön ennek oka.»

Ilosv. Az nagy Sz. Pál aj), ül. 1056.

(SzUády, K. M. K. T., IV. k.)

•Negédségck miatt sr Lomályban forognak.

»

Fal. Sz. E. n. száz. ú-2. l. (er. kiad.)

«En tudós vagyok, kii-ályom !

—
Felkiált negédesen.

»

Gyulai, A tudós.

néltiUt: néhol. Ilyen a «sohult», v. ö. Kriza, Vadr. 516.

nem : genus, sexus.

iie'nia retek: mondják a régi írók ígj- is: néma bn; a ((néma» nem-
csak beszélni nem tudót teszen, hanem csendest, hallgatagot, tit-

kost stb. V. ö. az Akad. N. Szót. V. ö. Máté, 9, 32., 12, 22. Márk,
9; 24. Luk. 11, 14.

Neocaesairaheli Sz. Genjehj : melléknevei: Ponticus, Thaumaturgus
és Theodoriis, Neocaesarea püspöke. V. ö. Jöcher, Compend. Ge-

lehrten-Lexikon, I. 1320.

nemzetse'ii : család, nemzet, nép.

neoelni : növelni, növeszteni, gyarapítani. A nép ma is él vele. V. ö.

:

"Neveled óránkint gyönyörségemet.))
Zr. Sz. v. m. 34.

•Hírét-nevét emberek nevelik.*

Gyöngy. M. V. I. 16.

i< Nevelte az elbbi gondot.

»

Ar. T. E. I. 15.

necezni : nominare, magyarabb a «híviii)). V. ö. Hogy v. minek hívnak?
iie'zni viliire: a lat. «respicere» s «spectare» fordítása; tartozni vmi-

hez, a mi ezt v. azt illeti, erre v. arra nézve. Ezek helyett a ném.
«sich beziehen* ford. terjedt el. V. ö.

:

"Immár a mi nézi a Christusnak áldozatját. )i

G. Kat. V. T. n. 710.

«Eám nézne földi öröksége.

»

Ar. Toldi, \m.. 10.

«A mi bátyád ügyebaját nézi."

U. a. T. Sz. Vm. 87.

Nice'forus : görögösen : Nikephoros , lat. : Nicephorus , mellékneve

Callistus. Görög történetíró a XIV. században. Mvei között legne-

vezetesebb .egyháztörténete, a melybl IS könyv maradt fenn. Idsb
Andronicus Palaeologus i elet-római (bizanczi) császárnak ajánlotta.

Görögbl latinra Langen János fordította, latinból németre Fugger
Márk báró. E ném. fordítás 158S-ban jelent meg, Ingolstadtban.

Mind a lat., mind a ném. ford. I. Ferdinánd cs. és kir.-nak van
ajánlva. Egy görög nyelv példánya megvolt Mátyás bii'. budai



154

könyvtárában, a melynek viszontagságairól szól Langen lat. fordí-

tásának elszavában.
7Wta : megvan a r. nyelvben, néhány r. iró és Sz. Moln. Szót. tanii-

sága szerint, a «tlal», cantus, moclnlamen. ,Enek és éneklés: cantin,

cantus, canticum, liymnixs, modulatio. Énekszó : canor, cantus,

musica ; <auusica» pedig: éueki tudomány, éneklési mesterst;,'

;

xmolodia)) meg: édes éneklés, ékes nótája az éneknek, ének nótúvi.

Sz. Moln. — A régi írók többnyire idegen szóval fejezik l;i

pl. maga Sz. Moln. Zsoltárfordításában : «A repes égi madarai:
kik hangicsálnak szép melódiákat.)) (8. Zsolt. 8. verse.) V. ö. Nyeh' .

XVII. 27—8. 81—4.

Ny

nyílra : a lat. aperte, clare, evidenter, manifeste, palám, nyilvánosan,

láthatóképpen, bizonyosan, így is mondja: világoson. L. e ((Szót.»-

nak «csinnyoson» szav. így is: világossan. A ketts «s))-re nézve
1. e «Szót.»-nak ndücsösség)) szav. V. ö. Kriza, Vadr. 510. V. ö.

:

"Feszíttetett tehát meg a Christus a közönséges akasztófa-Legyen, ,

nem ok nélkül nyilva.»

G. Kat., V. T. n. 446.

ni/ilrtíhhan : bizonyosabban, érthetbben, nyíltabban, világosabban.

Ilyen a ((méltábbanw, t. i. méltóbban, v. ö. G. Kat. V. T. II. 447

Vir. M. Sz. 12. er. kiad. V. ö.

:

« Meglátod rövid idn nyilvábban lmragját.»

Szkhárom IIüiv. Andr. Az átukról ih.
(Szilády, K. M. K. T., H. k.)

<i Sukkal nyilvábban beszél nála Robinct.»
Bcss. A phil. m. «.

nyilván: 1. e tíSzót.s-nak «nyilva)) szav.

O

okossdf/ : ész, a józan ész, értelem.

nkossdyos : okos, eszes, helyes, 1. e «Szót.»-nak ((bátorságo8» szav.

ohf : olyan, a többesben : olyak, t. i. olyanok. V. ö.

:

(lOllyaknak, kik a hitnek titkát tudgyák.D

Kár. bibliaford. (Tim. I. :j, 9.)

Dsztdn: azután. V. ö. Kriza, Vadr. 511. — Ar. Toldi, IX. 10.

ottan : legott, tüstént. V. ö.

:

((Cseh vitéz hogy látá, ottan elijcde.»

Ilosv. Tholdi, 147.

(I Mihelyt a Saul felkenettetett a királyságra, ottan más embervé lött.»

G. Kat. V. T. I. Iál9.
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Ö

rr)i Icáini/ni r. hinni/ni: sxia sponte, 1. e «Szót.') nak akénys szav.

íV/vy/ ; éiett, felntt, meglett, nagj'. A nép ma is él vele ez utóbbi

ért. V. ö. Simonyi, A m. ny. II. 173. V. ö.

:

• Óriás Kzunyognak képzelné valaki.

Mely az öreg földnek vérit most szija ki.»

Ar. Toldi, I. 2.

«Tud ö olvasni, de csak öreg írást.

»

U. a. T. Sz. XII. 7.5.

öröinesheyi : örömestebb, öröuiestebben.

ösztfhi : eszköz, a melylyel az ökröt serényebb mozgásra bírják ; átv.

ért. buzilítás, izgatás, serkentés. Ma nemcsak «stimulus»-t, hanem
«in6tinctus»-t is teszen.

Patnutiuíi : hely. Paphnutius, Felsö-Theba püspöke. A nieaeai zsina-

ton (325.) megjelent püspököknek egják legnevezetesebbike. V. ö.

Niceph. 8, 14. 19.

jxiraszt : adj., egyszer, durva, goromba, vad; a finom- és jónak
ellenkezje, egj'ebek közt « idióta* s ((laicus» is, t. i. a ki vmiben
járatlan. V. ö. Nyelvr, XI. 362. — Öregre v. parasztra rleni.

V. ö. Nyelvr, V. 209. V. ö.

:

dVolt egy laicus barát, (paraszt bai-átnak nevezik némelyek) kit untatva
reá vnek, hogy mondana valamit."

Káldi, Kar. ut. v. vas. más. b. n. r.

páiios : pártüt, e szóval is él
;
pártosság, pártolás a. t. m. pártütés,

zendülés, seditio. — Tokody János színdarabjának, melynek elssé-

get adtak Katona remekmüve felett, ez a czíme : « Pártosság tüzei)

B Kisfaludy K. egy ^•igjátékának meg ez: «Pártütk)). Mind ama
szók kiveszben vannak, st az irod. ny.-bl ki is vesztek. Csak a

párt (a fr. parti, a ném. Partei, a régiek felekezetnek mondták),
elpártolni, pártolni (helyesebben : pártját fogni, pártfogolni, mert a
r. ny.-Den a «pártolni)) a. t. m. pártot ütni) stb. szókban van nyo-
muk. V. ö.

:

"Futna, de lerogy s szivéhez

Pártos vére visszafut.*

Vörösm. Túri nje.

«Hit€szegett pártos.

»

Ar. Buda h. X. 3-2.

«Az olasz pártos urak.»
U. a. T. Sz. IX. 24.

"Nem ismered, uram, e büszke pártost.

»

Szász K. Tr. Csák, I. fó.

pediglen : íi-ja így is : penig, pedig. E szót sokfélekép írják a régi

írók, pl. : kedeg, kedig, kedeglen, kediglen, kegyig, peneg, peniglen

stb. V. ö. Ki'iza, Vadr. 512. —- Simonyi, A m. kötszók, I. 134^-56.
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Arany is luondja a peiliglen-t, Toldi, VIII. 1. T. E. VI. 20., Petfi
is, Helys. kai. 1. <(re(létiglen» l'et. Fölszedtem sátorf. A <ilen» képzre
nézve 1. e ((Szót.«-nak «ideigleui) és (inapiglanx szav.

jierfr'ctio : lat. szó, magyarul így inoudja : tekéletesség, t. i. tökéletch-

scg, teljesség, bevégzettség.

jildnídlni : a lat. ((plantare» igének némi magyarítása, t. i. ültetni,

átv. ért. pedig : oltani, önteni, helyezni, tanítani. A legújabb idi^'

divatozott irod. ny.-ben, még költeményekben is éltek vele. V. o.

