
ADATTAR. 

Olvass, tanoly, predikály, énekely és szolgály, 
Az Urnák hogy Mennyei szép Kenyérre talály, 
Halgatoiddal edgyüt az örökségbe szály, 
Mellyet szerzet az Kristus ki Attya jobján áll. 

Ha különben tselekszel bizonyoson tudgyad, 
Hogy Papságra magadat tsak héában adtad, 
Az Istennek igijét nem jol prédikáltad, 
Tsak béres voltál mikor az Népet oktattad. 

KAKAs termeszetirol légyen elég é most 
Kit Papok ha követtek Kristus jutalmat oszt, 
Mennyei Koronától hidgyétek meg nem foszt, 
Nyájatokrol el-térit mindenfele gonoszt. 

Vége. 

Vos estis in atrio boves triturantes, 
prudenter a paleis grana separantes, 
Vos hoc in speculo legem vix amautes 
beati qui non fragiles sunt nee ignorantes. 

Quid quid vident laici vobis displicere 
credunt sine dubio sibi non licere, 
Et quid quid vident vos cum opere implere 
credunt esse licitum et culpa carere. 

Secundum apostolicum omnia probate, 
et quod bonum fuerit illud approbate ; 
Date bona proximis, illos et amate; 
cum cepistis gratiam, et vos gratis date. 

Eetote paeifici, sobrii, prudentes, 
casti, pii, simplices, justi, patientes, 
Hospitales, humiles, subditos docentes, 
consolantes miseros, pravos corrigentes. 

Sitis breviloquii, ne vos ad reatum 
trahat multiloquium et verbum exaltatum ; 
Verbum quod proponitis sit abreviatum : 
nam in multiloquio non deest peccatum. 

Vestra conversatio vitia fruetuosa. 
munda conscientia, vita fruetuosa, 
Reguláris habitus, forma speciosa, 
ne vos coinquinet labes aerumnosa. 

Ergo nunc deducite vitam temporalem, 
nee non laudabilem atque pastoralem ; 
Cum vos exueritis chlamidem camalem, 
induat vos Dominus stolam aeternalem. 

THEMISTIUS XII. BESZÉDE, ÁLLÍTÓLAG DUDITH 
MUNKÁJA. 

Nincs senki, oh igen bölcs fejedelem, ki felette ne helyeselné azt 
a gondolkodásodat, melyszerint kit-kit azon mértékben tüntetsz ki barát
ságoddal, a mennyiben a legjobb ember. Mert helyesen úgy ítélsz, hogy 
a királyi hatalom megszilárdításának legbiztosabb módja az oly emberek 
rokonszenvének megnyerése, kik az igazságosságon és a tisztességes élet 
dicsőségén kívül semmit sem tartanak jó és kívánatos dolognak. Ugyanis 
bárkit olyannak tartanak, mint a milyenek azok, kiknek társaságát ked
veli, és az emberek jóakaratának megnyerésére semmi sem alkalmasabb 



ADATTÁR. 231 

eszköz mint a becsületesség híre. Pedig a polgárok szeretetén nyugszik 
főképpen az uralkodói hatalom. Tehát te, a mit nagy gyönyörűséggel 
éreznek is, hirdetnek is minden népek, elérted, hogy barbárokból és jöve
vényekből összeszedett kiséret nélkül, kikre szokták a vad és kegyetlen 
zsarnokok bízni testök őrizetét, a polgárok leselkedésétől és összeesküvé
sétől nem remegve nyugodtan élhetsz: és a hol csak halandók laknak 
e földön, kiket a te vitézséged és az istenek kegyessége a te hatalmad 
alá hajtott: az egyenjogoság alapján szövetkezve és neked mindannyian 
leköteleztetve hálálkodnak, hogy az ő életök a te uralmad idejére esett. 
Nem hízelegheti be magát nálad aljas utakon senki, nem csúszhat köze
ledbe, a ki orrgyilkos, a ki valamely gazság cinkostársa, kihez valami 
gyalázat tapad. Az elvetemült, a vétkes embered előtt lelked isteni belá
tása elzárta a hozzád férkőzhetés útját, de azt azok számára nyitva 
hagytad, kik erkölcseik feddhetetlen volta, a legmagasztosabb dolgok 
felől való elmélkedés által emberi testben istenek életét utánozzák. Hadd 
vegye körül másokat a fegyveresek tömege a maguk épségök érdekében 
és a polgárok elrettentésére : te tiszta Öntudatban és minden alattvalód 
szeretetében megnyugszol. Királyi patotádat Nestor bölcsesége, Diomedes 
szabadsága védelmezi. 

