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Bevezetés
A Fiatal Filológusok Füzetei könyvsorozat jelen kötetében egy, a Román
Akadémiai Könyvtár kolozsvári fiókjában (RAK) található, eddig kiadatlan
szöveget teszünk közzé. A református iratok között MsR 1079 jelzet alatt található
kézirat gerincen jelölt címe Egy román angolból fordítva. A 218x173 mm nagyságú,
bőrkötéses kézirat a Spectator (1711–1714) huszonnégy cikkének – az előszó
tanúsága szerint – 1783-ból származó magyar fordítását tartalmazza. Mivel a
műfajalapító morális hetilapnak mindezidáig nem volt ismert ilyen terjedelmű
magyar fordítása a 18. századból, ezért bevezetőnkben szükségesnek ítéltük az
európai és a magyarországi recepció vázlatos áttekintését, s csak ezután térünk rá
a kézirattal kapcsolatos kérdések tárgyalására.
A Spectator európai recepciója
Az 1711 és 1714 között megjelent Spectator óriási népszerűségéről, földrajzi és
időbeli elterjedtségről már az az egyetlen adat is árulkodik, hogy csak
Franciaországban 1720 és 1789 között legalább száz olyan periodika jelent meg,
amely címében vagy szerkesztési elveiben a Spectatorra utalt, vagy azt követte.1 Az
alábbiakban Fritz Rau és Maria Pallares-Burke összefoglaló munkáira
támaszkodva – a formai és a tartalmi elemeket egyaránt számbevéve – próbáljuk
meg röviden bemutatni a Spectator európai fortunáját a 18. században, különös
tekintettel a kiadványunkban közreadott magyar szöveg besorolására.
A Spectatorra mindig nyíltan és büszkén utaló epigonok esetenként egészen
különböző ideológiai célok szolgálatába próbálják állítani kiadványaikat: míg
Daniel Defoe 1715-ben a bevett és megcsontosodott vélekedések megcáfolásának
és nevetségessé tételének eszközét látja a lapban, addig – az ideológiai spektrum
másik végpontján található – George Hay angol katolikus püspök például az
ateizmus és a deizmus ellen folytatandó keresztes hadjáratban támaszkodik a
Spectatorra, mint jól használható fegyverre. A 20. századi kommentátorok
általában egyetértenek abban, hogy a lap népszerűsége elsősorban azzal
magyarázható, hogy a teljesen új társadalmi-politikai rendszerben, a békés és
modern kereskedelmi kapitalizmusban élő polgárt segítette az erkölcsi és
gyakorlati útkeresésben: a polgár ekkorra már egyedül maradt ugyan a színen,
kultúrája, erkölcsfilozófiája és életformája azonban még nem volt megfelelően
kiforrott, így tanácsokra és orientációra volt szüksége, hogy civilizációját
kiteljesíthesse. Míg a lapot tartalmi szempontból értékelő Paul Hazard aforisztikus
megfogalmazása szerint Addisonra és Steele-re mint a modern burzsoázia
keresztapáira kell tekintenünk,2 addig a kor kiadványait és társaságait történetiszociológiai aspektusból vizsgáló Jürgen Habermas a közhatalomtól független
polgári nyilvánosság jellegzetes megnyilvánulásaként tekint a Tatlerre, a
Guardianra és a Spectatorra.3
Elsőként ejtsünk néhány szót a Spectator mintájára szerkesztett lapok jellegzetes
vonásairól. Ismeretes, hogy Addison és Steele fiktív élettörténettel rendelkező
1
2
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képzeletbeli alakok, Mr. Spectator és az angol társadalom tipikusnak tekintett
alakjaiból álló „Spectator Club” nevében tették közzé esszéiket. A Spectator-típusú
periodikák európai térhódítását tárgyaló Rau arra hívja fel figyelmünket, hogy az
álarc mögé rejtőző szerzők/szerkesztők által írott periodical essay jelentős
mértékben eltávolodik az esszé hagyományos műfajától, mivel a rendszeres
megjelenés kényszere és a szerepjáték áttételessége nem teszi lehetővé az
egzisztenciális kérdésekben való filozófiai igényű elmélyülést: a montaigne-i
hagyományra jellemző átéltséget és személyességet az olvasók szórakoztatásának
és nevelésének vágya, valamint a történetmesélés irányába való elmozdulás váltja
fel.4 A Spectator európai imitátorai elsősorban a szerepjátékban rejlő lehetőségeket
használják ki: a francia, német, dán vagy svájci „nézők” saját országuk
társadalmának jellegzetes, könnyen felismerhető alakjainak bőrébe bújva írják
cikkeiket, ily módon megvalósítva a lapcsalád eredeti célkitűzését, amelyet
Addison a következő, ars poeticaként is értelmezhető mondatban foglalt össze: „to
enliven morality with wit and to temper wit with morality”.5
Pallares-Burke a Spectator-követő sajtótermékek egy további jellegzetességét
emeli ki: a kiadványokat kísérő paratextusokban a lapkészítők – arra hivatkozva,
hogy egyedül nem rendelkeznek megfelelő mennyiségű tapasztalattal és
bölcsességgel – olvasóikat arra hívják fel, hogy kérdéseikkel, tanácsaikkal,
hozzászólásaikkal és bírálataikkal vegyék ki részüket a lap szerkesztéséből; sőt, ne
habozzanak az eredeti Spectator eljárását követve szerepeket játszani, egy adott
kérdést ennek segítségével teljesen más szemszögből megvizsgálni.6
Elmondhatjuk, hogy a Spectator népszerűségében az esszék erkölcsfilozófiai
tartalma és morálpedagógiai jellege mellett bizonyos formai sajátosságok, jelesül a
narratológiai játékosság és a dialogicitás (vagy inkább a dialogicitás illúziója) is
nagy szerepet játszott. Addison és Steele különböző nemzetiségű követői nem
elégedtek meg azzal, hogy a lap szellemiségére hivatkozzanak, hanem egymás
publikációit kölcsönösen bírálva azon versengtek, ki követi hívebben az angol
szerkesztők halhatatlan alkotását. A Spectator-epigonok vitáiban fogalmazódtak
meg a fokozatosan dogmává merevülő „nézői írásmód” (the spectatorial writing)
alapvető ismérvei: az erkölcsi és esztétikai jelenségek, valamint a mindennapi élet
elfogulatlan (olümposzi szemszögből történő) vizsgálata és – esetenként –
kíméletlen bírálata.7
A Spectator korabeli népszerűségét természetesen nemcsak imitátorainak nagy
száma mutatja, hanem az a közismert tény is, hogy a lap igen gyakran szerepel az
ifjaknak ajánlott kötelező, épületes olvasmányok között. A Spectator üdvös hatását
azonban nem kizárólag eredeti megjelenési formájában képes kifejteni, sőt, igazán
épületes olvasmány akkor lehet, ha megtisztítják némely megkérdőjelezhető
formai-tartalmi elemétől. Pallares-Burke számos európai (és észak-amerikai)
példával bizonyítja, hogy a 18–19. század során sok olyan szerkesztő és irodalmár
tevékenykedett, akiket a Spectator erényei közül kevésbé érdekelt a játékos és
dialogikus forma, figyelmüket inkább a lap tartalmára összpontosították. Ide
tartoznak azok a fordítók, akik válogatásaikat könyv formában jelentették meg.8
4
5
6
7
8
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Rau 1980, 104–105. L. még Martens 1971, 31.
Spectator I:41. (No. 10.)
Pallares-Burke 2000, 149.
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Ennek a típusnak érdemes különös figyelmet szentelnünk, mivel nyilvánvalóan
ezek sorába illeszkedik az általunk közzétett magyar fordítás is. Pallares-Burke
szerint a Spectator-válogatások – amelyek fénykorukat a viktoriánus Angliában
élték – szinte kizárólag valláserkölcsi-pedagógiai célokat szolgáltak: a
hagyományos példabeszédektől és vallásos elmélkedésektől eltérő, viszonylag
könnyed, horribile dictu szórakoztató formában próbáltak közvetíteni
hagyományos erkölcsi tartalmakat (ehhez azonban természetesen szigorúan meg
kellett rostálni a cikkeket, mivel Steele és Addison korántsem csak nevelő hatású
cikkeket közölt a lapban).
Miben állhatott vajon a Spectator vonzereje azok számára, akik a lap tartalmát
csak némely tartalmi-formai sajátosságától megfosztva ítélték felhasználhatónak?
Nyilvánvalóan abban, hogy az egyes cikkek önállóan, eredeti dialogikus
kontextusukból kiragadva is élvezhetők, ugyanakkor a megrostálást követően
erkölcsi értelemben is „helyesek” voltak. Pallares-Burke egy korabeli Spectatorválogató szerkesztő előszavából idéz: „Expressions used in the Books of Morality
such as Repentance, Conversion, Meditation, Prayer, etc. […] were not the way to
gather men to the truth. Instead, truth must be offered »in an agreable Dress and
under the pretence of amusing them«.”9 Hasonló módon érvel Sófalvi József is
Dodsley Oeconomia vitae humanae című munkája magyar fordításának előszavában
Addison és Steele Spectatorának erkölcsnevelési felhasználhatósága mellett.
Összességében tehát a válogatások összeállítói szerint a Spectator cikkei, még
legjellemzőbb játékos és dialogikus elemeiktől megfosztva is, oly szórakoztatók,
hogy az olvasó szinte észrevétlenül „nyeli le az erkölcsi pirulát”.
Nem szabad ugyanakkor elfelejtenünk, hogy az a sajátos történelmi-ideológiai
kontextus, amelybe az eredeti angol kiadvány illeszkedik, természetesen
alapvetően különbözik a különféle nemzetiségű (és esetenként különféle
korszakokban élő) Spectator-követők helyzetétől és igényeitől: a kereszténység
„humanizálására” és a vallásos hitnek a városi polgár igényeihez való igazítására
törekvő lap azért tehetett szert példátlan népszerűségre Angliában, mert Anna
királynő (és az őt követő Györgyök) alattvalói, az elmúlt század zűrzavaros
eseményeiben megfáradt angolok minden erejükkel azon voltak, hogy végre új,
békés és modern erkölcsiségre cserélhessék a katonai erényen és a puritán
aszketizmuson alapuló koherens, ám a megváltozott társadalmi igényeknek többé
nem megfelelő morálfilozófiát.10 Mindez azt jelenti, hogy a Spectator némely
utalásai és jellegzetes vonásai értelmezhetetlenek az angol történelmi
hagyományokon kívül élők számára.
Nyilvánvaló azonban, hogy a hagyományos erkölcsi tartalmakat közvetítő,
alapvetően vallási, ám egyre kevésbé felekezeti meghatározottságú morálfilozófia
terén bekövetkezett változások egész Európában – Magyarországon is – éreztetik
hatásukat: a normák erkölcsi regulákká való átformálódásának nyilvánvaló
kísérőjelensége, hogy az erkölcsi tanítások hagyományos műfajai (értekezések,
maximák stb.) mellett egyre nagyobb szerep jut különféle fikciós műfajoknak,
jelesül a tanítómeséknek és a példázatos történeteknek – márpedig a szerkesztőifordítói rostálásnak köszönhetően az alábbiakban közölt magyar Spectator is
erkölcsi tanulsággal bíró, példázatos történetek füzérének tekinthető.
9
10
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A Spectator magyarországi hatása
A magyar irodalom- és sajtótörténet már régóta foglalkozik a morális hetilapok,
ezen belül a Spectator magyarországi hatástörténetével. Az elmúlt évtizedekben a
magyar hírlap- és folyóirat-irodalom kezdeteinek vizsgálata során előkerült
adatok néhány ponton módosították Fest Sándor sokáig egyedül rendelkezésre
álló megállapításait.11 Először a felgyűlt adatok összefoglalására teszünk kísérletet,
a rövid ismertetőt követően pedig további lehetséges forrásokra hívjuk fel a
figyelmet. Az új adatok a régebbiek mellett a lap és a műfaj recepciójáról korábban
írottakat árnyalják, egyúttal lehetővé teszik, hogy a Spectator európai
befogadásának főbb irányzatai közé a magyarországit is beilleszthessük.
A Spectator ismeretéről elsőként Mikes Kelemen Törökországi levelek című
levélgyűjteménye tanúskodik. Két kivételtől eltekintve a kötet derekán, az 1734-es,
1735-ös dátummal közölt szövegek kapcsán valószínűsíthető, esetenként
bizonyítható a morális hetilap francia fordításának használata.12 Mikes műve
azonban értelemszerűen semmiféle hatást nem gyakorolt, és mire a levelek
magyar irodalmi közegbe kerültek (1794), addigra a Spectatornak már itthon is
jelentős múltja volt.
A tényleges magyarországi hatástörténet kezdetén jelenlegi ismereteink alapján
a Göttingent megjárt literátorok állnak, mindenekelőtt Sófalvi József, a Spectator
első magyar értékelője, aki az 1770-es évek elején együtt tanult Göttingenben Rát
Mátyással, „a magyar újságírás megindítójával”.13 Persze nem véletlenül ez az
egyetem a központ: az angol koronával való szoros kapcsolata révén kitüntetett
hely illeti meg az angol szellemnek a kontinentális Európa, és az ott tanuló
nagyszámú magyar hallgatóság révén Magyarország felé történő közvetítésében;14
továbbá az első rendszeres sajtókollégiumok is ehhez az egyetemhez fűződnek.15 A
külföldi hatás mellett azonban már Kókay György hangsúlyozta, hogy az olvasók
itthon is megismerkedhettek a műfajjal. Egy 1793-ból származó pozsonyi iskolai
könyvtárkatalógus igazolja, hogy Rát (és evangélikus hitsorsosai) akár már itthoni
iskolaéveik alatt is találkozhattak a Spectator és a Guardian német fordításával,
illetve ezek német utánzataival.16
Sófalvival együtt mindenféleképpen meg kell még említenünk a recepció
kezdeti időszakára vonatkozóan Bessenyei Györgyöt is, akinek az 1770–1780-as
évek fordulóján több műve utal a Spectatorra. A Magyar Néző és a Der Mann ohne
Vorurtheil ugyan formailag semmiképpen sem morális hetilapok, de a beszélő
pozíciója, elfogulatlansága Mr. Spectatorét idézi. Amikor az 1760-as években
Bécsbe került, ott éppen akkor indultak és lettek rövid idő alatt népszerűek az
osztrák morális hetilapok,17 aminek hatásával aligha csak az ő életművében kell
számolni.
11
12
13
14
15
16
17
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Mellettük még két folyóiratot szokás a Spectator 18. századi hatástörténetében
megnevezni, a Mindenes Gyűjteményt és az Urániát. Előbbi ugyan nem hozható
közvetlen kapcsolatba az angol lappal, de mint a műfajhoz legközelebb eső
magyar sajtótermék mindenféleképpen szót érdemel, utóbbi viszont már
közvetlenül is köthető hozzá. Az Uránia bevezetőjének szövegkörnyezete, a
folyóirat-irodalom jelentőségének igazolása és az enciklopédisták működésének
méltatása18 azt feltételezi, Pajor Gáspár és Kármán József számítottak arra, hogy
közönségük tudja, miről beszélnek, amikor a Spectateurt emlegetik.
E néhány adattal le is zárul a hatástörténet elsődleges szintje, korai története,
amelyben pusztán a cím megnevezése, illetve a hozzá fűzött értékelő
megjegyzések bizonyítják a lap ismeretét. A sajtótörténeti kutatások számára azért
volt jelentős, hogy Sófalvi révén – Fest Sándor összefoglalásához képest – majd
húsz évvel előbbre lehetett hozni az első hivatkozást, mert az akadémiai
monográfia értelmezésében a morális hetilap műfaja mind Angliában, mind
Európában a polgárság emancipációjának mindennapi problémáit fejezte ki, s
ennek eszközeként szolgált.19 Így az önmagában nem különösebben érdekes
elsőség kérdésén túl a felvilágosodás kori magyar sajtó is jobban illeszkedik a 18.
század Európájában és – mutatis mutandis – Magyarországán lejátszódó politikaitársadalmi változásokhoz.
A Spectator-recepció következő szintje a fordításokhoz és imitációkhoz
kapcsolódik, ám ezekkel a szakirodalom nemigen foglalkozott. Jórészt persze
hiányoznak ezek a szövegek a felvilágosodás kori magyar nyelvű sajtóból, az első
fordítások megjelenése mind a nyugat-, mind a közép-európai recepcióhoz képest
meglehetősen kései. Így aztán Kis János révén hiába szaporodnak meg a
századforduló után a Spectator-átültetések, ezek vélt vagy valós korszerűtlenségük
folytán kevésbé érdekesek.20 A kutatások e téren egyetlen adat kivételével Fest
Sándor és György Lajos összefoglalásait nem haladták meg.
Az új adat Szilágyi Márton kutatásaiból ismeretes: az addig elsőként számon
tartott Kis János-féle, 1800 körül keletkezett fordításokat jó néhány évvel megelőzi
A’ két szeretseny ifjú című anekdotának az Uránia harmadik kötetében történt
közlése, amelynek feltehetően a Spectator volt a forrása.21 Az első fordítás
publikálása után azonban majd három évtizedet kellett várni az első önálló
kötetre. Kis János előbb 1816-ban az Ifjúság barátjában közöl a forrás megjelölése
nélkül két cikket a Spectatorból, majd rá egy évre az Erdélyi Muzéum hetedik és
nyolcadik kötetében ad egy rövid bevezetés kíséretében bővebb válogatást,
legvégül 1825-ben a Guardian és a Nordischer Aufseher cikkeiből is válogatva
megjelenik az első önálló kötet.22
Az 1810-es évek Spectator-irodalmáról szólva Kis János mellett Döbrentei
Gábort is meg kell említenünk. Nemcsak azért, mert helyt adott lapjában Kis
fordításának, de fontos információkkal szolgál a kutatás számára is. Ő ad hírt az
18
19
20
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Uránia 1999, 13.
Kókay 1979, 26.
„De ellentmondást kell látnunk a széppróza és a dráma műfajainak teoretikus igénye és a
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Kókay 1979, 276.
Uránia 1999, 295–296, 353–354.
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Erdélyi Muzéum első számában arról, hogy „Kolozsváratt, egy érdemes Hazánkfija
az Addison és Steele által 1711–1712-ben kiadott ’s közönséges kedvellést nyert
Spectatort fordítja anglusból”.23 A meg nem nevezett fordítót a szakirodalomban a
Kis Jánoshoz hasonlóan Göttingent is megjárt24 fricsi Fekete Ferenccel azonosítják
Döbrentei 1816. április 16-i, Kazinczy Ferencnek küldött levele alapján: „Fekete
Ferenc, ki Angliában járt, készen van a’ Spectator extractusával, anglusból. Gróf
Bethlen Dániel ád ki költséget a’ nyomtatásra. A’ 72 esztendős F.F., most
Robertson V. Károlyát fordítja. De ez titok. Az öreg Úr nem akarja tudatni, hogy ő
a’ fordító”.25 Mindenesetre Döbrentei 1817-ben, a Spectator-cikkekhez fűzött
szerkesztői megjegyzésében a korábban említett fordítás elkészültéről ad hírt, és
már a közelgő kiadást is tényként kezeli. Ezt az információt az utolsó lapszám
előszava ismételten megerősíti.26 Fekete Ferenc munkájának megjelenéséről
mindazonáltal nincs adatunk, és az sem teljesen egyértelmű, hogy végül az egészet
lefordította-e, vagy csak egyes részleteket. Fest összefoglalásából mindenesetre
kiderül, hogy az 1810–1820-as években a felhozottakon kívül Kazinczy
környezetében még számos adat tanúskodik a lap élénk magyarországi hatásáról,
Dessewffyben például komolyan felmerül „egy Spectátor-forma hav-irás”
megindítása.27 Majd száz évnek kellett eltelnie ahhoz, hogy fordításokkal
találkozzunk, sőt, a Felső Magyar-Országi Minervában Baranyay Ferenc tollából
„Időnkre ’s Hazánkra alkalmaztatva” még 1834-ben is jelennek meg „Válogatott
darabok az ánglus Szemlélőből”.28 Az általunk közölt, 1783-ra datálható kézirat a
magyar recepción belül meglehetősen társtalannak tűnik.
A szakirodalom megállapításait azonban nemcsak az 1800-as évekre vonatkozó
adatokkal lehet bővíteni, hanem a fordításhoz közelebb esőkkel is. Ezek részben
megerősítik a külföldi tanulmányutak szerepét a recepcióban. A protestáns diákok
külföldi peregrinációik alatt megismerkedhettek a Spectatorral, illetve magával a
műfajjal. E feltételezést nemcsak Sófalvi példájával lehet igazolni, Borosnyai
Lukács Simon például egy 1783-ból származó halotti beszédében a század derekán
megjelent Der Mensch című morális hetilapra hivatkozik: „Gyönyörüségesen leirta, szokása szerint, Ádámnak ezen elsö Gondolatait ’s Elmélkedéseit, (jóllehet
valamivel más formán) az elmés Milton, az ö el-veszett Paraditsomának (Paradis
perdu) VIIIdik Részében; és onnét Az, a’ Ki azt a’ Hétszám szerint valo Munkát
(Wochen-Schrift) Németül ki-adta, melynek Titulussa: Der Mensch Th. II. St. 53.”29
Mindamellett nem feltétlenül kellett a műfaj ismeretéhez külföldre utazni,
Magyarországon is el lehetett érni fontosabb darabjait német és francia
fordításban. Kókay fentebb hivatkozott 1793-as adatát a nagyobb könyvtárak
állományai alátámasztják. A kolozsvári kollégiumok (katolikus, református,
unitárius) birtokában esetenként több teljes sorozat is volt a Spectateur 1720-as
években kiadott francia hat kötetes fordításából, sőt, a reformátusok az 1825-ös
összeírás tanúsága szerint rendelkeztek a Steele-féle Mentor Moderne-nel (1723),
valamint a szintén az ő nevéhez kapcsolható Bibliothèque des Dames-mal (1716) is –
23
24
25
26
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mindkettő jelenleg is elérhető a RAK-ban. Teleki Sámuel katalógusa pedig az
angol (1754) és a francia kiadás (1737) meglétéről tanúskodik.30 Ezek azonban
viszonylag kései adatok, az összeírások ugyanis nem igazítanak el a beszerzés
dátumáról. Egyértelmű adattal szolgál viszont Weingand 1774-es katalógusa: a
Spectator német fordítását, a Zuschauer 1750-es lipcsei kiadását (Kölcsey is ezt
használta), továbbá a dán és a holland szemlélőt is megvásárolhatták a pesti boltba
betérők.31 Alaposabb kutatásokkal, például a nagyobb iskolák könyvtárának
feltárásával32 nyilván tovább is lehetne pontosítani a Spectator magyarországi
elterjedtségének bibliográfiai adatait. Fontosabb azonban, hogy milyen
kontextusba helyezték a morális hetilapokat magyarországi olvasóik.
Három alapvető értelmezési irányt különítettünk el forrásaink alapján: az első a
Spectator irodalmi-tudományos, ismeretterjesztő funkcióját hangsúlyozza, a
második a vallásos-elmélkedő irodalom szempontjából aknázza ki, végül a
harmadik egy jellegzetes olvasóréteghez, a nőkhöz, illetve általában az ifjakhoz
szóló irodalomként tekint a lapra. E három irány a jól megragadható különbségek
ellenére érintkezik egymással, a határok, különösen az utóbbi kettő esetében,
elmosódnak.
Az elsőre példa az 1795-ben Kolozsvárt megjelent Az emberi értelemnek
természeti históriája. A mű Karl Friedrich Flögel német nyelvű munkájának
átültetése, amelyhez a fordító, az 1776-ban szintén Göttingenben tanuló Tsernátoni
Vajda Sámuel a szerzőén kívül nagy számban csatolja saját jegyzeteit is,
amelyekben „az elö forduló nevezetes dolgoknak […] meg-világosittásokra”33
szükséges adatokat közli. Tsernátoni első önálló Spectator-hivatkozása az irodalmi
ízlés átformálása jegyében utal a morális hetilap Shakespeare-felfogására:
„Schakespear Vilhelm 1564-ben született, Ángliai igen híres Poëta, a’ ki a’
képzelödésnek bámúlásra méltó nagy tüzével birt, az Anglusoknak természeti
szokások szerént a’ kik mély gondolatuak epe sárral birnak, ’s olly’ ki-tsapongó
magas képzeléseket formálnak, mellyeknek semmi dólog nem felel-meg a’
természetben, de el-bámító gyönyörüséggel töltik-bé a’ szíveket. A’ mint magok az
Anglusok meg-vallották Le Spectateur ou Socrate moderne nevü könyvekben.”34 A
Flögel-fordítás vége felé közeledve hasonló célzattal, de immár a mathézis
tudományát dicsérve emlegeti a Spectatort: „Addison, Steele és más Anglusok írták
azon esméretes Spectateur és Mentor Moderne ’s. a’ t. Nevü könyveket, az
utolsóbbnak harmadik darabjában a’ vagyon: Miért ditsérjük mi szüntelen Tzésárt
és másokat, de a’ Pythagoras régi Mathematikus ditséretében fösvényebbek
vagyunk?”35
Tsernátoni jegyzetei nemcsak tematikájuk miatt jelentősek (talán ezek állnak
legközelebb az akadémiai sajtótörténet korábban idézett értelmezéséhez), hanem
másodlagos információi miatt is. Magyarázatai a morális hetilapoknak a
református körökben való magabiztos ismeretéről tanúskodnak; továbbá az
evangélikusokétól eltérő közvetítő kultúrára, a franciára hívják fel a figyelmet. Ez
30
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utóbbi momentum nem feltétlenül meglepő, mivel a Spectateur meghatározó a
szárazföldi Európa protestáns vidékeinek Spectator-recepciójában.36
A Spectator-hatás kérdése, és ennek az irodalmi-tudományos kánon
szempontjából történő értelmezése Tsernátoni jegyzetein kívül talán még az e
jegyzetekkel egy időben született A’ nemzet tsinosodása kapcsán is felvethető. Akár
Szilágyi Mártonnak van igaza, aki azt állítja, hogy az itt használt
tudományfogalom levezethető a „kora felvilágosodás reál tudományokat előtérbe
helyező értékrendjé”-ből,37 akár S. Varga Pálnak, aki tagadja ezt, és helyébe a
common sense problematikájának a skót felvilágosodásra visszavezethető
értelmezéséhez kapcsolja a csinosodás fogalmát,38 felvetésünket mindkettő
igazolhatja. Ennek fényében a szöveg beszélője által elfoglalt pozíció, az „élessen
látó”, „értelmes Szemlélő” nézőpontja egyértelmű Spectator-hatásnak tűnik.39 Ezzel
körülbelül egyidőben Addisonra hivatkozva szintén a „nézőírói” gondolkodást
ajánlja Aranka a tudós társaság leendő tagjainak figyelmébe.40
A másik két befogadási irány, a vallásos-elmélkedő irodalom felől történő
közelítés, valamint a női-ifjúsági olvasmányként való értelmezés a források
tükrében az előzőnél jóval gyakoribb Magyarországon. Tsernátoni például egyik
saját lábjegyzetében idézi az Uránia által is lefordított két szerecsen ifjú történetét.
Az egyetlen különbség a Spectatorhoz képest,41 hogy a Kolumbus Kristófról
elnevezett szigetet teszi meg a történet színhelyeként a Szent Kristóf-sziget helyett:
„A’ szép természeti ajándékok-is, ha azok ki-nem miveltetnek az írt környül
állások és eszközök által, igen rosz ki-menetelüek: mint a’ Kolumbus Kristofrol
neveztetett szigetben lakozó és ott égy Anglusnál szolgáló égy pár Amerikai Ifju
legény és égy léány példájokban lehet látni. A’ két legények példa nélkül szerették
égymást, de azonban mind a’ kettö-is halálban szerette a’ szép fekete léánykát, a’
kitöl ök-is égy formán szerettettek. Nagy kérdés vólt már mellyik végye elfeleségül? nem-engedte a’ legények közt égy máshoz való egyenes indulatu hüség;
hogy égyik, a’ másiknak meg-égyezése nélkül el-végye: az ahoz való szeretetnek
egyenlösége nem engedte, hogy arról égyik a’ másiknak kedvéért le-mondgyon.
Ekképpen tusakodván, ki-mennek valahára égyszer hármon egy erdöben sétálni,
holott minekutánna sokat sohajtoztak vólna, ezen ártatlan teremtést meg-ölik a’
két Ifjak; sokáig el-szevedhetetlen [!] fájdalmokban mind ketten
könyhullatásaikkal áztatyák annyak hólt testét; annak-utánna a’ bánatot egyik
sem-szenvedhetvén, kéttségben esés között, mindenik annak testénél, meg-öli
magát. Imé a’ természeti jó elme, ’s szivbéli ajándékok ha ki-miveltettenek vólna,
erre nem-lehetett vólna vetemedni.”42
A történet ismertetése szabad átfogalmazása a Spectator szövegének, és
pontosan követi annak értelmezését („We see in this amazing Instance of
Barbarity, what strange Disorders are bred in the minds of those Men whose
36
37
38
39
40
41
42

14

Rau 1980, 185.
Szilágyi 1998, 408.
S. Varga 2005, 320. A skót felvilágosodás egyes elemeinek a Spectatorban megjelenő előzményeiről
l. Horkay Hörcher 1996, 321–324.
Uránia 1999, 302, 306.
Aranka 1988, 86.
Spectator II:40–43. (Nr. 215, 1711. nov. 6.); a francia fordítás: Spectateur III:48–59. (VIII. disc.)
Flögel 1795, 26–27.