Sz. Moln. Zsolt. ] . zs. 2. v. — Köles. Hymnus. 3. vsz. — Ar. Buda
h. IX. 53.

I'iinius: mellék neve: Major, t. i. az idsebb, római tudós és író,

szül. 23-ban Kr. u., Comum (a mai Como) városában. Katonai s
j

politikai hivatalokat is viselt. A Vezúv kitörésének tiidományos
vizsgálata közben halt meg, 70-ben ; alkalmasint kéngöz fojtotta

meg. Haláláról bven írt Plinius Minor, — Le dSzót. »-nak lej.

köv. szav. — a szerencsétlenül járt tudósnak unokaöcscse (Lev. 6.

k. 16. lev.) Az idsb Pliniusnak csak egy müve maradt reánk, a
.37 könyvbl álló ((História Naturalisu. Franczia nyelvre Littré

|

fordította, az íróról és mvérl tanulmányt bocsátva a fordítás elé,

errl a tanulmány- és fordításról szól Sainte-Beuve ((Pline le natu-

ralista)) czim cz.-ben, v. ö. Causeries du lundi, II. köt. 44—62,

lap. (az .5. kiad. szer.). Németre többször lefordították, ujabban töb-

bek közt: Külb (Stuttgart, 1860.) és Wittstein (Lipcse, 1881.).

Ifinius: mellék neve: Minor, t. i. az ifjabb, Plinius (Major) — 1. e

<(Szót.»-nak elbbi szav. — húgának fia, szül. 62-ben Kr. u. Co-

muin-ban, atyjának halála után nagybátyja, az elbb említett tu-

dós és író, örökbe fogadta s neveltette. Szintén tudós és író vált be-

lle, elkel tiszteket is viselt. Mveibl csak Traján római csá-

szárról szóló ((Panegyricus))-a és levelei maradtak reánk. Igen

nevezetes Traján császárhoz intézett az a levele, a melyben a ke-

resztényekrl szól és azt kérdi, hogy, mint helytartó, mikép vi-

selkedjék irántok (Lev^. 10. k. 07. lev.). Traján egyebek közt azt

feleli neki, hogy nem kell ket sem keresni, sem bántani ; de ha
bevádoltatnak, meg kell büntetni (Pliu. Levelei, 10. k. 08. lev.).

Híres az a szarvas okoskodás (dilemma), a melylyel Tertullianus

a császárnak ama szavait megtámadja. Azt írja ugyanis, hogy vagy
bnösök, vagy nem ; ha büntetésre méltók, miért nem keresteti '

s miért nem bünteti ket ? Ha pedig nem keresteti ket, mei't l

ártatlanoknak tartja, miért nem menti fel, ha vádolják ket ? i

(Apologet. 2. fej.)
^

'

politia : ejtsd : políczia, gör. ered. lat. szó, kormányzása az országnak,

!

rendtartás az országban, politika.

Pópo: Dánországban Aarhus (Arluisiuin, Domus remorum) jámbor
püspöke, I. Sven (Svend, Sveno) dán király (080— 1012.) idjében, i

jinr : paraszt. V. ö. pórul járni, t. \. rosszul járni. i

fióráz : gyepl, kötél, szíj, zsineg. Átv. ért. él vele. V. ö. Nyelvr, XI.
I

412. V. ö.:
1

((Az ördög pórázán burtzoltatnak.

»

i

Fal. N. U. Els közb. (az elej.) i

((Hogy amolyan hosszú pórázra eroszsze.*

Ar. T. Sz. X. 83.
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"Vive apgot, ifjat, pórázra kötözve.*

SzÚKz K. Salamon, II. r. IV. 5.

/
'

I íi/rius: hely. Porphyrius, másik iievéu JMalclios, szül. Kr. n. 23o-bau
I l.itaneaban, Syriábau, meghalt 305-ben Kómában. Bölcsel s író,

müvei lejínagyobbrészt elvesztek. V, ö. Nicephonis, 5, 13., 10, 3G.

Jt'icher, Compend. Gelehrten-Lexikon, II. 715.

/'•cdorja : a tíirött, tilolt kender, vagy len .szárának türekje, hulladéka.

Az Akad. N. Sz. V. ö. Nyújtózik, miut eb a pozdorján. Km.
i'iint : a lat. providere igébl szárm. a provenda s providenda kö-

pk. lat. szó, ebbl az ol. provianda, a fr. provenda s a nem.
proviant ; Sz. ^loln. szerint : úti tábori eledel, commeatus. — Atv.

ért. minden élelem. V. ö.

:

«Sok taraczk, pattautyá, ki keresztyén vért ont,

Golyóbis, puskapor, mindenféle prófout.»

Zr. Sz. V. n. 40.

Ptoleuiaeus : gör. Ptolemaeos, Pázm. így íi-ja : Ptolomseus, másik neve

Claudins, a II. száz. els felében élt, Kr. u., csillagász, mathema-
tikus és geogiaphns. Csillagászati rendszere szerint a föld a min-
denség középpontja, a mely mozdulatlanul áll és körülötte hét

körben hét égi test (a Hold, Mercur. Venus, Kap, ]\Iars, Jupiter

és Saturnus) forog, ezek után következik a nyolczadik sphaera,

az állócsillagok sphaerája. E rendszerrel, a melyet a középkorban,

st az újkor elején is igaznak tartottak, ellenkezik a Kopernikusé,

a mely szerint a nap mozdulatlanul áll ; földünk pedig, a többi

fübolygóval egjütt, saját tengelye s a nap köri is forog, még pe-

dig nyugatról keletre, egv év alatt, végzi forgását. V. ö. Czógler,

A fizika tört. I. 63—7.
punct : egyike ama kevés idegen szónak, a mely mveiben elfordul.

Azzal a szóval, úgy tetszik, németesen él ; azonban él a megma-
gyarosodott «pont»-tal is a Kalauz VII. k. II. r. 4. ez. -ben. G.

Katona is mondja (ipunct»-uak (V. T. I. 1223.). Sz. Moln. Szót.-

ban : « ponti).

pímctocska : pontocska, kis pont, igen apró dolog. L. az elbbi szót.

QiKulratus : Kr. u. a II. században élt, a kereszténység védelmére
írt mve elveszett. V. ö. Nicephorus, 3, 2. 21.

rakoyatni : a araknÍD igének gyakorítója.

réyula : egyike ama lat. szavaknak, a melyek ma is élnek a nép
nyelvében. Kár. bibliaford.-ban többször él vele, v. ö. Kor. II. 10,

13. Gal. G, 16. Filipp. 3, 16. — Mikes (XXXVII. lev.) és Faludi
(N. U. Els közb. az elej.) a <• rendtartás* szóval magyarítja. Kölcsey
«rendszabás»-nak (Parain.), Katona <>szabás»-nak (Bánk. b. V. 2.)

mondja, ma a «Bzabály)) szóval fejezzük ki, a mely helyesen van
alkotva. V. ö. Nyelvr, III. 508.
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rekexz : elrekesztett v. bekerített hely, kolostor. Sz. Molu.
reinora : 1. e <iSzót.))-nak «echeueis» szav.

rend : állás, lielyzet, osztály, rang, sor. V. ö. Karok és Rendek. V. ü.

Nyelvr, VII. 387—8. XI. 416. XVI. 393—4, Simonyi, A m. nv.

1.121.
rendelés : alkotás, elrendezés, határozat, parancsolat. V. ö.

:

«Az Isten rendelésiben nincsen haszontalansáf;.»

Mik. CCVn. lev.

rész-szerént : részint, egyrészt.

rivasztani : riasztani, megijeszteni.

romlandó : romló, a mi el- v. megromlik, nem állandó, enyész. V. ö.

Nyelvr, IX. 441. Ma is mondják: állandó, halandó, jövend, mia-

landó. változandó stb. V. ö. esend (Nyelvr, IV. 287.), mai'adaudó
(Kár. bibliaford. Zsid. 13, 14.), megmaradandó (U. a. u. o. Pét. I. 1,

23.), rothadandó (U. a. u. o. Kor. I. 15,53. Pét. I. 1, 23.), tarto-

zandó (Nyelvr, IV. 82.), veszend (Kár. bibliaford. Kor. I. 9, 25.

Pét. I. 1, 18.) V. ö.:

«A máséért saját országát veszendben hagyhatta-e ?»

Vir. M. Sz. Kii. (er. kiad.)

(iltt csak elomlandó tetemeit jelölék ki Daráti.i>

T'(V/-. Kisf. K. sírjára.

roskadni: rothadni.

rövidet látni: a lat. «miniitum cernere)) (Sz. Ágoston, De ordine, 1,

1.) fordítása, a mai «rüvidlátó» pedig a ném. nkurzsichtig)) fordí-

tása ; magyarosan : közellátónak lenni, közellátó ; ennek ellenkezje

a messzelátónak lenni, messzelátó. V. ö. Nyelvr, X. 501. V. ö.