Ezért a honnét kellett kiindulnod uralmad megkedveltetésére, mind
járt trónra lépted kezdetén semmit fontosabbnak nem tartottál, mint hogy 
a vallás gyakorlására nézve üdvös törvényeket hozz életbe a vallási 
villongások miatt agyongyötröt emberiség javára. Miután ezt a helyes 
alapot megtaláltad, gondosan megvizsgáltad: abban a véleményben vol
tál, hogy egyéb uralkodói működésed ez alapon mintegy fölépítve, köny-
nyűvé válik. Tehát törvényül szentesíted, hogy a vallás tekintetében 
kiki a maga meggyőződését kövesse: és senki sem bárkinek tekintélyével, 
sem fenyegetéssel oly véleményre ne kényszeríttessék, a mely meggyő
ződésével ellenkezik. Mert hiszen beláttad, hogy nem áll a fejedelmek 
hatalmában alattvalóikat mindenre kényszeríteni, a mire csak tetszik; 
sőt vannak dolgok, mikre akaratjok ellenére semmikép rá nem bírhatók. 
Ide tartozik az eiény a maga egész mivoltában, de ide az embereknek az 
istenek tisztelete felől táplált hite és véleménye. Mert senkit sem tehetsz 
erőszakkal jó emberré, minthogy az erény a mi jó szántunkból származik. 
Nem is kényszeríthetsz arra, hogy bármely dologról úgy godolkozzam, a 
mint nem akarok. A mit a test munkájával vagy közreműködésével 
viszünk véghez, azt reánk lehet parancsolni és kényszerítéssel végrehaj
tani. Az ész működése és a tőle függő gondolatok és a lelki hangula
tok szabadok és függetlenek. Még testemmel is, hogy magam végezzek 
valamit, a mit nem helyeslek, erre talán kényszeríthetsz; de hogy szí
vesen tegyem nincs oly nagy hatalom, nincs oly kegyetlen fenyegetés, 
nincs oly kemény büntetés, mely erre kényszeríthetne. A mi a testre 
nézve igaz; mennyivel kevésbé férkőzhetik az erőszak a lélekhez, hogy 
bárki rábírható legyen annak az önkéntes hívesére, a mi meggyőződé
sével ellenkezik. 

Nincsen a földön nálad o császár, sem nagyobb sem hatalmasabb. 
De azért nincs oly alacsony sorsú, oly tehetetlen alattvalód, kit erőszak-
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kai, testének kínzatásával arra kényszeríthetnél, hogjr téged szeressen, ha 
á maga jószántából nem ösztönöztetik irántad való szeretetre. — Vagy 
azt hiszed, hogy ámbár magad iránt, ki közöttünk, az egész világ szeme 
előtt vagy, senkit akaratja ellen rokonszenvre nem bírhatsz, még is a 
szemünk elől örökre elrejtőző istenben való oly hitet és tiszteletet nyom
hatsz mindenki lelkébe puszta határozataiddal és rendeleteiddel, a minőt 
épen akarsz. Voltak atyáink emlékezete szerint oly balga fejedelmek, 
kik megpróbálták azt az erőszakot ejteni az emberi lelkeken, hogy a 
mely vallást ők fogadtak el, azt másokra akaratuk ellen rá akarták tuk
málni ; de csak azt érték el, hogy a fenyegető büntetéstől való félelem
mel sokakat kényszerítettek arra, hogy. eltitkolják érzelmeiket, de senkit 
a maguk meggyőződésére nem bírhattak. így tehát nem azt az istent 
tisztelték, a kit ők akartak, hanem a császári hatalom bíborát; és akkor 
nem csak egy Theremenes volt mint egykor Athenben, de mindenki az 
volt. Természetesen ki is tűnt későbben, hogy miként éreztek és mint 
az egy ideig elfojtott láng, hirtelen csak kitörve kicsap és föllobog; 
épen így, ha egy időre színleg a császár rendelete szerint gyakorolták is 
a vallást, később félelmük megszűntével, hitbeli meggyőződésüket sza
badon nyilvánították. Mert semmi színlésnek nincsen hosszas élete; szín
lelt dolog pedig minden, a mi félelemből és nem a lélekből származik. 