Passions are not regulated by Virtue, and disciplined by Reason.”43) A lábjegyzet
végén mindazonáltal nem az eredeti forráshoz utasítja az olvasót, hanem a
következőket írja: „Lásd másutt-is ezt, de közelebb az én hajdoni kedves Tanitom’
T. Professor Kováts Jósef Ur’ B. Dániel István Ifju Hadi T. emlékezetére írt munkás
beszédében.”44 Kováts József huszonkét évvel korábban, 1773-ban mondta el
Dániel István felett a halotti beszédet, s a két évvel később megjelent oratióban
Tsernátoniétól alig különböző szövegezésben és ugyanazzal az értelmezéssel
olvasható a két szerecsen ifjú története,45 igaz, ő sem hivatkozik a Spectatorra.
Kováts és Tsernátoni változata, valamint a forrás kapcsán tett félmondat („Lásd
másutt-is ezt”) után elképzelhető, hogy a Kármán és Pajor által közölt anekdota a
református kegyességi irodalomból már ismert lehetett olvasóik előtt. De éppen e
két további említés az, ami az Urániának a korábbi hagyománytól való
elszakadására is felhívja a figyelmet: míg fordításuk hűen követi az eredetit, addig
a hozzá fűzött értelmezés gyökeresen különbözik tőle: „Imé! ezen megvetett
Állapotban, a’ Rabszolgaságnak Állapottyában tétetnek olly felséges Tselekedetek,
a’ mellyeken bámul a’ Világ!”46
Még ha Kováts utalása néhány évvel korábbi is, mint Sófalvié, mindkettő a
befogadásnak ugyanabba az irányzatába tartozik. Sófalvi ajánlásában ugyanis a
Spectator és Richardson Pamelája az Oeconomia vitae humanae előképeként jelennek
meg, mint amelyek első példáját adták annak, miként lehet az üdvös erkölcsi
tanulságokat érdekesen, a nem tudós közönség számára is fogyaszthatóan tálalni.
A kiadotthoz képest Sófalvi jóval sarkosabban fogalmaz a cenzúrára benyújtott
kéziratban a morális hetilapok hasznát és jelentőségét illetően: „én azt itélem,
hogy soha se olvasták volna annyin és ollyan kedvességgel valami Filosofiábol a’
Házassági eletben gyakorlott Virtusok meg jutalmaztatását mint olvassák már ma
az halhatatlan Richardson Pamelájábol, és sok más erkőltsi virtusok esméretlenek
maradtak volna nemellyek előtt ha az emberi Leleknek amaz elsőbb rendű diszei és
ekességei a’ nagy Addison, Stééle és Pope az ő Szemlélőjőkben (:Spectatorban:) és
az ő nyomdokokat követő tőbb más Tudosok olly eleven szinekkel nem festették
volna le […] a’ magok munkájokban”.47
A vallásos-elmélkedő irodalom felől közelítők számára a Spectator nem a
morális hetilap új médiája miatt, vagy az irodalmi-tudományos kánont átalakító
szemlélete miatt fontos, nem is beszélve a gazdasági jelenségeknek a
hagyományos értékrendbe történő beillesztéséről,48 hanem tanulságos történeteket
tartalmazó példatárként funkcionál (ugyanúgy, ahogy egy nyelvmester
példamondatai is szolgálhatnak egy halotti beszéd49 anyagául). Hangsúlyoznunk
kell azonban, hogy a kapcsolódási pontokat maga a forrás szolgáltatja: a vallásoselmélkedő irodalomban előszeretettel idézett Cyrus neveltetéséből például,
kéziratunk kapcsán látni fogjuk, a Spectator maga is több történetet dolgoz fel. A
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harmadik lehetséges befogadási irány egyenesen következik a másodikból. A fenti
Sófalvi-idézet rávilágít arra, hogy a megnyerő stílus, valamint a példázatosság
módszere teszi hatékonnyá e munkát: így tudja elérni azokat, ti. a nőket és az
ifjakat, akik egyébként komoly traktátusok olvasásásra és megértésére a
moralisták szerint nem volnának képesek.50
Egy 1783-ban magyarul megjelent munka, amely kifejti, miért alkalmas a
Spectator a női olvasók képzésére, más módon igazolja a két megközelítési irány
összekapcsolódását. Az Andreas Meyer munkáját fordító Szerentsi Nagy István
már az előszóban felhívja a figyelmet arra, hogy az eredeti szövegen nem akart
változtatni, ezért a nőknek ajánlott könyveket érintetlenül hagyja a főszövegben,
de lábjegyzeteiben javasol helyettük olyanokat, amiket a dámák magyarul
olvashatnak; sőt, „a’ magok mulatságokra Magyar Könyvekből álló KönyvTárházatskát” is összeállíthatnak az általa megadottakból.51 Meyernél a regények
és a versek után következnek a „szakaszonként vagy darabonként való (periodus)
Irások”, amelyek – így a német szerző – „gyakorta a’ Tí Nemeteknél olly tettetes
magához vonszó ereje vagyon, hogy az illyen nemü munkákat, (engedjétek-meg
az igazat ki-mondanom) gyakron minden ki-választás nélkűl, igen nagy
kivánsággal kapja; és úgy tarthatni, hogy az ottan ottan való változtatás ennek az
oka, a’ melly gyakron valamelly új és váratlan dolgokkal elegyes”.52 Meyer
természetesen a jó munkák olvasását tartja csak hasznosnak, ennek megfelelően
elvárja, hogy az ilyen típusú szövegek is „az erkőlts meg-jobbitása körűl”
foglalatoskodjanak.53 Az „izetlen” papi előadás és az iskolai erkölcsi oktatás
helyett ajánlja „az embereknek jelenvaló környűlállásaikból” példát merítő
műveket: „Addison, Steele és Popé jól értették ezt a’ mesterséget, a’ kik együtt
munkálodtanak az Ángliai szemlélőnek (Spectateur) ki-dolgozásában. A’
másokkal való társalkodás és a’ látás hallás meg-tanitották vala ezen Férjfiakat
arra, hogy a’ vétkeket az ő külömb külömb-féle formáikban, és tündéres
változásaikban, eleven szinnel rajzolják és utálatosokká tegyék”.54 Szerentsi Nagy
azonban kénytelen azzal kezdeni a fejezethez fűzött lábjegyzetét, hogy „[a]z ezen
szám alatt emlitett Irásokhoz-is hasonlókat, minthogy nintsenek, nem
számlálhatok-elő”. Helyettük olyan könyveket nevez meg, „a’ mellyeknek
olvasásából tsak ugyan sok hasznot reménlhetnek az én olvasóim”.55
„[A]z erkőltsöknek meg-jobbitására tartozó könyvek”-et tartalmazó
kommentált listán jórészt az 1770-es években megjelent fordítások olvashatók:
Bunyan, az Oeconomia vitae humanae és Dodsley művének további két magyar
fordítása, Sulzer munkáinak Sófalvi-féle átültetései, vagy Rollintól a Gyermekek
Fisikája. Szerentsi megnevez egy olyan munkát is („Gellertnek Erkőltsi Letzkéi,
vagy tanításai az Erkőltsi Tudományról, mellyet Németből Magyarra fordított
Rétyi Jósef ’Sibói Ref. Pap”), amely az ő tudomása szerint még megjelenés előtt áll.
Ez a későbbiek szempontjából azért fontos, mert előrevetíti, hogy az előszó
tanúsága szerint egyértelműen nyomtatásra szánt magyar Spectator-fordítás aligha
50
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lehetett ismert értelmiségi körökben. A Spectator magyar recepciójának a vallásoselmélkedő irodalom magyar hagyományával való szoros kapcsolatát jelzi
Szerentsi Nagy jegyzetében Faludi műveinek, valamint Szenczi Molnár Discursus
de summo bonójának és Prágai fordításának az ajánlólistára történő felvétele:
„Istenes jóságra és szerentsés bóldog életre oktattatott Nemes ember, Nemes
Aszszony, Nemes Urfi. Irta Ánglus Neyelven [!] Dorell Jósef Jésuita forditotta
Oloszból Faludi Ferentz. Nyomt. N. Szombatban 1748. és 1771. Discursus de
summo Bono, A’ leg főbb Jóról, mellyet Déákból Magyarra fordított Szentzi
Molnár Albert, ki-nyomtattatott harmadszor Kolosváron 1777. […] Említeném
még itten a’ Fejedelmek serkentő óráit-is, a’ melly Spanyol nyelven irattatott
Gevazai [!] Antal által, és abból Déákra fordította Vanckélius János és ebből
Magyarra Prágai András Szerentsi Prédikátor; de ez a’ könyv-is igen megritkúlt.”56
A magyar nyelvű morális hetilap hiánya azonban nem volt akadálya annak,
hogy a Spectatort ne használják fel a nevelésben. Teleki Johanna 1783–1784-ben kelt
leveleiben számol be apjának, Teleki Józsefnek arról, hogy utasításai alapján a
Spectateur français-t, valamint a Sir Charles Grandisont olvassa.57 Itt említjük meg –
bár a források erősen esetleges feldolgozottsági szintje egyértemű következtetések
levonását nem teszi lehetővé –, hogy a Spectator-recepció több ága a Telekicsaládnál látszik összefutni. A könyvtárak adatai, valamint a lapnak a nevelésben
való felhasználása mellett a család kapcsolatba hozható Sófalvival is, aki 1779–
1783 között Kendilónán volt lelkész. Végül nemcsak az Uránia előfizetői között
találkozhatunk Telekiekkel, de A’ nemzet tsinosodásának jelzett brit nyomai Teleki
József felfogásához is közel állnak.58
A kézirat keletkezése
Az előszó tanúsága szerint a fordítás 1783 körül készült és egykorú kéziratban
maradt ránk. Ennél többet azonban nem sikerült megtudnunk, nemcsak hogy a
fordító neve ismeretlen, de a kézirat történetét sem sikerült felderíteni. A
következő nyom ugyanis csak a Kolozsvári Református Kollégiumnak a kéziraton
található 1871-es pecsétje. A pecsét mindazonáltal még terminus ante quemként
sem megbízható, mivel ezt nemcsak az 1871 előtt, hanem az azután beszerzett
könyveknél is sokáig használták.59 Sajnos a kollégium kéziratos könyvtári
katalógusaiban sem sikerült a kézirattal azonosítható tételre bukkani.
Az mindenesetre elgondolkodtató, hogy a Spectator-recepció 1810-es évekbeli
megjegyzései arra utalnak, hogy nemcsak az országban, de még Kolozsváron sem
ismerték kéziratunkat, különben aligha jelenhetett volna meg az Erdélyi
Muzéumban az az állítás, hogy a „magyar Literaturában […] még eddig a’
Szemlélő, úgy látszik, egésszen ismeretlen”.60 Nehezen elképzelhető továbbá, hogy
a Fekete Ferenccel a tizedik kötet előszava szerint napi kapcsolatban lévő erdélyi
értelmiségiek, akiknek Fekete felolvasta az elkészült részeket, ne jelezték volna, és
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így vagy a lapban, vagy Döbrentei magánlevelezésében ne lenne nyoma annak, ha
kéziratunkról tudomásuk lett volna. A fordítás pedig aligha lehet Feketéé, ha
komolyan vesszük a kézirat dátumozását, valamint Döbrentei beszámolóját arról,
hogy a fordítás 1816-ban fejeződött be, továbbá azt a szintén általa említett adatot,
mely szerint az angol változatból dolgozott.
Biztosnak jószerével csak két tény mondható: a jelen fordítás franciából készült,
illetve hogy a munkát a fordító ki akarta adni. A francia eredetire több
jellegzetesség is utal: mindenekelőtt az, hogy a mottók, illetve a margón olvasható
summák a francia kiadást követik. Ebből a szempontból ugyanis jelentős
különbség van az angol eredeti és a francia változat között, olyannyira, hogy a
magyarra fordított utolsó cikk mottója eltér az angoltól, kéziratunkban a franciával
megegyező idézet olvasható. A részletes elemzéstől eltekintve szükségesnek
tartjuk megjegyezni, hogy az egyes személy- és helységnevek, valamint az egyes
szövegelemek módosításai (Boileau-vers közlése Drydené helyett) is a francia
fordítást követik. A megjelentetés szándéka pedig nyilvánvaló annak alapján,
hogy az előszó kifejezetten megjelent munkaként tekint a szövegre („Reá=szánám
magamat, hogy […] Magyar Nyelvre meg-forditanám, azon okból megis
forditottam húszon-négyet, a’ mellyeket itten Világ eleiben is botsátok”). Mivel a
kézirat nem tartalmaz címlapot, továbbá az előszó után üresen maradt két oldal,
ezért feltételezhető, hogy ennek ellenére mégsem egy megjelent munka
másolatáról van szó.
A kevés biztosra vehető tény az oka annak, hogy a fordító személyével
kapcsolatban is csak találgathatunk. Vallására nézve aligha lehetett katolikus,
mivel a Bölcsesség könyvét a nyolcadik diskurzusban a forrástól eltérően
apokrifnak nevezi. A kézirat lelőhelyén túl az is megengedi a fordító kolozsvári
kötődését, hogy a kézirat utolsó cikkének eredetije a hatkötetes francia fordításnak
a Magyarországon csak kevés példányban fellelhető pótkötetében, a hetedikben
található, ami viszont megvolt az ottani református kollégium könyvtárában.61
A közvetett adatok alapján elképzelhető, hogy Sófalvi József62 volt a fordító.
Mellette szól, hogy bizonyosan ismerte a forrást, tudott franciául, a Telekiek
szolgálatában állt, továbbá 1783-ban került Kolozsvárra, s halála után (1794)
hagyatéka jelentős része, köztük könyvtára, anyagi problémák miatt a kolozsvári
református kollégiumra szállt. Ellene szól viszont, hogy mivel ismert tudós,
fordításáról alighanem maradt volna fönt valamiféle utalás. Szintén gyengíti
Sófalvi szerzőségét az a tény, hogy az Oeconomia… előszavában nem a franciás
alakban hivatkozza a lapot, hanem Spectatorként emlegeti.
A fordítás minősége sem támasztja alá, hogy Sófalvi vagy valamely ismertebb
értelmiségi lett volna a szerző, jellemzők ebből a szempontból a szövegben nagy
számban található ortográfiai és írásképi bizonytalanságok. Az egyik
„diskurzusban” olvasható rövid versike sem árul el a fordítóról különösebb
verselési készséget. Ez alapján talán megkockáztatható volna még az is, hogy egy
tanuló munkájával van dolgunk, maga a tény nem volna szokatlan.63 Ez
magyarázatul szolgálhatna a fordítás ismeretlenségére, valamint nyelvi
minőségére is.
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Közelítések
A magyarországi Spectator-recepciót figyelembe véve persze nem meglepő a
fordító ismeretlensége, jól látszik ugyanis, hogy főként a külföldet megjárt
írástudók között alighanem általánosnak tekinthető a lap ismerete – de mint a csak
Bécsig jutó Aranka példája mutatja, az itthon maradottak is magabiztosan
hivatkoznak rá. Lényeges azonban az előszónak az a megjegyzése, amely szerint a
válogatás kifejezetten a magyar viszonyokat figyelembe véve készült. Ez teszi
ugyanis lehetővé, hogy az esszéket megpróbáljuk elhelyezni a 18. század utolsó
harmadának magyarországi közegében. A bevezetőben természetesen nem
vállalkozunk a huszonnégy cikk mindegyikének részletes elemzésére, csak néhány
lehetséges kontextusra kívánjuk felhívni a figyelmet.
Számos szöveg tárgyalja a gazdasági aktivitás és a visszavonult élet, a lustaság
és a szorgalom, a gazdagság és a szegénység kérdéseit, amelyek különböző
aspektusairól és morálfilozófiai megítéléséről a korabeli magyar szövegekben is
sokat olvashatunk. A második esszé a bírvágy (Fösvénység) és az elpuhult
lustaság (Puhaság) dialektikáját tárgyalja. Főszereplője egy ifjú, aki nem tudja
eldönteni, hogy akkor jut-e közelebb a boldogsághoz, ha fárasztó hajóútra
indulván megpróbál vagyonra szert tenni, vagy akkor, ha az édes semmittevésnek
adja át magát. A kérdés természetesen nemcsak az egyén, hanem a politikai
közösség szintjén is választ kíván, bár a szerző Sallustiust idézve arra a
következtetésre jut, hogy a két bűn voltaképpen jól megfér egymással: a romlott
köztársaság polgárai egyszerre mértéktelenek és fösvények. A két „hatalmasság”
együttműködésének lehetőségeiről a szöveg allegorikus történet keretei között
számol be: bár háborúban álltak, amikor azonban elcsapták tanácsosaikat, a
„Szegénységet” és a „Bővséget”, a békekötés elől minden akadály elhárult. A
„józanon okoskodó emberek” ebben a háborúban egyik fél mellett sem kötelezik el
magukat, ám ilyen bölcs nem sok akad – ez voltaképpen azt a kiábrándult
felismerést látszik tükrözni, hogy az embereket mindenképpen szenvedélyeik
irányítják, s a moralista feladata arra korlátozódik, hogy az emberi szenvedélyek
egyikének káros hatásait más szenvedélyekkel próbálják kordában tartani.64
Bizonyos értelemben a huszonharmadik cikk is ezt a kissé pesszimista felfogást
tükrözi, amennyiben a szerző meghökkentően profán és gyakorlatias szempontok
alapján veti össze az erényes-istenes életet a szenvedélyvezérelt élettel, s arra a
következtetésre jut, hogy erényesnek lenni kevésbé fárasztó, nyugodalmasabb és
összességében „jobb befektetés”, mint vagyon, asszonyok vagy éppen politikai
dicsőség után szaladni.
Hagyományosabb, egyértelműen sztoikus indíttatású beállítódást tükröz a
tizenegyedik, tizennegyedik és tizenötödik cikk. A középső szöveg bibliai és
klasszikus szöveghelyekre támaszkodva a tisztes középszert jelöli meg a
bölcsességnek leginkább megfelelő vagyoni állapotként: a szegényt ugyanis
elfoglalja a túlélésért való küzdelem, a gazdagot pedig a könnyen elérhető evilági
javak vonják el a filozofálástól. A tizenötödik szöveg arról a kereskedőről szól, aki,
amikor sikerült megfelelő nagyságú vagyont felhalmoznia, képes volt megfékezni
a hivatását gyakorlókra oly jellemző szerzésvágyat, visszavonult és szemlélődő
életbe kezdett. A tizenegyedik cikk két jómódú embert állít párhuzamba: az első
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féli a szegénység látszatát, gazdagabbnak kíván mutatkozni, mint amilyen
valójában, s olyan költségekbe veri magát, amelyek romba döntik egzisztenciáját.
A másik nem a szegénység látszatától fél, hanem megpróbája elkerülni az
elszegényedést, és ennek érdekében tevékeny, takarékos életet él. Noha azt
hihetnénk, hogy az utóbbi hozzáállást dicséretesnek ítéli majd „Szemlélő Uram”,
valójában azonban egyik életmód sem nyeri el tetszését. Az „okos teremtett állat”
inkább a tisztes szegénységet választja, egy árnyékos zöld kertben filozófusi
nyugalomban gondolkozik és írogat.
A magyar szerkesztő szemmel láthatóan oly módon válogatott a szövegek
közül, hogy az Addisont és Steele-t igen élénken foglalkoztató luxus-vita
legmarkánsabb dokumentumai nem kerültek be a fordításba. A földi örömök egy
cikkben sem kerülnek élesen szembe az aszketikus erkölcsiséggel, a világi aktivitás
bizonyos típusainak óvatos apológiája nem megy el a keresztényi frugalitással
való éles szakításig, amelyre pedig Magyarországon is ismerünk példát
(elsősorban Orczy Lőrinc életművében). Talán azért van ez így, mert a fordító
megítélése szerint azok az eredetiben bőségesen megtalálható szövegek,
amelyekben polemikus célzattal kifejezést nyer a humanisme marchand, azaz a
fejlett kapitalizmusban élő kereskedők életformájának a hagyományos
republikánus vagy keresztényi moráltól élesen elütő erkölcsisége, a gazdaságilag
fejletlen Magyarországon egyelőre nem bírnak különösebb aktualitással.
Noha a különféle szövegekből egységes morálfilozófiai tanítás nem látszik
kirajzolódni, az nyilvánvalónak tűnik, hogy az erkölcsi hierarchia csúcsán
továbbra is a szenvedélyeit uralni képes (vagy szenvedélyekkel egyáltalán nem
rendelkező), szemlélődő életet folytató bölcs áll. Akármilyen alapos
eszmefuttatásokat is találunk a gyakorlati életvezetés tárgyában, az olvasónak az
lehet az érzése, hogy a szerkesztő a „kalibai phylosophus” által folytatott vita
contemplativát minden más életforma fölé helyezi, és ily módon a világi aktivitás
legdicséretesebb formáit is bizonyos mértékben eljelentékteleníti, másodrangú
kérdéssé degradálja, illetve olyan emberek számára tartja fenn, akik képtelenek
filozofikus életmódot folytatni.
„Szemlélő Uram”, a cikkek ideáltipikus bölcse a századközép erkölcstani
irodalmával egybehangzóan a „józan okosság”-ra hivatkozva érvel, és hozza
ítéleteit. A „józan okosságról” első megközelítésben elmondható, hogy uralja a
szenvedélyeket. Ennyiből azonban még nem derül ki, hogy a bölcs mennyiben
támaszkodhat saját eszére, és mennyiben kell a keresztény vallás előírásaira
hagyatkoznia. A bölcsességnek szövegegyüttesünkből kiolvasható ideálja jelentős
mértékben támaszkodik az ember ítélőerejére („a józan okosságra”), hiszen az első
cikkben például éppen az ésszerűséggel való összeegyeztethetetlensége teszi
tarthatatlanná a fanatizmust és a babonaságot, a huszonegyedik és a
huszonkettedik cikkben pedig arról értekezik, hogy a visszavonult erényes élet
felsőbbrendűségének felismeréséhez értelmi-tapasztalati úton is eljuthatunk.
Bizonyos lehetőségek kizárására tehát alkalmas az emberi ész, az önteltség
bűnétől mentes bölcs azonban tisztában van saját értelmének határaival is, s bár a
sztoikus bölcs értelmét szegezi szenvedélyei ellen, nem hiszi, hogy világát és
embertársait megítélhetné az ész bírósága előtt. Következésképpen a legfontosabb
kérdésekben inkább Istenre, az isteni Gondviselésre hagyatkozik majd. A
Spectator-fordításban több olyan szöveget találunk, amelyek az ítélkezés
felfüggesztésének, az értelem megfegyelmezésének szükségességére utalnak. Ilyen
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például a harmadik cikk, a második Alkibiadész-dialógus keresztény-sztoikus
értelmezése, amely arra hívja fel figyelmünket, hogy ne konkrét kérésekkel
forduljunk Istenhez, mert nem tudhatjuk, azok teljesülése boldoggá vagy
boldogtalanná tesz-e minket; inkább a legfelsőbb hatalom jóakaratáért
könyörögjünk, mert abban nem csalatkozhatunk. A tizenhetedik cikk első látásra a
„ne ítélj” bibliai parancsához kapcsolódik: az ember jó és rossz keveréke,
bonyolult és összetett lény, akit gyarló földi értelemmel megítélni lehetetlen. Míg
az előbbi szöveg az isteni gondviselésben, addig ez utóbbi az isteni
igazságosságban való bizalomra inti a bölcset. Az esszé ugyanakkor egy másik
vitához is kapcsolódik: a sztoikus és republikánus erény újkori bírálói, a
szenvedélyek rehabilitálásának hívei gyakran próbálják a jelen esszében
foglaltakhoz hasonló érvekkel leszerelni a klasszikus szerzők hőseire támaszkodó
ellenfeleiket. Mivel a látszólag erényesen (pl. hazaszeretetből) cselekvők tetteit is
szenvedélyeik (pl. becsvágyuk) irányítják, a virtus voltaképpen nem több az
önérdek jól leplezett követésénél.65
Noha a bölcs már itt a földön is megpróbál boldogan és nyugodtan élni,
tekintetét elsősorban mégiscsak a túlvilágra veti. Az előbb említett huszonegyedik
és huszonkettedik cikk a földi dicsőség múlandóságát tárgyalja: az egyes ember
életének erkölcsi megítélését nem bízhatjuk sem kortársaira, sem az utókorra – a
legfontosabb kérdés ugyanis az, „mitsoda állapotban fogunk lenni” az ítélet
napján. Mindazonáltal azt is vizsgálnunk kell, hogy a földi boldogság milyen
viszonyban áll a túlvilági üdvösséggel. A tizennyolcadik esszé, mint a margón
közölt summája is jelzi – „Mitsoda Contradictióba szoktak az emberek a’ jelenvaló
és következendő élet iránt esni” –, kifejezetten ezzel a problematikával
foglalkozik. Eszerint az ember elrendelésénél fogva két életet kell, hogy éljen. A
kettő között azonban a „Szemlélő” számára nem kétséges a választás: a túlvilági
életben elérhető boldogságra kell törekedni annak árán is, hogy itt a földön csak
boldogtalanság jut osztályrészül. A korábbiakkal ellentétben itt nem is a filozófus,
hanem egy „Vén Remete” képviseli a helyes álláspontot. A cikk vége azonban
érdekesen alakul, mivel az író megjegyzi, hogy az evilági boldogtalanság csak a
lehető legrosszabb verzió, sokkal gyakoribb ugyanis, hogy „a’ Virtusnak
gyakorlása é Világi életűnk bóldogságára” is garancia. A túlvilági üdvösségnek
tehát (a századközép magyar erkölcstani irodalmához66 hasonlóan) nem feltétele
az evilági boldogtalanság: a megfelelő eljárás persze nem az, hogy egy kéjekben
eltöltött élet után végünket érezve térjünk meg, s az Úr majd megbocsát (ennek
nehézségeit tárgyalja a hetedik esszé), hanem inkább arról van szó, hogy az istenes
élet már a földön is elégedettséggel tölti el a lelket. Éppen ezért árulkodó, hogy a
remete vitapartnere nem a gyakorlatias, „okos ember”, hanem egy „feslett erkőltsű
Iffjú”.
A (túlvilági és a) földi boldogság lehetősége tehát szorosan összekapcsolódik
az erkölcsös élettel, s a harmadik cikket olvasva úgy tűnik, a józan ész továbbra is
a hit és a kinyilatkoztatott vallás alattvalója marad. Egy Platónnak tulajdonított
dialógus nyomán ugyan egyetértőleg idézi Szókratészt a helyes könyörgés
módjáról, de hozzáteszi, hogy a Bibliában foglaltak túlmutatnak azon, és
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helyesebbek is annál, amit a görög filozófusnak „a’ józan okoskodásnak Világa [les
lumières de la Nature] tanított”, a természeti törvényeknek is Isten a szerzője.67
A „Szemlélő” vallásossága azonban nem dogmatikus (fontos eleme a
babonaság elvetése), nem is felekezeti meghatározottságú, inkább az erényen
alapul, s ha más cikkeket is bevonunk a vizsgálatba, kiderül, hogy a túlvilági és a
földi boldogság korántsem csak a kinyilatkoztatott vallás, hanem a természeti
révén is elérhető. Jelentős ebből a szempontból „Mirza látása” vallási allegóriája,
amely egy egyiptomi kéziratra hivatkozik, tehát Sófalvi fordításához hasonlóan
„laikus erkölcstan”. Mindez persze még nem mutat túl a századközép erkölcstani
irodalmában megjelenő problémáknál, de a tizenharmadik cikk már a továbblépés
irányát jelzi. Bíró Ferenc ugyanis az 1750–1780 között született irodalom egyik
legfontosabb újdonságának azt tartja, hogy a hagyományos keresztény
erkölcsrendszerben új elemként megjelenik a földi boldogság lehetősége, sőt,
ennek az „okos értelemmel” történő megalapozása a 17. század második feléig
visszanyúló természeti és kinyilatkoztatott vallás ellentétének magyarországi
jelenlétét igazolja. A tizenharmadik cikk közvetlenül kapcsolódik ez utóbbi
problémához, de a Bíró Ferenc által tárgyalt erkölcstani irodalommal ellentétben
nem a kinyilatkoztatott keresztény vallás, hanem a természeti elsődlegessége
mellett érvel. Efelől nézve feltűnő, hogy a válogatás a babonaság bírálatával
kezdődik: a cikk ezt természetesen nem hozza közvetlen kapcsolatba a keresztény
vallás némely irracionális hiedelmével vagy rítusával, de a 18. században
gyakoriak voltak az efféle áthallások. Ide tartozik továbbá a negyedik esszé is,
amely a felekezeti megosztottság és az intolerancia borzalmas következményeit, a
polgárháborút és a tanácstalan embereken esett testi-lelki erőszakot tárgyalja.
Hozzá kell tennünk azonban, hogy még a tizenharmadik cikkben is ott áll, hogy az
igazán „derék embernek” mindkettőre (azaz a hitre és a jó erkölcsre) ügyelnie kell.
Az eredetileg teljesen más időben és közegben született (majd franciára
átültetett) Spectator fordításának megkerülhetetlen kérdése egy 1783-ra datált
szöveg esetén a felvilágosodás projektjéhez68 fűződő viszonya. Az, hogy a francia
változatban az angol „reason” megfelelőjeként a „raison” mellett számos esetben a
„lumières”-alak található, nem meglepő – Roland Mortier tanulmánya gazdagon
adatolja azt a folyamatot, amint a „világosság” többes számban a francia
nyelvterületen egyre inkább egy új szellemi beállítottság megnevezésére szolgál.69
A 18. század második felére az eredetileg vallásos szövegkörnyezetben felbukkanó
kifejezés70 jelentésváltozása Nyugat-Európában befejezettnek tekinthető. Amikor
tehát a magyar szerző a „les lumières de la Raison”-t (a magában álló „raison”
mellett) következetesen „józan okosság”-nak fordítja, egyértelműen jelzi, hogy
kívül marad a felvilágosodás mozgalmán. Abban az értelemben legalábbis,
ahogyan a magyarországi reformátusok a 18. század nagy részében, de még a 19.
század elején is értették: a kinyilatkozatott vallás ellensége.71 A kiválasztott cikkek
szerint azonban a filozófus nem pusztán sztoikus bölcs, nem is csak az evilági
dolgokban eligazodó férfi, hanem az előítéleteitől tudatosan megszabadulni
67
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kívánó ember. Ennyiben tehát mégiscsak rokon ez a fajta „józan okosság”
Kazinczyéval,72 még ha a kifejezés használatára vonatkozó reflexió hiánya
Kazinczyval összevetve aligha elhanyagolható különbségnek bizonyul is.
Befejezésként érdemes kitérni a magyar fordítás azon jellegzetességére, hogy az
eredendően dialogikus (vagy legalábbis a dialogicitás látszatát keltő és azt hűen
ápoló) szöveget a fordító monologikus narratív keretbe helyezi. Az angol eredeti
(és a francia változat) olvasójának az lehet az érzése, hogy a társadalmi
helyzetüket és jellemüket tekintve egyaránt különböző „klubtagok” által
létrehozott szövegek egy-egy kérdés lehetséges aspektusait veszik szemügyre, s
ennek megfelelően az igazságot nem készen kapjuk, hanem részt vehetünk
kiformálódásának folyamatában. Ezt a dialogikus jelleget erősíti, hogy a
szerkesztők gyakran felszólítják olvasóikat, hogy írják meg saját véleményüket a
lapban foglaltakról. A Spectatorban megjelenő „olvasói levelek” túlnyomó részét
persze maguk a szerkesztők írják, ez azonban nem változtat azon, hogy a
vállalkozás egésze azt sugallja: a fontos felismerések a művelt emberek (s ide
tartoznak a múlt nagy filozófusai is) közös gondolkodásának köszönhetően
születnek meg. A Spectator ars poeticájaként is olvasható tizedik esszében (ezt nem
ültette át a magyar fordító) Addison azt a célt tűzi ki maga elé, hogy a filozófiát
kiszabadítsa az egyetemekről, könyvtárakból és dolgozószobákból, s hogy
elterjessze a különböző társaságokban, klubokban, kávézókban. Írásaival témát és
anyagot kíván szolgáltatni a gondolkodni és társalogni vágyók számára, akiket
egyébként szociokulturálisan megpróbál definiálni. A lap sikerén felbuzdulva
ugyanis felsorolja, kiknek szánja valójában lapját. A néhol kissé ironikus
seregszemle négy csoportot különít el: a jómódú családokat, akik egy órát ülnek a
reggeli mellett, a „Spectator”-öket, akiknek semmi dolguk sincs,73 a „Blanks of
Society”-t, tehát azokat a férfiakat, akiknek nincsenek önálló gondolataik, amíg az
üzlet vagy valamely találkozás témát nem ad nekik, s végül a nőket. Talán az ő
számukra a leghasznosabb a Spectator – állítja Addison –, mivel jelenleg nem
foglalkozhatnak mással, csak a külsejükkel, jóllehet nekik is ugyanolyan joguk van
ahhoz, hogy „élvezzék az elme szépségeit”, s így vívjanak ki maguknak elismerést.
A magyar változat az előszóban csak általánosságban nevezi meg a „Magyar
Nemzet”-et, mint amely számára „közönséges hasznot” hozhat a fordítás,
Addison esszéjéhez hasonló részletes felsorolással a fordításban egyáltalán nem
találkozunk. A tárgyalt témák és az egyes cikkek megszólítottjai azonban az
eredetihez képest más összetételű célközönséget feltételeznek. Két esszé már
summájában is kifejezetten a falusi nemeseket emlegeti, s nemcsak a helyes
gazdálkodással összefüggő cikkek kapcsolódnak a nemesi élet lehetőségeihez,
hanem az okos viselkedést tárgyalók is. Néhány esszé például kifejezetten az
udvari élet ideáját népszerűsíti, mégha az ideál válságával maga is tisztában van.
A fordító előszava ráadásul elárulja, hogy valójában nem is igen tud mit kezdeni
az e szférán kívül eső társadalmi csoportokkal, például a kapitalizálódó
értelmiségi figurájával, az ok-okozati összefüggések sikeresség és annak
magyarázata között ingataggá válnak: „[Steele] bizonyos rővid múnkákat
SZEMLÉLŐNEK nevezete alatt bocsátott a’ Világ eleiben, a’ mellyen olly annyira
kaptak, hogy húsz ezeretis egynéhány Napok alatt a’ Kőnyv-nyomtatók el-adtak,
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minthogy [kiem. tőlünk] Írása nem kenyere keresésének, hanem nagy olvasásának
és hoszszas útozásának vólt Gyűmőltse”.Az eltérő társadalomszemlélet másik
jellegzetes példája a fordítás nőképe. Ez, ha lehet, még tendenciózusabb válogatást
mutat, mivel a magyar változat nőalakjai sokkal inkább Faludi negatív példaként
bemutatott nemes asszonyainak társaságába illenek (babonásak, tékozlók,
gőgösek), mint a kiművelhető okos teremtmények („reasonable Creatures”) közé.
Mindez csak azért nem váratlan, mert az 1760–1770-es évek osztrák morális
hetilapjai is eltávolodtak a korai angol és német előképektől, s nem a nők
alapvetően megkötések nélküli kiművelését szorgalmazzák, hanem éppen
ellenkezőleg, erőteljes színekkel festik a női nem kiművelésének veszélyeit.74
A Spectator azonban nemcsak célközönségében különbözik a magyar
változattól, annak dialogikus jellege is hiányzik a magyar fordításból. A fordítószerkesztő szót sem ejt a klub létéről, ugyanakkor következetlenül jár el, hiszen a
szövegből nem gyomlálja ki a Mr. Spectator barátaira tett utalásokat, teljes
bizonytalanságban hagyva így az olvasót. Az előszóból az is kiderül, hogy a
fordító a szerzők közül kizárólag Richard Steele-t említi, mi több – félreértésből
vagy szándékoltan – neki tulajdonítja az eredeti Spectator első esszéjében felsorolt,
Mr. Spectatorra vonatkozó fiktív életrajzi elemeket (az egyiptomi utazást, az
egyetemi tanulmányokat, a hallgatag természetet stb.). Amennyiben szándékosan
járt el így, feltételezésünk szerint talán a szöveg referencialitását próbálta növelni:
egy hús-vér egzisztenciára történő hivatkozásaival fordítónk talán nagyobb
nyomatékot kívánt adni a kötetben foglaltaknak. Érdemes végül megjegyeznünk,
hogy az előszóban még az angol eredetit is monologikus lapként jellemzi: „[Steele]
1711be Mártziusban el-kezdvén, minden héten a’ leg jobb Deák és Görőg régi
Irókból bizonyos CZikkellyeket fel-vévén, azokról bizonyos rővid múnkákat
SZEMLÉLŐNEK nevezete alatt bocsátott a’ Világ eleiben”. A kézirat gerincen olvasható
címében – Egy román angolból fordítva – a műfajmegjelölés valószínűleg éppen
ezzel lehet összefüggésben.75
A szövegközlés elvei
A szöveg kiadásakor a lehetséges mértékig igyekeztünk megtartani a kézirat
sajátos helyesírását, írásjeleit és szövegképét. A cikkeket a kézirat nyomán az első
esszé kivételével nem kezdtük új oldalon. Nem egységesítettük a szöveg
helyesírását, mivel a kézirat még egy oldalon belül sem következetes a szavak,
szófordulatok írásában, továbbá nem egyértelmű, hogy a sorvégeken az egyes
írásjelek (ti. a kettős vessző [„], az egyenlőségjel [=] és a kis kötőjel [-]) mikor
jelölnek elválasztást, mikor pedig kötőjeles kapcsolatot. Az átírásnál éppen ez
jelentette a legnagyobb problémát, ugyanis a sorvégeken rendszeresen olyan
szavak között is kapcsolatot jelölt a kézirat, amelyek között más esetekben nem. A
csak egyszer előforduló változatokat, mint pl. az első cikkben a
„másikig=jővendől”, az „és=tudatlanságon” jelöletlenül feloldottuk, a többi
esetben az oldal írásképének megfelelően írtuk át az érintett részeket. A lejegyző
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rövidítéseit, melyekek egyes betűpároknál (gy), illetve gyakoribb ragoknál
(ban/ben, nak/nek) használt szintén átírtuk.
A kézirat és a nyomtatvány alapvető különbségei miatt néhány más esetben is
szükséges volt a változtatás. A sor végén változatosan alkalmazott
elválasztójeleket, egyedül az oldalhatároknál tartottuk meg, de ott következetesen
csak a kis kötőjelet használtuk. A zárójeleket szintén egységesítettük. Az
aláhúzással kiemelt szavakat dőlten szedtük. A tükrön kívül található
szövegelemek, az oldalszámozás és az adott cikk rövid summája kapcsos zárójelek
között olvashatók. Az oldalak alján található őrszók minden esetben megfelelnek a
következő oldal kezdőszavának, ezért nem közöljük őket. Szintén nem követtük a
kéziratot akkor, amikor a francia változat hatására a cikkekben előforduló neveket
időnként ritkítva és nagyobb betűkkel írja le. Ennek fő oka az volt, hogy az íráskép
alapján sok esetben nem lehetett eldönteni, hogy valóban történt-e kiemelés
azokon a helyeken, ahol a francia kiadás kiskapitálist alkalmaz. Egyedül az
előszóban, amelynek nincs közvetlen megfelelője, használtunk magunk is
kiskapitálist ott, ahol a szöveg két szót a jelölt módon kiemel.
A jegyzetek alapvetően kétfélék: a sorok számához rendelve a legszükségesebb
szövegkritikai megjegyzések olvashatók (szögletes zárójelben a beszúrt betűk és
alakok, < > között a kéziratban olvasható javítások), a lábjegyzetben pedig a francia
eredetitől való jelentősebb eltéréseket jelöltük, valamint itt magyaráztuk meg a
nehezen értelmezhető szavakat. A mottók latin szövegében nem jelöltük a
pontatlanságokat, mivel azok minden esetben megfelelnek a francia kiadásban
olvasható szövegnek. A francia kiadás oldal- és kötetszámai minden esetben a
rövidítésjegyzékben megadott Spectateur-kiadásra utalnak, a „No.” pedig az angol
eredetit jelöli.
***
Szeretnénk külön megköszönni Hász-Fehér Katalin és Penke Olga értékes
észrevételeit, amelyekkel pontosíthattuk tanulmányunk végső megállapításait.
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Szemlélő
A Spectator fordítása

{1}

Elől járó Beszéd.
Jó-akaró Olvasó!

Ezen follyó Száznak tizen edgyedik Esztendejébe élt Angliába egy Richard Steele
nevezetű Ember, a’ ki alsóbb Oskolákbeli tanúlását el-végezvén, hogy magát a’
Túdományokba gyarapittsa az Universitásra menvén, és magát megesmértetvén,
mindenektől nagy olvasású, kűlőnős szép értelmű, de rend kivűl való halgatására
nézve, mintegy szánt szándékkal mélly Tudománnyát titkolni kivánó tsudálatos
természetű Embernek tartatott; Az Universitást elhagyván, idegen Országokon
való Útozásra adta magát, és Europának nevezetessebb Tartománnyait megjárván,
hogy maga túlajdon szemivel is lássa azokat, az mellyeket az Egyiptomi
Régiségekről Kőnyvekből olvasott; Egyiptom- {2} ban is el-ment, a’ honnét
Házájában visszá-jővén, állandó Lak=hellyének Londra Várossát választotta, hogy
ott a’ sokféle Emberek kőzőtt kűlőmbb=kűlőmbbféle Speculatiokat tehessen,
minthogy majd mindenféle kőzőnséges hellyekre, jóllehet ottan maga halgató
természetét kővetvén nem beszélt, de tsak hogy másokat, mit tsinálnak, kőrnyülnézhessen, el-ment, de hat Baráttyain kivűl, a’ kikkel baráttságos nyájasságban élt,
tőbbekkel külőnős esmerettséget nem tartott, nagy olvasású, sok útozású,
természet szerént halgató, de igen józan itéletű Ember levén, kűlőmbenis olly sok
külőmbb külőmbféle rendű és állapotú Emberekkel bővölkődő Városban, mint
Londra, mindenféle közőnséges hellyeket gyakorolván, Speculatioit, a’ mellyhez
természet szerént való vonattatása {3} vólt, annyira vitte: Hogy 1711be Mártziusban
el-kezdvén, minden héten a’ leg jobb Deák és Görőg régi Irókból bizonyos
CZikkellyeket fel-vévén, azokról bizonyos rővid múnkákat SZEMLÉLŐNEK nevezete
alatt bocsátott a’ Világ eleiben, a’ mellyen olly annyira kaptak, hogy húsz ezeretis
egynéhány Napok alatt a’ Kőnyv-nyomtatók el-adtak, minthogy Írása nem
kenyere keresésének, hanem nagy olvasásának és hoszszas útozásának vólt
Gyűmőltse; Kűlőmbenis minden Múnkája elmésséget, sem egy, sem más részre
való nem hajlással és egyenes józan okoskodással meg vólt sózva. Ezen Múnkája,
a’ mellyet SZEMLÉLŐ nevezete alatt botsátott a’ Világra, nem tsak Angliában a’ maga
Nemzete kőzőtt vólt illyen kapsi, hanem majd minden {4} Europai pallérozott
Nemzetek magok Nyelvekre meg-forditván, mindenűtt nagy őrőmmel fogadtatott,
az egy Magyar Nemzet vólt az, a’ ki kőzőtt nem vala. Reá=szánám magamat, hogy
Nemzetemnek hasznára, ha egészszen nemis, a’ mellynek egész meg-forditásától
sokféle egyébb bajok engem el-vontak, külőmbenis lévén benne sok ollyan
Czikkellyek, a’ mellyek jóllehet elmésséggel és józan okoskodással tellyesek, de a’
Magyar Nemzetnek Állapottyához nem alkalmaztathatók, avagy tsak azokat a’
Czikkellyeket, a’ mellyeknek Nemzetembe kőzőnségessé való tételével közönséges
hasznot tsinálhatnék, Magyar Nyelvre meg-forditanám, azon okból megis
34 lévén <olly> benne

31

5

10

15

20

25

30

35

5

10

forditottam húszon-négyet, a’ mellyeket itten {5} Világ eleiben is botsátok; Melly
feltett CZélomat, ha tsak leg kissebb részibenis hizelkedhetném magamnak, hogy
Nemzetem előtt el-érhetem, az Olimpiai Játékon hajdon Gőrőg Országban nyert
Borostyán Koszorúknál, és a mostani Europában állitott bőlts Társaságoktól
jútalomúl adni szokott, Arany emlékezetre vert Pénzeknél sokkal fellyebb
betsűlnék. A’mennyiben lehetett a’ forditásba kivántam inkább a’ dolognak, mint
sem a’ szónak értelmét kővetni; Ha mindazonáltal Jó-akaró Olvasó! egészszen
ezen forditásomba kivánságodnak minden résziben eleget nem tehettem, ezen
meg-tőrténhető hibámat fedezd-el, kérlek jó sziveddel, nem a’ Múnkába
megeshető hibámat, hanem abban igye-{6} kező jó szándékomat nézvén:
Élly jó egésségben. Kivánnya a Jóakaró Olvasót szerető
Forditó:
1783.

13 Az oldalszámozás folyamatosan halad, de a következő két oldal üres
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{9} — Quid cætera jam simul isto,
cum vitio fugere? Caret tibi pectus inani
ambitione? Caret mortis formidine, & ira
Somnia, terrores magicos, Miracula, Sagas,
Nocturnos Lemures, portentaque Thessala rides?
Hor. Epist. 2. Lib. 2. V. 205.—209.

5

Le tévén a’ fősvénységet, más indulatokatis elhagytál? a’ te szived nem zavarja
meg a’ nagyra valo vágyás, a’ harag, a’ haláltol valo félelem? Tudod melly
kaczagásra valo dolog hinni az álmoknak, a’ tsudáknak, a’ boszorkányoknak, a’
holtak megjelenéseknek, és a’ Mágianak minden féle szemfény vesztéseinek?

10

{Kaczagásra méltó babonája némelly gyenge elméknek.}
A’ minapában mentem ebédelni egy {10} régi Barátomhoz, sajnáltam, hogy az
egész ház Népet nagy meg ijedésben találtam, a’ mellynek kérdvén tőlle az okát,
azt felelte; hogy a’ Felesége a’ multt Ejszaka igen tsudálatos álmot látot vólna, a’
melly vagy őtet vagy Feleségit, vagy penig Gyermekit, valami szerencsétlenséggel
fenyegeti. Mikor az Aszszony bé jőtt a’ házban, a’holott mi voltunk, olly mélly
gondolkodásban lenni lattzatott nékem, hogy az ő állapottya nékem sok bajt tsinált
vólna, ha nem tudtam vólna, hogy mi légyen annak az oka. Továbbá alig űltűnk le
az Asztalhoz, minekutánna engemet egy kevessett szemléltt, a’ Férje felé
fordulván, ezeket a’ meg jedzésre méltó szókat szóllotta néki: Szivem! most meg
esmérheted azt az Idegent, aki a’ multt ejszaka a’ Gyertyában vóltt. Annakutánna
kezdettek okoskodni a’ magok házi dólgokrol, azokra egy Gyermek, aki {11} alá
űltt az Asztalnál, mondá az Annyának: hogy a’ kővetkezendő Tsőtőrtőkőn fogná
irni a’ syllábakat és az egész szókat. Tsőtőrtőkőn, felele az Aszszony: Nem
semmiképpen Fiam, nem kezded el ha Istennek tettzik, az Ártatlanok Napján; hanem mond
meg, a te Oskola Mesterednek, hogy elég leszsz néked Pénteken kezdeni. Az alatt a’ mig
én magamban gondolkoztam erről a’ tsudálatos elmebéli képzelődésről,
tsudálkozva szemlélvén, hogy vólna ollyan ember, aki azt akarná fel állitani, mint
egy Régulát, annak szűkséges vóltát, hogy minden héten egy Nap elveszszen, a’
Gazda Aszszony kére engem, hogy adnék néki a’ késem végin egy kis soót. Olly
hirtelenséggel, és olly félelemmel engedelmeskedtem nékie, hogy mikor félig oda
nyújtottam vólna, el ejtettem a’ soót. Ennek a’ kárnak látására, irtozásába reszketni
kezdett, és megjedzé hogy a’ soó, ő felé hintődőtt vólna, Én magam is egészszen
meg bámultam, {12} szégyenlvén hogy mindnyájan meg indultanak vólna ezen a’
tőrténeten, azt gondoltam, hogy valami átkot hozok a’ Ház Népre. Akár hogy
légyen, az Aszszony viszsza jővén, egy kisség abbol a’ nagy bámulásábol sohajtva
mondá az Urának: Szivem! Semmi szerencsétlenség nem szokott egyedűl jőnni, nem
26 Javítva ebből: ate 27 gondolko<d>ztam
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emlékezel é reá azt mondá, édes Gyermekem, hogy azon napon esett le a’ Galamb bugunk
is, mikor ama alkalmatlan szólgálónk az Asztalra hintette a’ soót? Igen is úgy mond
szivem, nem felejtettem ell, és hogy annakutánna a’ kővetkezendő Postán, hallottuk meg
Almanzánál valo szerencsétlen űtkőzetet. Mind ezekből a’ beszédekből jol ki láttam,
hogy az én Barátom nem első a’ maga Asztalánál, és hogy az nem anyira
bolondtságbol, mint az igen nagy jóságbol esik meg, hogy az Felesége minden
erőtelenséginek és hijában valo magátol koholtt {13} gondolkodásinak enged.
Továbbá az én Olvasoim meg itilhetik, az én mozdulásomat és az én Ábrázatom
megháborodását ezek kőzőtt az okoskodások kőzőtt. Nem gondolkoztam
egyébről, hanem hogy tsak végezzem szaporán az ebédet, az én halgato
természetemmel. Minekutánna ettűnk vólna, kereszt formára az Késemet és az
Villámat a’ Tángyéromra tettem; De a’ Gazda Aszszony kére, hogy ne hagynám
olly formán, hanem hogy tenném egyiket a’ másik mellé. Jollehet nékem úgy
láttzik, hogy én evel semmi paraszt vagy illetlen dolgot nem miveltem azt hivén,
hogy valami babonát tudna rolla, és hogy azt hozná magával az illendőség, hogy
nékie kedvét tőltsem: arravalo nézve tehát énís a’ Késemet és Villámat egy más
mellé tettem, és hogy ennekutánna őrőkké úgy fognám tenni, jóllehet semmi
valoságos okát annak nem tudnám adni; {14} hogy miért kellessék úgy tenni és
nem más képpen magamban elvégeztem; Kőnnyű meg gondolni menyire irtózott
légyen én tőllem; Leg alább mingyárt észre vettem annak az Aszszonynak maga
viseléséből, hogy engemet igen kűlőnős formáju embernek és rosz jővendőjű
tekintetűnek tartt lenni, úgy hogy nem várhatván végéig az ebédet, elbutsuzván a’
Társaságtol haza mentem; ottan Házamban bé zárkozván méllyen gondolkodám
azokrol az Nyomoruságokrol, mellyeket az emberek magok szereznek magoknak,
a’ magok bolond és babonás képzelődések által. Azt mondhatnád hogy az élethez
kőttetett nyomoruságok ő nékiek nem elégségesek, ujjakat keresnek: a’ leg
kőzőnsegessebb tőrténeteketis a’ jővendő szerentsétlen Dolgoknak meg
jelentésinek tarttyák lenni, és szintén {15} annyit szenvednek képzeltt
nyomoruságokat, mint valoságos Nyomoruságokat. Én esmértem ollyan személlyt
a’ melly meg látván egy Csillagnak repűlését egész ejszaka nem alhatott miatta;
Láttam ollyan bágyadozo szeretőt, melly meg-haloványodott, és félben hagyta az
evést, hogy roszszul bonczoltt fell egy Madarat. Gyakran meg tőrtént, hogy egy
Bagolly húhógatásának ejfél tályban valo meghallása nagyobb Lármát okozott
egész Ház Népnek, mintsem egy sereg Tolvaj. Mit mondok? egy Házi Ptrűtsőknek
erőtelen szava nagyobb félelmet inditt mint egy Oroszleánynak orditása. Leg
kissebb haszontalanságis irtoztató félelmet okoz a’ meg sértődőtt képzelésnek. Egy
régi meg rosdásodott szeget, és egy meggőrbedt Gombos tőt tsudának tartnak. Jut
eszemben, hogy egy nap vóltam ollyan elegyes Társaságban, a’holott mindenűtt
{16} tsevegtek, és vigadtak, midőn egy őreg Aszszony azt kezdé észre venni, meg
jegyezvén, hogy tizen három számulag vólnának. Arra némelly Aszszonyok
25 Javítva ebből: magod bolond
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hirtelen meg ijedvén, ki akarának menni a’ Házbol; de egy az én Barátim kőzzűl,
ki is reá vigyázván, hogy egy az Aszszonyok kőzzűl viselős volna, bizonyitá hogy
tizen négyen vólnánk, és nem hogy halálra valo jővendő volna ott, de inkább
valoságos jele volna a’ szűletésnek. Ha az én Barátom ezt a’ modot nem találta
vólna hogy el hajtsa a’ Jővendő mondást úgy hiszem, hogy azoknak az
Aszszonyoknak, nagyobb része még azon estve megbetegedtek vólna.
A’ Vén Leány, akiben bőven vagynak a’ nedves gőzőlgések, illyen formáju
zavarokat véghetetlent okoz a’ maga Barátinak és szomszédgyinak. En esmérek
egy illyen hires Sibillát egy elé valo Házban, a’ holottis a’ házNép Attyának
Nénye, egyik {17} Esztendőnek a’ kezdetitől a’ másikig jővendől; mindenkoron
megjelenéseket látt; Ki fedezi az előll járo Postáit a’ Halálnak; és nem igen rég
ideje, hogy szinte elvesztette az eszét, hogy meg hallotta a’ nagy Ház őrző
Kutyának az Istálloban valo orditását. Midőn néki a’ Foga fájtt. Illyen formáju bal
elme sok Embereket tészenki nem tsak a’ képzeltt félelmeknek, de még munkáss
kőtelességeknekis, a’ mellynek semmi bizonyos vége is nintsen, és a’ melly nintsen
egyébben fundálva, hanem a’ félelmen, és tudatlanságon, mellyben magunkis
vagyunk Gyermek korunkban. Az irtozás a’ mellyel mi szemléllyük az Halált,
vagy minden egyébb jővendőbéli Nyomoruságot, és annak eljővetele
szempillantásának bizonytalan vólta, egy komor kedvű elmét véghetetlen sok
félelmekkel és gyanukkal tőltt meg, a’ melly nem tészen egyebet, hanem minden
tsudáknak és kaczagásra valo jővendő mondásoknak vigyázására {18} rendeli. Ha
egy felőll a’ Phylosofusok azon dolgoznak, hogy az életnek nyomoruságát
kissebitsék az okoskodásnak és az értelemnek világi által, más felőll lehet
mondani, hogy a’ bolondok nem keresnek egyebet annak tőbbitésénél, az ő
babonás és tévellygő szokásokkal.
Én magamra nézve, igen fájlalnám, ha énnékem az az ajándékom vólna, hogy
meg tudnék jővendőlni mind jót, mind gonoszt, a’ ki rajtam fog esni e’ Világon, és
hogy még előre érezném egyiknek az őrőmít, vagy penig a’ másíknak reám rohanó
terhét. Nékem elég lészen mindenkoron akkor részesűlni véllek, a’ mikoron
immár meg vagynak.
Tsak egyetlen egy módot tudok a’ mellyel magamat meg erőssitem, a’
szerencsétlen jővendők, és az elmebéli félelmek ellen; az Isteni Kegyelemben és
oltalomban valo bizodalom, aki rendeli a’ Dolgoknak {19} ki-menetelit és
igazgattya a’ jővendőket. Láttya az én egész lételemet, nem tsak penig azt, aki el
multt, vagy aki most forog, de még aztis a’ mik az Istennek méllységes titkaiban
vagynak; Midőn alunni akarok, magamat az ő gondviselése alá ajánlom, midőn
felkelek, az ő igazgatása alá hagyom magamat. Minden Nyomoruságok kőzőtt,
a’mellyektől félek, ő hozzá follyamodom, és nem kételkedem benne, hogy tőllem
el ne hárítsa, és hogy az én hasznomra ne forditsa. Jóllehet nem tudom
halálomnak Oráját, sem azt hogy mi lészen az én Végem, semmit sem
37 <Midőn> Minden