:

((Bocsásd meg ezt a káromlást nékik, azt a . . . rövidlátást."

Kárm. F. H. XVI.

((Soha sehigyen azon kui-talátásu prófétáknak vagy ái-mányos csábitóknak.*

Széch. Pol. pr. tör. 144.

((Vagy hogy rövidlátó

Már öreg korától.

»

Pet. A puszta télen.

rözf/öldni : hangátvetéssel a ((zörgöldui", a zörögni g;s'akorítója, átv.

ért. mozgolódni, nyughatatlankodni, commoveri, strepere. Sz. Moln.

V. ö.

:

(( Zörgölödnek vala azért a zsidók azon.)i

Kár. bibhaford. (Ján. G, 41.)

((Nem ártana ... a császár részérl is valami rözgölödésuek lenni.

»

rázm. I. Eúk. Gy.-nek (H;84. márcz. 30.)

(Szilágyi, Rák. és Pázm. 74.)

lliifjiniis : hely. Rnfinus, mellékneve Toranius v. Tyi*annins, egyh,

író, szül. 345 köri, megh. 410-ben. V. ö. Jöcher, Compend. Ge-

lehrten-Lexikon, II. 953.

riujóldozm : ragdalódzni, ellentállni, ellenkezni, ellenszegülni. — «Az '

ösztön ellen rngóldozni* bibi. kif. v. ö. Móz. V. 32, 15. Ap. cs. 9, 5.,

26, 14. Szól róla Büchmanu, Getlügelte Worte, (iO. 1. (a 17. kiad.
[

szer.) V. ö.

:
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«E mi fiúnk gonosz erkölcs és ellenünk rugódozó, nem engedelmes

a mi szónknak.

»

Kár. hibliaford. (Móz. V. 21. 20.)

iBugóldoznak az ónos ellen."

Fal. N. U. Els közb. (az el.)

S

aidítuni : sejditeni, észrevenni, gyanítani. V. ö. Nyelvr, I. 424.

V. ö.:

<iA sznltánnék megsajdítván a császár haragját.

»

Mik. XCVn. lev.

«A mint sajdítottuk, en-e vette magát.

»

Du(i. Az ar. per. 45. (er. kiad.)

"Veszedelmet sajdítván.

»

Vir. M. Sz. 161. (er. kiad.)

ákitidni/os : zsákmáuyos, zsákmányoló, zsákmáuyozó, fosztogató, rabló.

Nem tévesztend össze a «szakmányos» szóval, a mely nmukást,
napszámost teszeu

;
pl. «szakmányos» az oly arató, kit holdak

száma szerint fogadnak és fizetnek, különbözik a «részes»-tül. Y. ö.

az Akad. N. Szót. — A «szakmáuy» szó szárm. nézve v. ö. Nyelvr,
VI. 198.

e(/éUeni : segíteni.

Seneca : római író s philosophns. Seneca-nak a rlietornak fia, 4 körül

szül. Kr. n., Cordnba-ban (a mai Cordova-bau, Spanyolországban).

Nero császárnak nevelje. Elkel hivatalokat is viselt. Nero pa-

rancsára a fürdben meg kellett nyitnia ereit, és így halt meg,
65-ben. Sokat írt, mvei közül sok elveszett. Azok, a melyek reánk
maradtak, részint költiek (tragoediák), részint prózaiak (philoso-

phiai s természettudományi értekezések, levelek). Sokáig kedvelt

írója volt a latinos müveltségüekuek ; nemcsak azért, mert kiváló

tehetség, a ki magasztos tárgj^akról ékesen és elmésen ír : hanem
azért is, mert, stoikus létére, bizonyos kereszténj' gondolkodás ve-

het észre mvein ; st az a vélekedés is el volt teijedve róla, hogy
Sz. Pál apostolnak barátja s keresztény volt.

sent/e : elsszülött, els fajzás, els termés ; átv. ért. a mi els, fiatal,

nj. V. ö. Kár. bibliaford. Móz. II. 22, 29. Móz. IV. 15, 20. V. ö.

"Mily gondolat lesz agyvelömben els zsengéjekor már meghatározás ?ii

Kat. Bánk b. IH. 1.

íientmtia : lat. szó, ítélet. Gyakorta élnek vele a régi írók. V. ö. Kár.
bibliaford. Márk, 14. 64.' Kárm. F. H. XXVIII. Széch. Pol. progr.

tör. 45.

serap/dn : héber ered. szó, seraph, a héberben többese : seraphim,

tüzes angyalok, v. ö. Izsai. 6, 2. V. ö.

:

n Tengerzajtól szeráfok khonisáig
Hall minden zenét, távol és közel.

»

Szász K. Midn hozzá índulék . . .

serény: iparkodó, szorgalmatos. V. ö. Nyelvr, V. 148. VIII. 411.

V. ö.:
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«Úgy igyekezem serénykedni, liogy markomban semmi ne szakadjon.

»

Jíí-í/i/íw G. Tliurzó I.-nek(U;i>l. máj. in>

(íázilágyi, Bethlen G. kiadatlan pol. lev.)

«Hasonlatosképpen ö is serénykedik.*

Gijönyy. M. V. Hl. 2üG.

((Toldi pedig magát serényül forgatja."

Ar. Toldi, V. 5.

((Ellenséget z mostan serényen.

»

Pet. A V. zászlótartó.

serkef/etm : serkentgetni, buzdítgatni, ösztönözni. V. ö.

:

«Serkegeti Tóbiás Sára asszont.i)

Székely B. Tóbiásnak bist. 157.

(Szüády, K. M. K. T., H. k.)

severianus : Severus felekezetéhez tartozó. V. ö. Niceph. 4, 4.

Sihylla: a régi gör. hite szerint az istenektl ihletett nö, a ki tudja

a jövendt; próféta-asszony. Leghíresebb volt az Erythr£e-beu lakó.

aidó Jósef : 1. e «Szót.»-uak (tJósefi) szav.

solionnan : sehonnan, nullo de loco. Sz. Moln.
'iokra néz: (szem) : sokra, sokfélére figyel v. ügyel, a ki mindenre

gondol, a kinek figyelme mindenre kiterjed. V. ö.

:

(iHa kivált az ekkép reorgauiaált uj testület sokra figyelmeztet zászló-

jának becsületére is cselekednék mindig.))

Széch. Pol. progr. tör. 159—60.

sonkoly : alja, gazzá, söjireje vminek. V. ö. Nyelvr, VII. 244.

söpr: írja így is: söpr, 1. e (iSzót.))-nak «borsöpríí» szav.

spontfia : lat. szó, ma is mondják ospongya)). \. ö. Kár. bibliaford.

Máté, 27, 4S. Ján. 19, 29. V. 'ö.
:

kAz ilyeneket kímélés nélkül el kellene törölni, mint a spongiába eresz-

kedett Ajaxot.))

Köles. Berzs. vers. bir. (a közepe f.)

stömpöly : megvan Sz. Moln. Szót.-bau ; támasz, támaszték. V. ö.

Nyelvr, VII. 243.

successinim : középkori philos. kif.

suyár : a szárny sugara, a szárnyak leghosszabb tollain ak vége. Álta-

lában vminek vékony hegye, szára, vége, pl. az ostornak vékonjodó
része, a melyen a csapó van; sugárra ereszteni: egész hosszában
kicsapni. V, ö. az Akad. N. Sz. V. ö. :

(iSugárit szárayának még minap kiszedték.))

Gyön<iy. Porából megél. Pbcenix, U. TIT. 49.

((Megnnek sugári . . . szárnyamnak.))
U. a. u. o. m. V. (í:i

((Toldi a nagy ostort sugáiTa ereszti.))

Ar. T. Sz. IX. 90.

sült (ioloiulsdy ) : egész, mer, teljes, tiszta. Ma is mondják: sült nia-

gy&Y, sült német, sült paraszt stb. V. ö.

:

((Nem lehet már az ég alatt sültebb bolondság.))

lúil. N. E. Más. közb. II. ez. (a vég. f.).
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ihivetni: exsiilare, szánikiüzni, a «8zámzni» kiszorította ir. ny.-bl.
. ö. Nyelvr, IV. 482.

• kivetés: ma: számzetés, 1. az elbbi szót.

ni: sajuálni.

^ nVa// ; a uagy v. az egész világ. V. ü.

:

«A hadat iuditá

Mind ez széles világra.

»

Sztárai M. Holof. és Jud. 7—8.
(Szilády, E. M. K. T., V. k.)

•Vitézek, mi lehet

E széles föld felett.

Szebb dolog a végeknél?*
Balassa, Egy katonaének.

A lui Rómában tudva ltt volna, a széles világra kiterjedett volna.

»

Káldi, Kar. n. els b. TL. r.

«Hát ki volna úr más széles e hatái-ban?»

Ar. Toldi, I. 9.

«A széles Hortobágyon. I

U. a. u. o. VI. 11.

"Széles jó kedvében ktu-jantott nagyokat.*
ü. a. u. o. X. 22.