Ezért tehát te bölcsen határoztad, hogy kiki kövesse azt a vallást, 
melyet helyesnek vél, és ebben szerezze meg lelkének nyugodalmát. Nem 
is te gondoltad ki legelőször e törvényt, de egyidejű az az emberi élet
tel, és ennek kezdetétől fogva minden századokon keresztül magától az 
istentől lett szentesítve. Mert az isten becsepegtette minden, még a leg
vadabb és legműveletlenebb népek lelkébe is a maga ismeretét: és a 
kegyességre való törekvést oly mélyen véste be mindenki szivébe, hogy 
azt sem rábeszéléssel sem erőszakkal onnét kitörölni nem lehet. Azt a 
módot és azt a formát, melyszerint kivan tiszteltetni, meg nem szabta, 
de mindenkinek belátására és meggyőződésére bízta. A miért is, a ki e 
téren erőszakot alkalmaz, összeütközésbe jő a természet és az isten tör
vényével, mert azt a szabadságot kisérti meg elvenni, melyet az isten 
adott meg az embereknek. Pedig az egész hiábavaló fáradság. Mert semmi 
sem lehet állandó és eredményes, a mi a természettel ellenkezik; és az 
ilyen törvények, ha ugyan a törvény nevét megérdemlik, csak rövid 
időre érvényesülnek, de maguktól enyésznek el. Mint a mi történt, a 
hogy olvassuk, a Cambyses és némely mások törvényeivel, melyek mint
hogy isten törvényét akarták megtörni, alig maradtak érvényben addig, 
míg élt maga a törvényhozó. De az isten törvénye, mely egyszersmind 
a tiéd, emberi parancscsal el nem törölhető; ugyanis örök idők óta ke
letkezvén, valamennyi nép közt egyformán elterjedvén, ezután is a jövendő 
kor végtelenségéig szentül és sértetlenül marad fen. Mert isten törvénye 
hogy akaratunkat semmi kényszer le ne igázza, hogy szabadon és füg
getlenül kövesse azt az utat, melyet választott amaz örökkévaló és fen
séges szellem szent imádására. — Ezt a lelkek mélyéből el nem rabol
hatja, javaknak elkobzása, meg nem törheti sem bitó sem karó, el nem 
űzhetik sem tűz sem vas, még maga a kor is, mely minden egyebet 
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megemészt, el nem enyésztetheti. Mert a testet magát kínpadra hurczol-
tathatod, megöletheted ; de a lelket, mely vagy maga az isten vagy az 
istentől származik, sem bilincscsel, sem veréssel meg nem fékezheted, 
sem halál büntetéssel nem sújthatod, ugyanis feloldatván általad testé
nek kötelékeitől, mintegy nagy jótéteményben részesittetvén, örvendezve 
vígan fog az isten törvénye szerint neki adott szabadság birtokában a 
mennybe repülni, hol sem a zsarnokok kegyetlensége, sem a hóhérok 
bárdja vissza nem riaszthatja attól, hogy az esdve várt örök nyugalmat 
élvezze, habár nyelve nem is bírja kifejezni, a mit érez. 

Azt hiszem, oh császár, te mély bölcseségednél fogva, be is lát
tad ez isteni törvénynek okát és ép ez okból követted azt híven. Ugyanis 
láttad, hogy minden tespedésnek indul a mit ébren nem tart az emberek 
versenyzése és vetélkedése. Hiszen a művészetek, melyek az életben annyi 
haszon és gyönyörűség forrásai, soha sem jutottak volna a tökélynek 
oly magas fokára, ha a művészek között annyi eltérő fölfogás és bizo
nyos verseny nem támad. Sőt a bölcsészet is, minden dicséretes tudo
mány anyja, csekély kezdetből indulván ki, vájjon nem a legtudósabb 
emberek vetélkedése folyván nőtt e oly nagyra, hogy úgylátszik, mintha 
bevégzettségéből mi sem hiányoznék. Egy szóval úgy áll a dolog, hogy 
az iparkodást éleszti, a buzgalmat szítja az embereknek versenye és 
vetélkedése; míg ellenben ernyeszti és tespedésbe sülyeszti a lelket az, 
ha mindenki mindenben egy véleményben van és semmiről semmi eltérő 
fölfogás nem áll szembe egymással. És ez az a vetélkedés, a melyet 
Hesiodos igen szép versekben mint az emberi életre leghasznosabb dol
got tüntette föl. A vallással is épen így van a dolog, mint valamennyi 
művészettel és tudománynyal és mindazzal, mi csak érdemes arra, hogy 
elsajátítására és fejlesztésére gondot fordítsunk. Már rég óta aligha létez
nék a vallásnak még csak árnyéka is, ha minden ember mindig ugyan
azt az istentiszteletet, ugyazon szertartásokat követte volna. Most a véle
mények különfélesége folytán ápoltatott és gyarapodott is a vallásos 
buzgalom és jövőre is örök időkre fog az utódok által nagy buzgósággal 
fentartatni. A kik versenyt futnak, mindnyájan minden erejükből töre
kednek ahoz a versenybíróhoz eljutni, a kitől jutalmat nyerendenek, de 
azért nem mindnyájan ugyanazon egy úton haladnak, de egyik egy, 
másik más utat vesz. így te is azt véled, hogy egyetlen egy igaz feje 
és kormányzója van életünknek, mint valami versenynek; de hozzá nem 
egy út vezet, hanem uz egyik göröngyösebb, a másik szívósabb, az egyik 
tekervényes, másik egyenes: de mindnyájának egy és ugyanazon czélhoz 
kell jutni mint egy fogadóhoz: az előre sietés heve és buzgalma épen 
onnét ered, hogy nem mindnyájan haladnak ugyanazon úton, hanem 
kinek-kinek szabadságában áll azt az utat választani, mely neki tetszik. 
Ha pedig egyetlen utat engedsz meg, a többit elzárván és eltiltván; nar 
gyón is szűk korlátok közé szorítod a versenymezőt és minden czélra 
törekvést elfojtasz. 