35

5

10

15

20

25

30

35

40

nyughatatlankodom rajta, el lévén rolla hitetve, hogy az Isten tudgya, és hogy meg
fog engemet vigasztalni, és segiteni az én utolsó szempillantásomban.1

5

— Intus & in jecore aegro
Nascuntur Domini.
{20} Pers. Sat. V. 129.
A’ te Urad szűletik a’ te szived kőzepibőll, és az Uralkodik te rajtad.
{A’ puhaságot és fősvénységet kővető Dólgok.}
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Leg nagyobb része a’ Mesterségeknek, és az élet modgyainak, a’ mellyel az
Emberek keresik Kenyereket, veszik magok eredetit, vagy a’ győnyőrűségnek
szerelméből, vagy a’ Nyomoruságnak félelméből. Midőn penig ezek az indulatok,
igen igen erőssekké lésznek, az egyik Puhasággá, a’ másik penig Fősvénységgé fajul.
Mivel ezek a’ két Fő okok minden dologban a’ mellyben e’ Világon forognak
ellenkező Útat kővetnek, egyik a’ másiktol; Persius2 szépen előnkben adgya (Sat.
V. vs. 132–155.) igen ékesen egy Iffju embernek formája alatt, akit a’ Fősvénység
felakara Ágyábol huzni, hogy egy hoszszu és Unalmas Utozást tétessen vélle, {21}
de akit a’ Puhaság néki nem javal, és otthon tartoztattya, olly szép és olly elmés,
hogy meg nem álhatom, hogy ide bé ne tégyem, eleitől fogva végéig.3 „Te alszol
magad kedvére, egész reggelig; Jerűnk! szaporán! Kelly fel! mongya a’
Fősvénység. Hogy hogy? Te nem mozdulsz? Kelly fell mondom néked! Ah! nem
tehetem. Akárhogy légyen, Kelly fell! Ollyan jóll vagyok, miért kellyek fell? Hogy,
miért? Meny a’ Tengerre, űlly fel erre a’ hajóra, hozd viszsza megrakodva Hallal,
Nyúszt bőrrel, Hebenummal, Lennel, Mirhával válogatott és ritka Co=szigetyéből
valo Borokkal. Leg elsőben rakd le a’ Borsot ezekről a’ Nagy Tevékről a’ mellyet
visznek; Tseréld meg az árruidat, eskűgyél hamissan, ne gondolkodgyál rajta. De
Jupiter. – – – Jó Jupiter! Be bohó vagy te! ha te Jupiternek kedvében akarsz lenni,
{22} te őrőkké nyomorult Koldusul maracz; arra le ugrasz az Ágyadbol, rakodol,
hajóra űlsz; még nem is viven valami bort és egyébb szűkséges Ázalékokat;4
Semmi meg nem gátol tégedet, hogy a’ Tengerre ne meny, el mégy; De im mit
mondok? Egy erőssebb indulat mint az Fősvénység, tégedet meg tartoztatt ezt
mondván Néked; Mit tsinálsz te esztelen? Hová mégy? Im egészszen tűzben vagy,
semmi sem ólthattya el, és Te a’ Tengerre akarsz menni! Minek? El mégy, vastag
bagaria sákban őltőzvén, egy padra űlvén a’ hajosokkal hogy roszsz eledelt egyél,
21 Javítva ebből: hajorá 25 kedvében <kedvében> akarsz 29 meg <nem> tartoztatt 32 baga<z>ria
1
2
3
4
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és roszsz bort igyál, a’ mellyet ollyan Edényben az kinn a’ hajo szurok szag fog
érezni; fognak elődbe vinni? Azt akarod é, hogy a’ te Tallérid, a’kik, magadat
semmi veszedelmen nem koczkáztatván, Néked százra őtőt szereznek, tizen
Négyet szerezzenek a’ Tengeren? Meny! meny! {23} hidgy Nékem, ved hasznát az
időnek, és mulasd magadat. Ne számláld te a’ Napokat, hanem Azokat a’
mellyeket győnyőrűséggel tőlteszsz; Kevés időre por leszsz belőlled, egy árnyék
nem fog tőbb emlékezett lenni rollad; Kőzzelgett a’ Halál, gondolkozzál rolla; el
folly az idő; ezen szempillantás, a’ mellyen Néked szóllok, már nints tovább. No
boldogtalan mit gondolsz? Mit tsinálsz? A’ Szerelem és a’ Fősvénység kiván téged
mindenik magáévá tenni, mellyiknek fogod magad meg adni, e’ kőzzűl a’ két
indulatok kőzzűl?”
Midőn egy Tartomány virágzik az ő meg hódolásival, és mikor semmit sem fél
szomszédgyaitol, természet szerint a’ Puhaságnak minden győnyőrűségiben belé
szokott esni; de a’ Kőltség a’ mellyben a’ győnyőrűségek belé vonyák, olly nagyra
terjed, úgy hogy, hogy azt meg segitsék minden {24} módokat munkában vésznek
valamit a’ kivánság és a’ meg veszettség sugárlhatnak a’ szerint; Úgy hogy a’
fősvénység és a’ puhaság ugyan azon izben egyben foglaltt kezdetekké lésznek a’
mozdulásokból a’ mellyet magoknak adnak, azok a’ kik nem keresnek egyebet,
hanem a’ győnyőrűséget, és a’ fényes életet; Sallustius legg tőkélletesebb és
pallérozottabb Deák Historicus, hozza elő, hogy az ő idejében midőn a’ leg
erőssebb országok e’ Világon a’ Romai Birodalomnak magokat alája vetettnek
lenni szemlélték, ezen Respublica két ellenkező vétkekben merűlt belé; a’
mértékletlenségben és a’ Fősvénységben: oda tészi hogy Catilina vágyott a’ mások
Jószágára, az alatt a’ míg a’ maga Kintsit minden tartózkodás nélkűl tékazlotta:
Lehet mondani, hogy az ő meg jegyzése igaznak találtatik minden Országokra
nézve, valamellyek győnyőrűségben és bővségben {25} vagynak. A’ Jobbágyok
kiványák akkor egyik a’ másikat a’ Pompában és Fényességben fellyűl haladni;
midőn nem félnek az Idegen Népnek bé űtésétől, minden győnyőrűségekbe belé
merűlnek valami tsak eszekbe jő, a’ ki természeti kővetkezés szerint Fősfénységet
szerez, és telhetetlen kivánságot a’ gazdagságnak gyűjtésére.
Nagy kedvem lévén rolla gondolkodni erről a’ két nagy Dologrol, a’ melly az
emberi Nemzetet meg mozdittya, meg nem álhattam, hogy valami Mese formát
rolla ne formállyak, mellyetis ide elejekben tészek az én Olvasoimnak. Két nagy
kegyetlen hatalmasság vólt, a’ki szűntelen valo hadakozásba vólt egyik a’
másikkal. Az elsőt Puhaságnak hivták, a’ másikat penig Fősvénységnek. Az ő
tzéllyok azon határozodott meg, hogy az embereken tellyes hatalommal
Uralkodgyanak. a’ Puhaságnak keze alatt vóltak kűlőmbb {26} kűlőmbb féle
Vezérek, úgy mint: a’ Győnyőrűség, Vigasság, Pompa, és a’ Módi, akik néki igen
jól szólgáltak. A’ Fősvénységnekis vóltak igen jó és hűséges Tisztyei, úgymint: az
Éhség, a’ Serénység, Szorgalmatosság, és a’ Vigyázás; Azon kívűl vólt szűntelen
4 A sor fölé beszúrva: szerez[ze]nek 38 <m>Módi
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egy titkos tanátsossa, a’ ki szűntelen súgott valamit a’ fűliben, azt peniglen
Szegénységnek hivtak, a’ mellynek vaktában minden tanátsit kővette. A’ Puhaság
penig, a’ Fősvénység ellenkező társa a’ Bővségtől igazgattatott, Fő-tanátsossa és
igazgatoja lévén, aki minden ő Dólgait igazgatta, és szűntelen reá vígyázott, az
alatt a’ mig ezen két hatalmas vetélkedő Társak egymás kőzőtt az Uralkodás felett
veszekedtek, majd igen egy forma vóltt mindeniknek a’ Szerencséjek. Ha a’
Puhaság egy egy Szivet meg nyert, mást birtt ismét más Felőll a’ Fősvénység. Ha
{27} egy Háznak Gazdája a’ Fősvénységnek Zászlója alá állott, a’ fia a’ Puhaság
melléje állott. A’ Férfi és a’ Feleség gyakran egymással a’ felett ellenkeztek: mit
mondok? Úgyan azon egy személly ifjú korában edgyik részt tartotta, és Vén
korára a’ másík a’ másik részit tartotta. Igaz az, hogy a’ józanon okoskodó
emberek, edgyikkel sem tartottak, de ezek igen kevessen vóltanak. Végezetre ezen
két hatalmasság el fáradván a’ hadakozásba, meg edgyeztek, hogy edgyűvé
menyenek, aholott edgyiknekis ne légyen ottan Tanátsossa, Azt mondgyák, hogy
a’ Puhaság kezdette el a’ Békesség iránt való Munkát, és minekutánna meg
mútatta, hogy mitsoda nagy veszedelemben vólnának evel a’ szűntelen valo
hadakozással, azt mondotta ellenéginek az ő természet szerint valo igaz
indulattyábol: hogy nem kételkedik benne, hogy jó Barátok ne légyenek, a’
Szegénység tanáts-adása nélkűl, ez a’ veszedelmes tanátsos, az aki viszsza éltt az ő
hitelivel {28} ő mellette, aki el ijeszti őtet Kimerákkal, és kaczagásra méltó
gondolatlan Itilet-tételekkel. A’ Fősvénység penig reá ezt felelte: hogy a’ bővség
ollyan tanátsos, a’ mellytől sokkal inkább lehet félni mint a’ szegénységtől, mivel
hogy mindenkor ujjabb ujjabb győnyőrűségeket fú bé, és minden a’ Nyomuruság
ellen való előre való vigyázásokat ki-rekesztt, és az ő Uralkodásának
fundamentumát mint egy fenékkel forditaná fell. Hoszszas vetélkedés után azon
egyeztek meg, hogy mindenik mingyárt a’ maga Tanátsossát elkűlgye, a’ tőbbi
tzikkellyek felett azután hamar meg edgyeztek; és feltették, hogy ennekutánna
egymással barátságban és szővettségben élnek és hogy ennekutánna valamit fog
edgyik vagy a’ másik hódolni, egymás kőzőtt fel fognák osztani. Azért láttyuk
immár a’ mai Világban hogy ugyan edgy szivet foglal el a’ Puhaság és Fősvényég,
és hogy sorra Uralkodnak rajta. Tsak ezt tészem hozzája, hogy a’ {29} miolta
elkűldőtték a’ két Tanátsosokat a’ Puhaságnak szűkségit a’ Fősvénység tőlti bé a’
Bővség hellyett, és hogy a’ szegénység hellyett a’ Puhaság indittya fell a’
Fősvénységet.5
Omnibus in Terris quae sunt a Gadibus usque
Auroram & Gangem pauci dignoscere possunt
Vera bona, atque illis multum diversa, remota,
12 Javítva ebből: tartották
5
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Erroris Nebula. – – –
Juven. Satira X. V. 1.
Valamennyi ember Gadestől fogva Indiáig lakik, kevés találkozik a’ ki jozanon
meg tudgya itélni, mi légyen a’ Valoságos jó, és a’ Valoságos rosz.
{Rővid summája a’ Pláto kőnyőrgésiről való beszélgetésinek.}

5

Minekutánna6 kőzőnségesen szollottam a’ buzgóságrol, itt meg mútatom, mitsoda
gondolattyok vóltt arrol az elmés Pogányoknak, ollyan forma a’ mint Pláto
nékűnk előnkben adgya {30} abban a’ Beszélgetésiben a’ mellyet – Kőnyőrgésnek
hivnak, vagy a’ másodikat Alcibiadesnek, a’ melly adott kéttségkivűl
alkalmatosságot Juvenalisnak a’ tizedik, és Pérséusnak a’ második Satyrájának
irására. Akar mint légyen, ez az hátulsó Poëta majd szórol szóra ki tette az ő
negyedik Satyrájában, a’ másik Beszélgetésit Plátonak, akit első Alcibiadesnek
hivnak.
A’ Beszélgetők, a’ Kőnyőrgés felett való beszélgetésben, Socrates Phylosofus és
Alcibiades: a’ Summája penig annak a’ beszélgetésnek, ha a’ bajoskodásokat és a’
keringéseket a’ melly találtatik benne, félre teszszűk, ebben áll:
Socrates7 elé találkozván Tanitványával Alcibiadessel, aki akkor edgyik
Templomba kőnyőrőg vala szemeit a’ Főldre fűggesztvén, mint aki gondolkodik
valami derék Dologrol, azt mondgya néki: hogy hellyes oka volna abban az
alkalmatosságban az {31} elmélkedésre és gondolkodásra, mivel hogy az ember a’
maga kőnyőrgése által nyomoruságot vonhatna fejére, és hogy meg hallgattatván
az ő kérési az ő veszedelmére fordulhatna. Ez a’ szerentsétlenség mondja hogy
meg eshetik, nem tsak annak, aki az Istenektől természet szerint veszedelmes
dolgokat kér, mint Példának okáért: Oedipus, a’ ki azt kérte hogy az ő Gyermeki
magok igazságokat Fegyverrel igazitanák el egymás kőzőtt, hanem annakis, a’ ki
azt kér tőllők a’ mit magának hasznosnak gondol lenni; és a’ki azt kéri, hogy
háramollyék el az ő személlyétől a’ mit ő magának károsnak gondol lenni.
Továbbra meg mútattya a’ Phylosófus, hogy azt nem lehet elkerűlni, mivel hogy a’
tudatlanság, a’ hellytelen Itélet, és az indulat meg vakitya nagyobb részin az
embereket, és meg gátolya, hogy meg-láthassák azt, mi lenne az ő valoságos
hasznok; Hogy Példát mútasson rolla, az ő kedves {32} Alcibiadessének, azt kérdi
tőlle: ha nem érzené é kűlőnős nagy őrőmőt fel tévén, hogy ha az Isten, a’ mellyet
ségitségűl hiv, azt igirné néki, hogy egész Europának Fejedelmévé tészi?
Alcibiades feleli reá: hogy ezen igiretet úgy nézné mint leg nagyobb
kegyelmességet, a’ mellyet az Istentől lehetne nyerni. Socrates, arra kérdi tőlle; ha
27 személlyé<r>től
6
7
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minekutánna azt meg kapná, nem bánnáé, ha el vesztené az életét? jóllehet jól
tudgya, hogy nem élne vélle jól, ha meg nyernéis: arra meg-valya Alcibiades, hogy
olly formán nem akarná, Socrates megmútattya néki mingyárt kűlőmbb kűlőmbb
féle példák által, hogy ollyan nagy szerencse után a’ kővetkezhetnék; Hozzá tészi,
hogy valamit e’ Világon jó szerencsének mondanak, úgy mint: hogy Fia légyen,
vagy nagy Méltoságra emeltessen, a’ szerentsétlenség alá vagynak vettetve;
jóllehet úgy mond, minden emberek nagy hévséggel vágyakoznak {33} reá, és
hogy fognák is kérni az Istenektől ha gondolkodhatnának hogy kőnyőrgésekkel
meg-nyerhetnék.
Minekutánna meg-állitottam ezen fő Czikkelyt, azt akarom mondani, hogy az
életnek legg nagyobb boldogságiis rettentő kővetkezéseknek vagynak ki tétetve, és
hogy senkiis nintsen e’ Világon, a’ ki tudgya mi lészen utollyára az ő szerentséje,
avagy szerencsétlensége. Oktattya Alcibiadest hogy miképpen kőnyőrőgjőn az
Istennek.
Io Ad mingyárt néki kőnyőrgésnek formáúl egy rővid kőnyőrgést, a’ mellyet
egy Gőrőg Poëta tsináltt vólt az ő Baráttyinak számokra, a’ melly is e’ szerint
vagyon;
Nagy Jupiter! add meg mínékűnk azokat a’ jókat, a’ mellyek minékűnk szűkségesek,
akár kéréndgyűk, akár nem, és hárits el rollunk minden Nyomoruságokat, ha ugyan
kéréndenők is mi azt tőlled.
{34} 2do Másodikban meg mútattya: hogy kérhet a’ Tanitványa ollyan dolgokat,
akik hasznosok lésznek néki, és hogy igen szűkséges, hogy magát az igaz
bőltsességnek tanulására adgya és a’ fő jónak meg esmerésére, és arra a’ mi leg
jobban meg edjezik az ő természetinek Méltóságával.
3tio Harmadszor, és útolszor meg tanittya, hogy legg bizonyossabb Út az
Istennek áldását mágára vonni, és hogy kelemetessé tégye maga kőnyőrgésit az
Isten előtt az, hogy szűntelen gyakorolya az maga kőtelességét Istenekhez és
Emberekhez. Javalya néki akkor a’ Lácedemonbéliek kőnyőrgésit, a’ kik azt kérték
az Istenektől: hogy adjon nékíek mindent valami jó, a’ meddig ők a’ Virtushoz vannak
tsattolva. Úgyan akkor beszél néki egy Oraculomrol, méltó a’ meg jedgyzésre,
akinek rőviden im lásd itt a’ Historiaját:
Az Athénásbéliek minekutánna {35} egy néhányszor meg verettek vólna egy
Hadakozásban, a’ mellyben a’ Láczédémonbéliek ellen hadakoztak, az Ammon
Jupiter Oraculumához kűldőttek, hogy meg tudnák, hogy hogy esnék az, a’kik
anyi Templomot épitettek az Istenek tisztességire, és a’ mellyeket ollyan szép
ajándékokkal gazdagitottak meg, mint ők, és akik anyi sok Innepeket pompás
Czérémoniakkal rendeltek az ő tisztességekre, mint ők? Egy szóval: akik anyi
izben Száz Barmokkal valo Áldozatokat tettek magok Óltárokon, nintsen az a’
szerentséjek mint a’ Láczédémonbélieknek, a’ kiknek buzgoságok éppen nem kőzzelit
az ővékhez semmire való nézve. Az Oraculum nékik azt felelte: Én sokkal inkább
3 olly<an>

40

szeretem a’ Láczédémonbéliek kőnyőrgésit, mint a’ Gőrőgőknek minden áldozatit. A’ mint
azon kőnyőrgésben vala, a’ biztatta a’ Virtust azokban, akik magokat abban {36}
gyakorolták. A’ Phylosofus szándékozik meg mútatni, hogy a’ legg nagyobb
bűnben buborékoló ember is a’ szerint kedvessé lehet az Istenek előtt; de hogy
utályák az ő áldozattyokat, és az ő kőnyőrgéseket. Homerusbul két Verset tévén
hozzája: ahol mondatik: Hogy a’ Szelek a’ Főldről az Egig vitték a’ Száz Barmokbol való
gyakor áldozatoknak a’ szagját, a’ mellyet a’ Trójaiak a’ halhatatlan Isteneknek ajánlottak,
és hogy az Istenek nem akarták szagolni, mint hogy meg utálták vólt, Troja Várossát,
Priámust, és az egész Trojai Népet.
Ezen beszélgetésnek a’ bérekesztése igen meg jedzésre méltó. Minekutánna
Socrates Alcibiadest elhajtotta maga Kőnyőrgésinek és Áldozatinak ajánlásitol,
meg mútatván néki, hogy mitsoda nehéz légyen az embernek maga kőtelességit
bétőlteni, a’mellyet mi immár elé [37] beszéllettűnk, ezen szókkal végezi el: arra
valo nézve igen szűkséges hogy várakozzál, hogy valaki megtanittson, miképpen viselyed
magad – Istenekhez, és Emberekhez. Mikor fog el jőnni az az idő? Feleli Alcibiades: és a’
ki lészen aki őtet arra meg tanittya? a’ mellyet őrőmmel fogna látni, az a’ lészen; Felell
Socrates: akinek valoságos gondja vagyon te reád. De nékem úgy láttzik, hogy a’ mint
lehet látni Homerusba, miképpen szélesztiel Minerva a’ Diomides szemei előll a’ Kődőt a’
melly előtte vagyon, a’ melly miá nem kűlőmbőztethette vala meg az Isteneket az
Emberektől, hasonlo képpen kivántatik, hogy azon Setéttség, a’ melly elmédet el fogta el
szélesztessék minek előtte meg tudhasd kűlőmbőzni a’ jót a’ rosztol. Hát szélesze el, felel
Alcibiades: és űzze el az én előttem valo Setéttséget, én magamat egészen reá bizom, és
kész vagyok {38} engedelmeskedni mindenekben, valamit fog parancsolni, tsak hogy jobb
lehessek. A’ tőbb része ezen beszélgetésnek tele vagyon homállyossággal, jóllehet
vagyon valami ollyas benne, a’ melly úgy láttzik, mintha azt akarná elé-adni,
mintha Sokrates magárol akarna szóllani, a’ midőn azt mondgya, hogy egy Újj
Tanitó fogna jőni e’ Világra, ha a’ végin meg nem vallaná, hogy erre a’ Vélekedésre
nézve ő maga is ollyan nagy bizonytalanságban vagyon mint más emberek.
Némelly Tudósok ezen útólsó Czikkellyt úgy nézik mint a’ Jésus Kristus
eljőveteliről valo Prophétálást, leg alább igy gondolkozván, hogy Sokrates,
valamint Kajaffás,8 Sz. János R. 11. V. 49. 50. 51. magais nem tudván Jővendőt
mondott, és hogy azon leg főbb Tanitót, a’ mellynek ő utánna egy nehány száz
Esztendőkre kellett e’ Világra jőnni azt jegyzette. {39} akármint légyen, hogy ez a’
nagy Phylosophus a’ józan okoskodásnak világánál fel találta, hogy az Úr Isten
jóságához való vólna, hogy egy olly személly kűldessék a’ Világra, aki az
Embereket meg tanitsa a’ magok kőtelességekre, és hogy miképpen kelyen az
Istennek kőnyőrőgni.
Akár kiis aki meg olvassa ezen rővid beszélgetését Plátónak, a’ Kőnyőrgésről
észre vészi, ha megnem tsalom magamat, hogy a’ mi Szt. Hitűnknek fundáloja,
8
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51.”
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abban a’ Kőnyőrgésben a’ mellyet maga tanitott Tanitványinak nem elégedett meg
tsak azokkal a’ fundamentumokkal, a’ mellyeket a’ józan okoskodásnak Világa
tanitottt Sokratesnek; de meg tanitotta Tanitványait, és másokatis, minden
Czikkellyire kőtelességeknek.9 Math. R. 6. V. 9. Meg mútatta nékík igaz tzéllyát az
ő tiszteleteknek, és meg tanitotta őket, kővetvén a’ felyűl meg jegyzett harmadik
Régulát, miképpen kellessék ő hozzá follyamadni, a’ ma- {40} gok kűlőnős
házakban, és őtet imádni minden fényesség és mútogatás nélkűl Lélekben és
igazságban. Ha a’ Láczédémonbéliek kőzőnségesen kérték az ő Istenektől, hogy adjon
meg nékík mindent valami jó, a’ míg ők magokat a’ Virtushoz tsattolják: mi kőnyőrgűnk az
Istennek kűlőnősőn, hogy botsássa meg a’ mi bűneinket, miképpen miis meg botsátunk az
ellenűnk vétetteknek. Ha a’ második Régulája Sokratesnek azt akarja, hogy magát az
ember, a’ Fő Jónak keresésére adgya, és arra, a’ mi leg inkább a’ mi természetűnknek
méltóságával meg edjezik; Az Evangelium egy néhány hellyen tanit bennűnket, hogy
éppen más formájú képzelődő gondolkodásunk légyen a’ jórol, és a’ roszrol, mint
sem a’ mint a’ Világon gondolkodnak, és arrol, mi tégye az embereknek
szerentséjét, vagy szerencsétlenségét. És azért kérjűk mi az Ur Istent az Uri
Imádságban {41} e’ szerint; hogy jőjjőn-el a’ te országod; a’ melly a’ mi Fő
boldogságunknak KÚt feje, és egyedűl fő tzélja, a’ mi teremtetésűnknek, nem
sokat gondolván a’ Világiakkal, hanem tsak egy naprol más napra való
tápláltatásunkal; azon kivűl kőnyörgűnk, hogy minket a’ bűntől és a’ gonosztol
szabaditson-meg kőzőnségesen, nem mondván hogy miben áll, tudván hogy az ő
véghetetlen bőltsessége jobban meg fogja határozni tudni, hogy miben áll, mint
mi. Utólyára, ha mi azt a’ formát, a’ mellyet Sokrates az első Régulajában javall,
meg visgályuk, úgy fogjuk találni, nem tsak hogy belé vagyon foglalva, hanem
még tőbb is vagyon benne azon kőnyőrgésben, a’ mellyel mi az Ur Istennek
kőnyőrgűnk kérvén; Légyen meg a’ te akaratod, mi képpen Menyben; azon képpen itt e’
Főldőn is: oda menvén, a’ mellyet a’ Meg-Váltónk maga is mondott halála előtt
azon tusákodásokban.10 Máth. R. 26. v. 39. hogy múljék el, mindazonáltal nem úgy
légyen a’ mint én akarom, hanem amint te. {42} Lehet mondani, hogy ezen kivánság
leg alázatossabb és leg okossabb, a’ mellyet egy Teremtés az ő Teremtőjéhez
formálhat, mint hogy feltészi, hogy ez a’ Véghetetlen Valóság nem akar semmit a’
mi, a’ mi hasznunkra ne lenne, és hogy jobban tudgya mint mi, mi arra a’ végre
való.11
Ne pueri! ne tanta amimis asuescite bella:
Neu Patriæ validas in Viscera vertite vires.
{Virgilii Aeneid. VI. 832.}
19 gondol<kod>ván 34 Ne<c>
9
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Ne szoktassátok magatokat Gyermekségtektől fogva a’ kegyetlen háborgásokra, és
ne forditsátok magatok erejit Hazátok rontására.
{Veszedelmes kővetkezése a’ szakadásoknak, és az elmék midőn részekre
hajolnak.}
Midőn én és az én Nemes Barátom edgyűtt beszéllűnk a’ részre való hajlásnak
hamisságárol, gyakran hoz elő egy tőrténetet, aki ő rajta magán esett, még igen
Iffju korában akkor a’ mikor engesztelhetetlen gyűlőlség vala a’ Parlamentum
mellett, és a’ Királly mellett valók {43} kőzőtt. Im lásd! igy vólt a’ dolog: kelletett
néki menni a’ Sz. Anna Uttzájában, és kérdezvén az Útat arra egy embertől, az, a’
hellyett, hogy meg feleltt vólna azon kérdésre őtet kitsiny Papista kútyának
mondotta, és azt kérdezte tőlle: hogy ki tőtte szenté Annát, elkivánván kerűlni,
hogy tőbbszőr azt szemére ne hánnyák egy mástol kérdezni kezdette, hogy merre
vólna az Anna Uttzája, a’ ki őtet rűhes kúttyának híván, és aztis hogy merre vólna
meg nem mondván, azt mondá, hogy a’ szent lett vólna minekelőtte ő szűletett
vólna, és hogy azutánis szent lenne minekutánna őtet fel akasztanák, akkor az én
Nemes Barátom azt gondolá, hogy tőbbszőr nem tészi azon kérdést, hanem mikor
bé mentt a’ kőzzelebb valo szomszéd Uttzában tsak azt kezte kérdeni, hogy hivnák
azon Uttzát. Ezen elmés Mesterség anyit szólgált néki, hogy meg kapta azon
hellyet ahová akart menni, sem egy, sem más részt vélle meg nem sértvén. Akár
mint légyen, soha ezen tőrténetet úgy elé nem beszélli, hogy ne elmélkedjék rolla,
hogy mitsoda nyomoruságokat szoktak nem- {44} zeni a’ részre való vonások, és
hogy el ront mindenfélejű Correspondentiát a’ szomszédok kőzőtt; fel inditván az
emberséges embereket edgyiket a’ másikra; nagy kárt okozván a’ Főldekre valo
Taxában: a’ Madaraknak és a’ Vadaknak is pusztulására vagyon.
Nintsen irtóztatóbb dolog e’ Világon a’ részekre való hajlásnál, a’ melly edgy
Népet két felé szakasztt, a’ kik egy mással nagyobb ellenkezésbe szoktak lenni,
mint sem ha két kűlőmbőző Nemzetet formálnának. Nagy romlások szoktak az
illyen egyenetlenségből származni, nem tsak annyiban, hogy abbol hasznot tsinál
magának, a’ kőzőnséges ellenség, hanem annyiban is, a’ menyiben kűlőn kűlőn
mindeniknek szivében roszszat tsinál. Siralmas kővetkezéseket szokott tsinálni
mind az erkőltsőkben, mind penig az emberek gondolkodásának módjában: az
igaz Virtusokról való képzelődéseket egészszen fel fordittya és a’ kőzőnséges
józanul való gondolkodást is el ronttya.
{45} Midőn a’ részre való hajlás magát egész erejében ki adja, a’ Hazában
edgyik résznek a’ másikra való hadakozását és Vér ontását szokta okozni; midőn
penig a’ leg szorossabb határai kőzőtt tartatik semmi bűnt nem tsinál a’
hazugságbol, rágalmazásbol, hamis vádlásbol, és az igazságtalanságbol, egy

22 A sor fölé beszúrva: mindenféle[jű] 24 A sor fölé beszúrva: és [a’] Vadaknak
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szóval: eltőlti az egész Nemzetet méreggel, és egymás ellen való
Ránchor=tartassal,12 és még a’ magvátis elveszti a’ szelidtségnek, szánakozásnak és
emberségnek.
Plutarchus igen jól mondgya, hogy meg ne engedje az ember magának még
aztis, hogy az ellenségit gyűlőlje, azt tévén hozzá, hogy ha egyszer addig mégy az
az indulat, annakutánna magátólis nevekedik a’ te szivedben; ha az ellenségidet
gyűlőlőd az a’ rosz szokássá válik benned, a’ melly benned való rosz lassan lassan
Barátidnakis, vagy azon személlyeknek a’ mellyekre semmi harag tartásod
nintsen, kárára fog fordulni. Meg mútathatnám, hogy ezen erkőltsbéli Régula, a’
melly a’ gyűlőlségnek hamisságát az indulathoz tsattolya, {46} és nem ahoz, aki
azon gyűlőlségnek tzéllya, igen szépen meg edgyezik azon nagy Régulával a’
melly az embereknek egy Sékulummal annak előtte, hogy sem mint ezen
Phylosophus irta, mondatott vala; de mint sem hogy ezen tovább múlatozzak,
szemembe tűnvén, fájdalommal jegyezhetem meg, hogy kőzőttűnk sok
emberséges emberek vagynak, a’ kiket a’ részekre való hajlás edgyiket a’ másikra
indit, és anyira meg mérgesit, a’ melly hogy a’ józan okoskodással, vagy penig az
Evangeliumbéli Parancsolattal meg edgyezhessék éppen nem képzelhetem.
Nintsen szebb Palást, mint a’ kőzőnséges dologért való buzgoság, és aki
alkalmatossabb légyen a’ Virtust szerető személlyeknek is sziveket bizonyos
indúlattal el foglalni; a’ mellyet az ő magok kűlőnős hasznok bennek soha nem
inditott vólna. Ha a’ részre való hajlásnak ollyan roszsz gyűmőltse szokott lenni az
erkőltsőkre nézve, roszszabb gyűmőltse szokott még lenni az értelemre való
nézve. Gyakran szemlélhettyűk hogy valami bizonyos minden ember kezében {47}
forgó nyomorú kitsiny Munka, valami dologrol, vagy penig valami kitsiny izetlen,
bűzetlen Kőnyvetske az Égig magasztaltatik azoktol, a’ kik azon vélekedésben
vagynak, a’ melben azon Munkának vagy kőnyvetskének Irója, és hogy gyakran
Valami derék Múnka a’ Főldig le bestelenittetik azok által, a’ kik más Vélekedésbe
vagynak, mint azon kőnyvnek Irója.
Egy illyen indulatu ember meg nem kűlőmbőztetheti a’ hibát a’ valóságos
szépségtől. Egy érdemes ember, de aki más forma Vélekedésbe vagyon mint mi,
tsak úgy tettzik nékűnk, mint valami helly, a’kit meszszűről tőllűnk egy Nehány
MértFőldnyire látunk, és aki gőrbének láttzik, jóllehet egyenes és ép légyen. Onnét
Vagyon az, hogy egész Angliában nints egy emlékezetes ember, a’ kinek két
ellenkező természet ne tulajdonittassék, ollyan ellenkező egymástol mint a’
Setétség a’ Világosságtol; a’ Tudomány és az értelem szenved fő- {48} képpen az
illyen gondolatlan itilet-tételbe, a’ melly most minden renden és sorson lévő
emberekbe az Ángliai Nemzetben uralkodik. Ha az emberek ez előtt magokat
hiressé tették a’ Bőlts Társaságokban, a’ mellyeknek Tagjai az ő nagy elméjekre
5 Javítva ebből: gyulőlje 8 tart<oz>ásod
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nézve mái Napon az hevességgel és erőszakossággal tészik magokat hiresekké, a’
mellyel fognak a’ mellett a’ rész mellett, a’ mellynek a’ részére hajlottak. A’
kőnyveketis tsak abból az okbol betsűllik: egy ir13 izetlen bűzetlen vagdalozással,
és dúrva motskolodással tellyest, jó Satyrának, ékes és jó Irónak tartatik, a’ kiben
egy rakáss zűr zavaros Vélekedések vagynak ollyakat a’ mellyeket edgyik rész
maga is úgy tart.
Vagyon egy bizonyos alattomban való fortéllyos beszéd, a’ ki abban áll, hogy a’
tsalhatatlan igazságnak tartódjék, valamit egy embernek bestelenitésére
mondanak, és hogy azon a’ hazugságon épitse azután maga itilet-tételét. Hamis
Vádlásokat, a’ {49} mellyeket soha meg nem bizonyitottak, vagy gyakran megis
hamissitottak, bévett szokások ezeknek a’ bestelen Iróknak; a’ mellyen úgy
mennek, mint a’ leg tsalhatatlanabb igazságokon, mellyeket minden Ember úgy
tart, jóllehet magok is magokban tudgyák, hogy hazugság, vagy peniglen leg alább
igen kéttséges. Minekutánna ezt a’ Kaczagásra méltó fundamentúmot meg
vetették, nem lehet rajta tsudálkozni, hogy az Epűlet, a’ kit reá épitettek,
mindenben vélle megedgyezzék. Ha ez a’ rút szokás a’ mi időnkben tovább is fog
tartani, igy a’ Bestelenség és a’ Ditsősség nem lészen tovább sarkantyu az emberek
kőzőtt kinek kinek maga kőtelességének véghez vivésére. Minden Országnak
vagyon bizonyos Periodussa, a’ melben az embertelen gondolkodásnak módja
győzedelmes. Olosz Ország a’ Guelfek és a’ Gibélinek által, és Franczia Ország, a’
Liga Baráttyi és ellenségi által. szerentsétlen az az ember, aki abban a’ zűr zavaros
időben {50} szűletik. Vagynak bizonyos nagyra vágyó Zűrzavart szerető ravasz
elmék, a’ kik szokták koholni mind ezeket a’ szakadásokat, és akik szép szinye
alatt a’ kőzőnséges Jónak a’ magok részekre huznak sok jó igyekezetű Embereket.
Menyi derék emberséges Embereket lehet látni, a’ kikben durva és embertelen
gondolatok vagynak, az Országnak hasznáért (a’ kit nem jól értenek) származott
buzgoságbol? Mitsoda kegyetlenségeket és tsalárdságokat nem visznek véghez, az
ellenkező félen valókra, a’ mellyeket meg betsűlnének, ha más formán néznék
azokat, a’ mint magoknak el képzelték, és úgy esmérnék mint a’ millyenek azok
magokban? A’ leg igazabb emberekis bűnős tévellygéseket és gyalázatos
gondolatlan itélet-teteleteket tésznek magokévá, és hogy hamissá lésznek leg
nemessebb inditó okból, az az; akarom mondani, a’ Hazához való szeretetből. El
nem álhatom hogy itt a’ Spanyol példa beszédet elé ne hoz- {51} zam, aki azt
tartya: Hogy ha bolond és ravasz tőkélletlen ember nem vólna, az egész Világ edgyes vólna.
Én magam azt kivánnám, hogy az emberséges emberek edgyűvé
szővetkeznének, edgy más óltalmazására azoknak erejek ellen, és úgy néznék mint
leg nagyobb ellenségeket, a’ kik magokat vagy egy más részre tsattollyák, ha az
emberségeseknek illyen őszve szővetkezések vólna, nem esnék soha, hogy a’ leg
Istentelenebb emberek, a’ leg nagyobb hivatalokra emeltetnek, mivel hogy egy
résznek hasznos az ő fel-emeltetések, és az sem, hogy a’ leg emberségessebb
13
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emberek elfelejtessenek, azért hogy azt a’ gyalázatos módot nem kővetik, hogy
használlyanak azoknak az ő részeknek; Úgy mingyárt meg kűlőmbőztethetnők a’
leg kissebb rűhest is a’ Nyájban, és akár mitsoda erős és irtóztató vólna is
Vadászhatnók. Más felőll penig az ártatlanságot mindenféle boszszantás és el
nyomattatástol bátorságban hellyheszhetnők, és a’ {52} Virtust, a’ ki a’ meg
utálásnak, rágalmazásnak, irigységnek, és hazugságnak kivagyon tétetve,
óltalmaznók. Egy szóval: nem tartanák a’ mi Hazánk Fiait Vighnak vagy Torisnak,
hanem az érdemes ember a’ mi Barátunk lenne, a’ hitetlen penig ellenségűnk.14
Prodiga non sentit pereuntem faemina censum
At velut exhausta redivivus pullulet arca.
Nummus & e’pleno semper tollatur acervo,
Non unquam reputat quanta sibi gaudia constent.
Juven. Sat VI. 362.
Egy tékozló Aszszony észre sem vészi ’s el tékazollya minden jővedelmit, és
mintha a’ Pénz úgy follyna ismét a’ Ládában viszsza, a’ mint ki vészik, mindenkor
úgy veszen belőlle, mintha szűntelen tele Ládából venne, azt soha meg nem
gondolván, hogy menyiben kerűl néki az ő múlattsága.
{Azon Pénzről a’ mellyet az Anglus Aszszonyok kérnek az ő Uraktol Tőre.}
{53}
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Szemlélő Uram!