> iiéh/váloffatú : a ki nem egyenl méi-tékkel mér mindenkinek,
nem igazságos. V. ö.

:

nlsten nem személyválogató.))

Káldi, bibhaford. (Ap. cs. 10, 34.)

• '"rs : éber, figyelmes, ügyes. — Szemesnek áll a világ, km. V. ö.

\lélyi, M. kö7.m. könyve, 7159.

íínyresztés : szemfényvesztés, ámítás, azemkápráztatás, bbájosság,

varázslás. Az ((í»-re nézve v. ö. Nyelvr, IV. 18. 182. VII. 123.

Ü72. VIII. 83. 90—1. 185—6. 360. 512. IX. 162. 264. 266. 359.

540. X. 264—7. V. ö.

:

«A szemfénvvesztést sem olv nagyon értem.

»

' Ar. T. E. n. 1.

szetvlátomáítt : szemmel láthatóan, észreveheten. V. ö. Nyelvr. V.

101. 1.50. VI. 199. Ilyen a ((bízvást* (t. i. bízva, bizodalommal,
báti-an), v. ö. Zrínyi, Sz. v. IX. 29., Vachott S. Serdül lyáukához,

«fogvásti» (t, i. fog%'a), V. ö. Mikes, LXI. lev., ((folyvást* (ma is

mondják), «fiitmást» (t. i. futva), v. ö. Nyelvr, V. 330., <(hátvást»

(t. i. fejjel hátrafelé, háttal), v. ö. Nyelvr V. 273., « oldalvást* (ma
is mondják), óvást (t. i. óva, óvatosan), v. ö. Ar. T. Sz. IX. 52., <(Sor-

vást» (t. i. sorban, soronként, sorra), v. ö. Nyelvr, 11. 276.

szexilet/eltetn : a ném.-ben is megv., t. i. a szemet gyönyörködtet.
V. ö. :

*

«Vígan legel szemem és lelkem rajtatok

Régi ismersök.*
Tompa, Alföldi képek. ü.

Pázmány Ealaii/ának I. és II. könyve. 11
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szerelem: szeretés, szeretet; « szerelmes » a ki szeret, az is a kit sze-

retnek. V. ö,

:

((Ez az én szerelmes Fiam.))

Kár. bibliaford. (Máté, 17. 5.)

((Kincs leszen életed, azt híven rizni, szerelmes
Foglalatosságom s kedvessé tenni, szerencsém.))

T'ó>. Akétszomszédv. IV. 219— Ji <.

szerencse: sors, viszontagság; van bal, gonosz, jó, rossz stb. szereucst'.

V. ö. Nyelvr, I. 800. V. ö. :

((Jó szerencsével gyerekek.))

Bess. A phil. I. 9.

(iBal szerencse tekintetét nyugodtan tümi.))

Köles. Par.

szerencsébl : így is mondja : történetbl, t, i. véletlenül.

szerencse're vetni : koczkáztatni.

szerezni v. szerzeni: tszava a sok mindenfélét tev «szer)) szó, t. i.

adni, csinálni, készíteni, parancsolni, rendelni, rendezni, tenni,

toldani, ülni (pl. ünnepet) stb. Ama szóval fejezték ki a régiek

egyszersmind a mit ma az «alapítaui)), ((létesíteni)), ((létrehozni)) uj

szókkal fejezünk ki. V. ö. Nyelvr, I. 269. V. ö. :

((Hamar azt felszerzé ers ksziklára.))

Fekete I. Az ers stb. Sámsonról, (54.

(Szüády, R. M. K. T., H. k.)

((Egy szamár hátára testét felszerzé.))

Dézsi A. Az Levitáról, 71.

(Szüády, R. M. K. T., V. k.)

«Szerze annak gyékénybl egy ládácskát.))

Kár. bibliaford. (Móz. 2, H.)

((Szövetséget szerzének.B
ü. a. u. o. (Sám. I. 18, 8.)

((Az ö íijának menyegzi lakodalmat szerze.))

U. a. n. o. (Máté, 22, 2.)

((Mind 6 bizonyságot írásba szerezték.))

Ár. T. Sz. m. 59.

((Levelet ily rendben a királynak szerze.))

ü. a. u. o. X. 110.

szerkeztetni : írja így is : szerkesztetni ; ma : szerkeszteni, tszava
sok mindenfélét tev «8zer)) szó. V. ö. Nyelvr, I. 224. L. e «Szót.»

nak ((helyheztetni)) szav.

szertartás: nemcsak ((cerimonia)), hanem általában rendtartás, mer
a régi nyelvben a sok mindenfélét tev ((szera szó, egyebek közti

a. t. m. mérték, mód, rend, stb.
i

szín: ábrázat, arczulat, forma, ürügy. V. ö. Isten színe eltt, Urnnli

színe változása, két szín alatt (snb ntraque specie) áldozni, seniui

szín alatt stb. V. ö.

:

(iLátám ... az Istent színrl színre.

»

Kár. bibliaford. (Móz. I. 32, Htt

«Színr(")l színre láttalak.))

Tóth K. A nép.



\r,?,

iitrs: ál, tettetett, ürügyes, szép. A szék.-nél: színi, t. i. színleg, ürü-

i^uisen, V. ö. Kriza, Viulr. 518. V. ö.

:

«Fö urak közt, színes társaságban, nagy asztalok fölött hagyj békét a

kórkedésnek.i)

FaL N. E. Más. közb. 1. ez.

(iNem hallgatá az a színes beszédet."

Ar. Miir. Ostr. I. 17.

: i tdrkozni : szivárogni. V. ö.

:

«A szeretetnek édes bora szivárkozik belölök.

»

Káldi, Septuag. v. más. b. I. r. (az elej.).

:ii(írrány : szívó cs, siplio. Sz. Moln. — A néni. Héber. V. ö.

Nyelvr, VII. 4.

ymjii : substautív., szoinjviság.

'•.Itt: szó, hang. Az íróknak olykor alkalmasabbnak tetszik a ((szó»-

ii;'il csakugyan hathatósabban hangzó «szózat» szó. Wesselényi Szó-

zat, stb. czímet adott egyik könyvének és Vörösmarty meg híres

ki ilteméuyének. V. ö.

:

aSzózat lenne mennvböl.»
Kár. bibliaford. (Luk. 3, 2-2.)

«Most ura szózatján fölkél."

Vör. Zal. tnt. I. 87.

• Nyomorenyhítö intézet javára emelem szózatomat.

»

Köss. Fel. SzécU.-uek, 178.

(IMinden legény talpon termett szózatára.

»

Pet. Ján. vit. XII. 2.

.'/'.:/7r ; az Akad. N. Sz. szer. deszkákból összerovott, vagj' vesszbl
l'mit és sárral betapasztott szekrény, melyben gabonát szoktak tar-

t;iui; máskép sziiszák, néhutt : hombár. Tágabb ért. csr, élés-ka-

nuira, a melyben a gabonát tartják; camera, horreum, granarium.
V. 5. Nyelvr, XI. -512. V. ö. «Alom-szixszék)), álmos, alnszékonv.
V. ü.:

uEsaíás . . . ötét (t. i. az Üdvözítt) fajdalmoknak féa-jíiának mondja
(-53, 8), azaz fajdalmoknak és szeuyvédéseknek szuszékjának.»

G. Kat., V. T. n. 108.

:n : írja «szív))-nek is. Az ((i» s «ü» cseréjére nézve 1. e «Szót.»-nak
Mlücsös.ségo és «igy» szav. V. ö.

:

« Szived e szün menhelyet lel.»

Mad. Az emb. tr. IV. sz. (a vég.

«En leszek szd dobbanása.*
Szász K. Menyasszony vagy . .

.

mikölküdni rmihm r. vini nélkül : szkölködni, szkölni, szköldni,
szkösnek lenni, szkösödni, mind e szókkal éltek a régiek; híjá-

val lenni vminek, reá szornlni stb. Az irod. uy. ezek helyett lat.

és uém. kifejezéseknek fordításával él. V. ö. Nyelvr, V. 243— 4.

XV. 75. V. ö.:

«Nem szkölködnek az egészségesek orvos nélkül, hanem a betegek."
Kár. bibliaford. (Luk. 5. 81.)

11'^
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•(Hogyha valaki közületek s/ikölködik bölesesóg nélkül, kérje Isteiitftl.i

ü. a. n. o. (Jak. 1, 5.)

szüJettetni : a lat. uasci ford., t. i. születni.

taglani v. tayolni : ütni, verni. V. ö.

:

(lUgy összetéphet, úgy széjjeltagolhat.))

Pet. A rab oroszl.

((Te a taglóval ökröt ütsz.w

U. a. Apám mestersége s eiiyén

((Gyl tagiam iij konczot.»
Ar. B. h. I. 30.

takarni : eltenni, gyjteni, rakni. Ma is : megtakarítani, takarékos, ta

karmány, takarít stb. V. ö.:

<(01i mely nagy kárt tesznek az udvarbirák,
Mert titkon magoknak sokat takarnak.))

Tinódi, Az udvarb.- és kulcsárokról, 25—

(

(Szüády, R. M. K. T., m. k.)