Az emberek természetében nem új, hanem ősrégi e vonás. Az a 
ki írta eme verset: 
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Egyik egy és más más istennek áldoza mindig 
megelőzte Homeros szavát. 

Mert ha az igazat megakarjuk mondani, magának az istennek nem 
tetszetős dolog a véleményekben az a nagy egység, melyre tudatlan 
emberek törekesznek, sőt úgylátszik, mintha ő maga akarna megoldást, 
nem pedig összeolvadást. Mert a mint Heraclkos mondja, a természet 
szeret elrejtőzni, de sokkal inkább még a természet ura és alkotója. 
A miért is annak a valónak, a ki a mi megösmerésünk elől oly távol 
rejtette el magát, és a mi elménk látköréig alá nem száll, elég oka van 
nem követelni mindenkitől ugyanazon egy vallást, hanem rábízni kinek-
kinek szabad meggyőződésére, hogy a maga és nem a mások nézetét 
kövesse. Ebből következik, hogy az emberek lelkében az isten iránt 
némikép nagyobb tisztelet és az ő örökkévaló fenségének áhítatosabb 
imádása származik. Ugyanis a mi kezeügyünkben van, a mi mindenki
nek fölíogása körében eshetik, megvetjük és számba se vesszük: ellen
ben nagyra becsüljük és bámulatunk tárgyává teszszük azt, mi fölfogá
sunk körét meszsze túlszárnyalja. — De hogy te magadtól né menjek 
meszsze, oh császár, seregedben különböző rangú és jellegű katonák van
nak. Vannak testőrök, vannak legiobeli katonák, vannak lovasok és gya
logok, vannak parittyások, Íjászok, vannak, kiket hozzád benső bizalom 
köteléke csatol, kikkel minden szándékodat közlöd; vannak, ki távol 
élnek a színedtől, mások pedig boldogoknak vallják magukat, ha udva
rodból csak egygyel is ismeretségbe jutnak; mások még arczodat is alig 
ismerik, hanem csak hallásból és hírből tudnak a te nevedről: és alatt
valóidnak ez a része a legnagyobb tömeg. Mindazáltal ily különböző 
rang és foglalkozás mellett is mindnyájan tőled függnek, intésedet vár
ják, elismerik és dicsekednek is vele, hogy isteni végzésből te lettél az 
ő uralkodójuk. Hidd el, hogy e világ mindenség alkotója és kormány
zója is ilyen változatosságban gyönyörködik. Azt akarja, hogy más for
mában tiszteljék az egyiptomiaknál, más formában a görögöknél, más 
formában a syroknál. Sőt magoknál a syroknál nem is egy vallást követ
nek mindnyájan; hanem egyik egy, másik más hitben él, vagy baboná
ban leledzik. 