Én már a’ Clymaetericus Esztendőt meg haladtam, és elég Nyájas természetű
ember vagyok. Vagyon is már tizenkét Esztendeje, hogy szenvedjek az én
bűneimért, megházasodtam, edgy Iffjú jó Nemzettségből való Leányt vévén
magamnak Feleségűl; de a’ ki ollyan kevélly és gőgős, hogy addig reá nem
vehettem, hogy véllem edgyességben éljen, a’ meddig néki Tőrvényes kőtés által,
a’ melly hoszszassabban tartson mint a’ házassági kőtésűnk, bizonyos dólgokat
meg nem engedtem. Egy Czikkellyiben azon kőtésnek a’ vagyon igirve, hogy
minden Esztendőben 400. Font Sterlinget adok Tőre angáriánként15 néki egy
Baráttya keziben, a’ melly ezen velem való alkujában néki Plenipotentiarussa vólt:
Én mindenkor ezen igiretemet hiba nélkűl bé tőltőttem: kűlőmbenis tudhatod
Uram, hogy a’ miolta edgyűvé kőltűnk Feleségemnek edgy nehány Gyermekei
lettek, és ha a’ mi hamis szomszédaink beszédgyinek hitelt lehet adni; ezen Tőre
adott pénz nem kitsiny ok vólt ezen Gyermekeknek {54} Világra való hozásokban.
Ezen Gyermekeknek tartása, a’ki az én várásom ellen, minden Esztendőben lészen,
engemet igen meg szorit, hogy azon kértem az Anyokat, hogy azon Tőre tőllem
12 <n>unquam 28 A sor fölé beszúrva: [velem]
14
15
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adandó Pénzt ne kiványa, a’ mellyet meg gyűjtvén, annak idejében igen sokat
tehetne az ő Gyermeki jobb állapotba való állitásába. Ezen beszédemnek meg
hallásában úgy anyira meg indúltt az ő Nemes Vére, és hogy a’ negyedik Ángáriát
egy kevéssé későbben fizettem, aval kezdett fenyegetni, hogy meg fogatt azt
mondván még fellyűl, hogy ha ki nem fizetem, a’ Fogházba halok meg. Mikor
penig dűhős indulattya meg engedi tsendessebb beszédit, aztis hozzá tészi, hogy
edgy nehány hellyre adós játék pénzel, a’ mellyet minél hamarább ki akarna
fizetni, és az ő Rangjabéli Aszszony mint a’ mint maga tészen illendőbb módon el
nem tudhatná kőlteni a’ Pénzit, ha ezen Summának fizetéséből nékem Valamit el
nem enged. Azzal hizelkedem magamnak, minthogy magad Uram még az illyen
dologrol semmit sem irtál, ezen alkalma- {55} tossággal errőlis magad vélekedését
ki Nyilatkoztatod, és Utasitani fogsz bennűnket, ha a’ mi eleinknél lehet é ennek
Nyomát kapni, vagy emlékezik é erről a’ Tőről valamit Grotius vagy Puffendorff,
a’ vagy más hires Tőrvény tudók.
Vagyok
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Josiás Dupé.
Az Aszszonyi Nemzetnek hiv Procurátorának tartatván, senki nállamnál
nagyobban nem tartózkodik az ő régi szabadságokat és Privilegiumokat
bontogatni; de minthogy a’ Tőre valo Prætensio igen újj találmány, a’ kiről a’ mi
eleinknek még tsak képzelődések sem vólt, és akit most is sok Aszszonyaink nem
kivánnak, úgy tartom, hogy mind a’ két Nemnek hasznára néz ennek meg
szűnése.
Dupé! Uram talán nem hibázik midőn azt tartya hogy a’ Férjfi; a’ ki a’
Feleségének Tőre valo pénzt ád, a’ Feleségének maga ellen ád fegyvert és az által
rész szerint maga az {56} oka a’ maga Bestelenséginek. A’ bizonyos, hogy ha az
Aszszony szebb vagy rútabb, és a’ Férje idős, a’ szerint kelletik tőbb, vagy
kevessebb Tő, és hogy a’ házassági kőtésben a’ szerint nagyobbittya vagy
kissebbiti az iránt való kivánságát, ha pedig nagy Házbol való az Aszszony, ez a’
Czikkely terhes szokott lenni a’ szeretőjének, a’ kihez férjhez mégyen.
De ha mind a’ két félnek állapottya igen edgy forma, és az idejekis nem sokat
kűlőmbőz egymástol, úgy tettzik énnékem, hogy rendeletlenség a’ Tőre való pénzt
kivánni. Mindazáltal sok házasságrol való szándékokat lehet szemléleni, a’ kik e’
mia félben szakadnak. Mitsoda Vélekedéssel lehetne egy Idegen vagy egy ollyan
ember, aki nem tudgya ezt a’ szokást arrol a’ Legényről, aki azért a’ szeretőjét
elhadja, azért hogy nem akar néki adni Tőt? És mit gondolna arrol az Aszszonyrol,
a’ mellyik 500. 600. Font Sterlinget kiván Esztendőnként Tőre? Nem gondolná é
{57} hogy irtóztató soknak kel el fogyni ebben a’ mi szigetűnkben, ha megtudná,
hogy mitsoda summát szoktak adni annak vásárlására. Minden Napra egy Tő azt
tartya a’mi Példa beszédűnk, a’ melly a’ mi eleink takarosságának jele Négy garasra
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mégyen Esztendőt által. Úgy hogy é szerint fel vetvén az én Barátom Dupé Felesége
Nyólcz millio hat száz negyven ezer újj Tőt vészen. Én ugyan tudom, hogy ezen
kőzőnséges Név alatt a’mi Anglus Dámáink sok féle entset bentset értenek, arra
való nézve inkább akarnám, hogy azon pénzt Varró Tőre valo pénznek hivnák,
minthogy az leg alább adná valami jelit hogy vagyon valami gazda-aszszonyságra
való hajlandóságok és nem adott vólna ollyan Útat a’ hamis elméknek annak
hirdetésére, hogy tsak a’ Czifraságban és entsem bentsbe tartyák minden ő
győnyőrűségeket. Igaz dolog, hogy ezen szokást jóvá tégyenek azt mondják, hogy
el kerűlhetetlen {58} szűkség hogy nékik valami ne adassék az ő szűkségekre, arra
való nézve ha a’ Férjek haragos vagy penig fősvény talál lenni, úgy hogy ezen
Gombos Tőre való pénzt úgy nézík mint valami taplálást, a’ kit megkérhetnek az ő
Férjektől ha megnem kűlőnőznek is tőllők. De nékem úgy tettzik, hogy az
Aszszony ember, aki Férjhez mégyen, és nem hiszen a’ Férjének az életre
megkivántató szűkséges dólgokban ha szabad magamat ezen Példa beszéddel ki
fejeznem: a’ korpát kimélli és lisztet vesztegeti.
Az igen vigyázó Hadi Vezérek minek előtte meg űtkőznek, mindenkor viszszá
vonó hellyeket keresnek, arra való nézve, hogy ha szerentsétlenek találnának lenni
magokat bátorságos hellyre viszszá vonhassák, a’ melly rosz jővendő a’ hellyett,
hogy a’ nagy hódoltatók a’ hajójokat el égették, hidakat el-rontották, a’ mellyen
által mentek, fel-tévén magokban, hogy vagy győzedelmeskednek, vagy pedig el{59} vesznek. Lehet mondani, hogy a’ melly Aszszony ember kőtést tészen a’ Tőre
való pénzről, a’ kűlőn valo életről gondolkodik, és miképpen élhessen kedvére a’
Férje segedelme nélkűl. Az én gondolatom szerint nem tartom idegenebb
dolognak kűlőn erszényt tartani a’ Férjfiunak és az Aszszonynak edgy mástól,
mint sem kűlőn hálni; soha sem lehet a’ házosság szerentsés, hanem ha a’
győnyőrűség, haszon, és hajlandóság mind a’ két személlynek egy. Semmi nem
ősztőnőzi úgy az embert valamelly személlynek kedvellésére, mint az ha láttya,
hogy attol várja egész boldogságát: más felől pedig az Aszszony mindent el kővett
hogy magát kedvessé tégye azon személly előtt a’ kit úgy szemlél mint tulajdon
maga ditsősségét, vigasztalását és segitségét.
Nem tsúdálom edj bizonyos Falún lakó egy kevéssé durva természetű Nemes
embernek egy Iffju Özvegy Aszszonyal {60} a’ kit magának Feleségűl el akart
venni tett dólgát.
Meg boszszankodván azon Özvegy Aszszonynak rajta Nyerekedni kivánó
elméjén, és hogy semmit alább nem akart hagyni azon summa pénzből a’ mellyet
tőlle gombos tőre kivánt, indulatoson néki azt mondotta: Aszszonyom engemet
hijában nész úgy mint foglyodat, mert meg mútatom az egész Világnak, hogy nem sokat
gondolok vélled, és hogy tsak edgy gombos-tőt sem adok, hogy meg kapjalak. a’ mellyel ki
menvén a’ házbol, életében nem szollott vélle tőbbet.
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Socrates16 az első Plátó Alcibiadessébe hozza elő, hogy szava bévehető embertől
hallotta légyen, a’ ki kővet vólt azok kőzőtt, a’ kiket a’ Gőrőgők a’ Persiai
királlyhoz kűldőttek, hogy egész nap utazott igen szép és termékeny
Tartományba, a’ mellyet az ott lévő Lakosok Királlyné Ővinek hivtak, és hogy
másutt megint útazott hassonló szép Tartományba, a’ mellyet {61} Királlyné
Superláttyának17 hivtak, és hogy edgy néhány szép Tartományokon keresztűl
mentt, a’ kik tsak egyedűl a’ Királlynénak Kőntőssire vóltak rendeltetve, az a’
Neve lévén mindeniknek a’ mitsoda kőntősnek meg szerzésére vólt rendeltetve.
Kővetkezés képpen lehetne mind azokat a’ Jószágokat igazán nevezni a’ Persiai
Királlyné gombos=tőjinek.
Vagyon már egy idellye, hogy az én Barátom Nemes Coverli, akit megnem
sértek ha meg-mondom, hogy soha Plátóban azt nem olvasta, mondotta nékem,
hogy midőn ő az ő kegyetlen Őzvegy Aszszonyához jártt, a’ kiről ennek előtte való
beszélgetésemben emlékeztem,18 száz darab szántófőlgyit akarta el adni egy
Gyémántnak az ő számára való meg-vásárlásáért, ha néki tettzett vólna el venni; és
hogy a’ Lakadalom napján a’ fején lett vólna őtven az ő leg nagyobb Tőlgyfái
kőzzűl; azon fellyűl azt mondotta nékem, hogy egy Szén-Bányát adott volna néki
fejérneműre és egy Szél Malmot legyezőre, és hogy minden {62} harmadik
Esztendőben a’ Juhainak a’ Gyapját néki adta vólna felső szoknyára. De ennél tőbb
is vagyon, midőn erről a’ dologról beszél, azt tartya hogy nem lett vólna Falun
tsinossabb Úri Aszszony, az ő Feleségénél, jóllehet maga nem igen szokott
Ruháiban tsinos lenni. Úgy tartom, hogy az én Barátom, mint más sok egyébb
dólgaiban, úgy ebben is egy kevéssé kűlőnősnek láttatik lenni, de ha a’ gombos
tőre való bolondság tovább is fog nállunk tartani, úgy tettzik nékem, hogy nem
lészen hellytelen, hogy minden Nemes ember a’ kinek Jószága vagyon, egy részit
erre a’ Végre az alatt a’ Név alatt, hogy Aszszony gombos tőji rendelye.19
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Cato nihil largiendo Gloriam adeptus est.
Sallusti Bell. Catil. v. 54.
Cató azzal kapott ditsősségre, hogy semmit sem adakozott, hogy a’ kőzség
hozzávaló jó-akarattyát meg-nyerje.
{63} {Roszszul tészik, hogy a’ kóldusnak, a’ kiknek a’ Fábrikákban, és egyébb kézi
mesterségekben hasznát lehetne venni, alamisnát adnak.}
Az én hűséges és okos Barátom Nemes André Freiport maga idejét fel szokta
osztani a’ Városi és Falusi élet kőzőtt; midőn a’ Várason vagyon, szólgálattyát és
16
17
18
19

A franciában lábjegyzet (III:318): „Voyez page 306. de la Traduction Françoise que M. DACIER en a
publiée à Paris en 1699.”
A franciában (III:318): „le Voile de la Reine” (a királyné fátyla).
A franciában lábjegyzet (III:318): „Voyez Tome I. p. 9.”
A franciában a cikk végén aláírás (III:319): „L.”
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maga tulajdon dólgát follytattya, ahol héten által három négy Napot űlvén, a’
maga Falusi házához, aki nem meszsze esik Londontól ismét viszsza tér, ahol
magát Háza-Népével, és Baráttyival múlattya: úgy hogy e’ szerint a’ foglalatosság
és a’ győnyőrűség, vagy penig hogy más szóval tégyem ki, a’ Munka és
Nyúgodalom egymást hirtelen felváltyák, úgy hogy edgyikbenis úgy {64}
egészszen belé nem rőgzik, hogy az által egészszen elfoglaltatnék, vagy penig
meg-unhatná, gyakran vigan látom őtet a mi Társaságunkban, jóllehet némellykor
az ábrázattya ki mútattya, hogy melly gondolatokba vagyon, de a’ Falusi házánál,
mindenkor vigan vagyon, és olly Nyájas Társaságu, a’ millyenek nékem
magamnak kelletnék lennem, és énis igen el szoktam vélle menni, midőn Falura
magához hiv ki.
A’ minapiban alig űlhettűnk fel a’ szekérben, ő és én, hogy elmennyűnk, midőn
két vagy három kóldus szekerűnk ajtajához jőttek, ott kódulván azzal a’
kőzőnséges hazugsággal hogy Férje, vagy Felesége ágyba fekvő beteg, és hogy
három, vagy négy apró gyermekei vagynak, a’kik majd éhel meg-halnak, vagy
penig a’ hideg meg vészi őket, hogy az alkalmatlanságoktul meg szabadulyunk,
pénzt adtunk nékik, útra indulván azon nyomorultaknak áldás kívánásokkal.
Azomban mondá Nemes {65} André Freiport, No! mi mengyűnk ezen
kóldúsoknak kőnyőrgésekkel és áldás mondásokkal meg-rakva, talám meg is
iszszák a’ mi egésségűnknek kívánásával azon pénzt akit adtunk nékik az első
Fogadóban, a’mellyett úttyokban fognak kapni; úgy hogy ezen alkalmatossággal
egyébbel nem ditsekedhetűnk, hanem hogy egy néhány kúpa sernek valamellyik
kortsomárosnak el árulásába eszkőzők vóltunk, és enyiben az ország hasznára az
ácis jővedelmet20 szaporitottuk, alig lehet valami gunyát hátukon ezen
Nyomorultaknak látni, és úgy tartom, hogy ha mászszor meg-láttyukis, akkor is
jobb ruhazatban nem fogjuk látni, mint hogy mindenkor illyen rongyos ruhában
szoktak lenni, hogy annál inkább mások szánakozását fel inditsák: Ha az ő Házok
Népe ollyan állapotban vagyon, a’ mint mondják, a’ bizonyos hogy jobb
ruházatban nem lehetnek, és még roszszabbul kell nékík élniek, azt gondolná az
ember, hogy kenyer hellyet tsak valami rosz tészta az eledelek, és tiszta viz az
Italok, e’ szerint a’mi Árendásinknak {66} roszsz módja lenne Gabonájok, Gyapjok
és Marhájok el adásaba, minthogy az illyen forma vévők, és ha tsak illyen kellete
lenne az ember táplálására meg-kívántató dólgoknak nem nagy hasznára lenne
azoknak, a’ kik főldeket birnak, és a’ Nemesek jővedelmét nem szaporitaná,
senkinek nem kelletik inkább gyűlőlni a’ kóldulást, mint nékűnk, a’ kik
kereskedésből élűnk. Igaz ugyan, hogy a’ melly árukat elviszűnk az országban
termett Jókból vagynak tsinálva, de nagyobb részint azon árúknak betsit annak
meg-tsinálása és el-készitése tészi. De mit adhatunk el ezen haszontalan kóbórló
emberek múnkájok utánn, mint hogy ezeket tsak azért tartyuk, hogy kezeket
9 A sor fölé beszúrva: milly[e]nek 26 <meg> nem 28 A sor fölé beszúrva: [jobb] 38 <azon> ezen
20
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A franciában (III:111): „le revenu de l’Accise” (a fogyasztási adó jövedelmét).

egymásba kaptsolván űlyenek és semmit se dógozzanak. Az Alamisna a’ mellyet
tőllűnk kapnak, az ő henyeségeknek jútalmak. Sokszor jőtt eszembe, hogy nem
kellenék senkinek meg-engedni, hogy az Ekklésia segiltené, vagy pediglen hogy
Úttzákon kóldúlna, ha leg alább anyit a’menyit az ő {67} erejihez képest
dólgozhatnék nem dólgozott vólna a’ maga élete táplálására, és a’ menyivel tőbb
kellenék az ő élete táplálására, mint sem a’mit ő az ő múnkájával szerezhetett a’
kőzőnséges jővedelemből pótoltatnék ki. Ha ezen rend tartásra szorossan reá
vigyáznának, sokkal tőbb dólgos ember lenne, a’ kiknek számok szaporodván a’
kézi mesterséggel tsináltt portékáknak árrokat alább szállitaná. Mert lehet
mondani, hogy a’ kereskedésnek az a’ lelke, hogy óltson végyen és drágán adjon:
a’ kereskedőnek minél óltsóbban meg lehet venni a’ Portékákat, úgy kell venni,
hogy annak el adásával azután tőbb hasznot láthasson, hogy penig azt el érhesse,
semmi inkább arra nem szólgál, mintha a’ kézi múnkának árra kissebbedik, és e’
lenne a’ leg ígazabb mód azoknak kűlső Tartományokban való el árulását
szapóritani, minthogy ha itt a’ Kézi {68} Múnkáknak árra szállana, az árúknak a’
leg meszszebb lévő Tartományokba való viteléreis tett úti kőltség meg fordulna, a’
melly igen hasznos vólna a’ Kereskedőknek. De ha enyi újj Múnkásoknak kapása
hasznos lenne, mind a’ Kereskedő, mind penig a’ Nemes embereknek, bátran
mondhatom, hogy a’ mi Kóldúsokhoz való szánakozásunk, nagy gátlására vagyon
a’ Munkások sokasodásának, és hogy mind a’ Kereskedőknek mind penig a
Nemes embernek veszedelmes.
Az én Kedves Barátom tovább is follytatta ezen beszédjit, azt állitván, hogy a’
Portékák árrának leszállitása a’mi Fabrikáinkban a’ Múnkások meg
szaporodásával senkinek is kárára nem lenne; A’ melly szavának hallására
elbámúlván egy kevéssé halgatván, de ismét elkezdvén beszédit ezt mondá: {69}
Úgy láttzik úgyan, hogy a’ kőzőnséges értelem ellen vagyon, azt mondani, hogy a’
Kézi Mesterségekkel tsináltt árrúknak árra kissebbedhetik, nem kissebbitvén a’
mellett lévő Mester Embereknek fizetését, vagy penig hogy a’ mellett lévő Mester
Embereknek fizetése kissebbedhetik, azon Mester embereknek minden károk és
ártalmak nélkűl, mindazon által semmi bizonyossabb nints, mint sem hogy ezen
két Dolog meg lehet. A’ Múnkások fizetéseknek nagy részek árrát tészi az ő
életekre meg kivántató dólgok, és ha minden árrúnak árra fog kissebbedni, az ő
fizetések proportiojok szerint minden Mives kevessebb fizetéssel szerzi meg az
életre meg kivántató szűkséges Dólgokat, és igy a’ Dolog meg edgyeztetődhetik,
de a’ Múnkának árra a’ Fábrikákban kissebbedhetik, mihellyt a’ Miveseknek
száma szaporittatik, ha azon Miveseknek sóldjok a’ régi mód szerint {70} maradis.
Nemes Guelielmus Pett ezen Dologról a’ maga Irásai kőzőtt egy néhány Példákat
hozván elő, azok kőzőtt hozza elő az Órát, a’ mellyet énis itt szándékozom megmagyarázni a’ magam feltételemnek meg bizonyitására; a’ bizonyos, hogy egy
Órát egy ember meg nem tsinálhatna ollyan óltson, mint sem száz Órát tsinál száz
26 Javítva ebből: kőzőnségés
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ember, mint hogy sok darabb vagyon benne, a’ mellynek mind egy ember által
való tsinálása igen bajos és únalmas lenne, és útolyára még is roszsz lenne; De ha
száz Órát száz ember tsinál, edgyik a’ Tokját tsinálya, a’ másik a’ quadránsát,
harmadik a’ kerekét, negyedik a Rugót, úgy hogy mindenik darabb kűlőn kűlőn
Mester embertől tsináltatik, nem fog anyi bajoskodással lenni, mintha egyedűl egy
tsinálná, a’ kinek a’ sok kűlőmbb kűlőmbb féle darabok tsinálása igen sok bajt
okozna, úgy hogy a’ száz Órát a’ száz ember negyed részényi idő alatt meg
tsinálná, mint sem egy Órát egy ember és negyed részényi árru lenne edgyik egyik
azon száz Órábol, mint sem azon egy embertől készittetett Óra, jóllehet azon
Mester Embereknek fizetése {71} mind egy forma vólna, ha az árra pedig szállana
tőbbet lehetne eladni, és szűntelen úgyan azon számu embernek dólgot lehetne
adni, és szintén úgy mint annak előtte lehetne őket fizetni. Azt lehet mondani a’
Matéria Fabrikárol21 is, Hajó tsinálásrol és más egyébb képzelhető Fábrikákrol is:
Úgy hogy e’ szerint a’ Kézi Múnka Fábrikáinkban lévő szaporodása az árúknak
árrát kissebbitené, a’ Kézi Mivesnek pedig azon fizetése lenne mint eddig,
kővetkezés képpen inkább ki telnék tőlle, hogy életét jobban foltathatná, és mind
a’ kereskedőnek, mind penig a’ Nemes embernek tőbb haszna lenne.
Kűlőmbenis nem látom okát, hogy miért tartozzék az ember ezen kőzőnséges
kóldusoknak alamisnát adni, akik egészen belé szoktak már a’ korhelségbe. De
azon kivűl is minden helly bizonyos summát ad maga szegényinek tartására. Én
magam részéről azon Rendeléseket hellyesnek nem tartom, a’ kik a’ szegényeknek
inkább tartására, hogy sem mint dólgoztátására tzéloznak, {72} és akkor a’mikor
a’mi Eleink ezen kóldúsok táplálásárol való Rendelést tették, mingyárt edgy illyen
énekkel tsúfoltattak ki; a’melly Magyarul igy van:
Mit gondolúnk,
Ne búsolyunk,
A’ Hellység tart minket.
Ki adgya étkünket. e.t.c.
Tsak az hogy igen kegyesek vagyúnk hogy ezeket Dolog nélkűl engedjűk élni,
még is az a’ legg kissebb meg-hálálás, hogy azt kiáltozzák a’ Fűlűnkben: Ha a’
királly tudná hogy élnek a’ kóldusok. e.t.c.
Én úgyan nem vagyok Isten mentsen meg minden jóságos tselekedetnek
ellensége: mert én nem tudom, hogy semmi Virtus,22 Kristus Úrúnktol hathatósabb
szóval lenne minékűnk meg-parantsolva ennél, ezt mondván: Máthén. 25. R.V.
42.43.23 Mert éheztem és nem adtatok ennem, szomjuhoztam, és nem adtatok innom, úton
járó vóltam, és nem fogadtatok bé engemet, mezitelen vóltam, és {73} meg nem rúháztatok,
7 A sor alá beszúrva: okoz[na] 21 részé<m>ről
21
22
23
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A franciában (III:115): „la Manufacture des Etoffes” (szövetmanufaktúra).
A franciában (III:116): „Je ne sache point de Vertu…” (Nem tudom, hogy van-e erény…).
A lábjegyzetben lévő információt a főszövegbe iktatta a fordító (III:116): „Matth. XXV. 42, 43.”

beteg vóltam, Tőmlőczben vóltam, és meg nem látogattatok engemet. Mathén 25.R.V. 40.
& 45.24 Kristus Úrúnk itten a’ jóságos tselekedetnek a’ szegényekhez való
gyakorlását úgy nézi azt a’ ki meg-bántotta, mintha magát bántotta vólna meg. Én
igyekezem Kristus Urúnknak Parantsolattyának engedelmeskedni. Ha vagyon
azért szorgalmatos ember, a’ ki inkább magát a’ kemény múnkának és a’
nyomorúságos életnek alája adja. hogy sem mint inkább magát azon gyalázatnak
ki tégye, hogy a’ Hellységtől tartassék, vagy pediglen az Uttzákon kóldúlyon, az
igazán az Evangélium szerint él; szomjú és mezitelen ha valaki ide jő, hogy magát
az űldőzés és nyomorúság előtt elvonya; az az igaz Úton járó a’ mellyet nékem bé
kell fogadnom; ha valaki hazámbéli a’ Pogányok kezében esvén ottan kemény
Rabságot szenved, az, az Evangéliumbéli Fogolly, a’ mellynek meg szabaditásában
tellyes erőmből igyekeznem kell. {74} Tartozom adni a’ magam Jószágómbol a’
szólgálatban meg-nyomorodottak Ispotállyában, hogy anyi hasznos Tagjait,
a’menyi az én erőmből lehet a’ kőzőnséges Társaságnak viszszá szerezzem; De én
a’ magam alamisnámat a’ Restek Ispotályára nem vesztegetem; arra való nézve
nemis tartottam vólna Véteknek, ha azon kóldusoknak, a’ kiknek mikor el
akartúnk indulni, kóldulni oda jőttek, semmit is nem adtam vólna. Igaz úgyan,
hogy kőnyebb az embernek jó Régulákat szabni, mint sem azokat magának az
embernek kővetni, mivel mint egy szégyenli az ember ha rosz is valami szokás, de
hazájába bé van véve, azt nem kővetni, és magam részemről nem tartom ollyan
véteknek azoknak tselekedeteket, a’ kik kőzőnséges beszélgetésben eskűnni
szoktak, mint meg engedni ezen Nyomorult korheleknek, hogy az Isten, és a’
miket legg szentebb dólgoknak tartunk e’ Világon, annak a’ Nevében kóldúlnak,
hogy a’ keresztyén jó lelkű {75} emberektől tsikorhassanak, a’ mivel az ő
nyomorúlt életeket tovább is folytathassák, minden reménsége nélkűl annnak,
hogy valaha a’ kőzőnséges Társaságnak hasznos Tagjai fognak lenni.
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Singula de Nobis anni prædantur euntes.
Hor. Lib. 2. Epist. 2. 55.
Mi az időnek ki tétetett Prédáji vagyunk, és amint jőnek az Esztendők,
azonképpen rollunk mindeneket el-ragadoznak.

30

{Arrol valo Levél, a’ ki meg térését, őregségére halasztya.}
Szemlélő Uram!
Én már életemnek hatvan őtődik Esztendejébe forgok, és minekútánna életemnek
nagyobb részit győnyőrűségekbe tőltőttem el, most már olly meg erőtlenedve és
gyengűlve érzem magamat, hogy majd úgy szólván életemis terhemre vagyon: De
1 Javítva ebből: Tőmlczben
24

A lábjegyzetben lévő információt a főszövegbe iktatta a fordító (III:117.): „Matth. XXV. 40, & 45.”
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mond meg nékem kérlek, honnét jő hogy akkor mikor az én erőm fogyatkozik, az
én kívánságim, a’ mellyet immár bé nem tőlthetek, szaporodik? Igazán néked {76}
mint bűnős meg vallok mindent, hogy mások az én Példámon tanulván magokat
elein meg jobbitsák, és ne hizelkedjenek magoknak, hogy Vén korokra is arra reá
érnek, el nem hagyván az alatt a’ szin alatt a’ győnyőrőségeket, mert úgy is a’
győnyőrőségek elfogják őket hagyni, a’ ki sokaknak gyakran vékony vigasztalása
szokott lenni. De tudják meg, hogy én éppen ellenkezőtt érzettem magamban,
mert én most is őltőzetemben szintén ollyan piperés vagyok, és egy szép
Aszszonyt meg látván, szintén ollyan heves, mint iffju koromban a’ midőn a’
komédia házban fenn álva alatt a’ porrtérrba néző űveggel kúkútsáltam mind a’
kőrűllőttem való szép Fejér-Népet, de tovább mégyen rendeletlenségem el nem
nyomván heves kivánságomat, Ókúlárt tévén az Oromra leűlők, és szerelemmel
tellyes Leveleket irok a’ szépségeknek a’kiknek eledelek a’ szerelmes Versek.25 E
szerint el múltt győnyőrűségimnek valamennyire eszembe való jútása újjobban
meg heviti az én szivemet; De nem lennék é én sokkal {77} boldogabb ha magamat
magamban titkon meg vidámithatnám el-múlt életemnek valami hazámért való
jeles tselekedetivel, vagy penig ha azon értekemet a’ mellyet el tékozlottam
dobzodásba és feslettségbe, másokon való kőnyőrűletességbe kőltőttem vólna ell.
Mind eddig nőtelenségben éltem, a’ hellyett hogy ha meg házasodtam vólna,
Gyermekeim lehettek vólna, a’melly nékem győnyőrűségemre szólgálhatott vólna,
most penig nints egyébb idő tőltésem, hanem régen esett tőrténetimnek és
Intrigajimnak elő beszéllése, a’ mellyet még senki nem is akar hinni, hogy vélem
tőrténtenek vólna. Én nem tudom ha erről a’ Materiarol irtál é, de azt tartom hogy
ennél jobb Materiát nem választhatnál, a’ melly minket meg tanitana, hogy ne
félnénk a’ Vénségtől. Ezen Irásodban azzal kelletnék minket meg tanitanod,
miképpen kellessék minékűnk a’ mi elméinket el vonni mindentől attol valami
múlandó, és hogy, a’ {78} szépségis lassan lassan meg ránczosodik. Az okos ember
is tsudálatossá válik, ha meg nem gondollya minden Dolognak a’ mit látt
szűntelen ide ’s tova való hányattatását. Ugy hogy tizen őt vagy húsz Esztendő
alatt magát egészszen tőlle kűlőmbőző idellyű emberek kőzőtt láttya lenni, a’
kiknek kűlőmbőző módjok vagyon tőlle, de aki szintén ollyan természet szerint
való módjok nékik mint az ő gondolkodásának, életinek és múlatságának modja
vólt hajdonába magára és az ő Baráttyira valo nézve, a’ roszra, a’ mellyre most reá
sem méltóztatik nézni, a’ melly rendeletlenségbe hajdon Maga is benne vólt, és
mint egy idegensége vagyon, a’ mellyel szoktak egy mással kűlőnős Vélekedésbe
lévő emberek egy máshoz viseltetni; és ezért szokta Magát egy Nyúghatatlan
elméjű gyenge fő sokszor tőrni, midőn láttya hogy az Iffjuság bolondul {79}
viszen-véghez valami ollyas Dólgot, a’ ki kűlőmben is akármint vészi fel az ember
5 úgy<an>is 19 A sor fölé beszúrva: [ha]
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A franciában (III:211): „qui servent […] de nourriture aux Vers” (akik a versek anyagául
szolgálnak).

a’ Dólgot, Bolondság. Eppen ebben az állapotban vagyon Kedves Jó Uram az én
elmém, gyűlőlőm azokat, a’ kiket nékem tsúfolnom kellenék, és irigylem azoknak
állapottyokat, a’ kiket nékem megkellenék vetnem; Iffjuságomat és meg értt az
emberi koromat rendeletlen életben tőltvén-el, illyen szomorú kővetkezéseket
húzott maga útánn. De a’ kik rendes életnek modgyát kővetik, minden időnek
édességét szokták kóstolni, a’ rendes életet kővető győnyőrűséges Lelkeknek
nintsen semmi a’ ki véllek nagyobb édességet kóstoltasson mint jó tselekedeteknek
magokban való meg emlékezése, a’ mellyel nem ér a’ legg hevessebb Iffjuságnak
leg nagyobb őrőme is. Én magam mikor koros székemben le űlők, és ottan
gondolkazni kezdek, úgy találom, hogy egy Gyermek rendeletlen képzelődésein
nem lehet inkább katzagni, mint sem az én zűrzavar haszontalan {80} Dólgaimon
a’kik az én elmémben jőnnek, úgy mint; Czifra kőntős, Contra-táncz, egy nehány
rendből való Ének, az útólsó operabol mértékletlen élet útánn éjfélkor tőrtént
veszekedések, ezek jőnek az én elmémben, és ezek a’ mikkel én foglalatoskodom.
Kérlek azért Kedves Jó Uram, hogy tedd kőzőnségessé ezen én Néked kűldőtt
Levelemet, azért hogy némelly Vén, az én esmerettségembéli Dámák ne
szégyenjék bé fedni ebbe a’ hideg időbe fejeket, és hogy az én Őreg Barátom
Pimpan végyen magának Nád Pálczát a’ mellyel támaszkodhassék midőn az
Úttzán jár, és mivel a’ lábai reszketnek, ne mútasson ollyan erejeben valo vig
ember formáját, egy szóval: ha egy nehány Esztendőtől fogva a’ nem lett vólna,
nékem fő hajlandóságom, a’ melly nékem ez előtt egy emberséges emberhez
alatsonságnak és méltatlan Dolognak lenni láczatott vólna, most éppen semmi
győnyőrűségem nem vólna de tudd meg Uram! hogy ha élek ézer {81} hét száz
tizen negyedikig Mártiusnak húszon-edgyedik Napjáig, és ha az adósim jók
lésznek, akkor nékem lészen őtven ezer Font Sterlingem. A’ ki vagyok, s.a.t.
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J. Crastin
Szemlélő Uram!
Nagyon elkőteleznél egy szegény félelmes szerelmest ha belé tennéd ezen alább
kővetkező Levelet, a’ mellyet én az én szeretőmnek irtam a’ leg kőzzelebb való
Discursusodban, magad tudhatod, hogy én nem mingyárt szoktam le tenni a’
reménséget, de az én szeretőm ollyan tsodállatossá lett, hogy most egyszeribe úgy
meg változott hogy semmi igazság és józan okoskodás szerint való Dólgokban is
tőllem semmit nem akar halgatni, és valami hidegűlése vagyon, a’ mint ezt egy
meg hitt emberinek meg is mondotta, ezen hidegűlése pedig némellykor őt hat
hétíg is el tart, de minthogy ok nélkűl esett belé úgy reménylem, hogy magátol
ismét {82} ki tér belőlle, ha abbol való kivételéből újjobban nem múnkálodom is,

2 Javítva ebből: tsúfolnőm
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Mindazonáltal az élet és a’ szerelem illy hoszszas meg szakadást nem szenved,
enged-meg azért ha néked tetczik, hadd adjam néki itten ezen szókbol álló
Tanácsomat:
{Egy Szeretőnek álhatatlan Szeretőjéhez való Levele.}
Kis Aszszonykám!
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Én kegyelmedet szeretem és tisztelem, és kérem, ne mondja nékem, hogy
várakozzam addig, a’ mig minden meg-kivántató illendőségre vígyázhatúnk, és
magamat a’ kegyelmed indulattyához alkalmaztathatom, ha kegyelmed ollyan
szerentsés természetű, hogy két hólnapig is egy végtében lehet érzéketlen,
gondollya meg kegyelmed, hogy én az alatt az idő alatt a’ tűrhetetlenség míá majd
hogy nem égek, és hogy a’ bádgyasztó hideg fogyasztt; mondhatya ugyan
kegyelmed, hogy nintsen miért sietnűnk, de gondolya meg kegyelmed, hogy mind
a’ {83} ketten az alattis a’ mig beszéllűnk, vénűlűnk. Mellyiket gondollya
kegyelmed e’ kettőből hellyessebbnek? Azt é hogy kegyelmed a’ maga
érzéketlenségét elhagyván engemet boldoggá tégyen? Vagy pedig hogy tovább is
érzéketlenségét fenn tartván az én fájdalmimat nevelye, a’ melyből kegyelmednek
magának is semmi haszna nem fordul; az alatt a’ mig a’ kegyelmed
érzéketlenségének súlyát hordozom haszontalan vagyok é világon, és ezer bút
bánatot szenvedek; de ha kegyelmed az én indulatomnak fog kedvezni minden
kivánságomat bé fogja tőlteni, és egészszen reménséget adván nékem, azt viszi
kegyelmed véghez, hogy magamat betsűlletes dólgokban forgatván Nemesűl
fogok gondolkodni kóstolván az őrőmnek győnyőrűségét, a’ki vagyok. S.’a.t.
Nullum Numen abest si sit Prudentia –
Juven. Sat. X. 365.
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{84} Ha az embernek okossága vagyon, mindenkor lészen onnan fellyűl az Égből is
segedelme.
{A’ Dólgok meg-kűlőmbőztetésének tudása26 ollyan Virtus, a’ melly mind erre,
mind pedig a’ jővő életre szűkséges.}
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Sokszor jőtt elmémbe, hogy ha lehetne látni minden gondolattyait az embereknek
nem sok kűlőmbséget látna az ember a’ Bőlts és Bolond gondolattya kőzőtt anyi
véghetetlen álmodozások rendeletlenségek és hijábanvaloságok foglalták-el mind
a’ Bőlts mind pedig a’ Bolond elmejit tsak evel a’ kűlőmbséggel, hogy az első a’
maga gondolkodási kőzzűl a’ jókat ki tudván válogatni kőzzűllők, azokat
másokkal kőzli, a’ hellyteleneket pedig elhagyja a’ hellyett hogy a’ Bolond mind
ki-búdgyantya, és mindent minden válogatás nélkűl ki beszéll; De azon kivűl is az
26
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A franciában (III:84): „La Discrétion” (tapintat, mértékletesség).

a’ tartózkodás a’ szoros jó Barátoknak egymással való kűlőnős beszélgetésekbe
nintsen meg, úgy {85} hogy illyen állapotba a’ legg Bőltsebbekis gyakran minden
tartózkodás nélkűl beszélnek, minthogy valakinek Barátyával beszélleni nem
egyebet tészen, hanem úgy szólván szabadon gondolkodni.
A’ Római Órátor tehát jól mondgya midőn a’ Régiek szokásokat óltalmazza.27
Hogy az Embereknek úgy kell ellenségeivel élni, hogy azt arra hajtsa, hogy
Baráttya légyen, Baráttyával pedig úgy hogy a’ soha néki bajt ne okozhasson, ha
valahogy ellensége talál lenni.
Az első része ennek a’ Régulának a’ mennyiben a mi ellenségűnkhőz való
magunk viselését nézi, az okosságon és a’ józanon való gondolkodáson vagyon
fundalva; de az útolsó része ezen Régulának a’ melly Barátunkhoz való magunk
viselését nézi, inkább ravaszságot mútat, mint sem az embernek tőkélletes igaz
szeretetit, és annak kővetése minket az életnek leg nagyobb győnyőrűségétől
fosztona meg, akarom mondani, attol a’ győnyőrűségtől, a’ mellyet érez az ember,
midőn szabadoson beszéll Baráttyával, eztis hozzá tévén, hogy midőn az embert
Barátya elhadgya, és titkodat el árúlja úgy szóllván {86} mint a’ Sirach Fia; ezt
mondom még, van ollyan igaz a’ Világ, hogy inkább fogja kárhoztatni az ő
hitetlenségít, mint sem a te vigyázatlanságodat.
A’ Dólgok meg kűlőmbőztetésinek tudása nem tsak a’mi beszédűnkben, hanem
minden egyébb tselekedetűnkben magát meg-mútattya, akivel mintegy eszkőzzel
él a’ gondviselés a’mi Életűnknek egész igazgatásában.
Az emberi elme sok más tűndőklő mínéműségekkel vagyon fel rúháztatva, de
semmi sints ollyan hasznos mint a’ Dólgoknak meg kűlőmbőztetésének túdása, e’
tészi betsessé, és hozza a’ Világra annak idején és hellyén a’ tőbbitis, és annak a’
személlynek, akinél ezen minéműség találkozik hasznára forditya, e’ nélkűl a’
minéműség nélkűl lehet mondani, hogy a’ Tudomány nem egyébb izetlen és
bűzetlen mútogatásánál a’ tanúlásnak: Az elme nem egyébb hellytelenségnél és
maga a’ Virtus is e’ nélkűl hibává változik, úgy hogy {87} a’ leg szebb Tálentumok
is e’ nélkűl nem egyébre szólgálnak, hanem hogy az embernek híbáját inkább ki
mútassák.
A’ Dólgokban kűlőmbőztetést tenni túdó ember nem tsak azt miveli, hogy
maga tálentumait annak meg kivántató idejében tudgya ki adni, hanem annak
felette mások talentumaitis ki nyilatkoztattya, és azoknak útat nyit ahol magokat
kimútathassák; Ugy is láthattyúk hogy nem az elmés túdós28 avagy Vitéz tészi a’
Nyájas társaságnak győnyőrűségét, hanem a’ Dólgokat meg-kűlőmbőztetni túdó
ember. Egy ember akibe szép tálentumok vagynak, de a’ Dólgok
9 Javítva ebből: ami 18 Javítva ebből: ate 27 mútogatás<n>ánál 32 mag<á>a 33 felette <mások> mások
27