«A következ bö esztendknek minden termését takarják bé, és a pab(

nát takarják a Fáraó birodalma alá.))

Kár. biblíaford. (Móz. I. 41, 85.)

((Mikor mindeneket egybetakart volna az ö ifjabbik lija.»>

U. a. u. o. (Luk. 15, 13.)

((Más kaszálja rétjét, földjét más takarja.))

Ar. Az els lopás.

találmány : koholt v. költött dolog, koholmány, feltalálás ; fictio, ir

veutio, machinatio.

talám: talán. V. ö. Nyelvr, V. 535. Vm. 566. XVII. 405—6.
táméntalan : ma így mondják : töméntelen, t. i. megszámlálhatatlai

nagy, sok, számtalan, tömérdek. V. ö.

:

uTáméntalan sok embereket.*
Vir. M. Sz. 101. (er. kiad.).

((Hol ozmánok táméntalan hadára
Hunyad gyz aczélt villogtata. ))

Czucz. Huny. hal.

tanács: akarat, szándék. V. ö. Nyelvr, VI. 294. VII. 150. V. ü.

:

<(Te akarod-é én tanácsomat tudni ?»

Zr. Sz. V. I. 26.

tanusáy : tanítás, tanulság, tudomány. V. ö. Nyelvr, X. 188.

tapasztalni: tapintani, tapogatni, 1. e «Szót.»-uak (ímegtapasztaini

szav.

tellyesse'yesm : teljesen, e szóval is él. Ma az irod. ny. csak az «egészen)'

nel él. L. e «Szót.»-nak «hátorságos» szav.

temérdek : nagy, nehéz, sok, szertelen, vaskos, vastag. V. ö.

:

« Szertelen temérdek agya-koponyája.

»

Ilusv. Tholdi, 394.
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« Fáradságos kézzel hurczolja temérdek
Buzgányát.

»

Var. Zal. fut. I. 348—9,

(Tömérdek uép tulong Iiozzája.*

Ar. Sz. László füve, ü. 3.

sr : adj., lapos, sík, sima.

ereuiteni : teremni.

eremtett-állat : teremtmény, creatura. L. e «Szót.»-nak «állat» szav.

V. ö.:

•Prédikáljátok az evangyélíomot minden teremtett-állatnak.

»

Kár. bibliaford. (Márk, 16, 15.)

•Pi'édikáljátok az evangéliomot minden teremtett-állatnak.»

Káldi, bibliaford. (U. o.)

•Mint az líiten minden teremtett-állatot : iigy a lélek, természetinek
méltóságával, minden teremtett-állatot fölülhalad.

»

Veretim. Tanácskozás stb. (Aj. lev.)

«Nincs olyan tercmtett-állat. >•

Tompa, A keresztútról.

ét : factum, így is mondják a régiek : tétel, tétemény, tevés stb.

;

a mit ma «tetti)- v. «tény»-nek mondanak. Még ma is mondják;
jótétemény.

etcznii : látszani, e szóval is él. — L. e «Szót.»-nak «kitetszeni» s

« láttatik » szav. V. ö.

:

• Pára, melly kevés ideig tetszik."

Káldi, bibliaford. (Jak. 4, 15.)

«Ugy tetszett nekem, — még akkor a fájdalom els lázrohamában is

úgy tetszett nekem, mintha az ég csülagainak fényszikrázatából kö-

nyeim fátyolán keresztül egy sugár lövellene felém.

»

Köss. Irataim, I. VI.

etczí's : vélemény, vélekedés, beneplacitimi, placitmii.

;etein : csont, tag, test. Ma is mondják : hlt v. holt tetem, tetemes

stb. V, ö.:

•Az Úr Isten boesáta nagy mély álmot Ádámi'a, és elaluvék, és egy
oldaltetemét kivévén, hússal tölte bé annak helyét.

»

Kár. bibhaford. (Móz. I. 2, ál.)

•Egy is az ö tetemei közül meg ne rontassék.i)

ü. a. u. o. (Ján. 19, 36.)

«A hasa sáfirokkal ékesittetett elefánttetém.»

Káldi, bibhaford. (En. én. 5, 14.)

•A sidók az ö kihányatott mezítelen száraz csontjaikat, mint egy tetém-
házban, oda szokták volt rakásra hányni.*

G. Kat. V. T. n. 446.

•Minden tetemímben.»
Kárm. F. H. XXV.

•Nyavalyás tetemét ájulva lerakta.*

Vör. Volt tanítv.

•Nyomván nagy teteme a tért.»

U. a. A két szomszédv. 11. 254.

•Sajongó tetemi fájdalmán.

»

Ar. T. Sz. V. 26.
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tétovázni: habozni, ingadozni. V. ö. Nyelvr, I. 62. VIII. 203. V. ö.

«Csak úgy tétovázik keze a kilincsen.*

Ar. Toldi, VI, á.

« Miklós sem tétováz sokat.))

U. a. u. 0. VI. 5.

(•Indulna, hajh! de tétováz a láb.)>

Szász K. Tr. Csák, I. 38.

tettPtes : feltn, jeles, kitn, kiváló, küls, látszó, látszólagos, széj

tetszets, tettetett, tettettö. V. ö. Nyelvr, XIX. 76. XX. 230-

V. ö.:

(iTettetesek vagytok. . . és hazugok.

»

Erd. Sylv. 8z. Mát. ir. sz. v. ev. stb. 4t

(Szüády, E. M. K. T., U. k.)

« Senki titöUetek a pálmát el ne csalja a tettetés alázatosság által.)*

Kár. bibliaford. (Koloss. 2, 18.)

tiszt : állás, hivatal, kötelesség.

torkába verni vkinek tvnit : megcsiifolni, meghazudtolni. V. ö.

:

(•Fontos okokkal, gj'zhetetlen igazsággal hol torkodba verte, hol mu
kodba szakasztotta szemtelen hazugságidat. n

Fal. N. U. Els közb. (az elej.

torlani : a magára ható jelentésben : torlik, megtorlik : t. i. tódul, fe

v. összehalmozódik, coacervari, coucumulari, congeri. V. ö. Nyelv:
XVI. 530—1.

töhb : többi. V. ö. Magy. Nyelvészet. VI. 49—51. 388—91. V. ö.

:

••Hasonlatosképpen szólának a több tanítványok is."

Kár. bibliaford. (Máté, 26, 35.)

••Mind a papoknak, s mind a több híveknek nagy gongyok légyé

azokra, a kik elveszendök.))

Káldi, Böjt. V. V. harm. b. U.

tnfok : a varrótnek fején (lapos végén) lev lyuk, foramen acus. 1^

"

ö. Máté, 19, 24. Az «»-re nézve v. ö. Nyelvr, II. 288. III. 18
VII. 272. IX. 540. X. 312. A «t»-re nézve v. ö. Nyelvr, XXj
193—7. A (cfok)) csúcsa, széle, vége vminek. V. ö.

:

'

••Eí^y ily keszeg, sovány tiút az izmos
Bánk bán — bajusza egy végére töz.i)

Kat. Bánk b. Elöversengés.
|

"Szrit kés fokával brig borotválja.)) I

Ar. Toldi, n. 2.

••Vár fokára tíizöd a levágott fejet.))

U. a. u. o. Vm. 13.

tnke : bot, fadarab, tuskó ; stipes, truncus.

töredelmes : törékeny.

történetbl: esetleg,''esetlegesen, véletlenül. Sz, Moln. V. ö. Nyelvr,
164—5. 405—6. V. 545. V. ö.:

••Honnan vezet a nyájas történet karjaim közé ?»

Bi'sx. A phil. I. 2.

•iHh ki történetbl valakit megöleud.)>

Vir. M. Sz. 73. (er. kiad.).

••Történetbl ajtóm felé pillantott.))

Aaz. Pály. Emi. m. k. I. sz. MDCCXCV
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törvényt szabni : constituere jura, leges ferre. V. .

:

• Szent tetszésedhez szabd egész szemet.*
Rádai P. Az Istenre v. támaszkod.

"Kinek hatalma szab
Törvényeket, határt.

»

Bajza, Sóhajtás.

« Böjtöt szabott magára. >

Garay, A zaiándok.

"Földi bixó többé nem szab ö rá törvényt."

Ar. T. E. VI. 21.

tött : 1. e «Szót.»-nak «lött» szav.

tudakozni vtnin : tudakozódni vmi fell. V. ö.

:

nLakúheleden megti;dakoznom.

»

Ének Pann. megv. 47.

(Szüády, K. M. K. T.. I. k.)

•Miért sir ? tle tiidakozá.

»

Ar. Toldi, Vn. 6.

•A keze felöl is tudakozták váltig.

»

Tompa, A félk. kold.

tudománi/ : doctrina. a mai «tan». A régiek így mondták: számvetö-

tixdomány, természeti-tndoruány stb.

tulajdonítani niat/ánalc nnit: másnál jobbnak v. okosabbnak tartani

magát, elbizakodottnak lenni.

tusakodni : hadakozni, harczolni, küzdeni, víni. V. ö.

:

•Mivelhogy nagy tiisakodásban volna, buzgóságosban imádkozik vala.»