A gazdag családokban vannak szabadok és szolgák és e két nem
ben csodálatos változatosságát lehet föltalálni a vágyaknak, a vélemé
nyeknek és a gondolkodásnak. Ez távol attól, hogy a háznak szégye
nére válnék, vagy annak fejét bántaná, sőt inkább bámulatos módon 
ékességet ad a családnak. És a ház ura ebben nem közönséges gyö
nyört talál. Ez az egész gépezet, melyet a legtávolabbi menyboltozata 
ölel körül, melyet világnak nevezünk, egy nagy háznak tekinthető, melyet 
igazgat a legtökéletesebb és az anyag minden sajátjától ment valóság, 
kit közönségesen istennek nevezünk. Ez az egész emberiségtől mint csa
ládjától azt kívánja, hogy őt mint urát híven szolgálja; úgy azonban, 
hogy senkit meg nem foszt attól a szabadságtól, hogy ki-ki a maga 
meggyőződését kövesse, sőt neki nagyon kedves és tetszetős dolog, ha 
látja, hogy az emberek számláihatatlan sokasága, szerte az egész világon 
versenyezve, kiki a maga módja szerint különféle alakban igyekszik őt 
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imádni és ezt a maga dicsőségére és magasztalására csodálatos alkalmas 
eszköznek tartja. 

Minő esztelenség tehát arra törekedni, hogy minden ember akaratja 
ellen is ugyanazon hitre vezettessék, mi nemcsak hogy nem lehettség, de 
ha lehető volna sem szükséges. Bölcsebb a te fölfogásod, óh császár, ki 
senkinek meggyőződését el nem rablód hanem szabadon meghagyod, de 
azon feltétellel, hogy a vallás színe alatt és nevében az állam fölforgatására 
ürügyet, vagy a bűnök eltakarására leplet ne találjanak. Ezt a rörvényt 
én előnyösebbnek és az államra nézve hasznosabbnak vélem, mint a 
minap kötött békét a barbárokkal. Ugyanis ezzel a békével elérjük, 
hogy a barbárokkal és más idegen népekkel háborút ne folytassunk, de 
a te törvényed minden belvillongást, melyek közöttük dúltak, megszün
tet. Mert korábban, mint jól tudod, ádázabbak voltunk önmagunk iránt, 
mint minden idegen ránk törő lovassága és gyalogsága és az államot 
jobban zaklatták, vádaskodások, melyekkel üldözte az egyik vallás a 
másikat, mint az összes barbár támadások a mi tartományaink ellen. 
Ezért hát, óh császár, hadd függjön kezedben az egyensúlyba hozott 
mérleg és ne engedd, hogy bármelyik serpenyő fölbillenjen- hogy így 
mindenek, kövessenek bármely vallást, egyetértve közösen könyörögjenek 
számodra az istentől boldog és tartós uralmat. 

HEGEDŰS ISTVÁN. 

A FESTETICH-CODEX S MÉG VALAMI. 

A Fest.-c. egy ismeretlen másolatáról értesít Melich János a Nyelv, 
tud. Közi. 30. k. 350. lapján. Teljesen egynek mondja ugyan a Festetich-
codex és a Vásárhelyi-másolat szövegét, de mégis a részletes biblio
gráfiai leírás feladatának nyilvánítja annak eldöntését: hol teljesebb az 
egyik s hol kisebb terjedelmű a másik. A tartalom egymás mellé állí
tásából az látszik, hogy csupán a »Paal uram betegségérewl szerzet 
Imaadsaag« áll a codexben hátrább mint a másolatban, különben a 
lapok párhuzamosan haladnak. 

A XVI. század végén készült másolatról csak annyit tudunk, a 
mennyiről M. J. értesít, azért erről nem szólhatunk: a Festetich-codex-
ről azonban szükségesnek látunk annyit megjegyezni, hogy első sora: 
Eth kezdethnek Bódog ázzon horay, mindazokat a kik e codexről 
eddig szóltak, figyelmessé tehette volna a codex mivoltára s tartalmá
nak ehhez képest való méltatására. Toldy Ferencz figyelmét ez nem 
kerülte el, mert Irodt. 2. kötetében világosan megírta, hogy: »tartalma 
.4 Bódog asszony Horái esztendő által. Közbe igtatva a 178. lapon: 
Pál uram betegségéről szerzett imádság, mely 1493-ra mutat, végűi: 
sz. Gergely pápa imádsága, és újabb kézzel: sz. János Evangélista 
könyvének elei.« 

A Vásárhelyi-másolat első lapján aligha hibásan nem áll beírva: 
»1648-dik Esztendőben kinyomatott:« mert a pozsonyi kiadás 1643-ban 
jelent meg. (Szabó K. R. M. K. köt. 745. sz.) 