28

A franciában lábjegyzet (III:84–85): „Je ne sai point de quel endroit de CICERON l’Auteur a pris cette
Maxime; mais dans son Dialogue De Amicitia je ne trouve que celle-ci, C. 16. qui y ait quelque
raport & qui est concue en ces termes: Ita amara oportet, ut si aliquando esset osurus: c’est-à-dire:
Qu’on doit aimer une personne; comme si elle devoit vous haïr un jour.”
A franciában (III:86): „ni le Spirituel, ni le Savant” (sem az áhitatos, sem a tudós).
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megkűlőmbőztetése tudásának minéműsége nintsen benne, a’ Polifémus
Meséjéhez hasonló, a’ki rendkivűl való erővel vólt fel-rúháztatva, de semmitis
éppen nem használt néki, mint hogy Vak vóltt.
Jóllehet egy emberbe minden féle jó minéműségek is meg légyenek, de ha a’
Dolognak meg kűlőmbőztetésének tudása nintsen nálla, igen nagy Dólgot nem
tészen e’ Világon. De a’ melly Embernél a’ Dolog meg-kűlőmbőztetésének {88}
tudása meg vagyon, és kőzép szerű része más egyébb Tálentumoknak, mindent
ahoz az állapothoz képest a’ mellybe vagyon, ám néki tettzik, véghez vihet. Ha
egy felőll a’ Dólgok meg kűlőmbőztetésének túdása leg szebb és hasznossabb
mínéműség az emberbe, mondhatom más felőll, hogy a’ ravaszság a’ kitsiny elmék
minéműsége, a’ kikben sem nagyságos gondolatok, sem pedig az elmének fellemelkedése nintsen. Az elsőnek mindenkor valami nemes dólgok szoktak Czéljai
lenni, a’ mellynek el-érését igaz és Nemes Útakon és módokon szokta foltatni, a’
hellyet hogy a’ ravaszság nem igyekezik egyeben, hanem a’ maga tsúnya haszna
keresésin, és semmiből semmi botránkozást nem tsinál, tsak hogy azt meg
nyerhesse. A’ Dólgok meg-kűlőmbőztetése túdásának pedig meszsze kiterjedett
Czéljai vagynak, hasonló egy vigyázó serény szemhez, a’ki egy távol való hellyről
más meszsze való hellyre túd vigyázni: {89} a’ ravaszság pedig hasonló a’
tyúkszemhez, a’ki minden kitsiny dólgot meg látt, a’ki ott kőzzel előtte és
szomszédtságában esik, de meg nem túdgya kűlőmbőztetni azokat, akik egy
kevéssé tőlle távulabb esnek; a’ kinél megvagyon a’ Dólgok megkűlőmbőztetésének túdása, minél tőbbszőr nyilatkoztattya ki magát annál tőbb
méltóságot ád néki; a’ ravaszság pedíg ha egyszer kinyilatkoztatódik, minden
erejét el-veszti és tehetetlenné tészi az Embert maga Czélyának véghez vitelére a’
mellyet véghez vihetett vólna, ha igaz és nem ravasz embernek tartatott vólna; a’
Dólgok meg kűlőmbőztetésének túdása anyit tészen, mint a’ józan okoskodásnak
meg pallérozása, vagy igaz és hű út mútató az életnek minden dólgaiban; a’
ravaszság pedig egy olyan indúlat, aki nem néz egyébre a’ Világon a’ maga
kűlőnős hasznánál. A’ Dólgok kűlőmbőztetése túdásának minéműsége tsak a’
kűlőnős Nemes természetekben találtatik fell, a’ ravaszság pedig a’ Barmokban is,
és {90} az ollyan búta goromba emberekbe is, a’ kik nem sokat kűlőmbőznek a’
Barmoktol, fell találtatik. Egy szóval a’ ravaszság nem egyébb, hanem tsak Majma
a’ Dólgok meg-kűlőmbőztető túdása minéműségének, és az edgyűgyűeket tsallya
meg ollyan formán, a’ mint gyakran az élesség elmésségnek, a’ tiszteletes maga
viselet okosságnak jeléűl tartatik.
Az elmének szélesen való gondolkodása mint egy természett szerint való
ajándéka lévén, a’ Dólgokat meg-kűlőmbőztetni túdó embernek jővendőben igen
meszsze egy néhány ezer seculomok múlva hogy mitsoda állapotba lészen, szintén
úgy túd gondolkodni mint a’ mái napról, túdgya hogy a’ bóldogság vagy a’
bóldogtalanság, a’ melly őtet a’ más életben várja, semmit az ő valóságában elnem
22 Javítva ebből: kki 28 A sor fölé beszúrva: [egy]
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vesztt, azért, hogy ő távol láttya és abban való gondolkodásának czélja annak
meszsze valóságáért nem kissebbedik. Tudgya hogy {91} az őrőkkévalóságban el
rejtetett őrőm vagy győtrelem mindennap kőzeledik hozzája, és valamikor megfogja érezni, szintén úgy mint ma érez valami őrőmőt, vagy szomorúságot: és
úgyan azért szorgalmatosan is dólgozik rajta, hogy el nyerhesse a’ legg
tőkélletessebb bóldogságot, a’ melly az ő lételének legg főbb tzélja, minden
tselekedetinek meg gondollya a’ Végit, és annak mitsoda gyűmőltse lészen mind
most, mind pedig jővendőben meg gondollya, el hagy minden apróság hasznot, és
nyereséget, a’ mellyet tehetne ez életbe, ha meg nem edgyezik az ő jővendőbéli
őrőkké-valóságra való Czéljával, egy szóval; az ő reménysége nem czéloz
egyébbre, hanem a’ halhatatlanságra. Szándéka meszsze ki terjedt, és ditsősséges
magaviselése pedig ollyan, mint egy ollyan emberé, a’ ki a’ maga valóságos
hasznát túdgya, és azt a’ leg igazabb útakon és módokon keresi.
Ezen tűkőrében a’ Dólgok megkűlőmbőztetése túdásának úgy néztem {92} mint
jó minéműseget és Virtust, úgyan azért is irtam le illyen szélesen minden
részeíben nem tsak anyiban a’ menyiben a’ mi Világi Dólgainkra, hanem anyiban
is a’ menyiben a’mi egész léterűnkre ki-terjed, nem tsak anyiban a’ menyiben a’
halando Embereknek út mútatója, hanem anyiban is a’ mennyiben az okos
teremtett állatnak igazgatója; Úgyan illyen szinbe nevezi őtet a’ mi Apocriphus
Kőnyvűnk némellykor okosságnak, némellykor pedig bőltsességnek. És valójában
a’ szerint a’ mint én itt le irtam a’ legg nagyobb bőltsesség is, a’ mellyre az ember
vágyakozhatik, és még is ollyan dolog, a’ mellyre minden ember reámehet, annak
haszna véghetetlen, és baj nélkűl meg-lehet szerezni, vagy pedig magamat azon
Iró szavaival tévén ki: az Apocriphus Kőnyvekbe, a’ Bőltsesség kőnyvébe 6dik
Résznek 12dik Verse a’ 16diknak végéig:29 Igen jó, melly soha meg nem hervad a’
Bőltsesség, kőnnyen meg láttatik azoktol, a’ kik azt szeretik: és meg találtatik azoktol, akik
azt keresik. Sőt úgyan eleikben mégyen azoknak a’ kik azt kiványák, hogy elein {93} megesmértessék. A’ki reggel figyelmezik, ő hozzá nem fárad meg, mert az ajtóban találya azt
űlni. Mert gondolkodni arról az eszességnek tőkélletessége, és a’ki serényen vigyáz azért,
nagy hamarsággal meg-menekedik a’ gondtol. Mert a’ Bőltsesség kőrnyűl járván, keres ő
hozzája illendőket, és az Útakon jó akarattal mútattya magát azoknak és minden
gondolattyokban eleikben mégyen nékiek.30
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Principibus placuisse Viris non ultima laus est.
Hor. L. I. Epist. XVII. 35.
Igen szép dolog nagy embereknek kedvébe lenni.

35

{Mestersége, hogy a’ Világon az ember kedvességbe légyen, és elő mehessen.}
26–27 A margón beszúrva: [és meg találtatik azoktol, akik azt keresik]
29
30

A franciában lábjegyzetben lévő információt a főszövegbe iktatta a fordító (III:89): „La Sap. de
PHILON, ou la Sag. de SALOMON, Ch. VI. 13,–17.”
A franciában a cikk végén aláírás (III:90): „C.”
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Hogy mitsoda okból gyakorolya az ember azokat, a’ kiknek kedvében akar lenni,
a’ tészi az embert kedvessé vagy kedvetlenné, ha természeti jóságodból kivánsz
kedvességbe lenni bizonyoson el-éred, de ha gőgősségből, azért, hogy {94} magad
elméje nagyzását ki-jelentsd, tselekszed, belé sűlsz; Azt hivjuk kedves embernek,
a’ ki természeti hajlandóságábol másoknak szólgálattyára kiván lenni. A’ hellyett
hogy ezen hajlandóságnak erőltetett kivánása az embert bolondá tészi, hanem ha
éppen néma bálványá lészen, ezen két karban lehet mind hejheztetni, valakik a’
Társaságokban beszélnek és ott meg jelennek. Egy válogatott józanon okoskodó
Emberekből való választott Társaság, és a’ kikben tiszta indúlat és betsűlet meggondolása vagyon, de a’ meg-elegyitett Társaságba sokszor lévén ollyan Emberek,
a’ kik magokat elmésnek gondolván, magokat éles fajtalan, és másokat meg sértő
beszédekkel ’s kaczagásra való Dólgokkal akarják hiressé tenni. Gyakran meg esik,
hogy némelly ollyan kedvességbe vagyon, hogy jóllehet a’ mit mond vagy tsinál
Gyermekség de még ís mindentől valaki láttya vagy hallya dólgát, nagy
kedvességgel vétetik; Mindazonáltal az illyen szerentsés természetnek kell az idő
{95} és alkalmatosság által segiltetni, a’ hol mezeje légyen szép módgyát a’ Világ
előtt ki mútatni. Ezért szereti és betsűlli minden Ember a’ hires Polikárpust, a’ki
még Iffjuságának virágába életének legg szebb részébe mindenűtt igen nagy
kedvességbe vólt: Jóllehet ő soha Katona nem vólt, mindazonáltal még ís egy
kemény űtkőzetnek veszedelmébe benne forgott, és annak meg nyerésében nagy
része vólt, hogy jeles minéműségek vagynak benne, a’ melly minéműségeknek
birása másokat hiressé tenne, ő benne ő reá való nézve lehet mondani, hogy a’
szokott számonn fellyűl meg kivántató Dólgok. Mert a’ kereskedőnek ha hitele
vagyon, anyit tészen mint a’ Ládába való kész pénz; Lehet mondani, hogy a’
Világtol az Emberbe meg-esmértetett érdem az Embert el hiresiti, és a’ Nemes
Embernek mint egy Equipásija gyanánt31 vagyon; Ez az a’ mi a’ Polikárpus
kedvességét szokta a’ vigságban, {96} hatalmát a’ fontos dólgokban szaporitani, és
hogy minden Dólgokról az ő értelme meg-kérdetik.
De hogy tovább ne múlassak ennek a’ kellemetes és ritka természetnek le
irásán, visgállyuk meg itten, hogy mitsoda módon teheti az Ember magát
kedvessé; Az Embernek maga előll-járójának minden hellytelen dólgaiban azon túl
a’ mit az emberség Régulája nem kiván, alá-adása merő Rabi élet; A Lév-Nyalónak
pedig élete nem kűlőmbőz egyébbe a’ Szólgájétól, hanem hogy ez meg vagyon
fogadva hogy dólgozzék testével a’ szerint, a’ mint az Ura fogja parancsolni, a’
hellyett hogy a’ Lév-Nyaló lelkétís annak szólgálatyára el ajánja, nyelvét kiczégérezi, és gondolattyátís annak gondolattya szerint alkalmaztattya a’ kinek
szokott hizelkedni. Egy betsűletes Nemes elme nem tartaná ollyan gyalázatnak
6 Javítva ebből: azt embert
31
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A franciában (III:252): „tient lieu d’Equipage à un Gentilhomme” (a nemes ember kíséretének
tartják).

valakinek Liberias Cselédje lenni, mint sem illyen forma rabi életet élni, azért mi
ezeket el {97} halgatván, tsak arrol szóllunk a’ melly útaknak kővetése nintsen
gyalázattyára az emberséges embernek is.
Az a’ szerentsés Tálentom hogy előtted és alattad valónak kedvében légy attol
fűgg Fő képpen, ha mások arrol el vagynak hitetve hogy igaz ember vagy, ezen
minéműségnek kell a’ kellemetes embert minden tselekedeteiben kővetni, és úgy
tartom, hogy kevés szóval eléggé meg ditsértetik ha azt mondom, hogy a’ tulajdon
ellensége is kénszerittetik meg vallani az ő igaz valóságos derék emberségét.
A’ bűnős tiszteli az ő Biráját, a’ki őtet halálra sententiázza; Ezen Discursusnak
az elein való Deák Sententiátskának szerzője a’ Horátius igen jól túdta a’ Nyájas
barátságos életnek kőtelességét, Ugyanis a’ maga életét a’ legg Nyájassabb
Társaságba tőltőtte, a’ melly valaha vólt a’ Világon; Augustus Császár úgy éltt
Baráttyaival, mintha valami szerentsét keresett vólna a’ maga Udvarában, a’
szinesség nélkűl való Nyájasság őszve lévén kőttetve rettenetes {98} nagy
hatalommal, a’ millyennél soha Fejedelemnek nagyobb nem vóltt, őtet
győnyőrűségévé tette egy sereg jeles elméjű Embereknek, a’ kiknek
gondolkodások a’ nagyra való vágyáson fellyűl lévén, és a’ kiknek kivánságokat
az ő Nyájas baráttságos egymással való társalkodásokon kivűl szélesen el-terjedett
Birodalmába a’ mivel bé-tőlthesse semmit is nem találhatott vólna; Egy forma
humor és gondolkodásnak módja a’ ki természete minden rendes elméknek, tette
az ő társaságoknak őszve-kaptsolását; és a’ Császár magának kűlőnős szabadtságot
nem vett abba, a’ mi a’ tőbbinek győnyőrűségire szólgálhatott vólna, a’ melly nem
túlajdonittathatott vólna az ő túlajdon személlybéli Tálentúmának.
A’ ravasz Emberek, Hipókriták, féll Bőltsek vagy féll Virtususok, az illyen
Társaságnak a’ hol semmi kűlőmbbséget nem tészen, a’ vak szerentse
kűlőmbőztetése édességét nem érezhetik. Horátius ezen Verseiben, a’ mellyből én
a’ magam {99} Discursusomnak czélját vettem győnyőrűséges Régulákat ad,
miképpen kellessék az embernek magát e’ Világon a’ Fejedelmekhez és Nagy
Emberekhez viselni, a’ holl meg mondja, hogy miképpen lehessen azokhoz magát
béajánlani, a’ mellynek gyakorlására néki magának úgyan szűksége nem vólt, de
még ís igen szépen meg mútattya, hogy érti azt a’ Mesterséget, hogy miképpen
kell magát egy Udvari Embernek viselni arra tanitván, hogy az ember a’ maga
szűkségéről nagy mértékletességgel szóljon, és sohais ne alkalmatlankodgyék, a’
bizonyos is, hogy szemtelenség mindenkor az embernek a’ maga hasznárol
beszélleni, és a’ki ebbe hibáz az ő Patronussa ellen, hasonlóvá tészi magát a’
Kóldushoz, a’ ki sebeit az alá ’s fell járóknak mútogattya, hogy az által azoknak
szánakozását fell-inditsa, de aval nem hogy fell inditaná Őket az alamisnára,
hanem inkább szemeketis rólla más felé fordittyák.
{100} Nem túdom hová lett az az emberséges ember, a’ kit ez előtt tizen őt vagy
tizen hat Esztendővel gyakran láttam, az el vólt Valósággal erről hitetve, hogy
kedvetlen dolog az embernek maga szűkségéről beszéllenni, mert a’ maga szűk
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állapotyát nagy szorgalmatossággal titkolta, hogy egészszen ellenkező módon
viselte magát Irussal, a’kinek is módgyát32 egy Discursusomban le irtam:
Ezen emberséges ember, a’ kit már egy néhány Esztendeje hogy sétálásomban
nem látok, és úgy hallom hogy Valami hivatalt kapott a’ Táboron, azt tartotta;
Hogy egy szegény Udvari embernek vig ábrázat, tsinos Paróka, és szép Fejér-Némű éppen
anyit tészen, mint ha egy jó de szegény Mesterembernek jó Miv szerei vagynak. Sokszor
két nap is nem lévén hogy mit egyék, múlattam magamat vélle, {101} hogy az
éhségtől okozott hitvánságát a’ szerelem által (a’ mellyre adta vólt magát egy
darab időtől fogva) esett rendeletlenségnek túlajdonitotta, ezen tettetését jó
móddal viselte, úgy hogy, ha gyanitották is szegénységét, de azt gondolták, hogy
az inkább valami Módi-Vétekből esik, mint sem ártatlan szegénységből, a’ melly
által maga hitelét fenn-tartotta azoknál, a’ kiktől az ő szerentséje fűggőtt.
Legg jobb hogy az ember a’ menyiben lehet őrizze, hogy alkalmatlanságokra ne
légyen, és hogy az ember a’ maga elő menetelit az ő jó akarattyoktól várja inkább,
hogy sem mint valami tartozásbol.
De mit okoskodunk anyit a’ kedvességnek és az elő menetelnek módjárol,
mikor anyi embert látunk Városon, Udvarnál, Táborba, a’ kik hellytelenűl
follytatván magok előmenetelének úttyát, és soha {102} semmi bizonyos Régúlát
magok viselésekbe nem kővetvén, még is nagy gazdagságokra és szerentsére
mentenek. Nem jobb é ezen únalmas dólgot meg rőviditeni? és nem jobb lenne é a’
Vén de Galánt embernek példáját kővetni, a’ ki azt mondotta a’ Fiának: Barátom
jusson eszedbe hogy szép ember vagy;33 egy szóval: az én Olvasóimnak, a’kik
kedvében akarnak lenni a’ Világnak, azt mondani: Uraim azon dólgozzatok, hogy
gazdagok légyetek.34

25

Cur alter fratrum cessare & ludere & ungi,
Præferat Herodis Palmetis pinguibus alter.
Dives & importonus ad umbram lucis ab ortu,
Sylvestrem flammis & ferro mitiget agrum.
Hor. Lib. 2. Epist. 2. 183.

30

Hogy van hogy két Atyafiak kőzőtt egyik a’ Nyúgodalmat, játékot, győnyőrűséget
fellyebb betsűl Herodesnek minden jővedelménél, a’ másik jóllehet gazdag magát
reggeltől fogva {103} estvig fáraszttya szántó Főlgyeinek jobb hellyben való
állitásában.

35

{Honnét vagyon hogy az emberek az életnek follytatásában nem szokták azt a’
módot kővetni, a’melly szerint szoktak gondolkodni.}
23 Javítva ebből: Urain
32
33
34
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A franciában lábjegyzet (III:255): „Voyez le XXXVII. ci-dessus pag. 233.”
A franciában (III:256): „souviens-toi d’être joli Homme” (ügyelj arra, hogy szép legyél).
A franciában a cikk végén aláírás (III:256): „T.”

Szemlélő Uram!
Egy dolog vagyon a’ mellyet régen várok, hogy Discursusid kőzőtt elé hozz, és
tsúdálom, hogy még eddig egy Discursusodban sem kaphattam, annális inkább,
hogy még eddig senkiis ezen Dologrol nem irtt, és méltónak tartanám a te
pennádra, mint hogy nékem úgy tettzik hogy éppen meg-edgyezik a’ te
Czéloddal. Azt akarom mondani, hogy honnét vagyon, hogy a’ legg élessebb
elmék, és a’ legg nagyobb geniusok, a’ kiknek minden szűkséges Talentumok
meg-vagyon az életnek akarmitsoda állapottyában lévő kőtelességeknek hellyesen
való véghez vitelére és a’ kik a’ Publicumnak arról {104} jó oktatásokat is adtak,
honnét vagyon mondom, hogy az ő életeknek follytatása éppen ellenkezik az ő
gondolkodásoknak modjátol, és hogy magok nem igen tselekeszik azt, a’ mit
másoknak tanátsolnak. Tsúdálatos rendeletlenség ez, és a’ki nem kissebb
gyűlőlséget érdemel az erkőltsőkben, mint a’ természeti dólgokban a’ természeti
tsúda tsak evel a’ kűlőmbséggel, hogy tőbbszőr meg szokott esni mint a’
természeti tsúda, a’ melly anyivalis inkább annak irtózását nagyobbíttya. Mitsoda
kőd fogja-el az ő elméjeket és túdományokat, és mit lehet az illyen forma
emberekről gondolni, a’ kikben minden jeles mínéműségek meg-lévén, nem arra
valók hogy magokat szerentséssé túdgyák tenni, és Baráttyoknak szólgálattyára
lehessenek, jóllehet minden ember láttya, hogy mind a’ kettőre alkalmatosok
vólnának. Én magam részemről semmit is inkább nem tsúdálok, mint mikor látom,
hogy {105} az illyen jeles emberek szép Jószágokat el-vesztegetvén magokat Fűlig
adósságban verik, és Végtére Házok Népit Nyomoruságban hadják, és nem tsak a’
magokét, hanem a’ másokétis, semmit sem gondolkozván a’ jővendőről, vagy
pedig arrol, hogy még arrol valaha számot kelletik adni: Az alatt mig egy
nyomorú semmi ember, a’ kit nem is Vélnél hogy tsak józanon tudjon
gondolkozni, nagy szerentsére megyen. Familiat fundal, és hazájának akarattya is
lévén reája, valóságos hasznos szólgálatokat tészen, a’ mellyet a’ mindennapi
Példák mútatnak, és jóllehet ez minden embernek erőssen a’ szemében tűnik, de
az okát ennek hogy mi légyen nem tudjúk, nem lévén benne kéttségem, hogy a’
Publicum ebbéli jó akaratodat meg-ne kőszőnye, ha ennek okát ki nyilatkoztatod,
maradok.
{106} Nem tsak egyedűl az én Correspondensem az, a’ ki ezen tsúdálatosságán
az emberi elmének meg-űtkőzőtt, mindenkor meg-jegyezték ezt, Horátius igen
szép móddal35 emlékezik erről a’ Tigellius személlyében, midőn őtet hallotta az
ember beszélleni, a’ legg szűkségessebb dólgokra a’ mellyek az életre megkivántattak, szoritotta magát, és a’ tőbbit mind semminek állitotta, de harmad nap
múlva annakutánna négy ezer Pistolokat el-kőltőtt vólna ha lett vólna, egyébb
4 Javítva ebből: ate 34 Javítva ebből: Figellius 36 Javítva ebből: mint
35

A franciában lábjegyzet (III:73): „Il est cité au long dans le II. Tome p. 232.”
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dólgaiban is illyen rendeletlen vóltt, ha meg visgállyuk ezt az őrőkős Contradictiót
a’ mellyben esnek az emberek, Úgy lehet tapasztalni, hogy abbol esik, hogy
elégtelenek magokat magok gondolattyok szerint birni.
Meg hólt Boileáu Uram ezen tsúdálatos indúlatot ollyan eleven és természet
szerint való módon irta le hogy meg nem álhatom, hogy ide bé ne tégyem:36
{107} Voilá l’homme en effet il va du blanc au noir
Il condemne au matin ses sentimens du soir
Importun á tout autre á soi-même incommode
Il change á tous momens d’esprit comme de mode,
Il tourne au moindre vent il tombe au moindre choc
Aujourd’hui dans un casque & demain dans un froc.
Az az: Lásd ezt az embert, a’ ki edgyik extremitasrol más extremitasra mégyen,
a’ mit az estve hellyesnek tartott, reggel azt kárhoztattya, másnak
alkalmatlanságára, magának terhére vagyon; Minden Órában valamint a’ Módit,
úgy változtatya elméjét; legg kissebb szélre meg-fordúl, és legg kissebben megűtkőzzék el-esik; Ma Sisakba vagyon, hólnap pedig Barátok Reverendájában.
De akár hogy légyen ezen elme meg nem fűggesztésenek túdása,37 rettenetes
sok kivánságot inditt, és ha tőbbet kőltt az ollyan mint más, attol esik hogy sok
szűkségektől tsiklándoztatik. De ha anyi Emberek vagynak, a’ kik ezen
bóldogtalan útat kővetik egész útólsó órájokig, az attol esik hogy nem {108}
tudják, hogy mások őket meg-vetéssel szemlélik, vagy pedig hogy nem vettetnek
meg szintén anyira, a’ menyire meg-érdemlenék; habenda est autem ratio rei
familiaris, quamquidem dilabi sinere flagitiosum est: Cicero de officio L. II. C. 18.38
Cicero azt mondja: Hogy Vétek az embernek Szűleitől maradott Jószágát el-vesztegetni.
És valósággal ha számkivetés által veszti el valaki Jószágát, nem esik korántis a’
Maradéknak ollyan nehezen, mint mikor egy Iffjú ember lát egy ollyan Jószágot, a’
mellytől az Attya tékazlása mía fosztatott meg, és lehet é ahoz hassonló fájdalom?
mint mikor az Atya meg gondolja, hogy az ő Fia boldogabb lenne, ha mástol
származott vólna, nem szűkség hogy valaki Atya légyen, mert egyébbképpen is
ezen szomoruságnak keserűségét el-képzelheti.
Talám nem fontollyák meg úgy anyira, pedig igen szűkséges dolog az élettel
élni tudni, és azzal minden zűrzavaros indúlatoknak és bűnős {109}
kivánságoknak meg-egyeledése nélkűl élni; Ennek elégséges meg nem fontolása
míá teli vagyon a’ Világ számlálhatatlan korhel eszem iszom emberekkel, a’ kik
hogy kezeket őszve kaptsolva semmi dolog nélkűl éppen ne légyenek, magok
36
37
38
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A franciában lábjegyzet (III:73): „Ces six Vers sont dans sa VII. Satire, & je les ai mis à la place
d’une douzaine du fameux Poëte Dryden, qui se trouvent dans l’Original.”
A franciában (III:74): „cette inattention de l’Ame” (a lélek ezen figyelmetlensége).
A franciában lábjegyzetben lévő információt a főszövegbe iktatta a fordító (III:74): „Habenda
autem est ratio rei familiaris, quam quidem dilabi sinere, flagitiosum est. De Officiis Lib. II. c. 18.”

életeket a’ tapogatásokba és kóstolgatásokba follytattyák. Mit mondjúnk a’
Dohányozók és Túbákolók tsendes társaságáról?
Az én Correspondensem hijába tsúdálkozik rajta, hogy a’ legg lassabb elmék
szerentsét tésznek e’ Világon, és hamarább meg-gazdagodnak mint mások, mert
azok éppen arra valók, békességes tűréssel várják a’ meszszűnnen jővő hasznot,
mint hogy a’ sebes indulat, vagy mértékletlen kivánság el-nem hajttya őket
tzéljoktól; a’ kik pedig a’ győnyőrűségeknek adgyák magokat a’ Dolog őket abban
meggátolná, de a’ kik nem anyira kővetik a’ győnyőrűségeket, azoknak a’ Dolog
múlattság, és idő tőltésnek láttzik. Ugyan azért mondatik a’ lassu elméjű, de {110}
szorgalmatos dólgú emberről: Hogy azért nagyobb betsűlletet nem érdemel, mint hogy
a’ maga túlajdon személlyével is nagy baja vólna, ha valami dólga nem vólna, a’ melly
által elfoglaltatnék.39

5

10

Quem tenet argenti sitis importuna famesque
Quem paupertatis pudor & fuga.
Hor. L. I. Ep. 18a 23.

15

A’ki éhezi és szomjúhozza a’ pénzt, a’ mellyet semmi meg nem elégithett, a’ ki
szégyenlvén a’ szegénységet attól minden úton módon fut.
{A’ Falun lakó Angliai Nemeseknek rosz gazdasága.}
A’ Gazdaságnak éppen azon foganattya vagyon a’ mi kőltségűnkben, mint a’ mi a’
jó nevelésnek a’ mi tselekedetűnkben, vagyon mind egy mind a’ más részről egy
roszszul képzeltt {111} illendőség, a’ melly a’ hellyett, hogy azoknak, a’ kik azt
gyakorollyák betsűletekre szólgálna, őket inkább bóldogtalanokká és másoknak
kaczagására tészi-ki: Tégnap a’ szomszédbol egy sereg Nemes Ember vólt Ebéden
nállúnk a’ mellyek jól íván ebéd után jó kedvek vólt, azok kőzőtt egy jó forma
ábrázatu vólt, a’ ki legg jobban ivott kőzzűllők, és meg sem láczot hogy vig lett
vólna, úgy hogy minél tőbbet ivott annál komorabb kedvű vólt, és mások
beszédgye a’ mint beszéllettek úgy látzott mintha ő aval sértődnék; de úgy tetzett
mintha az ő komor kedve inkább elméjebéli nyúghatatlanságbol vagyon, mint sem
azon Társasághoz való Unalomból. Megnevezvén Nékem, mindjárt reá esmértem,
hogy annak a’ Nemes Embernek sok Jószága vagyon, de igen sokkal adós, és a’
mía ollyan komor, hogy túdgya, hogy Jószága le vagyon kőtve, és hogy az
Esztendőnként való nagy Interes Fizetéssel magát egészszen ki fogyaszttya, a’
melly teréhtől magát meg ment- {112} hetné ha őrőkségének egy részét el-adná. De
bolond büszkeségből inkább akarja ejczakáját álom nélkűl tőlteni, magát a’
szűntelen való nyúghatatlanságnak és a’ mindennap megeshető gyalázatnak és
sok egyébb alkamatlanságoknak a’ mellyet meg sem túdok mondani, alája vetni,
28 nyúghatatlanság<á>ból
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inkább szereti ezen fenét, a’ melly őtet fogyasztya, magában tartani, hogy sem
mint egy néhány ezer fontal, a’ mint most beszéllik hogy néki jővedelme vagyon,
annál kevessebb jővedelme légyen, és igy a’ szegénység kinyait inkább szenvedi,
hogy sem mint, a’ légyen hire, hogy kevessebb jővedelme vagyon; Ha a’ Házához
még gazdag bőv Asztalt látz a’ házánál, de ki tettzik, hogy erőltetetett, és hogy a’
Gazda elméje nintsen otthon, minden ki mútatya a’ gondatlanságot és romlást, és
minden dolog ki mútatya a’ titkoltt szűkséget, vagy úgy {113} szólván a’ bűszke
szegénységet a’ hellyett a’ kellemetes tsinosság mellett, a’ melly szokott találtatni
az ollyan Nemes ember Asztalánál, a’ ki a’ maga kőltségét a’ maga Jővedelméhez
szabja, és a’ kik szólgálattyában vagynak is, az illyennek ki láttzík belőllők a’
vigság és szabadtság.
Ezen Nemes Embernek tselekedete, jóllehet sokan tésznek igy, éppen ollyan
kaczagásra való, mint a’ melly katona Tiszt kevés katonával egy nagy sik mezőt
akarna inkább meg óltalmazni, mint sem valami szoros hellyet az embernek
magánál gazdagabb Emberek kőltségét kővetni, ollyan Jószágot tartani, a’
mellynek jővedelmét másnak kell fizetni, nagy hijában való balgatagság, a’ ki
végtére annak a’ki tselekszi gyalázattyára fordúl. Mégís mindazon által ha az
ember fell járja nagy Britanniát, sok Nemes Embert fog találni, a’ kik ezen
Vétekben esnek. {114} a’ melly a’ roszszul képzelt gyalázatból származik
szégyenlvén ollyanoknak a’ Világ előtt tettzeni a’ millyenek valósággal, ha pedig
ellenkező élet módját kővetnék, rővid időn ollyan állapotban lennének, a’
millyennek akarják, hogy a’ Világ őket hidje.
Laertesnek vagyon tizenöt száz Font Sterling jővedelme a’ Jószágából, de a’ ki
le van hat ezer Font adósságért kőtve, de nem lehet őtet el-hitetni, hogy ha el-adná
anyi érő Jószágát, a’ mennyi azon adósság ki fizetésére vólna, még a’ négy Silling
taxát, a’ mellyet most minden fontért kell fizetni, meg-nyerné, a’ mellyet most tsak
azért, hogy a’ maga hijába valóságának eleget tégyen, és hogy az a’ hire légyen,
hogy nagy jővedelme vagyon, fizett. Ha Laertes ezt tselekedné inkább kedvére
élhetne, hanem hogy Irús, a’ ki tsak most kerekedett fel a’ porból, és a’ kinek tsak
tizenkét száz Font jővedelme vagyon, a’ {115} szerint éppen ollyan gazdag lenne,
mint ő, és mint sem egyforma légyen Laertessel. Laertes a’ Nemes Kóldúsokat
szaporittya a’ Világon, és minden Esztendőben egy egy Gyermeke szűletésével
legg alább egy Esztendei Jószága jővedelmének summájaval terheli még jobban
jobban meg a’ Jószágát.
Laertes és Irus egymásnak szomszédjai, ez edjik a’ másik tselekedetinek a’
módját kárhoztattya, Irús féll a’ szegénységtől, Laertes pedig azt szégyenli: jóllehet
mind a’ kettőnek egy kút főből indúl tselekedete módja, minthogy mind a’ kettő a’
szegénységet úgy nézi, mint a’ Világon legg nagyobb roszszat. Lehet mindazon
által mondani, hogy az ő tselekedetek egymástol igen sokat kűlőmbőz. Laertesbe
a’ szegénységnek szégyenlése azt miveli, hogy ő magát czifra Cselédek
14 Javítva ebből: hellyett
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kőntőssével, pompás készűletekkel, magát hijában való reménségnek biztatásával,
{116} és haszontalan kőltséges Vendégségekkel el-rontya; Irus pedig tsak éppen
arra a’ mit el nem kerűlhett, még szólgát sem tart, a’ Gabonáját is maga adgya ell,
Dóllgossairais maga vigyáz, és maga is Véllek edgyűtt dólgozik. A’ szegénységnek
szégyenlése tselekeszi, hogy Laertes minden Nap szapora lépésekkel kőzeledik a’
szegénységhez. A’ szegénységnek félelme tselekeszi, hogy Irus minden Nap
távulabb esik a’ szegénységtől. Ezen két kűlőmbőző tselekedetek azt a’
rendeletlenséget tselekszik, a’ mellybe esnek azok a’ kik kevés gondot tartanak
Jószágokra, vagy pedig azok a’kik igen felettébb szorgalmatos gondot tartanak
Joszágokra; a’ szegénységnek félelméből vészi kút fejét az Úsora bizonyos áruknak
tsak egy két ember által való szabados árulása sok féle tsikorások és huza vonák, a’
szegénységnek szégyenletiből vészi pedig maga eredetit a’ maga {117} hányás
dobzódás és a’ hellytelen tékozlás. De mind az egyik mind pedig a’ másik Út okos
teremtett állathoz illetlen alatsonság. Ha anyink vagyon a’ mellyből rendűnk
szerint betsűlletesen élhetűnk, tőbbről tőbbre való kapdosódás nem kissebb
kaczagásra való hiba, mint az ember maga állapottyára szűkségesen megkivántató dólgoknak meg-szerzésére való gondatlanság.
A’ bizonyos hogy a’ józan okoskodástól való természet mind a’ kettőt meg-veti,
Ugyan azért olvasom mindenkor nagy őrőmmel Covléj Uram Múnkáit, az ő elméje
gondolkodása módja méltóságával más jeles embereket fellyűl-halad, és az a’
pallérozott Auctor, a’ ki az ő Múnkáít Világ eleiben botsátotta kűlőnősőn megdítséri az ő elméje szelédtségét és kivánságíban való mértékletességeit, a’ melly
által a’ Világ előtt az ő Baráttyát hiressé és kedvessé is {118} tette. Covlej Uram
győnyőrűségesen le irja az életnek azt az állapottyát, a’ melly Úgyan szegénynek
láttzik azok előtt a’ kik kőzőnségesen tudnak gondolkozni, de nagy őrőm azoknak
a’kik úgy tudnak gondolkozni, mint ő; midőn szemlélik, és a’ mellyeket Nevezett
szerint eléís hoz, hogy a’ legg bőltsebb emberek nagyobb részint minden időbe é
világon a’ szerint éltek azon feltételinek meg-erőssitésére, hogy mi az a’ mit az
emberek legg nagyobb szorgalmatossággal keresnek.
Úgy tartom, hogy az én Nemes Barátom valamellyik eleinek gondolkodásának
módja szerint nem lenne roszsz, ha minden ember magát meg-határozná bizonyos
summájú jővedelemre, a’ mellyett meg kapván, tőbbre annál ne vágyna; e’ szerint
az ember maga elméjét meg-tsendesithetné, és a’ mit annál, a’ mit magában meghatározott, tőbbet {119} kaphatna, azt jobb hellyre forditaná, mint sem a’ maga
győnyőrűsége vagy szűksége. Ha az ember maga elméjét illyen határokba tartaná,
meg-gátolná a’ Nyúghatatlan emberek magoknál gazdagabb emberek javaira való
bolond vágyakozásokat, és magoknál szegényebb jó emberséges embereknek megnem botsátható meg-vetéseket. Ez illyen életet lehetne osztán okos és egyenesen a’
Czélra szándékozó életnek hivni: De minden Nap sok ezer kűlőmbb kűlőmbb féle
9–10 A margón beszúrva: [vagy pedig azok a’kik igen felettébb szorgalmatos gondot tartanak
Joszágokra;] 25 gondolkozni, <mint ő,> de
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gondolatokba tévellyegni azért, hogy az ember gazdagságot gyűjthessen, és
minden alig meg-eshető károknak tőrténeti ellen gazdagságot gyűjteni, merő óra
módjára mozgó állattá tészi magát az embert, a’ki bizonyos rúgótol megindittatván mozog, meg-lehet úgyan, hogy az a’ kellemetes állapot, a’ mellybe
itten magam lenni látom, hozza az elmémbe az embereknek nagyobb részire való
{120} nézve ezen igen kűlőnős gondolatot, de én ezen árnyékos Zőld Filigoriaba, a’
mellybe irok, kőrnyűllőttem győnyőrűséges kies helly lévén, és a’ fényes Világ
lármájátol távol lévén, őrőmest meg-maradok ezen bóldog állapotomban hogy
életemnek hátra maradott részít úgy élhessem, mint Phylosophus.40
—„—„ Omnem quæ nunc obducta tuenti
Mortales hebetat visus tibi & humida circum
Caligat Nubem eripiam.
Virg. Aeneid. II. V. 604.
El-szélesztem előtted azt a’ kődőt, a’ melly az emberek szeme látását meg-szokta
homállyositani, a’ melly mia a’ kőrűllőtted való dolgokat nem láthatod.
{Mirzának első Látása az Emberi életnek rővidségéről.}
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{121} Nékem egy néhány Napkeleti kézi irással való kőnyveim vagynak, a’
mellyeket Nagy Karióba létemben szerzettem vala, azok kőzőtt egy, a’ melly igy
neveztetik: Mirza Látásai és igen szeretem olvasni; a’ lévén Ugyan tsak szándékom,
hogy darabokba Világ eleiben botsássam, midőn nem kapok egyebet, a’ miről
irjak, az első látásán kezdem-el, a’ mellyet itt a’ mint kővetkezik, meg-forditottam:
A’ Hóldnak őtődik napján, a’ melly Innepet én mindenkor meg-tartok őss
Eleimnek szokások szerint, minekutánna magamat meg-mostam és reggeli
Imádságomat el-végeztem, fell-indúltam a’ Bogdát hegyre, hogy azon Napot ott
tőlteném ell Imádságba és elmélkedésbe, fel menvén a’ hegynek tetejére és le űlvén
igen méllyen el-gondolkozám az emberi életnek hijábanvalóságárol, és magamba
mondám: Valósággal hogy az ember nem vólna egyébb árnyéknál és az ő élete
hijábanvaló- {122} ságnál, minekutánna pedig szememet egy kősziklára, a’ melly
nem meszsze vóltt tőllem forditottam, láték ott egy embert Pásztori kőntősbe,
kezében Músikálo Szerszámot tartván, a’ melly mihellyt észre vette, hogy reánézek, el-kezdette Músikálását, ezen ő Músikáltt Nótájának hangzása ollyan
győnyőrűséges kedvességű vólt, hogy soha ollyan győnyőrűséges Nótát nem
hallottam, a’ melly eszembe júttatta azon Menyei Músikát a’ mellyet a’
Paraditsomba való érkezésekkor a’ Virtussal tellyes Lelkek fognak hallani, a’ melly
halálok órájokba szenvedett fájdalmokat véllek el-fogja felejtetni, egyszermind
hellyben állitván őket hogy ezen bóldog lakó hellynek győnyőrűséges édességét
3 Javítva ebből: ember
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annál is jobban érezhessék. Egy szóval: őrőmőmbe egészszen el-vóltam
ragadtatva.
Már régtől fogva vólt hire, hogy valami Lélek járna arra a’ {123} kősziklára, és
hogy egy néhányan hallották azon győnyőrűséges Músikának hangját, de magát
soha is a’ Músikálót, nem láthatták; Én pedig minekutánna elmémet magassan felemeltem, hogy ezen győnyőrűséges társalkodást kóstolhassam, kezével inte
Nékem, hogy mennék kőzzelebb hozzája, a’ mellynek énis tisztelettel
engedelmeskedvén, és a’ szivem azon győnyőrűséges hangtol egészszen meg
lévén hatódva, kőnyves szemekkel Lába eleiben le borúltam, reám mosollyodván,
Nyájas és szánakozó szemekkel nézvén reám, a’ melly félelem miatta bennem vala,
egészszen el-szélesztette, és kezét Nyújtván, hogy fell-emelyen, ezen szókat
mondotta nékem: Mirza én hallom a’ te magadba való beszédedet, kővess engemet.
És el-vezetvén engemet a’ kősziklának legg felső tetejére, és ott le- {124}
űltetvén monda: hogy fordúlnék Napkeletre, és mondanám meg néki mit látnék,
a’ mellyre felelék néki mondván: Látok úgy mond egy nagy vőlgyőt, a’ mellyen
egy sebessen follyó viz mégyen keresztűl, a’ mellyre monda: a’ Vőlgy a’ mellyet
láttz úgy mond a’ Nyomoruság Vőlgye, és az a’ sebessen follyó viz valami
részetskéje az őrőkkévalóság feneketlen Tengerének, honnét vagyon úgy mond
kérdem tőlle, hogy úgy látzík mint ha ezen Viz valami valami vastag kődből
venné eredetét, és a’ más Végin megint úgy láttzik mint ha valami homállyos
ejczakába elvesztené magát, az a’mit lácz, és kérdesz egy részit tészi az
őrőkkévalóságnak, a’ mellyet időnek neveznek, és a’ Napnak járásával szokták
meg-mérni, a’ mellynek Világ végéig mind úgy kell follyni, Nézd-meg immár
mondá jól ezt a’ Vizet a’ kinek mind {125} a’ két végit immár láttad, és azútán
mond meg nékem a’ mit lácz. Látok mondám ezen Viznek kőzzepin egy Hidat, az
a’ Hid a’ mellyet látaszsz mondá az ember élete, hanem jól meg nézd,
minekútánna pedig jól meg-néztem vólna, úgy találám, hogy hetven kerek egész
bóltozattyai vólnának annak a’ Hidnak, és hogy egy nehány vólna azon kivűl a’
kik el-romlottak, úgy hogy ha a’ romlottakat az egészszekkel őszve számlálnák
mint egy száz kerek bóltozattyai vólnának, a’ midőn én azon kerek bóltozatoknak
menyiséget számlálnám, szólla Nékem a’ Lélek mondván: hogy elsőben azon hid
ezer kerek bóltozatokbol állott, de hogy egy nagy árviz el-szaggatta, és hogy úgy
maradott illyen romladozott állapotban a’ hid a’ mint látnám, mondván, továbbá
hát egyebet nem lácz é? Látok úgy mond rettenetes sok embert, azon a’ hidon
járni, a’ kinek két vé- {126} gin vastag kőd vagyon, de a’ mellett látom, hogy sokan
a’ kik ezen a’ Hidon mennek, az óldalánál a’ Hidnak le-esvén a’ Vizbe húllnak, és
hogy a’ Hidon magán is sok titkos tsaló hellyek vagynak, a’ mellyre mihellyt
lépnek mindgyárt le-sűllyednek, és egy szempillantásba oda lésznek, ezen tsaló
hellyek pedig a’ Hid kezdetinél ollyan sűrűk vóltanak, hogy azon rettenetes
sokaságból, a’ kik azon kődből ki-jőttek, igen sokan mingyárt ott a’ kezdetin a’
8 A sor fölé beszúrva: ha[ng]tol 9 A sor fölé beszúrva: eleibe[n] 33 Javítva ebből: tővábbá
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Hidnak azon tsaló hellyekbe el-sűllyedtek, a’ kőzzepin a’ Hidnak nem vóltak a’
tsaló hellyek ollyan sűrrűn, de a’ vége felé megint sűrrűbbek vóltak; kevés
számmal vóltak igen abból a’ rettenetes sokasságból, a’ kik a’ romlott
bóltozatokon, sántikálva mendegeltek, de a’ kik úgyan tsak meg-fáradván ezen
hoszszas menéstől végtére egymás utánn ezen mélly Tengerbe beléhúllottak.
{127} Álmélkodva nézvén ezen tsúdálatos és sok kűlőmbb kűlőmbb féle
dólgokat a’ mellyek szemem eleiben jőttek mélly gondolkodás által egészszen elnyomattattam, látván anyi sok embereknek az őrőm és győnyőrűségek kőzőttt
való oda létit, némellyeknek pedig mindenhez a’ mi mellettek vólt magok élete
meg tartása végett való kapdosódását, némellyik pedig az Égre fell fűggesztett
szemekkel gondolkodva nézvén egy szempillantásba a’ gondolkodások kőzőtt
életek végzését véghetetlen; Sokaknak pedig a’ kik fényes búborékok útánn, a’ kik
szemek előtt tánczolva mentek, és hogy azokat el-érhessék sebessen nyargaltak,
midőn szinte el-érték vólna lábok meg-botorkázván a’ hidrúl való le búkásokat,
ezen kűlőmbb kűlőmbb féle dólgokon kivűl, a’ kik merő zűr zavart okoztak, egy
néhányt láttam, a’ kiknek kard, vagy pedig némellyiknek Űveg Palaczk lévén a’
kezébe a’ Hidon alá ’s fell járván semmi gondolkodást sem tettek másokat {128} a’
tsaló hellyekre, a’ kik azoknak úttyokba nem lévén el-kerűlhették vólna, ha oda
erővel nem toszitották vólna búktatni.
Midőn észre vette vólna a’ Lélek hogy én ezen szomorú dolognak nézésével
egészszen el-vólnék foglalva, monda Nékem: hogy fordúlnék más felé, és látnék é
valami ollyan Dólgot a’ mit nem túdnék hogy mit jelentene, a’ mellyre kérdém;
hogy mit jelentene az a’ nagy sereg Madár a’ melly a’ hid kőrűl repdes és egyszer
mászszor oda le-száll, mit jelentenének azok a’ Száraz és Vizi Hollók, Hárpiák és
Sas-kesellyűk, de Főképpen azok a’ szárnyas Gyermekek, a’ kik sereggel szállanak
a’ Hidnak bóltozattyira? ezek a’ Madarak úgy mond, jelentik a’ hamis és babonás
Isteni tiszteletet, fősvénységet, irigységet, el-tsűggedést, szerelmet, és egyébb
mindenféle indúlatokat ’s epesztő gondokat, a’ mellyek az embereket kinozzák.
{129} A’ mellyre sohajtva mondám; Óh hát igy az ember tsak hijában vagyon!
minthogy élete tellyes Nyomorúsággal, és azután az haláltol el-nyeletik. A’ Lélek
meg-szánván engemet mondá: hogy az embert ne tsak ebbe az első lételébe a’
mellyre magát Útra adja, az őrőkkévalóságra szemlélném, hanem forditanám
szememet ezen vastag homállyosságra, a’ hová ezen sebessen follyó Viz a’
kűlőmbb kűlőmbb féle emberi Nemzetet szokta ragadni. Ezen parantsolattyának
engedelmeskedvén, és vagy az én szemeim látását rend kivűl való módon megerősítvén, vagy pedig azon homállyosságot a’ mellyen elébb által nem láthattam,
el-széllyesztvén láttam, hogy a’ melly felé a’ Vőlgy szemeimnek meg-nyilt vólna,
egy rettenetes Nagy Tenger, a’ mellynek kőzzepit két felé szakasztaná egy
Gyémánt Kő Szikla és hogy annak edgyik része sűrű setétséggel bé vólna {130}
boritva, a’ hol semmit is nem láthatnék, a’ másik részibe pedig annak a’ tengernek
39 A sor fölé beszúrva: rész[e]
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véghetetlen sok szigetek vólnának, a’ kik egészszen virágokkal és gyűmőltsőkkel
bé vólnának boritva, és hogy a’ Viz a’ melly azon Szigeteket kőrűl venné a’ szép
kristállyhoz hasonló tisztasága vólna. A’ melly Szigetekbe láttam fényes rúhákba
fel-őltőzőtt Embereket, a’ kiknek fejekben Borostyán koszorúk vóltak, és hogy a’
Források szélin Virágokbol vetett Ágyakon fekűttek. Azonban egyszersmind
halván sokféle Madarak éneklését, a’ Források tsergedező follyását, emberek
szovának éneklését, és Músikáknak hangzását, úgy hogy az őrőm egészszen elfoglalta szivemet ezen győnyőrűséges állapotnak látásán és hallásán, sas
szárnyokat kivánván magamnak, hogy ezen győnyőrűséges hellyre minél
hamarébb repűlhessek.
{131} De a’ Lélek meg-mondá nékem hogy oda nem mehetnék, hanem
minekutánna a’ halál kapuján keresztűl mentem vólna, a’ melly azon a’ hidon
nyittatik meg, a’ mellyet láttam, aztis mondván, hogy a’ menyire bé láthatnék a’
tengerre mind rakva vólna ollyan szép virágzó zőld szigetekkel, és hogy
számossabbak vólnának a’ tenger fővenyeinél sok ezer szerte való ezerek lévén
azokon kivűl még, a’ mellyeket szemeimmel nem láthatnék, és hogy azok
sokságának számát meg sem foghatnám. Ezek úgy mond a’ jó Emberek lakó
hellyei az ő hóltok utánn, a’ kik az ő kűlőmbb kűlőmbb féle Virtusok szerint, a’
mellyet ezen a’ Világon életekbe gyakorlottak és annak mitsoda pontját érték-el
ezen szigetekbe szoktak osztatni, a’ melly szigetek mindenik kűlőn kűlőn egy
Paraditsomot formál, a’ melly mindenféle győnyőrűségek- {132} kel annak
kivánságának és minéműségének a’ ki benne lakik állapottya szerint bővőlkődik:
Nem de nem ollyan lakó helly é hát ez a’ mellyet kivánhattz? Nem méltó é hát
Mirza? hogy ennek meg-nyerésiért fáradozz, és szorgalmatoskodjál? és
bóldogtalanságnak tettzik é tovább néked az élet? a’ melly útat nyit illyen nagy
bóldogságnak meg-szerzésére? és félsz é a’ haláltol a’ melly erre a’ bóldog
állapotra által kőltőztett? Ne gondold hát hogy az ember hijában vagyon, a’ ki
illyen őrőkké való őrőmbe és ditsősségbe fog élni. Minekutánna kűlőnős
győnyőrűségét érzettem magamban ezen áldott Szigeteknek látásán, kérdeztem a’
Lélektől, hogy mondaná meg nékem mi vólna a’ másik óldalán ezen Gyémánt
kősziklának? mint hogy ollyan irtózatos setéttséggel láttzik béborittatottnak lenni;
de egy szót sem felele ezen kérdésemre, és midőn másodszoris kérném, hogy azon
kérdésemre felelne, akkor vévén észre hogy eltűntt előllem, és meg- {133}
forditván nézésemet hogy látnám azzon setétes hellyet, a’ mellynek meg-túdása
annyira el foglalta vala az én elmémet, de a’ hellyett, hogy a’ tengert, hidat, és
Szigeteket látnám, nem láték egyebet, hanem a’ Bogdát hegye alatt lévő hoszszú és
mélly Vőlgyőt a’ hol sok számú Őkrők, Júhok, és Tevék legelődtek.41