Kár. bibliaford. (Luk. 22, i4.)

•Tusakodnak vala azért a zsidók egyik a másik ellen.*

U. a. u. o. (Ján. 6, b2.)

U, Ú

udvarolni : szolgálni, tisztelkedni. V. ö.

:

•Körülted udvarlok.»
Zr. Sz. V. m. 27.

•Még én nem is udvaroltam nála.n

EUf. K. Csal. n. 15.

• Ellenségnek még nem udvarolt."

Vör. Sz. assz.

ugordni : ugrani, e szóval is él. V. ö. :

•Fene oroszlányra hamar felugordék.n
Hosv. Tholdi. 191.

uyyan : bizonv, is, valóban ; carte, etiam, profecto, sane. V. ö. Sándor,
Sokféle, XL 191. Simonyi, A magy. kötszók, 233—5. 260. Még él

a « csakugyan*), «ugj-ancsaki» stb.

ujjat vonni : ellenkezni.

ujohhan: ujabban, ujolag, ujounau, újra. Az so-ra nézve v. ö. e

«Szót.i»-nak «alkolmatos» szav. — Ma a lat., fr. és ném. íz «ujbül»

szokásos. V. ö. Nyelvr, XX. 330.
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utat irtani: t. i. egyengetni, készíteni; a nem. bahnen, Balm br
chen etb.

utóhó-czél : végezel. A régi ny.-ben : utolsó -romlás a. t. m. végrom-
lás, utolsó-veszedelem a. t. m. végveszedelem. V. ö.

:

«A bányavárosok is utolsó veszedelemre jutnának.

»

Bethlen G. Thurzó I.-nek(1621. máj. 10.)

tilgen közel lévén utolsó végéhez.

»

Mik. OXn. lev.

üMegtermi a növényvilág utolsó czélját, a gyümölcsöt.

»

Székács, A Kr. ev. ist. erö a hivk üdvös-
ségére, n. r.

út: mód. Ma is mondják: egy úttal, t. i. egy ízben, egyszerre, egy-

szersmind; ez úttal, t. i. a lat. hac vice; úton-módon. Ez a kifeje-

zése: «nagy úton» a. t. m. igen, nagyon, nagy mértékben, rendki
vüli V. szokatlan módon. V. ö.

:

«Ez úttal bocsátom az én ostoraimat a te szivedre."

Kár. bibliaford. (Móz. 11. 9, 14.)

«Nándor-Fej érvárat megszállá: de isteni csudákkal, Hunyadi és Ca-
pistranus segítségével, még ez egy úttal megoltalmaztatok.*

Pázm. Kai. Az Mahomet vall. '2. ez.

•Meggyzvén Urunk az ördögöt három úttal a pusztában, és elhagyvtn
ötét az ördög, az angyalok hozzája járultak és szolgáltak néki.»

Káldi, Húsvétnapi harm. b. (a bev.).

«Az arany i^oharamat. . . hagyom az öregbik fiamnak, úgy hogy mm
denkoron az öregbiké legyen és semmi iittal az famüiától ne abu
lienáltassék.))

Pálffy Pál nádor— 1658. szept. 3. kelt— végrend.
(Eadvánszky, Magy. családélet ésháztait

a XVI. és XVn. sz. m. k. 334. 1.)

(iKú'öppennek a mi gallyaink és kalmárhajóink tengeren tvil, hogy u

messze esett tartományoknak kintseit megszerezzék ; de azon úttal .

.

közinkbe hozzák azon pogány országoknak barom erköltseit.»

Fal. N. U. Els közb. (a vég. f.J.

üdö : id. V. ö. Kriza, Vadr. 521—2. Az «i» s <(ü)) váltakozásárai

nézve 1. e «Szót.»-nak «dücsösség» és «ig3'» szav.

ndüvontatás : halogatás, halasztás, késedelmezés.

üdvösmies: üdvös, üdvözít, boldoggá tev, boldogító. L. e «Szót.i»-

nak « bátorságos)) szav.

üszög: üszök, izzó tzzel ég test; üszögében való: nem kész v. rcii

dezetlen dolog. V. ö.

:

«A setétség fiai, a pokol üszögi voltak.

»

Káldi, Adv. I. V. harm. b. n. r. (a köz. fi

<iHuU rá a magasbul üszög és sziporka.

»

Ar. T. Sz. V. 51,
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'odirn : adj., vad, kittlen, kopár. Vadon erd, Sz. Moln. Szót. szerint,

silva ferarum. Vadonnau (lua : vadonat) új : egészen, teljesen új.

Sz. Moln. V. ö.:

•Egy BÜrü vadon erdre akada.»
Fal. T. E. Els é.

•átfyóilás : kívánság-nak is mondja, 1. e •Szót.»-nak «kivánság» szav.

V. ö.:

uTeUietetlen szív ! míkür lesz vége vágjódásidnak, melyek oly akarato-

sak mint a makacs ^vermek kedve."
Kánn. F. H. UI.

'aijijirn : van, igy is mondja. Dyen a : Liiszen, leszen, megyén, teszen,

viszen stb.

valaki : a ki. V. ö. :

•Valaki jósággal uralkodott rajtok, halála után. mint Istent imádták.

»

Bess. A phil. m. -2.

•Jobb helyet keresvén a sírnak ölében,
Holott nj-ugodalmat találnak valakik
Oda menvén, lesznek az ítéletnapig."

Tompa. A félk. kold.

alami : a mi.
ralamenni/ire : egy kevéssé, kissé, némiképpen.
álasztva : a maga választásából, akaratából ; szabad elhatározásból,

önként, szándékosan, szántszándékkal.
> állani : nem confiteri. hanem habere. V. ö. Nyelvr, VIII. 171.

216—S. 511. IX. 23. XVI. 37. 72. V. ö. becstelenséget, gyalázatot.

kárt, kudarczot, szégyent stb. vallani. V. ö. Búsul (fohászkodik.

sóhajt) mint a kárvallott czigány. Ean. Erd. M. Közm. K. I<j24.

V. ö.

•Eárt és szégyent válla. >

Zr. Sz. V. n. -m.

«Ök sem tértek meg nagj' kárvallás nélkül.*

Vir. M. Sz. 30. (er. kiad.)

iHa tehát a haladás ÜK've kárát nem vallaná, ki vaUhatná kái'át azon
szellemnek, mellyet a nemes gróf büszava elidézhet?"

Kois. Fel. Széch.-nek, '2l—2.

«A haza talán sem káii, sem szég^ent nem vallana általa.

»

Eötv. K. N. és P. H. 24. (er. kiad.)

•Lovait kereste, mint szegény kárvallott.*

Ar. T. Sz. I. 5.

•Kivel becsületet vallják és ne szégyent?*
U. a. T. E. VI. 31.

callyon s: megvan tíz. Moln. Szót.-ban is; olyan mint a ((nos», mely a

•no» és «8»-bl van egybetéve. V. ö. Siruonyi, A magy. kötszók,
I. &—6. V. ö.

:

iValyon s miért vernélek téged a földhöz ?«

Kár. bibliaford. (Sám. H. 2, 22.)
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«Valyon s kié az ország?*
U. a. u. o. (u. o. 3, 1-2.)

uValyon s nem bánod-é, ha néked ellenkez beszédet szólunk ?»

ü. a. u. o. (Jób, 4, ±)

ralósdfjoskf'ppen : valóságosan, e szóval is él. L. e «Szót.))-nak ((alá-

zatosképpen » szav. V. ö.

:

«Valóságosképpen megbizonyodott, hogy a Krisztus volt a megigértetet

Messiás. I)

Káldi, Karácsonnapi els b. I. r. (a köz.)

rdltozamló: változó, változékony. L. e «Szót.»-nak «romlandó» szav

ramiacska: anchora, Sz. Moln. V. ö. Zr. Sz. v. II. 41. Ar. T. Sz

VII. 38.

castaq : durva, ers, izmos, kemény, nagy. V. ö. Nyelvr, IX. 261

V.'ö. Kár. bibliaford. Móz II. 1, 19. Ezek. 10, 3. V. ö.

:

flErös, vastag gyermek Tholdi kicsin korában.

»

'

Ilosv. Tholdi, 20.

(iCsak öt boszantja mind e vastag tréfa.

»

Ar. Toldi, m. 4.

((Megköték a bikát vastag gerendához."
U. a. u. o. IX. 11.

rastatfítani : ersíteni. L. az elbbi szót. V. ö.

:

((Azonban ha az istentelen példákkal szaporodik, vastagodik a nem-jó.

•

Fal. N. U. Els közi), (az el.).

m/: czél. E kif.-e «jó végre» a. t. m. jó czélból.

ir'f/ere menni miinek : így is mondják: végére járni vuiiuek, t. i

kikutatni, megtudni.
véletlenül : nem vélve.

vér: ver, quatit, verberat, 1. e « Szót. » -nak ((esmérui» szav.

vereség : verés, baj, csapás, ütés. V. ö.

:

((Nagy vereséggel megveré öket.»

Kár. bibliaford. (Józsué. 10. in

«Öreg szolgának a szó is vereség.

»

Ar. Mur. Ostr. I. 78.

((Szíve szakadhat lelki vereségben."
ü. a. T. Sz. VI. 50.

((Mely kéztl szenvedett kínos vereséget."

Tompa, A fólk. kold.

vét: vet, 1. az elbbi szót. Az ((é»-re nézve 1. o ((Szót.»-uak (lesmérui

szav. V. ö.

:

((Fényt a kés századokra vét.»

Köles. Zr. dala.

((Ha tovább sarkantyúzom, levét."

Ar. Bol. I. I. 15.

((Mindent tengerbe vét."

Fet. De miért is gondolok ím?

vetni : e szó számtalan kifejezésünkben ford. el. Péld. :
asztalt vetu

(t. i. teríteni), frigyet vetni (így is mondták a régiek: szövetsége;

szerezni), fundamentomul vetni, füstöt vetni (t. i. füstölni, Eaucl

machen), kezét vetni vkire (t. i. bántani vkit), számot vetni, sze
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lilére vctui vkinek vmit, szemét vetni vmiic, szerencsére vetni

it. i. koczkáztatni), zablát vetni vminek (t. i. megzabolázni) stb.

V. ö.:

«Uázak eltt asztalt ü vettet vala.»

llosv. N. Sánd. VI. '2:iH7.

(Szilády, H. M. K. T.. IV. k.)

«Ves3 példabeszédet az engedetlen ház ellen.

»

Kár. bibliaford. (Ezek. M, a.)

"Más fuudamentomot senki nem vethet azon kívül, a mely egyszer vet-

tetett, moly a Jézus Krisztus.))

U. a. u. o. (Kor. I. 3, 11.)

"Sokszor egy kis felleg nagy est szokott vetni.

»

Pázm. Egy tudakozó préd. nev. ir. öt

levél, n. lev. (Post ser.)

"Must is sokan vannak, kik, valamikor kezekbe veszik, megcsókollyák
a sz. bibliát és ezt süvegvetve olvassák.*

Ü. a. «Az Isten igéje igaz világossága az
emberi tudatlanságnak)) ez. b. I. r. (a v. f.)

<(Hol ezt kárhoztatjuk, hol amarra vetünk.

»

Gyöníiy. Kem. Ján. ü. k. IV. r. 52.

<(Nem vetem másban én bizodalmamat.

»

Rádai P. Az igaz Istennek imád. 9.

riiískodni : rokonértelm (synonyin) szó a « tusakodni »-val.

li'iasáfi : vigság, írja így is «vigasság » ; 1. e ((Szót.))-uak dbékeséges')

szav.

ii;if/ázás: virrasztás, rállás. V. ö.

:

•Vigyáznak vala éjszakán az ö nyájok mellett.))

Aa;-. bibUaford. (Luk. á, -8.)

• Vigyázván, és rizvén az éjjeli vigyázásokat az ö nyájoknál."
Káldi, bibliaford. (u. o.)

vilá/fbir : 1. e «Szót.))-nak ((birodaloin» szav.

riláff sznrnt : e világon, itt a földön, a világ (t. i. az emberek) íté-

lete szerint. V. ö. Ar. Toldi, VIII. 10.

villáuiá.'i: villámlás. V. ö. Nyelvr, VIII. 490— 1,

(iNagy mennydörgéssel, villámással záporessöt látván."

Sztárai M. XXIX. Psalm. ±
(Szüády, E. M. K. T., V. k.)

«Kibocsáthatod-é te a villámásokat, hogy elmenjenek.

»

Kár. bibüaford. (Jób, 38, 3-5.)

«Villámásokkal, mennyütkövekkel.

»

Zr. Sz. V. XIV. 14.

<iSok villámás között esnek majd kétségben.))

Gyöngy. M. V. H. 19'J.

nlldmni : villámlani, villogni, fényleni. L. az elbbi szót. V. ö. :

«Mindenütt villámnak csak nyilak és szablyák.))

Zr. Sz. V. I. 91.

viselni: a lat. gerere, 1. e «Szót.))-nak « hordoztatni)) szav.

viszontatf : viszont, ismét, újra. V. ö.

:

«A mely kéz felemelt, az ver most porba viszontag.*

Berzs. Napóleonra.
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«Igy szóla viszontag.))

Vör. Zal. f. I. 238.

«A nagybárdu Botond mond fölgerjedve viszontag.))

Czucz. Botond, H. V.il.

« Gonosz indulatjok megszállta viszontag.))

Ar. T. Sz. VI. 8S.

riszszd : vissza. V. ö. Kriza, Vatlr. 523. V. ö.

:

<iVis8zátére Konstauezinápolyban a hadának negyedrészével."
Mik. XCVn. lev. (a vég.).

(íVisszára viszálván anya-érzeményétn
Ar. T. Sz. VI. 12.

ritatni : a nvíni)) tétet alakja, harczolni, megszállaui, ostroiuolni, tá-

madni, víni, vívatni. V. ö.

:

(lA törököket vitatja a perzsákkal.))

Bess. A phil. m. H.

uAzt vitatta holtig.))

Ar. T. Sz. I. 18.

víz háta: t. i. színe, 1. e «Szót.»-nak ((föld gyomra» s ((föhl háta*

kif.

vonszani : vonni, e szóval is él ; ma : vonni s vonzani, de megvan
még a ((vonszolni)). V. ö. Simonyi, A m. ny. II. 79. V. ö.

:

((Megvonszod a te ívedet ö ellenek.

»

Kár. bibliaford. (Zs. 41, 18.)

(íMely kibeszélhetetlen vonszó gerjedelem mély sóhajtásaiban.))

Kárm.'F. H. XXXI.

(iVonszá oda úgy az embert.))

Kisf. S. Somló, I.

vonyni : vonni.

rölf/y : bél, t. i. a fa bele ; a különbség— mondja Arany— a kettí) között

az, hogy a völgyében van a bele. V. ö. Nyelvr, VII. 412. és Hút-

rah. Prózai dolg. II. k. 372. 1.

rött : 1. e ((Szót.w-nak «lött)) szav.

zahdUódni nnihen: mértéktelenül, mohón enni; torkosnak lenni. Atv.

ért. él vele. V. ö.

:

((Ezeknek húsokban ne egyetek.))

Kár. bibliaford. (Móz. IH. 11, 8.)

((Ettetek ama kenyerekben.))
í.^ a. u. o. (Ján. ti, Í26.)

((Jól ittak borban.))

Gvad. Egy fal. uót. Ijud. ut. II. o.

zabldt rét vminek: zabolát tesz vmirc, megfékez korlátoz vmit. A
zabla V. zabola szóra nézve v. ö. Nyelvr, XI. 56(j. L. e ((Szót. íj-

nak ((vót» és «vetni» szav.



IQnságl iratok tára* Az országos középiskolai

Huáregyesulet megbizásából szerkeszti Névy IjÚszIó.

Czélja e vállalatnak az iskolai oktatással párhuzamosan haladó ma-
:iihilvasmányt nyujtaui középiskolai ifjúságunknak (átalában 9— 15 éves

1
iinkuak),liogy a szk mederben folyó iskolai tananyagot bvitse, ifjaink

- és tapasztaláskörét szélesbitse, szem eltt tartva, hogy az ifjúság

be csupán az való, mi remek és az emberiség szellemi fejldésében
jelentségének megadta próbáját.

.—III. COX GYÖRGY. Görög regék. Magyarra fordította s beveze-

téssel ellátta Komáromi/ Lajos. Mind a három füzet 2 frt 20 kr.

Vászonba kötve 2 frt 80 kr.

E füzetek a gOrög Uteni és hsi mondákat adjuk, eredeti szépségOkben, a mint a mythnat
klasszikuB költök (eUö eorban Homéros és a tragiknsok) alakították, menten a theogonia vag;

ibilúlogla erszakos rendszerezésétl és magyarázásától. Tartalmaknál és eladásuknál fogva
.ülönögeu az alsóbb osztályok ifjúságának nyújtanak kedves és tanulságos olvasmányt, de nagy
laHzonnal és nem csekélyebb élvezettel olvashatja a felntt ifjoság, st bánnely korú mflvelt

mber is.

V. CASTILIiOI DIAZ BERNAL. Mexioo felfedezése és meg-
hódítása. Átdolgozta Dr. Brzik Károly. Egy térképpel 1 frt 20 kr.

A tanulságos könyvnek átdolgozásában középiskoláink középs osztályait (3—5 osstályt)

artutta szerzje szem eltt.

V. CARNOT ÉLETE. Arago emlékbeszéde. Ford. Ih: Császár
Karoly. 60 kr.

VI. MONGE ÉLETE. Arago emlékbeszéde. Ford. Dr. Császár
Károly. 70 kr.

A híres szerznek, kit mint tudóst és irót egyaránt becsül a müveit világ, jelen müveiben
középiskoláink felsbb osztályai számára (6—8 oszt.) adunk tanulságos és lélekemel olvas-

mányt, melybl a jeles tudósoknak nemcsak tudományos munkásságát megérteni, hanem egy-
szersmind jellemöket s erkölcsi fenuségöket megbecsfUui és szeretni tanulják.