18 Javítva ebből: kűlombb 35 Javítva ebből: amyra 36 Bogdá<d>t
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{A’ Hitről és a’ jó erköltsről.}
A’ Vallást két Fő Czikkellyek alatt lehet gondolni, a’ mellynek edgyik része azt
foglallya bé, a’ mellyet nékűnk hinnűnk kell, a’ más része pedig azt, a’ mit
gyakorolnunk kelletik; azon dólgokon a’ mellyet hinnűnk kelletik azt értem, a’
melly nékűnk a’ {134} Szent Irás által ki-nyilatkoztatott, és a’ mellyeket a’ józan
okoskodásnak világánal meg nem foghatúnk; azon dólgokon pedig a’ mellyet
gyakorolnunk kelletik, azt értem, a’ miket a’ józan okosság, és a’ természeti vallás
parantsol nékűnk: az elsőt Hitnek, a’ másikat pedig a’ jó erkőlts sinor mértékenek
nevezem. Ha meg nézzűk azokat a’ személlyeket, a’ kik leg-inkább meg-szokták a’
Dólgokat fontolni, úgy talályuk, hogy sokan vagynak, a’ kik nagyra magasztalván
a’ Hitnek szűkségét a’ jó erkőltsőt el-hadják, és hogy mások ollyakis sokak
vagynak, a’ kik a’ jó erkőltsőkről magassan gondolkozván a’ Hithez tartozó
engedelmességeket nem kővetik. A’ derék embernek pedig a’ ki a’ tőkéletességre
igyekezik, nem kell sem edgyiket, sem pedig a’ másikat elmúlatni. A’ melly
világoson ki fog {135} tettzeni, ha annak hasznát a’ mi abbol kővetkezik jól megfontoljúk, a’ melly is ezen beszélgetésnek Czélja lészen.
Jóllehet a’ Keresztyén Embernek kőtelessége ezen két Czikkellybe foglaltatik bé
kőzőnségesen, úgy mint: a’ jó erkőltsben, és a’ Hitben, és hogy mindeniknek kűlőn
kűlőn nemes túlajdonságai vagynak, de mindazon által az első sok részekben
elébb betsűltethetik.
Iszőr. Mivelhogy az egész jó erkőlts a’ szerint a’ gondolkodás szerint a’ mint itten
le-irom a’ természetnek álhatatos és meg-változhatatlan rendje, és hogy
őrőkkévaló ideig tart, a’ midőn a’ Hit immár el-fog múlni, és meg-győzettetéssé
fog válni.
2szor. Mivelhogy a’ Hit nélkűl való jó erkőltsel e’ Világon az ember tőbb jót
tehet, mint sem a’ {136} hittel jó erkőlts nélkűl.
3szor. A’ jó erkőlts az emberi természetnek nagyobb tőkélletességet ád, az elmét
meg-nyúgottya, és az indúlatokat meg-tsendesiti, bóldogságát mindennek
kűlőnősőn elébb-mozditván.
4szer. Mert a’ jó erkőltsnek regúlája a’ Hit régúlájánál bizonyossabb, minthogy
minden pallérozott Nemzettségek a’ jó erkőltsnek főbb Czikkellyébe megedgyeznek, a’ Hitnek dólgában pedig egymástol kűlőmbőznek.
5szőr. Mert a’ hihetetlenség nem ollyan jegye a’ gonosz természetnek mint a’ rosz
erkőlts, vagy pedig ha ezen Okokat más formában nézzűk, kőzőnségesen azon
21 A sor fölé beszúrva: [ezen két] 35 <jó>pallérozott
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megedgyeznek, hogy egy jó erkőltsű hihetetlen idvezűlhet, főképpen midőn megnem győzhető tudatlanságba vagyon, és hogy nintsen meg-szaba- {137} dúlása egy
hitbe lévő de rosz erkőltsőkbe búborékoló embernek.
6szor. Mert a’ hit ha úgyan éppen nem az is, de a’ maga kútfejét a’ jó
erkőltsőknek follyamátyábol vészi, és ha jól meg-visgállyuk miben áll a’ hitnek
méltósága, vagy a’ Szent Irás által ki-nyilatkoztatott Valláshoz való Hit egészszen
meggyőzettetűnk az iránt; mert,
Isőben. Úgy tettzik, hogy abban áll, hogy a’ jó erkőltsnek kűlőmbb kűlőmbb féle
Czikkellyeit magyarázza, hogy azt a’ tőkélletességnek nagyobb gráditsára vihesse,
és hogy
2szor. Bennűnk újjabb újjabb ősztőnőket adjon, a’ mellyekkel bennűnket
serkengessen a’ jó erkőltsnek gyakorlására.
3szor. Pedig hogy a’ legg főbb tőkélletességről belénk igazabb gondolatokat ahoz
nagyobb {138} nagyobb Szeretetet és Felebarátinkhoz való Nyájasságot őntsőn, és
magunk magunknak jobb megesmérését szerezze, mind természetűnk
alatsonságára, vagy méltóságára nézve.
4szer. A’ mi Vétkeinknek úndokságának és feketeségének meg-mútatására a’
melly a’ Keresztyéni Vallás szerint olly irtóztató, hogy a’ mi Szent Irást
Magyarázóink úgy irják le azt, a’ kibe minden tőkélletességek fel-találtatnak és
legg főbb Biró, mintegy ollyan Valóságot, a’ ki szintén úgy útállya a’ bűnt, a’
miképpen szereti az igazat, a’ ki az ő bűneit meg-bánta.
5szőr. A’ Hit rend szerint való Úttya, a’ melly minékűnk nyittatott, hogy a’ jó
erkőltsőt foganatossá tégye az őrők életnek el-nyérésre.
{139} Én ezen kűlőmbb kűlőmbb Czikkellyeknek tsak a’ summáját irtam-le, de
minden ember a’ ki ez illyen természetű beszélgetésekhez hozzá szokott, kőnyen
meg értheti, és belőlle kővetkeztezéseket formálhat, a’ mellynek hasznát veheti
életének follytatásába, és némellyik ollyan Nyomos, hogy el-nem felejtheti: azt
akarom mondani: hogy az ő erkőltsi Régúlája nem lehet hiba nélkűl, hanem ha
az,42 a’ keresztyéni hiten vagyon fúndálva.
Úgyan tsak három vagy négy Fundamentúmot tészek, a’ mellyek, nékem úgy
tettzik, hogy azokból származnak, a’ mellyeket itt elébb irék:
Iszőr. Reá-vigyázzúnk, hogy semmit Hit Czikkellyének ne tartsúnk, valami a’ jó
erkőltsnek gyarapitására és meg-erőssitésére nintsen.
2szor. Hogy egy Hit Czikkellye {140} sem lehet hellyes és igaz, valamelly a’
Vallásnak kőtelességét fel-forgattya, vagy pedig azt, a’ mit eddig jó erkőltsnek
neveztem.
3szor. Hogy a’ legg búzgóbb óltalmazója is a’ jó erkőltsnek vagy pedig a’
Vallásnak nem félhet semmi Veszedelemtől a’ keresztyén hitnek Vallásával a’
mitsoda tisztaságban az Ángliai Ekklésiakban tanittatik.
4 Javítva ebből: mem
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4szer. Hogy a’ kútfejes Czikkellyeket minekelőtte bé vennők visgállyúk meg,
hogy mitsoda szomorú kővetkezések származhatnak belőlle és ha híbások találnak
lenni, Példának okáért: Azon a’ Vetélkedésen a’ melly vagyon, hogy az Anya Szent
egyHáznak vagyon jussa az Eretnekeket űldőzni; a’ bizonyos hogy az űldőzés
azokat a’kik azt szenvedik el-tőlti haraggal, méreggel, és gyűlőlséggel, azon kívűl
hogy arra {141} kénszeriti, hogy ollyat vallyanak a’ mit nem hisznek, ki-zárja őket
a’ Pólgári Társaságnak hasznától és győnyőrűségétől, meg-fosztya őket
Jószágoktol, hireket, neveket meg-motskollya, Házak Népét és Nemzetségeket elkódísittya, életeket Nyomorúságossá tészi, és a’ kegyetlen kinok kőzőtt meg-őli:
Ezen szomorú kővetkezéseknek látására minekelőtte ezen Czikkellyt a’ melly
Fundamentumbol ezek származnak magam Vallásának Czikkellyéűl venném, azt
kivánám, hogy ezen Czikkellynek ollyan jó próbáit adná, a’ mijent lehet mútatni,
a’ Mathésisban lévő igazságoknak. Mert illyen hellyt, a’ melly boszszút
Felebarátomnak tészek, nyilvánvaló, de az ok, a’ melly okbol tselekeszem, azokat
kéttséges, és még vetélkedhetni iránta ha jó é avagy nem. Edgyik nyilvánsá- {142}
gos meg-rontása a’ legg igazabb kőtelességének a’ jó erkőltsőknek a’ hellyett, hogy
az igen bizonytalan, hogy az ember azon keves búzgóságot, a’ mellyet mútat azon
hitért a’ mellyet igaznak hiszen azon tselekedetit meg-igazithattyáé? Ha a’ mi
Vallásunk egyformán tanittya a’ Szeretetet, és a’ búzgóságot, azzal hizelkedem
magamnak, hogy soha sem fog illyen kegyetlen irtóztató példát adni; Bé
rekesztésre egy hires Iróval azt mondom: Hogy elég búzgóság vagyon bennűnk
edgyik a’ másikunk gyűlőlségére, de nintsen elég búzgóság edgyik a’ másikunk
szeretetére.43
Auream quisquis mediocritatem
Diligit tutus caret obsoleti
Sordibus tecti caret invidenda
Sobrius Aula.
Hor. L. II. Ode. 10. 5.
{143} Valaki a’ kőzép útat választya megelégszik a’ józan és fényesség nélkűl való
élettel, a’ melly őtet mind a’ mások meg-vetésitől, mind pedig másoknak reája
való irigykedésitől bé-fedi, sem szenyes rosz Házba, sem pedig fényes Palotába
nem lakik.
{A’ szegénység és a’ gazdagság mivóltáról.}

35

Kűlőnősőn győnyőrkődőm benne ha valami régi Gőrőg vagy Deák Iróba valami
mondást ollyast vehetek észre, a’ki úgy kűlőnősőn valakitől meg-nem jegyeztetett,
és sohol sem láttam hogy tzitáltatnék; Illyen ez a’ szép Theognis mondása, a’ki azt
16 A sor fölé beszúrva: kőtelesség[é]nek
43
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mondja; hogy a’ gazdagság az embernek hibáját az emberek szemei előtt el-tűnteti, és hogy
a’ szegénység az embernek virtussát meg-homájosittya; vagy ha pedig szóról szóra
forditom azt tészi; hogy az emberek kőzőtt némellyek vagynak, a’ kiknek {144} bűneik a’
gazdagság által el-vagynak fedetve, és ollyakis a’ kiknek Virtussok a’ szegénységtől elvagynak fedetve. Senki sints a’ ki illyen Példát a’ gazdag Emberekről ne túdna
mútatni, a’ kikben kűlőmbb kűlőmbb féle hiba vagyon, de fel nem fedezik vagy
pedig inkább meg nem láttyák: Nem hiszem hogy inkább természet szerint való leirása légyen a’ szegény embernek, a’kinek az ő érdemei a’ szegénység által eltemettetnek,44 mint a’ Prëdikátori Kőnyvbe. 9. Rész. 14. 15. 16. Vers. Hogy egy
kitsiny Város vólt, és abba kevés emberek vóltak, és el-jőtt az ellen hatalmas királly, és azt
kőrnyűl vette, és az ellen nagy erősségeket épitett. És találtatott abba egy szegény ember ki
bőlts vólt, és az ő bőltsességével a’ Várost meg-szabaditotta, de senki meg nem emlékezett
arrol a’ szegény emberről. {145} Akkoron én azt mondám; jobb a’ Bőltsesség az erősségnél,
jóllehet a’ szegénynek bőltsessége útálatos, és az ő beszédit nem halgattyák-meg.
Ezen két extremitások kőzőtt úgy tettzik, hogy vagyon a’ legg alkalmatossabb
helly a’ bőltsesség meg-szerzésére a’ szegénység igen el-foglalja a’ mi
gondolkodásinkat magúnk szűkségin pótolásának ki-szerzésebe, a’ gazdagság
pedig ismét igen el-foglalya a’ szűkség felett való dólgoknak élésével úgy anyira,
hogy a’ Covlej más más alkalmatosságkor mondott szavával éljek; igen nehéz úgy
mond, hogy az ember szemeit az igasságtol el-ne fordittsa, ha mindenkor győzedelembe
vagyon.
Ha mi úgy nézzűk a’ szegénységet és gazdagságot, mint a’ ki az emberbe jót és
roszszat indithatt, lehet mondani, hogy mindenik származhat a’ szegénységből
hanem kűlőmbőzik attól a’ jó és roszsz tselekedettől, {146} a’ melly maga eredetit
a’ gazdagságból vészi. Az alázatosság, békességes-tűrés, szorgalmatosság, és
mértékletesség szoktak jó minéműségei lenni a’ szegény embernek, az emberség,
jó-tétel, nagy szivűség, és betsűlet szoktak gyakrabban jó minéműségei lenni a’
gazdag embernek; a’ szegénységnek pedig hibái tőbbnyire ezek szoktak lenni,
irigység, ravaszság, vak és alatson útokon és módokon való kedvkeresés,
morgolodás, gond és Nyúghatatlanság; A’ gazdagságnak pedig ezen hibái szoktak
lenni; Bűszkeség, Mértékletlenség, Dőlyfősség, és kellete felett való szeretete a’
Világi győnyőrűségeknek Úgy hogy, a’ kőzzép Út, a’ mint elébb is mondám, legg
jobb és legg bátrabb út az elmének meg-világositására, és az embernek magát a’
Virtushoz való formálására. Arra való nézve imátkozott Agúr olly formán, {147} a’
melly ollyan bőltsen vagyon, hogy nékűnk emlékezetre a’ Szent Irásba fel-vagyon
téve,45 Példa beszéd. 30. R. 7. 8. 9. V. Kettőt kérek te tőlled, ne tartsd-meg én tőllem,
addig mig élek a’ hijában valóságot és hazúgságot meszsze távoztasd én tőllem;
2 A sor fölött beszúrva: [ha]
44
45

A franciában lábjegyzetben lévő információt a főszövegbe iktatta a fordító (V:60): „Chap. IX. 14, 15,
16.”
A lábjegyzetben lévő információt a főszövegbe iktatta a fordító (V:61): „Prov. XXX. 7, 8, 9.”
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szegénységet vagy gazdagságot ne adj nékem, tápláj engemet hozzám illendő eledellel,
hogy meg-elégedvén meg-ne tagadjalak, és azt ne mondgyam: Kitsoda az Úr, se pedig
megszegényedvén ne lopjak, Végezetre gonoszúl éllyek az én Istenemnek Nevével.
Aristophánes egy Comediájába győnyőrű hasonlatosságba tette ki, a’ mellyet
itten rővideden le-irok; jóllehet úgy láttzik, hogy nem foglal magában egyebet egy
a’ gazdag emberek ellen irott Satiránál, némelly hellyen mind azon által tészen
hasonlitást a’ gazdagság és szegénység kőzőtt, a’ ki kőzelit ahoz a’ mit itten leirok:
{148} Chremile a’ ki Vén emberséges Ember vólt, de igen szegény, nagy kedve
lett vólna sok gazdagságot hagyni Fiára, arra a’ Végre tanátsot is kérdett Apolló
Oráculúmátol, a’ ki néki azt felelte: Azon embert, a’ ki elébb ki mégyen a’
Templomból kővesse, azon személlyt pedig a’ kit elé kapott egy rongyoss Vak Vén
ember vólt, de minekútánna egy hellyből más hellyre szűntelen kővette vólna,
észre vévé, hogy a’ Plutus vólna a’ gazdagságnak Istene, a’ki akkor egy fősvény
ember házátol jőtt. Plutus ezt mondván Néki: hogy még mikor gyermek lett vólna,
gyakran Nyilván Meg-mondotta, hogy ha egyszer fel-nőne és maga Ura lenne,
nem fogná másoknak osztani a’ gazdagságot, hanem tsak az emberséges
embereknek, a’ melly miá Jupiter félvén a’ meg- {149} tőrténhető szomorú
kővetkezésektől meg-fosztotta őtet szeme Világától, és úgy engedte, hogy illyen
állapotba bódorogna szerte-széllyel e’ Világon a’ mijenbe látná; Chremile sok
kéréssel nyerte-meg Plutustól, hogy az ő Házához menne, a’ hol egy kopott
rúhába való Vén Aszszonyt talála, a’ki sok Esztendőktől fogva néki hűséges társa
vala és szegénységnek hivatott, nem akarván pedig a’ Vén Aszszony olly hirtelen
kí menni házábol, a’ mint ő akarta vólna, fenyegetni kezdé hogy ki kergetné nem
tsak az ő Kaliba Forma Házábol, hanem egész Görőg-Országból is. Akkor a’
szegénység maga sorsát serényen óltalmazván meg-mútatya a maga régi
Gazdájának, hogy ha néki ki kelletik Gőrőg Országból menni minden Mesterségek
és Túdományok belőlle ki púsztúlnak, és ha minden ember gazdag lészen, nem
lésznek benne Pompák, ékességek, és az életre meg {150} kivántató
alkalmatosságok, a’ mellyeknek meg-szerzéséért kivánjúk a’ gazdagságot. Azután
beszéll azokról a’ hasznokról, a’ mellyet az ő tisztelőinek szokott szerezni mind az
egésségre, mind pedig a’ gyorsaságra nézve, és hogy elkerűlteti a’ Gútta-űtést,
Vizi betegséget, Nehézséget, és a’ mértékletlenséget; de akár mitsoda jó okokat is
hozott légyen elő, a’ szegénység maga óltalmazására, még is mind azon által kikellett menni a’ Házból: Chremile azután azon gondolkozott, miképpen
szerezhetné viszszá látását Plutusnak, és úgyan arra a’ Végre az Esculapius
Templomába vezette, a’ ki az illyen forma tsúdatételekbe igen hires vala, a’
szerentse az ő reménségit bé tellyesitette. Plutusnak meg-jővén szeme világa, és
mingyárást jól kezdett élni szeme világával, meg-gazdagitván mind azokat,
valakik az Istenekhez {151} Kegyességgel, az emberekhez pedig igazsággal
viseltettek, a’ rosz embereket pedig ellenben gazdagságoktól megfosztotta, a’
76

melly egy néhány kedves tőrtént Dólgokat szerzett, mind addig valamig
Mercurius le-jővén az Isteneknek Nevében nagy panaszt tett Plutusnak, hogy a’
miólta jó emberek gazdagokká lettenek, semmi áldozatokat és egyébb ajándékokat
nem kapnak; Egy Jupiter Papja is úgyan ezen dólgot erőssitvén, még ezt mondván
hozzá, hogy a’ miólta ezen újjitás lett, ő egész kóldusságra jútott, és hogy el-nem
tudhat élni hivataljából. Chremile, a’ ki még a’ kezdetin ezen dolognak az
Isteneknek szólgálattyára magát lekőtelezte vala, végtére ezt gondolá, a’ melly
gondolattya Néki mind azoktól, a’ kik, mint ő meg-gazdagottak vala, hellybe
hagyatott, az az; hogy Plutus nagy Czérémóniával a’ Templomba Vitessék, és ott
Jupiter hellyébe Pompásan bé állittassék.
Ezen hasonlatosság arra {152} tanitotta az Athénásbélieket, hogy a’ főbb
gondviselés ellen nem kell a’ világi szerentsének Osztásáért Nyúghatatlankodni,
és más felőll, hogy a’ gazdagság azoknak; a’ kik gazdagok meg-vesztegeti jó
erkőltsőket.46
Quamvis digressu Veteris confusus amici
Laudo tamen – – –
Juven. Sat. 3. V. I.
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Jóllehet nagyon érzem régi jó Barátomnak tőllem való el-távozását, ditsérem
mindazonáltal ezen tselekedit.
{Nagy része az embereknek keresi a’ Nyúgodalmat azt meg nem találván.}
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Úgy hiszem, hogy nagyobb része az embereknek ollyan Czéllal kezdi-el e’ Világon
élete follytatását, hogy mihellyt egyszer magokat jó állapotba hellyhesztetik,
magokat el-vonnyák e’ Világnak lármája kőzzűl {153} és tsendesen éljenek, hanem
az a’ szerentsétlenség, hogy szűntelen keressűk, és hogy magúnkat el-vonyúk e’
Világtól kőltőtt szinek alatt tovább tovább halasztyúk mind addig, mig a’ haláltól
el-ragadtatván, ezen szándékúnk fűstbe mégyen; semmi féle sorsú emberek kőzzűl
a’kik illyen szándékkal vagynak magokba, senki nagyobb bajjal magát e’ Világtól
el-nem vonnya, mint a’ kik a’ Gazdagságnak gyűjtésébe lévő rabotás dologba megvénűltek, ollyan figyelmetesek a’ Nyereségre, és annak kivánságátol úgy elvagynak foglaltatva, hogy nehéz nékik tsak gondolkodni is egyébb formájú
állapotrol, jóllehet a’ minden féle állapottal, de kiváltképpen az ember életének
útólsó Periodussával igen meg-edgyeznek.
Horatius47 le-ir nékűnk egy Vén Úsorával Nyerekedőt, a’ ki a’ mezei életet
meg-szeretvén minden pénzit őszve gyűjtőtte, hogy Mezei Jószágot {154} venne,
de mi lett a’ vége ismét azután kevés Nap múlva, ki-tévé Interesre a’ pénzit.

46
47

A franciában a cikk végén aláírás (V:64): „C.”
A franciában lábjegyzet (V:390): „Epod. II. 67.”
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Ezen gondolkodásomba azon beszélgetésem, a’ melly legg kőzzelebb múlt
héten vala, az én Nemes Barátommal Freiportal jőve eszembe, a’ kinek természeti
ékesen szóllása, hellyes gondolatya, és szelid jámborsága bennem kűlőnős
győnyőrűséget indit; midőn Őtet hallom, hogy okoskodik; Midőn a’ minap ketten
tsak a’ kik élűnk még a’ mi Társaságúnkból, edgyűtt valánk, egy néhány és
szerentsés állapottyát a’ gondos és Múnkás életnek le-irá, és a’ kit az Isten
áldásának Neveze, tettzvén ő Szent Felségének az emberséges ember
szorgalmatosságát meg-áldani.
Akarom hogy túdgyad, hógy úgy hozzá szoktam magamat ollyan ábrázatba
képzelni, mint ha én – pénzt adtam vólna ki másnak, vagy pedig adós vólnék,
hogy gyakran {155} kőltségemet az égre, és magam lelkére nézve a’ szerint
kormányozom mikor magamat mint adóst úgy képzelem, anyit találok, hogy
Arithmeticámmal edgyűvé nem vethetem, mikor pedig úgy képzelem magamat
mint a’ ki kőltsőn adtam, majd egy Czikkellyt sem kapok: Mindazon által jóllehet
tudom hogy az én Teremtőm nékem semmivel sem adós én pedig ő néki
mindennel, azt tettem-fell magamban, hogy minden erőmet arra fordittsam,
miképpen tsinálhassam ki vélle magam számadását. Azért meg-ne haragudgy
édes Barátom, ha meg- fogod hallani, hogy ezután egyessebb életet élek, és hogy
tőbbszőr ide ezen hellyre a’ hol most láttz nem jővők.
Jóllehet tőlle való meg-válásomat sajnállottam, de hellybe kellett hagynom ezen
szándékát, azután ezen kővetkezendő Levelében a’ mellyet nékem kűldőtt ezen
emberséges Nemes ember magát bővebben ki- {156} magyarázta.
{Nemes Freiport Levele az ő Falúsi edgyes életenek okáról.}
Kedves Szemlélőm!
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Magad túdod, hogy a’ mi Társaságúnkba lévő Barátink nem szűnnek engemet
tréfás beszédekkel vagdalni valamikor az én edgyes életemről beszéllek, reám
alkalmaztatván ezen Példa beszédet: Hogy egy kereskedő soha sem elégszik meg, ha
valamivel még tőbbet nem keres. Mind azon által mai Napon jelenthetem Néked,
hogy vagyon edgy, a’ ki maga is el-hitte, hogy immár eleget keresett, és a’ ki
magában fell-tette, hogy hátramaradott életét eddig szerzett keresetiből fogja
tőlteni. Azt tartom hogy magad ollyan jó gondolattal vagy felőllem, hogy
szűkségtelennek tartom Néked meg-jelenteni, hogy én vagyok az, a’ki úgy tartom
magam {157} keresetemből élni egy aval, azt kőzőnséges haszonra és szólgálatra
forditani. Ezen Jószágnak egy része eddig álhatatlan és Ingó Lábakon állott a’
tenger habjainak és a’ kőzőnséges Bankó tőrténetinek ki-lévén tétettetve, de
bizonyossabbá-tettem Főldbéli Jószágokat vévén a’ kőzőnséges Bankó
tőrténeteiből és a’ tenger szélvészes habjai kőzzűl ki-vettem, egy szép Jószágot
vévén, a’ melly ezután nékem alkalmatosságot ad hogy a’ bévett szokás szerint
36 Főldbéli <Főldbéli> Jószágokat
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való joságos tselekedetet tehessek, azt akarom mondani; hogy dologért fizetést
adok az én szegény szomszédaimnak, hogy az által a’ dolog által szerzett fizetés
által jobban épűlhessenek, az én kerteim, Haltartóim, Szántó-Főldeim, ’s
Kaszállóim, lésznek az Ispotállyim, vagy inkább az én Műhellyim, a’ holott az a’
szándékom, hogy számos szegény embert tartsak, a’ kik most itt az én
szomszédtságomban majd hogy éhel meg- {158} nem halnak, nagy darabb
Púsztáim vagynak, a’ kiket lehet mivelni, edgy részit fell-akarván szántani, a’ más
részit pedig bé-keriteni és ottan Erdőt akarok nevelni, a’ motsáros hellyeit pedig
ki-száraztani, egy szóval, jó darab Főldeim lévén ebbe a’ Szigetbe, azt akarom,
hogy az ollyan Művbe légyen, mint a’ leg-derekassabb mivbe való Főld vagyon
ebbe az Országba, legg alább egy tenyérnyi Főld nem marad, a’ki ne miveltessék,
úgy a’ mint legg jobban lehet és amint legg hasznossabb fog lenni a Gazdának. Ha
midőn a’ tengeren kereskedtem, ’s úgy túdtam rendelni dólgaimat, hogy egy szél
nem vólt a’mellyen nékem edgyik vagy a’ másik Hajóm ne jőtt vólna a’ mi kikőtő
hellyeinkre, aval hizelkedtem magamnak, hogy úgy fogom dólgaimat rendelni,
hogy nem fog az esső esni, vagy a’ Nap egyszer-is úgy sűtni Főldeimre, hogy vagy
edgyik vagy másik részibe azon hasznot {159} ne tégyen, és valamellyik termés
tenyészésit ne segiltse.
Kűlőmben-is magad túdod, hogy én őrőkké ezt tartottam, hogy az emberek
élete roszszúl telik el, ha az vagy egybe vagy másba másnak nem használ. És
midőn kimégyek Ló-háton sétálni, hogy Mezeji aërt szivjak, a’ Házam
szomszédtságában sok egyébb féle gondolatok jőnek az eszembe. Úgy tettzik
nékem, hogy az én időmbéli Ember kaphat otthon magának dólgot, ha a’ maga
elméjét rendiben tartya, akár ha a’ más Világra készitiis magát, vagy pedig ha az
halállal barátkozik is meg. Azt mondom azért néked azon kivűl hogy a’
Kőzőnséges Társaságnak szólgálok, a’ mint fellyebb meg-irám, most azon
igyekezem, hogy valami alkalmatos hellyt kereshessek egy Ház épitésére, a’
mellyhez minden Esztendőnként való bizonyos Jővedelmet fogok rendelni
tizenkét {160} szegény Vén Múnkás embernek és a’ kik immár erőtlenségek miá
nem dólgozhatnak táplálásokra. Melly nagy győnyőrűségem lészen nékem
minden-Nap, kéttzer Istenemet magam Idejűbéli emberekkel edgyűtt imádni, a’
kik majd úgy fognak gondolkozni mint én, magokat a’ halálhoz készítvén inkább,
mint sem e’ Világi gondokban foglalatoskodván. Úgy jútt eszemben, hogy még az
Oskolában tanultam vala ezt a’ mondást: hogy a’ Vége koronázza meg a’ Munkát.
magad jobban tudod holl vagyon ez a’ mondás Virgiliusbané vagy pedig
Horatiusban? nem keresvén egyebet ezen mondásnak magamra való
alkalmaztatásánál, ha dólgaidtól érkezel vagy egyszer ki-jőnni Falúra hozzám,
ehetel nállam Tehén húst, magam Nyájjából való Júh húst, halas tómbol való halat,
és magam {161} kertiben termett Gyűmőltsőt, akkor jőheczki és meheczbé
7 fell-akar<om>ván 12 Javítva ebből: lennni 24 Javítva ebből: el-méjét
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Házamba senkinek semmi Czérémóniát nem tévén, mikor néked fog-tettzeni, egy
szóval, a’ mint magad kivánod, a’ szerint fogadtatol.
Freiport András.

5

Továbbra mint hogy az én Társaságomnak tagjai mindnyájan el-széledtek,
tanátsot fogok olvasóimtól rővid időn kérdeni egy szándékomról, az melly az
eszembe vagyon más Társaságnak fell-állitása felőll.48
Quippe Domum timet ambiguam Tyriosque
bilingves.
Virg. Aeneid. I. 665.