VII.—VIII. LAMB KÁROLY ÉS MÁRLA.. Shakspeare-mesék.
Bevezetéssel és Shakspeare rövid életrajzával ellátta Mihály József.

Átnézte Volf György. Két kötet 2 frt. Egy vászonkötetbe kötve
2 frt 40 kr.

I

Az angol eredeti ezen mesékkel a híres költ müveinek olvashatásához akart mintegy

I
bevezetésül szolgálni ; középiskolai ifjúságunk különösen azon fokon, midn a népmese és monda
'Olvasásából kiemelkedik és a remek irodalom mttveihe kezd elmélyedni (3—5. OBCt.), nemes és
minden tekintetben ajánlatos olvasmányt nyer bennök.

IX.—X. ÉLETRAJZOK PLUTARCHOS-ból. Görögbl fordította

Szilasi Móricz. Sok képpel.

1. füzet : Lykurgos. Solon. Themistokles. Aristeides. Kimon. 60 kr.

2. füzet : Perikies. Nikias. Alkibiades. Lysandros. Agesilaos. Pelo-

pidas. 1 firt. A két füzet egy vászonkötetbe kötve 2 fi-t.

A szövegbe nyomott kép«k — ókori minták másolatai — % történeti tanításnak élénkité-
íáben is jó szolgálatot tehetnek.

XI. VOLTA ÉS AMPERE ÉLETRAJZA. Arago emlékbeszéde.
Fordította Kont Oyula. 70 kr. Az V., VI. és XI. füzet egy vászon-
kötetbe kötve 2 frt 40 kr.

XII. KÖZÉPKORI ÁZSIAI UTAZÓK. I. Rubruquis : Utam Tatár-
országban. II. Marco Polo könyve. Francziából fordította és
jegyzetekkel ellátta Dr. Brozik Károly. Három képpel 1 frt.

XIII. CHURGH M. A. ALFRÉD J. REV. Elbeszélések a görög tra-

gikus költkbl. Angolból fordította és jegyzetekkel kisérte Névy
László. Négy színes képpel 1 <rt., vászonkötósben 1 frt 50 kr.



A Franklin-Táraalat magyar irodalmi intézet kiadásában Budapestéi!

(egyetem-ntcza 4. sz.) megjelent:

JELES írók iskolai TÁRA.
E vállalat középiskoláink irodalmi oktatásának emelését czélozza, ;

szakadozott irodalmi szemelvénj^ek helyébe összefügg, az iró egyéniségé
feltüntet olvasmányt nyújtva. A kisér jegyzetek korántsem akarják ;í

tanár magyarázatait szükségtelenné tenni, hanem oly módon vannak fogai

mázva, hogy a tanulóknak elkészülését segítsék, melyhez a tanár iskola

tárgyalását fzheti ; ez által az iskolai olvasmány sok tehertl megszabal
dúlván, szélesebb körben fog mozoghatni.

I. Magyar balladák. Magyarázzák Greguss Ágost és Beöthy Zsolt

Harmadik kiadás. 70 kr

II. SHAKESPEARE. Coriolanns. Ford. Petfi. Bevezetéssel é;

magyarázatokkal ellátta Névy L. IV. kiadás. 60 kr

III. HEINRICH GUSZTÁV. Német balladák és románozok
Els rész. — Bevezetés. — Bürger. — Goethe. II. kiadás. 70 kr[

IV. Q. HORATIUS FL.ACCUS Satirái. Magyarázta EUschei
József. 80 kr l

V. Q. HORATIUS FLACCUS Epistolái. Magyarázta EUsclie;.

József. 80 kr

VI. liettre de FENELON á l'aoadémie fran^aise. BUFFON
Discours sm' le style. Magyarázó jegyzetekkel kiadta Dr. Császár K

60 ki
|

VII. CORNEIIiliE. Le Cid. Magyai'ázó jegyzetekkel ellátta Dr\

Alexander Bernát. 80 kr!

VIII. HERDER Cid-románczai. Magyarázta Heinrich Gusztáv. Eg;'

térképpel. Harmadik javított kiadás. 80 ki

IX. MOLIÉRE-ARANY L. Tudós nk.
Magyarázta Greguss Ágost. 80 ki

X. MOIilERE. Les femmes savantes. Magyarázta Greguss Ágost
80 ki

XI. ARANT JÁNOS. Toldi. Költi beszély tizenkét énekbem
Magyarázza Lehr Albert. Nyolczadik javított kiadás. 80 kr

XII. SHAKESPEARE. Július Caesar. Ford. Vörösmarty. Bevezetés

sel és magyarázó jegyzetekkel ellátta Névy László. II. kiadás. 60 kri

XIII. GOETHE. Iphigenia auf Tauris. Bevezetéssel és magyaráz(i

jegyzetekkel ellátta Dr. Bauer Simon. II. kiadás. 60 kr

XIV. GOETHE. Hermann und Dorothea. Magyarázta Webe'.i

Budolf. II. kiadás. 30 krl

XV. XENOPHON emlékiratai Sokratesrl. (Szemelvények.) Beveze
téssel és magyarázó jegyzetekkel ellátta Dr. Kassai G. 80 ki

XVI. DESCARTES Discours de la méthode. Közrebocsátja s ma
gyarázza Alexander Bernát 80 ki

XVII.ZÁGONI MIKES KELEMEN válogatott törökország
levelei. Összeállította és jegyzetekkel kisérte Dr. Erödi Béla. 80 ki

XVIII. M. TULLII CICERONIS in L. Sergium Catilinau
Ownl-tnnaii Ono'fnm. Manrirnró^fn Ki'it\/>ai1/li fiiitt.ílfw f\i\ kr



XIX. Szemelvények a görög lantos költészet remekeibl.
Bevezetésekkel és jegyzetekkel ellátta Dr. Boron Githor. Els
füzet: Az elégia-, epigramma- és iambos-költészet 4U kr.

XX. SOPHOKLES. Antigoné. Fordította és magyarázta Csihy
Gergely. .50 kr.

XXI. SCHILLER. Wilhelm Teli . Kiadta és magyarázta Dr. Bein-
rich Gusztáv. Egy térképpel. Második, javított kiadás 60 kr.

XXII. KATONA JÓZSEF Bánk-Bánja. Magyarázta Péterfy Jen.
A középiskolák VI. és VII. osztálya számára. 80 kr.

!LXIII. SCHILLER. 'Wallensteins Tod. Kiadta és magyarázta
Alexander Bernát 80 kr.

OLIV. BERZSENYI Ódái. Középiskolák számára. Magyarázta
Dr. Versényi György. 50 kr.

XXV. HEINRICH GUSZTÁV. Német balladák ób románczok.
Második rész. — Schiller balladái és románozai. 70 kr.

iíXVI. KISFALUDY K. Csalódások. Vígjáték négy felvonásban.
Magyarázta Dr. Szigetvári Iván. 30 kr.

LXVII. M. TULLII CICERONIS de imperio gnaei pompei.
Magyarázta Dr. Keleti Vincze. 40 kr.

XVIII. QU. HORATIUS FLACCUS ad pisnes de arte poetica
ozím leveléhez elkészület. Irta Simon Péter. 70 kr.

XXIX. VÖRÖSMARTY MIHÁLY. A két szomszédvár. Magya-
rázta Vozári Gyula. 50 kr.

XXX. GOETHE. Egmont. Bevezetéssel ós magyarázó jegyzetekkel
ellátta dr. Bauer Simon. 60 kr.

XXXI. CZUCZOR GERGELY. Botond. Regényes költi elbeszélés.

Magyarázta Vozári Gyula. 40 kr.

XXXII. LESSING G. E., Minna von Barnhelm oder das Soldaten-
glüok. Lustspiel. Magyarázta Heinrich Gusztáv. 50 kr.

:XXIII. M. TULLIUS CICERÓNAK I., II. és XIV. Philippikája.
Magyarázta Jánosi Boldizsár. 50 kr.

LXXIV. SCHILLER. Die Braut von Messiua. Bevezetéssel éa

magyarázó jegyzetekkel ellátta Dr. Bauer Simon. 50 kr.

XXXV. RACINE'. Athalie. Ti-agódie.

Magyarázta Gartner Henrik. 50 kr.

'ÍXXVI. PÁZMÁNY válogatott egyházi beszédei. Bevezetéssel és

szótárral. Szerk. Bellaagh Aladár. 60 ki*.

:XXVII.GYULAI PÁL emlékbeszédei. 70 kr.

wXXVIII.KÁLDI válogatott egyházi beszédei. Bevezetéssel és

szótán-al. Szerkesztette Bellaagh Aladár. 1 frt.

LXXIX. NEMES ÚRFI. EÖrdította olaszból Faludi. Bevezetéssel,

magyarázatokkal és szótán-al. Szerkesztette Bellaagh A. 60 kr.

XL. SHAKESPEARE. Macbeth. Ford. Szász K. Jegyzetekkel és

magyarázatokkal kiadta Péterfy Jen. 50 kr.

XLI. M. TULLII CICERONIS PRO P. SESTIO ORATIO.
Magyarázta Dr. Cserép József. 40 kr.