10

Ezen Népnek kéttséges indúlattyátol és a’ hazúgsághoz szokott Tyriusbéliektől
féll.
{162} {Az egymás ajánlású beszédekkel való viszsza-éléssek.}
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Azt mondja Plátó, hogy semmi sints a’ mi úgy tessék mint az igazság, akár mástól
hallyúk légyen, akár pedig magúnk mondjuk azt. Úgyan arra való nézve nem is lehet
látni Nyájossabb Társaságot, mint sem az igaz embereknek edgyűtt való
Társasága, a’ki másnak bészédit hallya nem oljan Czéllal, hogy azt el-árulja, vagy
beszéll nem ollyan szándékkal, hogy mást meg-tsallyon.
Azon sok ditsiretek kőzőtt, a’ mellyet Cátóra rúháznak, nem túdok edjetis a’ ki
néki nagyobb ditsiretire szólgálna, mint akit Plutárkus mond; hogy edgy
alkalmatossággal edgy Prokátor a’ Prætor előtt perében, a’ Prókátor tsak edgy
bizonysággal bizonyitván ollyan dologba, a’ holl a’ Tőrvény kettőt kivánt, a’
Prokátor pedig hogy bé-végye a’ Prætor bizonyságának szelid, igaz {163} és
jámbor életit hozván elő, a’ Prætor azt felelte; hogy a’ holl a’ Tőrvény két
bizonyságot kiván, ő edgyet bénem vészen ha mindgyárt maga Cátó lenne-is. Ezen
beszédje Itéllő Szék előtt a’ Birónak akkor még mikor Cátó maga-is életben vólt
ezer Példánál jobban meg-mútattya mitsoda nagy hirbe és betsűletbe vólt ő, a’
maga életebéli Emberek kőzőtt az ő tiszta szivére és igaz mondására nézve.
Midőn ez illyen meghajthatatlan igaz sziv edgy kevesség az emberség és a’ jó
nevelés Régúlájával megvagyon édesitve, nintsen a’ kőzőnséges Emberi Társaság
kőtelességében ennél fényessebb Virtus, mindazonáltal jól reá kell vigyázni, hogy
annak szer felett való Pallérozásával az igazat mondó sziv meg-ne romolyon, és
nem kell a’ Pallérozott maga viselést a’ Virtusnak meg-sértődésével szerezni.
Egy hires Ánglus Predikatornak {164} Prédikacziojaban49 ezen szinű Matéria
fontoson ki-vagyon dólgozva, ha szabad leszsz nékem egy néhány rendet belőlle
48
49
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A franciában a cikk végén aláírás (V:395): „O.”
A franciában lábjegyzet (V:426): „C’est peut-être le même qui est cité dans le II. Tome du SPECT. p. 67,
&c.”

ide tennem, hogy bé vezetője légyen edgy kűlőnős Levélnek, a’ mellyet ma főbb
múlatására az én olvasóimnak ide szándékozom bétenni.
Az a’ régi Anglus edgyűgyűség és az a’ nemes betsűlletes természet szerint
való igaz mondóság, a’ki mindenkor jele szokott lenni a’ Méltóságos Nagy
Léleknek, és rend szerint edgyűvé szokott kőttetve lenni a’ győzhetetlen
bátorsággal, már szinte el-enyészett kőzőttűnk.
A’ mái kőzőnségesen follyó Társalkodásoknak beszédgye egészszen meg
pőffedett haszontalan Complimentúmokkal, és úgy szólván meg-terhesedett
alázatos szólgálattya igiretinek szóbeli ajánlásával, úgy anyira, hogy ha a’ világra
viszsza jőne {165} edgy ember, a’ ki ennek előtte két száz Esztendőkkel éltt, hogy
valóságos ollyan értelembe a’ mint most szokták venni érteni akarná a’ maga
szűletett Nyelvét, Dictionarium kelletnék néki. De mit mondok? hogy nagy baja
vólna még tsak képzelniis mitsoda semminek tartatnak mostan a’ kőzőnséges
Társalkodásban a’ leg-hathatóssabb szókkal ki-mondható ajánlási a’ Barátságnak
és engedelmességnek, és minekútanna meg-tanúlná is, jó darabb idő kelletnék
néki, a’ míg belé szoknék jó lelki esméret szerint a’ mostani szokás szerint való
beszélgetéshez.
E’ következendő Levél kűlőnősnek tettzvén nékem, példája lehet ezen hires
Prédikátorunk Prédikátiojának: Azt mondják, hogy második Károlly Országlása
alatt iratott egy Bantam Országbéli kővet által nem sokára hogy ezen Szigetben
érkezett.
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{166} {Egy Bantam Országbéli kővetnek a’ maga Fejedelmihez irott Levele.}
Én Úram!
Ezen Emberek, a’ kikkel most én edgyűtt vagyok távolabb jár a’ Nyelvek a’
Szivektől mint London Bantamtól vagyon, és tudd meg, hogy ezen emberek a’ mit
egy hellyt mivelnek, azt más hellyt nem tudgyák, Tégedet és a’ te Jobbágyidat
Barbarusoknak hivják azért, hogy mi úgy beszéllűnk a’ mint gondolkodúnk,
magokat pedig pallérazott Népnek tartyák lenni, azért hogy ők mást mondanak és
egyebet gondolnak, dúrvaságnak nevezik az igaz mondást, és pallérozott
beszédnek a’ hazúgságot. Midőn ki-szállottam elsőben a’ hajóból ebbe az
Országba, egy Anglus, a’ kit ezen Szigetnek Királlya kűldőtt vólt előmben, azt
mondotta; hogy sajnálya azt a’ szélvészt, a’ mellyet {167} egy kevéssel a’ hajóból való kiszállásom előtt kellett szenvednem. Sajnállottam, hogy miattam búsúl, de edgy
fertálly Óra múlva kaczagott, és ollyan vig vólt mintha semmi búja nem lett vólna
az én szerencsétlenségem miá. A’ másik pedig aki vélle jőtt vólt, azt mondotta
nékem Tolmátsom által; Hogy kűlőnős őrőme vólna, ha nékem valamiben szólgálhatna,
és minden tehettségit nékem ajánlja. A’ mellyre én-is kérem, hogy edgyik Múntli
’sákomat50 venné fell és hozná el, de a’ hellyett hogy nékem igireti szerint szólgált
50

A franciában (V:428–429): „d’un de mes Portemanteaux” (egyik kézitáskámat).
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vólna elmosollyodék, és másnak parantsolá hogy venné fell és vinné ell. Egy
Gazdánál elsőben hét vagy nyóltz napig lévén szálva nékem azt mondotta: Hogy
úgy tartsam az ő Házát mint a’ magam túlajdon Házámát, és úgy parantsolyak vélle, mint
a’ magam tulajdonával.
{168} Ezen engedelemmel akarván én-is élni, harmadnapra egy kő-falát leakartam rontani, hogy szabad aërt szivhassak, és holmi Portékáít bé-rakni, ollyan
Czéllal hogy néked ajándékozzam; de az a’ gaz Kóldús mihellyt vette észre hogy
azon dólgozom, hozzám kűldőtt hogy mingyárt szűnyek meg, azt izente nem
akarván hogy házában ollyan rendeletlenséget tégyenek. Kevés idő múlva egy más
ember, a’ kinek bizonyos dólgában szólgáltam vólt annál, a’ kit itten nagy kints
tartónak hivnak, és a’ ki ebben az Országban legg első Tiszt, azt mondotta; hogy
őtet őrőkősőn el-kőteleztem, és hogy őrőkősőn meg-fog rolla emlékezni. Tsúdálkozván
ezen a’ nagy háládatosságon, nem tartóztathatom meg-magamat azt kérdeni, hogy
mitsoda {169} szólgálat lehet az, a’ ki valakit őrőkősőn el-kőtelezhett. De jóllehet
én tőlle egyebet ezen szólgálatomnak jútalmáúl nem kértem légyen is, hanemhogy
a’ Nagyobbik Leányát a’ meddig ebben az Országban lészek nékem adgya által,
eztis tsak ollyan hitetlennek lenni találám, mint a’ tőbb hazájabélieket.
Midőn hogy elsőben az Údvarhoz mentem, aligg hogy egészszen el-nem
tsűggettem, egy nagy Úr aki ezer botsánatot kér tőllem azért, hogy a’ Lábomra
talált
vólt
lépni Vigyázatlanságból;
Az illyen forma hazúgságot
Complimentumnak nevezik, és midőn valami elé való embert betsűlni akarnak,
hazúgságokat mondanak néki, a’ mellyért magad Ministerid lába talpára százat
tsapatnál. Én nem túdom mitsoda formára végezzem a’ legg-kissebb dólgot is
ezekkel az emberekkel, mint hogy nem lehet szavoknak semmit hinni. Midőn
{170} a’ Királly Iró-Deákját akarom meg-látogatni, azt szokták mondani, hogy
nintsen otthon, jóllehet magam láttam annakelőtte tsak edgy szempillantással,
hogy haza mentt. Midőn hallanád őket beszélleni, azt hinnéd, hogy mind orvosok,
mert leg-első kérdések mikor látnak a’ szokott lenni, hogy mint vagyok? ezt pedig
edgy nap százszornál tőbbszőr meg-kérdik tőllem, de nem tsak hogy egésségemet
túdakozzák, hanem nagy Pohár Borokkal pompáson reám is szokták kőszőnni,
midőn véllek edgyűtt asztalnál észem, jóllehet arra akarnának venni, hogy én-is
véllek edgyütt abbol az italból innám, és annakútánna meg-betegedném, a’ mint
már Próbáltam, gyakran nagy Pompával szoktak a’ te egésségedért is inya, a’
mellyet én inkább a’ magad egésséges természetedtől várok, mint sem az ő igaz
kivánságoktól. Óh! bár tsak a’ te alázatos Jobbágyad menekedhetnék-meg, épen és
egésségesen ezen Hipokríta {171} Nemzettségnek kezéből, és addig élhetne a’ mig
még egyszer a’ te lábaid előtt le-borúlhatna a’ Bántami Királlyi Városban.

33 A sor alá beszúrva: [is]

82

—„—„—„—adsit
Regula peccatis quæ poenas irroget aequas,
Ne scutica dignum horribili sectere flagello.
Hor. Lib. I. Sat. 3. 117.
Bizonyos proportiot kelletik a’ bűn és a’ bűntetés kőzőtt rendelni, és nem kell
kemény kancsukával kinozni, a’ ki egy néhány korbáts űtésnél tőbbet nem
érdemel.

5

{Minden emberek megvagynak jóval és gonoszszal elegyedve, és nem lehet egész
Itéletet rollok tenni.}
Kőtelessége a’ Phylosophusnak magát mindennap abban gyakorolni, miképpen
győzhesse meg maga indúlattyait, és vetkezhesse le előre képzelt itilettyeit: én
úgyan magam leg alább azon igyekezem, hogy minden ember {172} tselekedeteit
minden személly válogatás nélkűl igazán szemlélhessem, nem nézvén és nem
visgálván azt, ha az ő tselekedetek az én kűlőnős fel-tett Czélomnak hasznára vagy
kárára vagynak-é? Ezen gyakorlásomban foglalatoskodván gyakran szemlélem,
hogy azok a’ kik kőrűllőttem vagynak mitsoda előre el-képzeltt itéletektől és
hajlandóságoktol engedik magokat meg-vakittatni, és mitsoda hirtelen szoktak
egyről és másról itéletet tenni, egy két szóval, hogy ez semmire való ember, vagy
pedig igen derék ember; Jóllehet ha kőzelebről meg-visgályúk az emberi
Nemzetet, meg-lehet látni, hogy igen nehéz mindenikről valóságos igaz Itiletet
tenni, nem lehetvén kőzőnségesen egészszen Charactereket jónak avagy rosznak
mondani. És valósággal egy sints a’ kít mindenre nézve jónak vagy rosznak
lehetne mondani. A’ Virtus és a’ Vétek mindenikűnkben {173} meg-lévén
elegyedve, ha némellykor valami szép néminemű Virtust kapsz valakiben,
gyakrabban meg-homályosittatik sok apró és véghetetlen hibák által.
Egy hires Iró azt mondja; La Bruyere Moeurs de ce siécle,51 hogy az Embernek
nintsen semmi Characterek, és ha vagyon valami az az: hogy semmi Characterek
nints, kőnyebb nékik két ellenkező dólgot megedgyeztetni, mint sem hogy úgy
viseljék magokat, hogy edgyik tselekedetek a’ másból, mint a’ Lánczszem úgy
fűgjőn.
Jeles példáját lehet ennek az elme álhatatlanságának az emberi Nemzetbe
szemlélni a’ Xenophon Cyropediajaba: Ez a’ Historicus mondja, miképpen Cyrus
egy űtkőzetbe, a’ mellyet meg-nyert, a’ Foglyok kőzőtt kapott egy Panthié nevű
ritka szépségű Fejér-Népet Abradetesnek a’ Sufiané Királlyának Feleségét, a’ kit
{174} maga mellett nem akarván megtartani edgy Iffjú Médiai Úrnak Araspesnek
2 Javítva ebből: flectere 23 Javítva ebből: nénimű 25 Javítva ebből: Brunyere; Javítva ebből: Meurs;
Javítva ebből: siecle
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őrizete alá bizta, a’ ki maga Cyrus előtt azt állitotta vala hogy egy emberséges
embert az Aszszony embernek szépsége maga kőtelességétől el-nem hajthatna,
midőn egyszer magában kőtelességének bé-tellyesitését fell-tette. Mindazon által
ezen Iffjú Médiai Úr mihellyt a’ Fogolly Királlyné Aszszony őrizeti alá tétetett,
mindgyárást belé szeretett, és mindent el-kővetett hogy el-hajthassa,52 és Czélját
nem érhetvén-el, kedvetlen extremitasra készűltt a’ mikor Cyrus meg-túdta. Cyrus
a’ ki Araspest gyermekségétől fogva szerette, mingyárást Araspest magához
hivatá, nyájas beszédekkel szeme eleiben hányván, bűneit eszében juttatván, hogy
maga Araspes mit mondott légyen az illyen szinű dologról néki. {175} A’ mellyre
Araspes a’ fájdalomtól és a’ szégyentől fell-indittatván bőv kőnyhúlatással sirni
kezde, és ezen szókkal felele Cyrusnak.53 Akarod é Uram, hogy Néked megmondjam az
igazat? Én úgy érzem magamba, hogy nékem két Lelkem vagyon, ez a’ Szeretet, ez a’ Nagy
Sophista tanitott engemet erre az Újj Philosophiara, és valósággal ha nékem tsak edgy
Lelkem vólna, nem lehetne jó is, rosz is, és egyszersmind nem szerethetné a’ jót és
roszszatis, és nem is tehetné, hogy egy dólgot meg-is tégyen ’s ne is; Ez világosan megbizonyittya, hogy nékem két Lelkem vagyon, midőn a’ jó Lélek erőssebb, akkor jót
tselekeszik, mikor pedig a’ rosz erőt vészen, bűnős dólgokat viszen véghez, már most hogy
magad segittségemre jőttél, az én jó Lelkem hatalmossabb.
Nem túdom ha Olvasóim ezen {176} ujj dólgot meg-engedik-é a’ Phylosophiaba
vagy nem, de ha meg-nem engedik, azt meg-kell engedni, hogy edgy Lélekben
szintén ollyan két kűlőmbőző indúlatok lehetnek, mint a’ millyen két Lélekben
lehet. Valami nagy embernek életét a’ régiségben alig olvashattyuk, vagy a’
mostani nagy emberekről alig beszélhetűnk hogy Példát ne mútathassak arról a’
mit mondok.
Nem akartam eddig egyebet megmútatni, hanem tsak azt a’ párt-fogást vagy
igazságtalanságot, a’ mellyel mi kőzőnségesen az emberekről szoktúnk Itéletet
tenni, jóllehet meg-légyenek Virtussal és hibával, jóval és roszszal elegyitve, de
ezen jedzésemet szélessebben-is ki-terjesztethetem és alkalmaztathatom mind arra
valamit tőbbnyire az emberek tselekedetiről szoktak kőzőnségesen mondani; Ha
jól meg fontolúnk minden kőrnyűl állásokat a’ mellyben azok {177} vagynak, meglátnók hogy kéntelenek azt tsinálni, a’ mellybe mi meg-űtkőzűnk, hogy más
dólgot a’ mellybe még mi inkább meg-űtkőznénk ne miveljenek: Ha pedig más
felőll szorossan meg-visgálnók azt, a’ mi szeműnk előtt fényesen tűndőklik,
tőbbnyire mind hibásnak találnók, és hogy szeplősők, magok eredetit a’ nagyra
való bűnős vágyódásból vévén; Sokszor valami tselekedet ollyan tsúdállatos
kőrnyűl állásokkal vagyon edgyűvé kaptsolva, hogy igen nehéz meg-határazni ha
jútalmat érdemel é vagy bűntetést. A’mi Angliai Tőrvényink őszve-szedői érzették
ezt a’ nehézséget, ezt tévén magok múnkájok fundamentúmául. Hogy jobb valami
52
53
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illetlenséget el-szenvedni, mint sem valami nagy roszszat meg-engedni: vagy pedig más
szókkal ezt tészi; mint hogy a’ Tőrvény minden meg-eshető tőrténeteket előre nem
láthatt, jobb hogy a’ kűlőnős Emberek valami igazságtalanságot szenvedgyenek,
mint sem a’ kőzőnséges Társaság valaminek meg-nem {178} orvoslásával kárt
valyon. Úgyan evel szokták tőbbnyire a’ támadásokat is menteni némelly emberek
bizonyos alkalmatosságokban, hogy lehetetlen vólt a’ Tőrvényt szerzőknek előre
látni: És innen származik, hogy ezen illetlenségnek anyiban a’ mennyiben lehet
meg-igazitására az Údvari Cancellariát állitották, a’ ki sokszor enyhiti és
kőnyebbiti a’ szokott Tőrvénynek keménységit a’ Civilis Dólgokban úgy szintén a’
Criminalisokban is, a’ királly hatalmába vagyon azt meg-botsátani. Mindazonáltal
edgy szélesen kiterjedett birodalomba majd mintegy lehetetlen mindenkor éppen
pontban osztani a’ bűntetést és a’ jútalmat. A’ Láczédémonbéli Respublica igen
hellyesen tudott evel bánni, és nem-is túdok olvasóimnak erre a’ dologra jobb
Példát mútatni, mint a’ kit Plutárchus emlegetett, a’ ki ezen beszélgetésemnek bérekesztésére fog szólgálni.
{179} Láczédémón Várossa egyszer véletlen ostromoltatván egy hatalmas
Táborától a’ Thebanusoknak, nagy veszedelembe forgott hogy az ellenség kezében
fog-esni, a’ midőn a’ Városiak hirtelen őszve gyűlvén fegyverre kaptak, és ollyan
vitéz harczot kezdettek a’ Thébanusok ellen állani, a’ mijet tsak lehet gondolni
ollyan szűkségbe lévőktől, a’ millyenben akkor a’ Láczédemonbéliek vóltak, de
mégis edgy sem vólt, a’ ki magát Vitézi maga viselesivel mind a’ két résznek
tsúdályára úgy meg-kűlőmbőztette vólna az egész Táborba mint Isadas a’
Phoebidas Fia, akki éppen akkor vólt Iffjúságának virágjában, kűlőmben is nagy
hire vala szépségének, éppen akkor kelvén ki a’ Feredőből midőn a’ Lárma
kezdődőtt nem lévén ideje a’ fel-őltőzésre és fegyvere elé keresésére, felforrván
mindazonáltal ezen {180} hazája nyomorúságában annak szólgálattyára a’ Vér,
egynek kezéből hegyes tőrt, a’ másíknak pedig a’ Kardot el-ragadván fejét lehajtván, a’ hol leg-sűrűbben állott az ellenség oda fútott, és semmi is az ő
Vitézségének ellent nem álhatott, valamerre fordúltt az ellenséget megszalasztotta, tellyességgel semmi sebet nem kapván. Én nem túdom, azt mondja
Plútarkús,54 ha nem valamelly Isten, ezen rend kivűl való vitézségét nékie megakarván jútalmaztatni kűlőnős gondgya lévén ezen a’ Napon reája, óltalmazta é?
vagy pedig az ellenség el-bámúlván az ő kűlőnős Tábori készűletin, a’ teste
szépségin, azt gondolta, hogy valami nagyobb és egyébb lenne ő, mintsem tsak
ember.
Az Ephorusok vagy az leg első rendbéli Magistratussa {181} Laczédemonnak
ezen ő tselekedetit olly Nemes és Vitézi indúlatnak tartották, hogy ezen
37 Javítva ebből: tartozták
54

A franciában lábjegyzet (VI:25): „Voïez la Traduction de Mr. DACIER, impr. à Amsterdam in 12. chez
les Freres WETSTEIN. Tome V. p. 371.”

85

5

10

15

20

25

30

35

tselekedete megjútalmaztátására Borostyánkoszorút itéltek néki, de azonban ezer
Drachmának meg-fizetésére bűntették azért, hogy az űtkőzetbe meg-jelent ahoz
meg-kivántató készűlet és fegyver nélkűl.

5

Nec morti esse locum. —„
Virg. Georg. 4. 226.
Nintsen ollyan dolog a’ mi már egyszer vagyon, hogy semmivé légyen.
{Mitsoda Contradictióba szoktak az emberek a’ jelenvaló és kővetkezendő élet
iránt esni.}
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Egy feslett erkőltsű Iffjú meglátván egy Vén Remetét mezítelen lábbal járni, ezt
mondván néki: Atya ha ezután az élet útán nints kővetkezendő élet magad igen szomorú
és bóldogtalan állapotba vagy; az igaz Fiam: mondá {182} a’ Remete, de hát a te életed
mitsodás ha vagyon kővetkezendő élet? az ember úgy vagyon rendelve, hogy két
kűlőmbőző módon légyen, vagy pedig bővebben mondva, úgy hogy két életet
éljen, edgyet rővidedet és múlandót, a’ másikat pedig őrőkké tartót; Ez a’ kérdés,
a’ kit megkell túdni, mellyik életben kelletik gondolkoznúnk magúnkat boldoggá
tenni? vagy hogy más szókkal tégyem ki; valyon é mostani bizonytalan és rővid
ideig tartó élet győnyőrűségének meg-szerzésén kelletik é? vagy pedig a’ jővendő
és őrőkké tartó élet győnyőrűségének meg-szerzésén kelletik é igyekeznűnk? Ezen
kérdésnek hallására senki sem találtatik a’ ki inkább az útólsót ne-válaszsza; De
ennek Túdományában akár mitsoda igazán gondolkozzúnk is ezen dologról, a’
bizonyos mindazon által, hogy ennek gyakorlásában a’ roszszabb félre hajlúnk,
úgy {183} dólgozúnk ezen életért, mintha őrőkké tartana, a másikért pedig mint ha
soha sem fogna el-kezdődni.
Tégyűk fel, hogy valami fellyebb való teremtés, a’ ki nem esmérné az emberi
természetet tőrténet szerint a’ Főldre jőne, és a’ Főld Lakossait meg-akarná
visgálni, mitsoda gondolatot tsinálna magának rollúnk, nem azt hinné é? hogy a’
mi emberi Nemzetűnk egészszen más Végre vagyon rendelve, mint sem a’ mi
valóságos végűnk; nem azt gondolná é? hogy mi azért vagyunk e’ világon, hogy
gazdagságot és betsűletet gyűjtsűnk, és hogy a’ mi hivattatásúnk minket ezen
únalmas múnkára kőtelez: De mit mondok? vallyon nem hitetné el magával, hogy
a’ szegénység ha abba esűnk, őrőkké való bűntetésnek fenyegetése alatt megvagyon minékűnk tiltva, és hogy ez életbe lévő győnyőrűségeknek keresése,
őrőkké való {184} bűntetésnek fenyegetése alatt meg vagyon parantsolva.
Valósággal azt gondolná tselekedeteinkből, hogy mi ellenkező Régúláktól, mint
sem az a’ mi nékűnk parantsoltatott igazgattatúnk, és úgy vélekednék, hogy az
Emberi Nemzet é Világon leg engedelmessebb teremtett állatt, és hogy mi el-

1 Javítva ebből: Boros-tyánkoszorút 11 Javítva ebből: ate 22 <ű>őrőkké 30 hitetné <é> el
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szakadhatatlanúl magúnk kőtelességéhez vagyúnk tsattolva, mindenkor szeműnk
előtt hordozván azt a’ tzélt, a’ mellyre az Isten bennűnket teremtett.
De mitsoda nagy álmélkodásba esnék midőn meg-tudná hogy mi itt a’ Főldőn
hatvan vagy hetven Esztendőnél tovább nem maradúnk és hogy nagyobb része az
embereknek még anyi időt sem ér, mitsoda nagy bámúlás és irtózás fogná el, ha
meg-túdná, hogy az emberek minden erővel ezen életnek follytatásában
igyekeznek, a’ ki az {185} őrőkké való életre nézve még tsak az életnek nevét sem
érdemli, és az őrőkkévaló életre nézve majd semmi készűletet nem tésznek,
gyalázatossabb dolog az emberi elmébe nintsen, mint azt látni, hogy az emberek,
a’ kik ezen két életet hiszik, még is meg-szűnés nélkűl ezen hatvan vagy hetven
Esztendős életnek meg-kivántató szűkségire szorgalmatoskodnak, és a’ mi a’ más
életet nézi, a’ melly sok Millium Esztendők útánn is őrőkké fog tartani elmúlattyák. Fő képpen ha meg-fontollyúk, hogy a’ mi szándékúnk és igyekezetűnk
a’ gazdagságnak és betsűletnek szerzésében a’ mellyben minden mi
bóldogságúnkat hejhesztettyűk, sokszor haszontalan és nintsen foganattya, a’
hellyet hogy ha igazán azon dólgozúnk hogy a’ jővendő életben magúnkat
bóldoggá tégyűk, bizonyosok lehetűnk czélúnknak {186} el-érésében, és hogy abba
való reménségűnk meg nem tsalatik.
Egy Schólastikus ezt a’ kővetkezendő kérdést tészi: Tegyűk fel, hogy ennek a’
Főldnek roppant Gollyóbissa mind apró fővenyből állana, és hogy egy egy szem
abból ezer Esztendőre fogyna el, és tégyűk fel, hogy tettzéseden állana,
valameddig ez az irtoztató főveny észre nem vehetőleg el-fogyna, bóldognak lenni
választanád é? ezt az állapotot olly formán, hogy annakutánna véghetetlen ideig
bóldogtalan légy, vagy pedig inkább azt választanád, hogy a’ mig az az irtóztató
főveny a’ fenn írt mód szerint el-fogyna nyomorúságokat szenvedsz, mellyiket
választanád úgyan a’ két állapot kőzzűl?
Az igaz, hogy anyi sok ezer ’s meg ezer Esztendő az emberi képzelésnek merő
őrőkkévalóságnak tettzik, jóllehet nintsen mégis {187} az őrőkkévalóságra nézve
semmi proportio benne, és az őrőkkévalóság tőbbet tészen akár menyi számokat
és Czifrákat raknál is őszve, vagy pedig tsak edgy szem főveny egy igen nagy
rakás számmal való Esztendőket tenne. Úgy hogy a’ józan okoskodás is a’
képzelődéstől meg-győzettetvén, annál is inkább midőn meg-gondolná ennek
irtóztató hoszszason való tartását, a’ másiknak pedig meszsze való létét, minden
tovább való gondolkodás nélkűl azt választaná a’ kettő kőzzűl, az emberi elme
meg-győzettethetnék a’ jelenvaló bóldogságtól azért, hogy kőzzel vagyon, és
rettenetes sokáig fog tartani. De a’ mi választásunk, a’ mit mi tehetűnk most ebbe
forog, ha jobb é hatvan hetven Esztendeig, de mit mondok, húszig vagy tizig, vagy
úgy lehet, {188} hogy tsak egy napig, vagy egy óráig bóldognak lenni, mint azután
őrőkké való ideig bóldogtalannak, vagy pedig jobb é egy nehány Esztendők elfollyásáig Nyomorúságot szenvedni, és azután őrőkkévaló bóldogságba lenni?
15 Javítva ebből: mintsen23 olly<an>
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Mitsoda szókkal tehessem ki azoknak tévellygését és bolondságát, a’ kik ebbe az
állapotba a’ roszszabb részt választtyák?
Én a’ leg-roszszabbik állapottyába tettem ki a’ dólgot, midőn azt tettem fell,
hogy a’ Virtusnak gyakorlása az Embereket é Világon bóldogtalanakká tészi, a’
melly mind azon által ritkán tőrténik meg; de ha azt fel tészszük, a’ melly gyakran
meg is esik, hogy a’ Virtusnak gyakorlása é Világi életűnk bóldogságára is tőbbet
szólgál, mint a’ Vétekben való merűlés: ki ne tsúdálkoznék hát azoknak
balgatagságokon, {189} a’ kik ilyen hellytelen Választást tésznek?
Azért minden a’ ki okos ember nem fordithattya jobbra e’ Világon való életét,
mint ennek és a’ jővő életnek bóldogságának meg-szerzésére, és őrőmest fel-adhat
minden egy néhány Esztendeig tartó győnyőrűséget az őrőkké tartó
győnyőrűségért.
Ipse thymum Pinosque ferens de montibus altis
Tecta serat late Circum Cui talia Curæ
Ipse Labore manum duro terat ipse feraces.
Figat humo plantas & amicos irriget imbres.
Virg. Georg. 4. 112.
Magát a’ Főld mivelésre adgya, a’ balsamum szagú fűveket és a’ Fenyő
Csemetéket a’ hegyek tetejéről le-hozza méhes kerttye kőrűl űltetvén őket, megdurvittya, kezét ezen a’ Nehéz Múnkán, mindenűvé termékeny Csemetéket űltett,
a’ kinek őntőzésére gondgya vagyon.
{190} {A’ Falún lakó Nemességnek a’ Fák űltetésére kellenék magok idejeket
forditani.}
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Mindenféle életbéli állapotnak vagynak maga kűlőnős kőtelességi, azok a’ kik
magok választhatnak magoknak életnek nemit szerentséssebbek, mint sem azok, a’
kik kéntelenségből vésznek fell valamelly életnek Nemét, de mind edgyik, mind
pedig a’ másík kőteles fel vett életének Neme mellett magát meg-állitani, a’ melly
mind magoknak Nékík, mind pedig a’ kőzőnséges Társaságnak hasznos légyen;
Nints edgy is az Adám Fiai kőzzűl, aki azt hihesse el magárol, hogy azon múnka
alóll fell vagyon szabadittatva, a’ mellyre a’ mi első Atyánk Sentencziaztatott
minden útánna való maradékával edgyűtt. Azokat a’ kiket szűletések vagy pedig
{191} értekek láttatik ezen járom alóll fel-szabaditani valami foglalatosságra
kelletik magokat adni, hogy a’ kőzőnséges Társaságnak terhére ők egyedűl ne
légyenek a’ Világon henye teremtett állatok.
Nagy része a’ mi Falun lakó Nemeseinknek Vadászatban és egyébb efféle
múlattságokban szokták magok idejeket tőlteni; Úgyan az adott alkalmatosságot
egy hires Anglus Irónknak ollyan forma ábrázatban irni le őket, mint a’ kik valami
8 b<óldog>algatagságokon
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átok alá vettettek és reájok alkalmaztatni más értelemben azt, a’ mit Goliát
mondott volt Dávidról: Az égi madaraknak és a’ Mezei Vadaknak adlak tégedet. I.
Sámuél R. 17. V. 44.55
Jóllehet ennek mértékletességgel való follytatása hasznos légyen mind a’
testnek mind pedig a’ Léleknek, {192} a’ Falúsi élet mindazon által sok Nemessebb
és az emberi Nemzethez méltóbb múlattságokat mútat ennél. Ezek kőzőtt nem
túdok kellemetessebbet és a’ kőzőnséges Társaságnak hasznossabbat a’ Csemeték
űltetésénél. Nevezhetnék egy Úrat, a’ kinek egy néhány hellyek Angliában Jószága
lévén mindenkor tettzetős jelét mútatta azon Jószágában való múlatásának a’
holott múlatott. Soha egy mezei házat is ollyat nem fogadott fel életében, a’hol
bővséget nem hagyott vólna maga útán, és Jővedelmet nem hagyott vólna annak
Maradékának, a’ kinek az a’ helly túlajdona vólt, ha mind a’ mi Nemes
Embereinknek ollyan gondgya vólna Jószágára, most a’ mi Szigetűnk nem vólna
egyébb egy nagy Kertnél; Kűlőmbenis ezen foglalatosságot nem kell éppen úgy
néznűnk, mint a’ melly elévaló emberekhez igen kézi mesterséggel való
múnkának láttzik, vóltak ebben a’ Mesterségben szintén {193} úgy Hérósok
valamint egyebekben; Azt írja a’ Historicus nékűnk, a’ nagy Cyrusról, hogy ő béűltette Fákkal egész kitsiny Asiát, azt meg kell úgyan vallani, hogy ez a’ Múlattság
kőltséges szokott lenni, szebb formát ad a’ természet kűlőmbb kűlőmbb féle
részének, meg-tőlti a’ főldet sok féle szép kűlőmbőző állapotokkal, és némű némű
formában a’ teremtéshez kőzelit. És azon Embernek győnyőrűsége, a’ ki űltetni
szokott egy forma a’ Poëta győnyőrűségivel, a’ ki a’ mint Aristotéles megjedzette
igen győnyőrkődni szokott úgy hogy semmi Iró vagy Mester-ember nem anyira,
mint a’ Poëta, a’ maga múnkájába.
A’ Fáknak űltetésében az a’ haszon vagyon, a’ mellyet semmi egyébbféle
foglalatosságba fel nem lehet kapni, a’ melly az, hogy hoszszason tartó
győnyőrűség vagyon utánna, és hogy az űltetőjinek szemei előtt nevekedik.
Midőn valami {194} épűletet vagy valami egyébb afféle múnkát el-végzesz, alig
végezhetedel, és már avúlni kezd, és midőn látod hogy már tőkélletesen el-vagyon
végezve, úgyan akkor már más felőll sorvad és romlik; a’ Fák Plántálásába pedig
éppen ellenkezőt tapasztalhacz, mert azok egész életedbe nőnek, és nagyobb
nagyobb tőkélletességre mennek, minden Esztendőben szebbűlvén. Kűlőmben is
én azt a’ Gazdag embernek nem tsak azért javaslom, hogy igen kedves múlattság,
hanem azért, hogy az egy Virtust szerető emberhez méltó foglalatosság: Az
Erkőltsi Régúlákbol az emberbe virtust óltván, P. O. Hazánk szeretetit, és mitsoda
tekintetbe vagyunk kőtelesek maradékúnkhoz, túdhattya minden hogy a’ mi nagy
élő Fáink nem nőnek ollyan számmal a’ menyi számmal minden Nap elpúsztittatnak, és ha ezen {195} púsztitásnak valamiben eleiben nem állúnk útóljára
a’ mi Hajóink tsinálására való Epűletre való fába meg-szűkűlhetűnk, igaz az, hogy
7 A margón beszúrva: [kellemetessebbet] 9 Javítva ebből: tettetős
55

A lábjegyzetben lévő információt a fordító a főszövegbe vitte (VI:105): „I Sam. XVII. 44.”
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ha az illyen szinű maradékhoz tartozó kőtelességet beszéllenők némelly ravaszsz
és egyedűl a’ magok kűlőnős hasznokat néző embereknek kaczagásra való
dolognak tartanák, nagyobb része az embereknek úgy gondolkodván mint egy
Collegiumnak egy ven tagja gondolkodott, a’ kit Pajtássai kérvén valami dologra,
a’ melly hasznos lett vólna az ő Successoroknak, meg-indúlván haragoson
Társainak ezt mondotta: Mi őrőkké tsak tsinálúnk valamit a’ Maradékért, de azt
szeretném látni, hogy a’ Maradék is tsinálna valamit mi érettűnk.
De én úgy tartom hogy menthetetlen a’ ki az illy szinű kőnyen bé-tellyesithető
kőtelességét véghez nem viszi, midőn meg gondolja az {196} Ember, hogy edgy
Csemetének a’ főldbe való űltetése az őtven Esztendő múlva lejendő Emberi
Nemzetnek hasznára lehet, vagy pedig edgyet a’ maga Maradékai kőzzűl illyen
kevés Múnkával és kőltséggel gazdaggá és jó állapotba állithat, ha pedig únya ezt
a’ Múnkát belőlle meg-lehet tudni, hogy az ollyan ember semmi Nemesi indúlattal
és szeretettel nem viseltetik az emberi Nemzethez.
De van még egy dolog, a’ ki ezen foglalatosságot a’ mit mondok, javasol, sok
emberséges embert látúnk, a’ kik őrőmest tselekednének valami jó dólgot a’
Világon, de a’ kik azon panaszolkodnak, hogy nintsen meg-kivántató értekek, a’
mellyel magok jó szándékjokat véghez vihessék, az által az ollyaknak mód és út
nyittatik magok jó szándékjoknak meg-mútatására, mint hogy ezt a’ leg-kissebb
genius is véghez {197} viheti; véghetetlen kőzőnséges emberek kővethetvén ezt az
Útat, a’ kikben nintsenek azok a’ tűndőklő virtusok, a’ melly által magoknak
hazájokba tiszteletet sem pedig egyébb úttyok, a’ melly által magoknak a’
kővetkezendő maradéktól ditséretet szerezhessenek. Midőn egy a’ mi Barátink
kőzzűl valamellyik Falúsi Szomszédgyának haláláról beszéll, a’ ki szorgalmatos
Gazda, és egyszersmind jól tévő vólt, azt szokta rolla mondani: Hogy lehet
Nyomdokát kővetni. Nékem úgy tettzik, hogy ez a’ négy szó, meg-ér anyit mint egy
Halotti Prédikáczio, és jobban egy emberséges ember szorgalmatosságát, a’ ki
Főldit jól mívelte azon hellyben a’ holl lakott, szorgalmatos gazdaságának
nyomdokát hagyta, ki nem lehet szóval ennél mondani.56
Ezen gondolkodásomon támaszkodván, majd szinte arra viszen, hogy ezen
foglalatosságot némű némű erkőltsi virtusnak nevezzem, a’ mellynek {198}
gyakorlása a’ mint felyebb megmondám, valami győnyőrűséggel vagyon őszvekőttetve. Meg kell úgyan vallani, hogy ez nem ollyan lármás győnyőrűség, a’
mellyet az Iffjúság a’ maga hevességébe szokott keresni, de ha éppen nem ollyan
eleven győnyőrűség, ellenben sokkal tartóssabb; Nintsen semmi a’ mi az emberbe
nagyobb meg-elégedést indittson mint egy darabb főldnek nézése, a’ kit magúnk
űltettűnkbé, vagy pedig egy Fák alatt árnyékba való sétálás, a’ melly Fákat
magúnk raktúnk; az illyen forma múlattság az elmét meg tsendesiti, és a’ sebess
indúlatokat ide ’s tova hánnya, meg-nyúgtattya; azon kivűl pedig jó gondolatokat
31 A sor fölé beszúrva: [virtusnak] 32 gyakorlás<ár>a
56
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A franciában (VI:109): „ne sauroit mieux exprimer” (nem lehet jobban kifejezni).

hoz elménkben és ollyan állapotban hozz, hogy magunkat szent elmélkedésekben
foglalhattyúk. Sokak a’ régi Phylosophusok kőzzűl egész életeket a’ kertbéli
lakásokkal tőltőtték-el. Epicurus maga is úgy {199} tartotta, hogy másútt a’ Kerten
kivűl nem lehet valóságos győnyőrűséget találni. Valakik Homerust, Virgiliust,
Horátiust, a’ régiségnek legg nagyobb geniussait olvassák, túdgyák jól mitsoda
szives indúlattal beszélnek azok a’ mezei életről, és hogy Virgilius egy egész
Kőnyvet irtt a’ Fák űltetésének mesterségéről; Mindazon által úgy tettzik, hogy ez
a’ Mesterség az emberi Nemzet elébbeni állapottyával inkább meg-edgyezett, a’
midőn hoszszas életet élvén meg-érhették űltetéseknek tőkélletességbe való
szépségét, és azoknak magok életével edgyűtt lassan lassan való ki-veszésit. Egy
ember, a’ ki Viz-Őzőn előtt éltt, meg-érhette egy nagy Tőlgyfa erdőnek
megnővésit, a’ kit ő maga, Makkot vetvén el, úgy nevelt.57
—„—„ Absentem qui rodit Amicum
Qui non defendit alio Culpante Solutos,
Qui Captat risus Hominum famamque dicacis.
{200} Fingere qui non visa potest commissa tacere
Qui nequit hic Niger est, hunc tu Romane Caveto
Hor. L. I. Sat. IV. 81.

{A’ rágalmazásról, és miképpen kellessék az Embernek magát abból a’ Vétekből
meg-jobbitani.}
Ha az ember e’ Világi életben meg eső szomorúságokat egybe vetné, úgy találná,
hogy nagyobb része hamissan valamit valakire való reá {201} fogásból, hazúg
izenetekből, a’ mellyet edgyik a’ másikúnk ellen szoktúnk kőlteni, származik.
Álig találtatik egy ember, a’ ki némű némű részben ebben a’ Vétekben ne essék,
jóllehet meg-kell vallani, hogy ha némű némű részben lélegzűnk is egymás ellen59
ezen vétekbe, mindazon által abba mindnyájan meg-edgyezűnk, hogy azokat, a’
kiknek mint egy kenyerek a’ rágalmazás, és másokra hamissan valamit reá-fogás,
gúnyolyúk és útállyúk: Lehet mondani kőzőnségesen; hogy ez a’ hiba mint egy
20 Javítva ebből: kaczag-tatni 28 A sor fölé beszúrva: [reá]
58
59
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A’ melly ember az ő Baráttyát annak jelen nem létiben rágalmazza, és azt nem
óltalmazza mikor azt mások gyalázzák, aki szereti másokat kaczagtatni hogy
tréfáss embernek tartassék, a’ ki maga fejéből hazúgságokat gondol, amit nem
látott és nem is tőrtént, a’ ki a’ mit néki más titokba mondott ki-fetsegi, jegyes
ember58 szokott az ollyan lenni, és az ollyan embertől te Római ember!
tartózkodgyál.
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A francia utolsó hat sorát (VI:110) nem fordította le.
A franciában (VI:165): „marqué au mauvais Coin” (a rossz jegyével megbélyegzett).
A franciában (VI:166): „nous en usions les uns envers les autres” (egymás ellen vétkezünk).
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valami gyűlőlségből a’ mellyel az emberi Nemzethez viseltetik, és abbol a’ nagy
indúlatból, a’ mellyel magának valaki betsűletet akar szerezni, és éles elméjűnek
akar tartatni, szokott származni, kivánván másoknak minden titkait túdni, hogy
másoknak az által, a’ kikben az a’ rosz hajlandóság vagyon, hogy mások titkait
túdni kiványák, {202} vagy pedig azoknak a’ kikkel társalkodik, kedvében essék.
A’ ki másokrol nagyobb vagy kissebb módra meg-sértő dólgokat szokott a’
világra ki terjeszteni, bűnős anyiban is, a’ mitsoda indúlatból indittatik annak
hirdetésére; de akár mitsoda alkalmatosságba hirdetiis azon hamis hirt, megkelletnék gondolni, hogy amannak a’ kinek hirdeti mindenképpen kárára és
veszedelmére fordúlhat, azon embernek megsértése, úgyan az jóllehet megeshetik, hogy azok, a’ mellytől indittatik, annak ki-hirdetésére kűlőmbőző légyen.
Mint hogy pedig minden ember mikor a’ maga dólgait és gondolkodásit
Itéletre húzza, igen irgalmas Bíró szokott magának lenni, és mint hogy igen
kevessen vagynak, a’ kik meg-esmérnék, hogy ezen bűnbe lélegzenének, a’ melly
bűnt minden ember kárhoztatt, de mégís mindazon által igen nagy divattyában
{203} vagyon: Három Régúlát tészek itten, a’ melly szerint kivánom, hogy minden
Ember magát meg-próbállya, és megprobálván magát, annak útánna itiljemeg
maga magát, ha vallyon nem lélekzik é ebben a’ Vétekben?
Iszőr Próbálya meg magát, ha nintsen é valami győnyőrűsége benne? mikor
hallya Felebaráttya hibáját hogy beszéllik?
2szor Ha nem hajlandóé el-hinni a’ hirt a’ melly más betsűletinek kárára vagyon,
és ha inkább hajlandóé arról a’ jó, mint sem a’ roszsz hirt el-hinni?
3szor Ha maga nem szokta é, és nintsen é hajlandósága az ollyan hireket hirdetni
és terjeszteni?
Ezek a’ kűlőmbb kűlőmbb Grádits fogok, a’ mellyen ez a’ bűn fellszokott hágni
egészszen a’ hamissan és szemtelenűl valamit valakire való fogásig, és az álnok
hazúg mesterségig.
Az első Grádits fogon, a’ ki {204} győnyőrkődik másról roszszat hallani hogy
beszélnek, meg-mútattya azzal, hogy kedve vagyon abban, a’ mi mást megbotránkoztató, kővetkezésképpen hogy benne vagyon magva annak a’ bűnnek, a’
mellyről a’ szó vagyon. Ha őrvend midőn más hibáját beszéllik, maga is azt
őrőmmel fogja hirdetni, anyival is inkább meg-tévén, minthogy magának
természet szerint úgy képzeli, hogy mind azok, a’ kikkel ő társalkodik szintén úgy
győnyőrkődnek az ollyan hirekbe, mint ő maga: arra való nézve igen jó volna, ha
minden ember azon igyekeznék, hogy elméjéből azt a’ bűnős, szer felett való
szorgalmatosságot ki-gyomlálná, a’kit magában táplál, és az ollyan titkos hireknek
hallásán, a’ mellyek más betsűletit meg-sértik.
A’ második Fogon, minden embernek a’ maga szivét meg-kelletnék jól visgálni,
és meg-látni, ha nem {205} igen kőnyen hiszi é el? a’ másokról való hireket, és ha
nem hajlandobb é másrol a’ rosz, mint sem a’ jó hirt el-hinni. Az illyen formáju el8–9 meg-kellet<i>nék 10 Javítva ebből: a’ zon 38 meg-kellet<i>nék
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hivés igen bűnős szokott lenni, és a’ túlajdon maga roszsz indúlattya túdásának
érzékenységéből szokott származni; igaz mondás az, a’ mellyet Thales mondott:
hogy a’ hazúgság ollyan távol vagyon az igazságtól, mint az embernek fűle vagyon a’
szemétől. Arra akarván ezen mondással tanitani, hogy ne hidgye el kőnnyen az
ember az ollyan dólgot, a’ mit nem látott. Három meg-jedzésre méltó Régúlái
voltak a’ Trapé hires Apát Uraságba lakók Tagjainak, a’ mellyet ide le-irok a’
szerint a’ mint egy kisded Francziáúl nyomtatott kőnyvbe találtatik.
Meg vólt ezen tisztelendő Atyáknak parantsolva, hogy soha se hallgassák
midőn másokról rosz és bűnős dólgot beszéllenek, és ha lehet az illyen forma
beszédet más felé {206} forditsák, fel-tévén hogy azt a’ bűnős dólgot jó szándékból
tselekedte az a’ kiről beszéllik; ha úgyan ollyan bizonyos lenne is annak a’ bűnnek
tselekedete, hogy minden kéttségen kivűl való dolog vólna, meglehet úgyan hogy
talám e’ szerint a’ Felebaráti Szeretet mintegy a’ szokott rendin fellyűl hág, de
ezen rendeletlenség ditséretessebb, hogy sem a’ mostani világ szokott roszsz
indúlattyából nem ártalmas, sőt némellykor jó dologról is azt állitani, hogy roszsz
indúlatból és bűnős szándékból esik.
A’ harmadik Régúlában a’ van, hogy mindenik maga magát visgállya meg, ha
nintsen é titkos hajlandóság benne, hirdetni azon hireket, a’ melly más ember jó
hirének nevének kissebbségére lehet.
Midőn az elmének avagy szivnek ezen betegsége, a’ mellyről bészéllek, a’ rosz
indúlatnak erre a’ {207} pontyára ment, mindenféle bűnős indulatoknak
gyűkerénél veszedelmessebb, és félő hogy, gyógyithatatlan; Szűkségtelen vólna
azért itten Czikkeljenként meg-mútatni ezen hajlandóságnak bűnős vóltát, mint
hogy nintsen senkiis, a’ ki ne kárhoztatná hanem ha az emberségnek leg-kissebb
szikrája is ki-alutt belőlle: Azt tévén még ide hozzája, hogy az ollyan ember, a’ ki
az illyen rosz hireknek hirdetésébe győnyőrűségét talállya, sokkal nagyobb
győnyőrűségét kapná, meg-győzvén magát, és magával edgyűtt meg-engedné
halni, és nem hirdetné azon botránkoztató titkokat és tőrténeteket, a’ mellyek más
hirének nevének kissebbségére lehetnek.
Sic cum transierint mei
Nullo cum strepitu dies
Plebeius moriar Senex
Illi mors gravis incubat
Qui notus Nimis Omnibus
Ignotus moritur Sibi.
Seneca in Thieste V. 397.
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{208} Eszerint midőn el-tőltőm az én Napjaimat minden Pompa és Lárma nélkűl
kőzőnséges ember állapottyaba, Vén koromba tsendesen meg-halok, annak lehet
36 Javítva ebből: 367
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nehéz a’ halál, a’ ki minden emberek előtt igen esméretes, maga magát pediglen
nem esméri.
{A’ leg nagyobb emberek nem mindenkor szoktak leg-esméretessebbek lenni e’
Világon.}
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Gyakran tsúdálkoztam, hogy a’ Sidók Messiássoknak el-jővetelit hijába való
múlandó világi pompával lenni várják, úgy képzelvén, magoknak a’ Messiást,
mint valami hires Országokat hódoltatató bolond dagállyos, nagyra vágyó bűszke
Nagy Sándort, vagy Cesárt, a’ ki más minden Nemzeteket a’ Sidókon kivűl el-fog
tőrűlni.60 Vallyon nem méltóságossabbé ennél az ő tiszteletre méltó valóságos
állapottyába, a’ midőn az ő jó akaratya ő belőlle, mint egy Kútfőből, az egész
emberi Nemzetre ki-árad, minékűnk útat nyit, a’ melly által indúlatinkat megtisztittyúk, {209} természetűnket méltóságossabbá tégyűk, és szép gondolatokat
őntt belénk, a’ halhatatlanságról bátorítván minket, meg-útálására a’ szemet
tsiklándoztató Pompának, a’ mellyben a’ Sidók akarnák az ő Messiássok
ditsősségit.
Azt mondgya Longin, hogy semmi sints nagy dolog midőn az embernek nagy Lelke
vagyon, hogy megtúdja útálni; a’ Jószágoknak és gazdagságoknak bírása az embert
nagyá nem tészi, mert abba vagyon a’ valoságos Nagyság, ha a’ Jószágot és a’
Gazdagságot maga kivánságinak Czéljáúl nem tészi, úgyan azért abban a’
hiszemben is vagyok, hogy az emberek soksága kőzőtt sok ember vagyon ollyan a’
homállyba, hogy a’ kik nagyobb emberek azoknál, mint a’ kiket a’ Világ piattzán
forogni és minden emberek tsúdálkozását magokra húzni látúnk. Talám soha
Virgiliusrol beszélni nem hallottúnk vólna, ha az ő Házi Nyomorúságai nem
kénszeritették vólna őtet az ő {210} homállyos életéből ki-lépni és Rómába menni.
Ha azt fell tészszük, hogy vagynak bizonyos Lelkek avagy Angyalok, a’ kik
minden mi járásinkra, és tselekedetinkre vigyaznak, a’ melly feltételt kőnyen megis lehet mútatni mind a’ józan okoskodásból, mind pedig a’ Vallásból, menyit fog
azoknak Itélettyek kűlőmbőzni attól az itélettől, a’ mellyet mi egymásról szoktunk
tenni.
Ha Laistromát adnák azon őrző Angyalok a’ mostani élő derék embereknek,
melly sokat kűlőmbőzne attól a’ Laistromtól, a’ mellyet mi kőzzűllűnk akár
mellyikűnk tsinálna.
Mi azokat tartyúk derék embereknek, a’ kik nagy Titulusokkal
Túdományoknak Világ előtt való mútogatásával és véghez vitt győzedelmekkel
hiresek. ők pediglen láttyák a’ Kalibába a’ Phylosophust, a’ ki békességes tűréssel
és hálá adással a’ szegénységnek súllyát, a’ mellyet {211} a’ kitsiny elmék
szerentsétlenségnek tartanak, hordozza, nem keresik ők a’ nagy embert a’ Hadi
22 A sor fölé beszúrva: [soha]
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Seregek Vezéri kőzőtt, de gyakran fell talályák azt, hogy valami Berek árnyékába,
vagy valami távúl való kietlen hellybe, tsak magába való életet élvén lakozik. Egy
Phylosophusnak estvefelé egyedűl való sétálása az ő szemek előtt kellemetessebb,
mint sem egy Hadi Vezérnek, a’ ki száz ezer embert vezérel, menése: Egy Órai az
Istennek múnkáiról való elmélkedés, vagy pedig őnként való igazságos
tselekedetűnk a’ melly nékűnk káross, egy szives suhajtásunk az emberi Nemzet
bóldogságáért, más Nyomorúságán titkon való sirásunk, bűnős kivánságúnknak
vagy haragunknak meg-folytása, egy szóval egy igaz szivből esett alázatos
tselekedetűnk, vagy pedig más egyébb virtúsunk ollyan Talentumok és tsele- {212}
kedetek, a’ mellyek ő előttők ditsireteseknek láttzanak; és tsak egyedűl ez az egy
út és mód tészi az embert valóságos nagy emberré; gyakran szánakozással, vagy
pedig meg-útálással nézik azokat, a’ kiket mi hires embereknek tartúnk, midőn
azokat, a’ kiket mi homállyos és alacson embereknek tartúnk, barátságos
tekintettel szemlélik.
Ezen erkőltsi Túdománynak ez a’ magyarázattya: hogy nem kell mínékűnk az
embert mások ditsiretin vagy pedig gyalázattyán itélnűnk, hanem azt kell
meggondolnúnk és azután a’ szerint itélnűnk, hogy mitsoda állapotba fogúnk
lenni azon a’ Napon, a’ midőn a’ Bőltsesség meg-igazittatván az ő gyermekei által
semmi egyébb nagynak és Méltóságosnak nem fog tartatni, hanem tsak az a’ mi
segiti az emberi természetet szebbé és tőkéletessebbé lenni.
{213} Gazdag királlya Lidiának Gigesnek Historiája emlékezetre méltó példát
ád é dologba, a’ mellynek leirása éppen ide illik; Kérdezvén egykor az
Oracúlúmtol, hogy ki lenne leg bóldogabb ember e’ Világon, azon feleletet kapta:
hogy Aglaus vólna leg-bóldogabb Giges, a’ ki azt gondolta, hogy őtet fogná az
Óraculum leg-bóldogabbnak mondani; az Óraculum ezen feleletin eltsúdálkozván erőssen óhajtván meg-tudni hogy kilenne az az Aglaus, hoszszas
túdakozása után fell-találta, hát egy szelid jámbor homállyba lévő Falúsi ember
vólt, a’ ki egész életét Kertyének és Háza kőrűl való kevés szántó Főlgyinek
mivelésébe tőltőtte. A’ mi Poëtánk Covley által ezen Historíanak kellemetes elő
beszéllése fog ezen beszélgetésnek bé-rekesztése lenni.61
Aglaus a’ ki az emberektől nem esmértetett, jóllehet tőkélletesen {214}
esmértetett az Istenektől minden hir nélkűl alatson homállyos állapotban élvén,
minekútánna meghólt mindenektől szánatott Giges királly gazdag és nyúghatatlan
lévén egyszer tanátsot kérdvén Apollótól mondván: Oh Apolló! a’ kinek szemeid
az egész Világra ki-terjednek, esmérsz é nállamnál bóldogabb embert? A’ mellyre
Apolló azt felelte: hogy Aglaus Gigesnél bóldogabb vólna; fel-indúlván ezen
feleleten Giges, kérdé, hová való királly lenne az, a’ kinek ő nevét soha sem
hallotta, vagy pedig hová való nagy ember vagy győzedelmeivel hires Hadi Vezér
22 Javítva ebből: a’ mellyne 24 A<nglus>glaus
61

Az első francia fordítástól eltérően az 1746-os kiadásban a cikk nem verses formában fejeződik be.
(VI:249–250).
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vólna azon Aglaus nevű ember, és vagyon é a’ Főld kerekségén nállamnál
gazdagabb ember, Aglaus pedig a’ kinek bóldogságáról nem hellyesen
gondolkodott Giges Arcádiának egy szoross vőlgyében lakozott Főldeit maga
túlajdon kezével mivelvén.
Nagy Isten! ha szabad nékem a’ te Méltóságos Nevedet a’ hamis Istenek {215}
nevével őszve elegyitenem, engedjed nékem, hogy a’ ki immár meg-idősődtem, az
én Napjaim tsendes homállyosságba tellyenek el, hogy minekelőtte az én
Pállyámat meg fútnám kóstólhassam némű némű sengéllyét annak a’
bóldogságnak, a’ mellyet te a’ te hűséges szólgaidnak tartaszsz.
Quid pure tranquillet honos an dulce lucellum
An secretum iter & fallentis semita vitæ.
Hor. L. I Epist. XVIII. 102.
Tanúld meg, mi tsendesittse meg a’ Lelket, a’ tisztesség e’ vagy a’ gazdagság, vagy
pedig a’ Világ szeme előtt félre fényesség nélkűl való élet.
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{A’ Virtus tészi valóságos nagyá az embereket.}
Szemlélő Uram!
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Egy nehány beszélgetésedben megjegyezted, hogy a’ valoságos Nagyság nem a’
lármás pompában és fényességben, a’ mellyben nagyobb részin keresik az
emberek, allyon, {216} ezt tévén még hozzá, hogy az el-rejtett és homállyba való
Virtúsok gyakran Nemessebb Virtúsoknak láttzanak, az Angyaloknak azoknál a’
Virtusoknál, a’ kik a’ Világ szeme előtt fényes és tűndőklő Virtusoknak tartatnak.
Midőn olvassúk nagy Titulúsokkal fényeskedő Királlyok, Fő Ministerek, és
Hadi Vezérek Historiajat úgy láttzik, hogy azon fényességtől meg-fosztatnak, a’
mellyel életekben é Világ előtt tűndőklőttek, és tsak a’ szerint itéllyűk őket
nagyoknak vagy kitsinyeknek, a’ mennyire az ő hajdoni véghez vitt Nemes vagy
bűnős és Vétkes tselekedetek érdemli. Bőlts célon indult nemes gondolkodásának
modja, és maga kűlőnős hasznát kevés tehettséggel biró, még is nem kereső
tselekedete egy Phylosophusnak nagyobb tiszteletet indit hozzája mi bennűnk,
mint sem e’ főldnek leg-nagyobb {217} Királlyához, midőn mindeniknek életekben
véghez vitt tselekedeteket halálok után egy néhány száz Esztendő múlva olvassuk.
Ha edgy homállyosságban élő, de életét a’ józan okoskodás és a’ Virtus Regulái
szerint follytató embernek élete le-írását meg-nézzűk, semmit sem fogunk benne
találni, a’ melly őtet a’ leg nagyobb emberekkel egyenlővé ne tégye. Egy
emberséges Falúsi Nemes embernek irásba való jédzési meg-világosittyák ezen én
fel-tételemet, és talám ennek meg-ólvasói jobban fognak gondolkozni még rólla,

3 A sor fölé beszúrva: [vőlgyében] 8 némű némű<ségét> sengéllyét 27 <ma>maga
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mint azokról, a’ kik a’ magok jó tselekedeteket úgy tették, hogy a’ Világ tsúdálja,
mivel hogy ő minden jó tselekedeteit titkon és bizonyság nélkűl tette.
Le-írott jegyzés
Húszon két Esztendős koromba magamban a’ Báttyám Károlly {218} Feleségéhez
szerelmes indúlatot érzettem, és talám ollyan szerentsétlen lehettem vólna, hogy
ezen bűnős indúlatomat végre-is hajtottam vólna, hanem ha annak el-kerűllésére
magamat idegen Országra való Útozásra vévén hazámból egy időre el-mentem.
Kevés idő múlva hogy Angliába viszsza-jőttem a’ Báttyámmal Ferenczel
szembe lévén, nékem akarta minden Jószágát adni, de elnem vettem, és véghez
vittem nálla, hogy a’ Fiát Eduárdot Jószágából ki-ne tagadja.
NB. Vígyázni kell hogy az Eőtsém Eduárd ezt a’ dólgot meg-ne tudja, ne hogy
roszszúl gondolkodjék az Attyáról, jóllehet ő én rollam, mikor ez a’ dolog előhozódik mindenkor roszszúl beszéll.
Hogy egy Vétkes Perlekedést az Őtsém Henrik és az Annya {219} kőzőtt eltávoztassak, az Annyának való fizetést, a’ mellyet Esztendőnként tartozott vólna
néki fizetni, és annak meg-nem fizetése miá perre fokadtak vólna, magam túlajdon
pénzéből meg-fizettem.
Egy Iffjú Embernek szólgálatot szereztem, a’ ki az én Præceptoromnak, a’ kiis
ennek előtte húsz esztendővel meg-hólt Unokája.
Egy szegény Aszszonynak, N.N. az én Barátom Őzvegyének N.N. hat font
Sterlinget adtam.
NB. El-nem-kell felejteni, hogy házamat meg-igazittsam, és kertemet elvégezzem, hogy az által aratás útán a’ szegénység valami pénzt kapjon.
Jánosnak meg-parantsoltam, hogy éjszaka N.N. Júhait, a’ kit a’ tilalmasba
kapván, bé-hajtottak kibotsássa, és a’ tőbb szólgáimnak ezen parantsolatomat meg
ne mondja.
Véghez vittem N.N. {220} Uramnál, hogy az Arendás Fiát megne perelje, azért
hogy a’ Fogolly-madarat meg-lőtte, és hogy Púskáját viszsza-adja.
Meg-fizettem a’ Patikáriusnak hogy egy Vén Aszszonyt meg-gyógyitott, a’ ki
magát Őrdőgtől meg-szállottnak lenni tartotta.
Egy Kóldúsnak adtam a’ kedves kútyámat, hogy tsinállyon vélle, a’ mit tettzik,
mint hogy őtet megmarta vólt.
Egy Papot, és egy Vihg partyán lévő Békesség Biráját egy gondolatra hozván
meg-edgyeztettem, minekútánna mind a’ kettőt anyira vihettem, hogy edgyik a’
másiknak elméjét ki-magyarázná.
NB. Pétert Szólgálatomból el-eresztettem azért, hogy egy Őzet Pisztoljal meglőtt, még pedig akkor, mikor a’ markából makkot ett.
Midőn János szomszédom, {221} a’ ki sokszor engemet minden ok nélkűl megboszszantott, hólnap maga kőnyőrgő Levelét nékem bé-adni hozzám jő, jússon
eszembe, hogy meg-botsátottam néki.
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Lovamat Szekeremet el-adtam, hogy inkább segithessem a’ mostani Gabona
szűkiben a’ szegénységet.
Őtőd részét az Árendának erre az Esztendőre Arendásimnak elengedtem.
Midőn ma sétáltam egy gondolat jőtt elmémben, a’ki egészszen megvidámitotta szivemet, reménylvén hogy ezen gondolatomnak egész még hátra
lévő életemre nézve szerentsés foganattya lészen.
Meg kell kűlőnősőn hagyni Fiamnak, hogy hóltom útán nékem semmi
Monumentumot ne tsináltasson, de a’ Testamentúmomba erről semmit is nem kell
emlékezni.
Audire atque Togam jubeo componere quisquis
Ambitione mala aut argenti pallet amore
{222} Quisquis luxuria tristive superstitione
Aut alio mentis morbo calet huc proprius me
Dum doceo insanire omnes, Vos ordine adite.
Hor. L. II. Sat. III. 77.
Jertek ide Nagyra Vágyók, Fősvények, feslett erkőltsűk, és babonások, egy szóval
mind azok, valakikbe a’ rosz indúlatok úralkodnak, halgassatok meg engemet, és
meg-tanitlak titeket, hogy ti mindnyájan bolondoskodtok.
{A’ Dólgos, túnya, rest, Nagyra-vágyó, és szerelmes emberekről való elmélkedés.}
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Két részre lehet az emberi Nemzetet osztani, úgy mint: a’ Múnkás és
foglalatosokra, és a’ túnya restekre, Az első rendbéliek ismét két felé osztathatnak
úgy mint: a’ Virtúst, és bűnt kővetőkre: ezen útólsokat megint szerint e’ szerint
lehet fell-osztani, t.i. fősvényekre, Nagyra-Vágyokra, és a’ bújákra, a’ Túnyák és
restek ezeknél {223} a’ fellyebb meg-irtaknál, mindeniknél alább való rendben
vagynak; Mint hogy ezek a’ fellyebb meg-irtak, mindnyájan jóllehet rosz úton és
módon a’ boldogságnak keresésében foglalatoskodnak, a’ mellyből megláttzik,
hogy ha mód mútatná magát nékik hajlandóságok vólna a’ bóldogságnak elérésére. Doktor Tillotson a’ túnyákról és restekről így szól; hogy nintsen bennek
semmi sem erre, sem pedig a’ kővetkezendő életre meg-kivántató okosság, és hogy
valoságos bolondok. Semmi bizonyos Czélt magoknak nem tévén, hanem mint az
ingadazó Nád-szál mindenféle széltől, ide ’s tova hajtatnak, azért haszontalanság
lenne nékik tanátsot adni, a’ mellyet kűlőmben-is restelnének megolvasni.
Nem kívánván én is azért őket hoszszas beszéddel fárasztani, tsak Plátónak
ezen mondását {224} mondom meg nékik; Annyiban elébb való dolog a’ Múnka a’
túnya restségnél, a’ menyiben elébb való a’ szépen ki-pallérozott értz az el-rosdásodott
értznél.

12 Javítva ebből: superstione
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A’ Múnkás és dólgos ember foglalatossági egy felőll vagyon, a’ Vallás és a’
Virtusnak nyomdokán, vagy pedig a’ gazdagságnak, tisztességnek, és
győnyőrűségeknek tágas útán, Őszve vetem azért a’ fősvénységet, nagyra-való
vágyást, és bújaságot azokkal a’ Virtusokkal, a’ mellyek ezen Vétkeknek ellenébe
vagynak, tétetve, és meg-visgálom, hogy mellyik ezen hajlandóságok kőzzűl hoz
magával tőbb múnkát fáradtságot, és szorgalmatosságot. Nagyobb része az
embereknek midőn tsendes elmével okoskodik megvallya, hogy egy Szent és
Virtúst kővető élet végtére kűlőnősőn meg lészen jútalmaztatva, {225} hanem hogy
ennek úttya igen szoross és daraboss légyen, azt tarttyák. Ha úgy tartanák, hogy
sokkal nagyobb szorgalmatosság kivántatik hogy magokat nyomorúltá tegyék,
mint sem hogy a’ fő bóldogságot el-érjék, talám inkább igyekeznének emberséges
emberek lenni, midőn meglátnák, hogy azon az úton semmit sem kottzkáztatnak.
Előszőr: a’ Fősvény nagyobb szorgalmatosságot follytat, mint sem a’ szt. életű
ember, gazdagsága, szerzésre való gondja és fáradtsága annak meg-eshető elvesztésin szűntelen való félelme, gazdagságának élésével való nem túdása
mindenkor leg-nagyobb Czélja a’ kitsúfoltatásnak. Ha hasznos vására elmúlatásán, más által való megtsalatásán, gazdagsága reménylő nagyobbitásán, és
a’ szegénységbe való eséstől lévő félelmin való bújait igazabb és tőkélletessebb
Czélokra forditaná, szintén anyi {226} Keresztyéni Virtúsokat és indúlatokat
őntene belé, lehet reájok alkalmaztatni a’ Sz. Pál szenvedéseit a’mellyeket
szenvedett, és mondani:62 Sz. Pál Korinthus II. Levele XI. Részének 26. és 27.
Verseibe: Veszedelmes útakba gyakorta vóltam, follyó vizekre veszekedtem, Latrok miat
veszedelembe vóltam, az én Nemzettségem miatt, veszedelemben a’ Pogányok miatt,
veszedelembe vóltam a’ Városba, veszedelemben a’ púsztában, veszedelemben a’ tengeren,
veszedelemben vóltam az hamis Atyafiak kőzőtt, fáradtságban és nyomorúságban,
vigyázásokba, gyakorta éhségbe és szomjúságba, és bőjtőlésekben, gyakorta hidegségben és
mezitelenségben. Mennyivel kissebb bajjal lehet63 Sz. Máthe. Evangéliumának VI.
Része. 20. Verse. Gyűjtsetek magatoknak kintset Menyországba, holott sem a’ Rosda, sem
a’ molly meg-nem emészti, és holott {227} a’ Lopók ki-nem ássák, sem el-nem lopják; vagy
ha szabad nékem ide tennem, egy nagy Phylosophusnak mondását, Nem lehetne é
ollyan gazdagságot szerezni, a’ ki ne féllyen se fegyvertől, se emberektől, se pedig magától
Jupitertől.
Másodszor: ha ollyan jól és világoson meg nézzűk mint a’ fősvényt a’ nagyra
vágyódonak múnkáját, és tőrekedését, igen kőnyen meg-láttyúk, hogy a’
Valóságos és állandó Ditsősségnek el-nyerésére nem kivántatik anyi
szorgalmatosság, mint a’ múlandó és el-enyésző Ditsősség megszerzésére
kivántatik. Vagy hogy más szókkal mondjam, kőnyebb e’ Világnak tisztességét
2 A sor fölött beszúrva: [a’]
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63

A franciában lábjegyzetben lévő információt a főszövegbe vitte a fordító (VI:316): „II Corinth. X. 26.
27.”
A franciában lábjegyzetben lévő információt a főszövegbe vitte a fordító (VI:317): „Matth. VI. 20.”
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meg-érdemelni, mint sem azt el-nyerni, a’ nagyra-vágyonak eszében júthatna
Cardinális Voolsey halálos órájában mondott bánattal és keserűséggel tellyes szavai:
Ha az én Istenemet ollyan hűséggel és búzgósággal szólgáltam vólna, mint Királlyomat
most Vénségemben el nem hagyott {228} vólna. Itten szépiti a’ Cárdinális maga
beszédit, és maga nagyra-való vágyódását, a királlyi szólgálathoz való
búzgóságnak Palástya alatt adjaki, de maga igaz értelmébe tsak azt jelenti, hogy ha
maga dólgait, a’ mellyeket a’ nagyra való vágyodásnak hevitől indittatván vitt, a’
hellyet a’ Virtusnak egyenes Úttyán vitte vólna, most halálos Órájába kapna
magának benne vigasztalást, a’ mikor minden ember meg-vetette.
Harmadszor: Vessűk Fontba egy búja embernek egy Virtust gyakorló emberrel
fáradságát és nyúghatatlanságát, és nézzűk meg mellyiké nagyobb, első tekintettel
igaz úgyan hogy idegen dolognak tettzik, midőn a’ győnyőrűségbe merűltt
emberek intetnek életeknek más móddal való follytatására, mivel hogy
nyúghatatlan és múnkás életet élnek. De midőn láttyúk őket a’ győnyőrűségeknek
kőzepette, a’ mellyet olly nagy hivséggel keresnek a’ {229} nyúghatatlanságoktól
meg-terhelve a’ sok kűlőmbb kűlőmbb féle indúlatok tsúfságául tetetni, nintsen é?
hellyes okúnk őket meg-kérdezni? ha a’ szenvedések azokat a’ győnyőrűségeket a’
mellyeket éreznek nem haladja é meg? Egy felőll a’ hűségtelenség, más felőll
egyébb kedvetlenség a’ melly a’ szerelembe mind a’ két nembe meg-esik, a’ józan
okoskodásnak megalatsonodása, szivnek aggódása, szeretőjenek nyúghatatlan
várása annak meg-únása, a’ Lelki-esméretnek mardosása, hijába valoság, és az
illyen élettel válhatatlanúl járó bú és szomorúság a’ leg nagyobb ez illyen életbe
való győnyőrűséget-is olly szomorúvá és keserűvé tészi, hogy addig magát az
ember bőltsnek és bóldognak nem mondhattya, valameddig minden illyen benne
való rendeletlenségét magában meg nem győzi.
Mind ezeknek summája ez: az ember Dologhoz és Múnkához rendeltetett
teremtése az Istennek, {230} a’ melly Dolog és Múnka akár a’ Virtus akár pedig a’
Vétek úttyán légyen, mindenűtt nehézségeket talál a’ melly az ember békességes
tűrését Próba-Kőre veti, és serénységét fel-ébreszti, szintén úgy meg-kivántatik a’
múnka és szorgalmatosság, és talám még inkább a’ bűnnek és bolondságnak
follytatásába valamint éppen a’ Virtus és a’ Bőltsesség gyakorlásába, kővetkezés
képpen választhat ki ki kőnyen, és magát meg-határozhattya, ha a’ néki adatott
Talentummal maga bóldogságára, vagy pedig nyomorúságára akar é
múnkálkodni?
Prima tuæ menti veniat fiducia cunctas
Posse capi capies.
Ovid. Ante Amare I. 270.64
9 meg-v<é>etette 29 Próba-Kő<vé>re
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A franciában (VII:346): „Ovid. Art. Amat. I. 270.”
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{231} Azokból a’ sok Levelekből, a’ mellyeket most kőzzelebb vettem egy nehány
meg-érdemli, hogy emlékezetet tégyek rolla, a’ két leg-szebbik fog a’ mai
beszélgetésemnek tzélya lenni; A’miólta a’ Szemlélőnek hivatalját viselem, vólt
szerentsém, hogy egy nehány Fegyver viselő embertől vettem Levelet, a’ kik úgy
hozzá szoktak a’ Nyúghatatansághoz, hogy éppen nem tudják magokat
tsendességbe tartani, és úgy láttzik, hogy mind abban a’ Vélekedésben vagynak,
hogy az ő hadakozásba tett szólgálattyokat, ezen hazabéli szép Aszszonyoknak
kell meg-jútamaztatni, és addig mig a’ hazának állapottya őket ismét a’ Márs
mezejére viszsza hivja, szabados Jussok vagyon ezen Országban való Dámáknál
Quartéljazni; Némellyik kőzzűllők, hogy kőnyebb bé járások lehessen a’
Dámáknál, kértek engemet, hogy az ő hivataljok hasznának le írásáról is magam
{232} beszélgetésemet ki-terjeszteném: Némellyik pedig kőzzűllők tanátsot kérnek
tőllem, mitsoda módon gondolnám, a’ mellyel leg bátorságossabban tehessék
ostromokat a’ Dámáknál, de lássuk meg az ő általok irott Levelet:
Szemlélő Úram!
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Jóllehet immár a’ miólta békesség van, nem illik az Hadi Dólgokról beszélni, úgy
tettzik mindazonáltal nékem, hogy a’ háládatosság hozza magával, hogy leg alább
a’ meghólt Hadakozás Lelkének ezen útólsó kőtelességét meg-adgyam, minthogy
úgyan tsak nagyobb részint annak kőszőnhettyűk a’ Békességet.
Egy néhány ez előtt való beszélgetésedben ajánlottad a’ Fejér-Nép jóakarattyában azokat a’ kik arra méltók valának: reménylem azért én-is, nékem is
megfogod engedni, ha a’ Fegyver viselő Emberek hivataljának hasznát {233} igen
mértékletesen előadom, és mitsoda alkalmas Mesterség légyen ez formálására egy
fúrtsa embernek.65 Nem szűkség neked meg-mondanom, hogy Franczia Országba,
a’ kinek szokási nékűnk mászszor ollyan szépeknek láttzottak, szűkséges képpen
Fegyver viselő embernek kell lenni, ha az igaz ditsősséget el-akarja nyerni, és hogy
egy szerető nem mérne egy Dámához járni, ha leg-alább is valami hivatalt a’
fegyver-viselő renden nem viselt, és mint hogy ez igen régi Mesterség, hihető,
hogy néműnémű Virtussi a’ Római Hérósoknak reá ragadott, mint hogy gyakran
azoknak Hadi Vezérei széles értelembe véveis az akkori időnek leg-nagyobb
emberei vóltak.
A’ Hadakozásbéli táborazás nem tsak hogy véghetetlen alkalmatosságot ad az
embernek, ezen két nagy Virtussait úgy mint: a’ Békességes-tűrést, és a’ {234}
Bátorságot gyakorolni, de sokszor ollyan emberekben indittya fell ezeket a’
Virtusokat, aholott még nem is lehetett vólna gondolni, eztis hozzá tévén, hogy az
a’ legg jobb Oskola az Emberi Nemzetnek, meg-esmérésére, és a’ Nyájas bátor
Társalkodásnak meg-szerzésére a’ mellyet másutt nem ollyan kőnnyen lehet megtanúlni; azt is megvallom, hogy némű némű katona módok éppen kűlőnősők,
65
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A franciában (VII:347): „un galant homme” (egy nemes embernek).
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hogy egy esztelen akkor mikor katonának mégyen, haza jővetelivel kőzőnséges
Pestissé válik: De egy eszes ember, vagy pedig még aki nem szokott ki a’ Világra,
szép jele láttzik ki maga viseléséből katonai szólgálattyának. Az Udvarok
mindenkor az emberségnek és a’ betsűlet túdásának hellyének tartattak, nintsen
még-is semmi igazábban és okossabban mondva a’ Rochefaucault Uram {235}
mondásánál: Hogy edgy ember a’ ki szűntelen foglalatosságba vólt, a’ Nyájas
Udvariságot Udvarnál soha meg-nem tanúlná, de a’ Táboron rővid idő alatt belé-szoknék.
ezen tsudának oka bizonyoson ez, hogy az Udvarnál lévő Udvaris módi igen fáin,
hogy anyira ki nem tettzik, úgy hogy nem kővetheti azon Udvari Embernek
módos szokását, a’ kit magába felltett hogy kővessen; de midőn látya az Ember
úgyan azon módikat, de inkább ki-tettző módra, vagy hogy jobban ki-mondgyúk
dúrvább formába, nem kivánnya annak modját, a’ kit magában feltett, kővetni;
mellyre való nézve tsak felében kővetvén azt, a’kit magában fell-tett, ott
tartóztattya meg magát annak módjának kővetésében éppen a’ holott kelletik; két
vagy harmad napja tőlt el, mikor egy okos embernek egy Baráttyáról ebben a’
dologban való beszédit {236} halgatttam, a’ ki minden dologban egy valóságos
derék ember volt, és hogy egy mindenképpen el-készűltt Ember légyen, egyébb
benne nem hibázott, hanem tsak egy kis bolondság szinnye kivántatott vólna, a’
mellyen értette a’ kőzőnséges életbe és társaságba való Udvari módosságot a’
melly mintegy Sorsúl jútott Jószágok szokott lenni a’ Fegyverviselő embereknek,
a’ mellyet ő is bizonyoson egy vagy két Esztendeig való táborazással meg szokott
vólna.
Kőnyen észre vészed Uram azt tartom, ezen dítsérő beszédemből szerentsés
foganattyát a’ Fegyver-viselő Mesterségnek, az embernek maga el készitésére
nézve, és hogy én Fegyver-viselő Tiszt vagyok, az-is igaz, jút eszembe hogy
minekútánna három Esztendeig szólgáltam a’ Táboron, Hazánknak edgyik
Tartománnyába Katonák Verbúalására kűldettem ezen szólgálatomba
reménységemen {237} fellyűl szerentsés vóltam, és ha akartam vólna, azon
Tartománynak leg-Gazdagabb Dámáját él-vehettem vólna feleségűl, de én-is akkor
a’ ditsősséget minden egyébb féle dolognál fellyebb betsűlvén, jóllehet Vakmerő
képpen fa lábnak szerzésére nem szándékoztam, hanem Europának bóldogságáért
valami harczolást kivántam magamnak. Immár azon betsűletnek Nemit is elérvén, ha engemet hathatóson ajánlanál, meg-elégedném ’s életemnek
hátramaradott részét valami szép Falúsi Jószágban, egy szép Aszszony őleiben eltőlteni. Illy móddal szerentsésen kővethetném Példáját annak a’ régi Római
Dictatornak Lucius Cincinatusnak a’ ki a’ Hadakozás végin el-hagyta a’ katonaságot,
hogy az Eke szarvát foghassa; és maradok az én jó Uramnak minden képzelhető
betsűlettel, alázatos engedelmes szólgája:
Hadi Vilhuelmus
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{238}

Szemlélő Uram!

Én fél-fizetéssel lévő Fegyver viselő Tiszt vagyok, itt Falún vagyok Barátimmal
edgyűtt, itt a’ szomszédban egy gazdag Őzvegy Aszszony vagyon, a’ ki őtven
mért-főldnyire itt kőrűl minden Falúsi Nemes Embereknek, a’ kik ennekelőtte a’
Róka vadászatnál nagyobb győnyőrűséget nem tartottak, el-vette az eszeket; Megmondotta maga hogy Férjhez mégyen, hanem hogy még nem kereste ollyan, a’
mellyhez hajlandóságát érzené; egyszer vagy kéttzer szokott szembe lenni alázatos
Imádójival; de mihellyt kiadgya a’ Választ, hogy nem mégyen hozzá, azután
tőbbszőr tellyességgel maga eleibe nem ereszti: félen való úton meg-értettem,
hogy ott próbálhatom szerentsémet, de mint hogy az egész szerentse az első oda
való menetelemtől fűgg, szeretném tanátsoddal élni, ha {239} ostrommalé? vagy
pedig alája való ásással kelletiké meg-venni é Várat? A’ ki vagyok az én Jó
Úramnak
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alázatos Szólgája
P. S. El-felejtettem meg-mondani, hogy már a’ kűlső részít magamévá tettem,
az az: hogy a’ Frajj az én hasznomra Aszszonya előtt lejendő szólgálatomra
általam el-foglaltatott.
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A szövegek forrása
A következő táblázatban a magyar szöveg (az oldalszámok a kézirat beosztását
követik) francia forrását tüntettük fel. Olyan kiadást választottunk, amelynek van
hetedik kötete, illetve ez utóbbi kötet kivételével mindegyik diskurzusnak van
summája, ugyanis a magyar fordító ilyenből dolgozhatott. A Spectator eredeti
angol számainak adatait az összehasonlíthatóság érdekében adtuk meg. A
hivatkozott kiadványok bibliográfiai leírása a rövidítésjegyzékben található.
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