XI.
Nagyszombati

Káldy

György,

A . z a' jó hazafi, ki állapatja, és tehetsége szerint
embertársainak hasznára él, és sorsához képest, minden
jutalom nélkül is a' közjót serényen, 's igazán mozdítja elö. Kik illyen ösvényen jártak, igen illő, hogy nevük jó emlékezetben maradjon , 's azt a' feledékeny régiség el ne temesse. Korának hasonló féríia volt Káldy
György , méltó tehát ö is emlékezetünkre.
Eredetét Vas vármegyében , kemenesalyai járásban
keblezett Káld helységből, származott régi nemes , de
közép sorsú szüléktől vette. Atyja szinte György előkelő emberek' udvarában becsületes szolgálattal kereste
kenyerét; miként azt vasárnapi prédikáczióiban
egész
őszinteséggel említi: édes anyjáról azonban semmit sem
hagyott írásban, de fiához ö is mindenben hasonló lehetett; mert jó gyümölcs, csak jó fától szokott származni.
Szegénységüket nem átallotta nyilván megvallani: ,,Gyakorta hallottam az atyámtól,
úgymond idézett egyházi beszédeiben , hogy egy jámbor
ura volt, ki
egynehány héti betegség után, minden héti bérét egy
csomóba kötvén, szépen megadta neki: és midőn az
atyám csudálkoznék rajta, és azt mondaná, hogy ő
tartoznék
inkább fizetéssel a jó gazdálkodásért;
azt
felelte a jámbor gazda: jó fiam ! minthogy
bizonyos
vagyok , hogy ha az egésség szolgált volna , örömest
munkálkodtál
volna, mint egyébha ; azért
szintén
úgy akarok fizetni , mintha egésséged lévén,
munkálA' vékony sorsán, 's bal szerencséjén
kodtál volna(i.
nem zúgolódó szegény, nagyobb , bár mi , üres ősi
híres nemmel dicsekedő gazdagnál. Káldy nemzetségből
akkor is több érdemes hazafi élt azon egy időben, kiket
saját cselekedeteik dicsőítettek , úgymint: Márton je-
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suita szerzetbeli áldozó pap; ez szinte hagyott maga után
magyar Egyházi
beszédeket kéziratban , mellyeket a'
pesti főiskola könyvtárában találtam. Mihál 1629-dik
felé soproni plébánus. Ferencz, Vas vármegyének adószedője. 1029-dik évi oklevél szerint: „Susanna Kaldy,
Magnißci condam Dominí Moysis Czirály
Personalis
relief a viduau. És 1646-dik tájban Ferencz „Vice Generalis Capitaneus in Partibus Regni ultra
Danw
bianisL\
Györgyünk atyjának, ki utóbb Pozsonban tartózkodott ' ,,Loco pensionis,
in sublevamen et solatiurn
suae miseriae, atque aegritudinis, ex speciali
gratia'4.
II. Ferdinand király 1625-ben évenként száz
magyar
forint segedelmet rendelt; melly adományát 16 29-ben
ötven magyar forinttal
toldotta meg.
Szülő földe Nagyszombat
volt: „Az én hazámban Nagyszombatban
, a birákat , és a' tanácsot
húsvét után való hétfőn szokták választania)
Ezen
oknál fogva, születése helyéről, az akkori szokás szerint, magát , , N a g y s z o m b a t i Káldy György
papnak
nevezte; melly város saját birtoka nem lehetett; minthogy Nagyszombat 123 8-dik óta szabad királyi városb).
Születése évéről különbözöleg vélekednek. Dobronoky György a' nagyszombati collegium' évkönyveiben
c), valamint Katona
István , (Hist.
Crit.
Regum
Hung. Tom. XXXI. p. 8'25.) 1634-dikre írják, hogy
midőn akkoriban halála történt, hatvankét esztendős volt;
e' szerint 15 72-ben született volna. Kazi Ferencz ellenben (Hist. Univers. Tyrnciv. p. 64.) és Szörényi
Sándor Pannónia docta czimü kéziratiban, mellyekről
a) Innepnapi prédikáczióiban ; hol ezeket is említi:

„Ma-

gyar nyelven még a lapály helyen való szó'ló'ket is ,
szőlőhegynek nevezik, mint Nagyszombatnál az Ürge
hegyet, és a Király hegyet",
b) Cod. Dipl. Tom. IV. VoL I. p. 132—135. és Vol. III. p.
393—395.
c) Ezek szinte aJ pesti egyetem' könyvtárában őriztetnek.
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utóbb leszen szó ; születését 15 70-dikre teszik, 's mint
látszik , legközelebb járnak az igazsághoz ; mert v a sárnapi prédikáczióihoz
írt élőbeszédében 16 29-dikre
magát immár hajlott öregnek mondá: ,,Az én hajlékom,
melly hatvan esztendőhöz közelgetvén,
könnyen meghanyatlikHa
elöbeszédét valóban 16 29-ben készítette , a' mikor prédikáczióit megvizsgálás végett nyújtotta be, úgy bizonyos, hogy 15 70-ben született.
A' fő nem, s dúzs gazdagság egyedül akkor érdemelnek figyelmet, ha jóságos erkölcsökkel párosodnak.
Mit használ a' régi nemes vér , mit a' messzeható birtok , ha tetteink távol esnek elődeink dicsőségétől ? Midőn Alcibiades Socrates tanítójának beszédéből megértette volna, hogy nincs különbség ö közötte, 's a'
teherhordó szolga között, könnyezett, s a' mint Cicero írja, azt kérte, hogy jóságos cselekedetekre tanítaná.
Nem olly rosz, és szerencsétlen állapot tehát a' becsületes szegénység , mellyröl Cicero szokta volt mondani:
,,Dies deficient, si velim paupertatis
causam defendereKáldy
Györgynek szinte csekély és vékony sorsa
adott tökéletességére alkalmat; mivel Kutasy János esztergami nagy prépost, 15 87-dik óta pedig pécsi püspök,
benne serény elméjű, 's jó igyekezetü ifjút sejdítvén,
miután szülötte földén alsó iskoláit kijárta , azonnal magához vette. Mert régi időkben, nemes ifjaink az egyházi s világi főrendek udvarában neveltettek ; melly jó
szokás igen nagy hasznára vált a' járatlan ifjúságnak;
minthogy lelki s testi tehetsége mindennapi tapasztalás
által könnyebben fejlett.
Kutasy János udvarában történt neveltetését pedig
onnan következtetem, mivel öt könyveiben gyakran emlegeti; holott csak azokról szoktunk bővebben szólani,
a' kik mellett sürgölődünk. Innepnapi
prédikáczióiban
így beszél felőle: „Az istenes Kutasi János, ki huszonnégy
esztendeig való prédikálása
után,
győri
püspökké , és magyarországi
cancelláriussá (15 92-ben)
lévén, se Prágában se egyebütt el nem mulatta a
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prédikálást;
és minthogy
eggéb halgatói nem
voltak , csak cC maga udvar népének is prédikdlott,
tudván , hogy az a püspöknek tulajdon
tiszteVélekedésemet azon történet is helyben látszik hagyni, mellyet
vasárnapi prédikáczióiban
följegyzett : „Örök
emlékezetre méltó Kutasi János, mint istenes, életeért, és
jó magaviseléseért
mindeniknél böcsületes volt; úgy a'
fejedelmeknél is kedvet talált, és végtére ( 1597-ben )
esztergami érsekké lett. Ez egyébha is mindenkor , de
főképen egykor valóságos szép példáját mutatta a' józanságnak ; mellyet minthogy szemmel láttam, és nagyra
böcsülöm , örök emlékezetre meg is írom. Ezer
ötszáz
kilenczven két esztendőben , Rudolfus császár
gyűlést
hirdetett az imperiomi herezegeknek, uraknak, és várasoknak ; mellyben legelső lakodalmat a szaxóniai
herczeg, avagy administ rátör, tartott fejedelmi
készülettel: abban jelen voltak, a' három választó érsekek, a'
moguncziai, a' kolóniai, és trevirisi; és azokon kivüly
a' szalzburgi érsek is: annak fölötte egynehány
fejedelmek követi, és a' császár udvarából négyen.
Rumpf,
Traut zon , Fürstenberg er , es a' megnevezett
Kutasi
János, ki akkor győri püspök, és magyarországi
cancellárius volt. A' lakodalom közben a' szaxóniai herezeg,
úgymint gazda, egy alkalmas pohár bort köszönt el a'
császár egésségéért, egy húzómban és fenn alva;
álitván, hogy mindnyáján eleget tennének
kívánságának.
És noha sokan , könyvezve , mindazáltal
mindnyáján
megcselekedték, mind a' gazdának kedvéért, 's mind a
császárnak ( hogy már ) böcsülletéért; míg nem Kutasi
Jánosra került: ki azon okokért felállott ugyan, és f enn
álva is ivott, de egy húzómban meg nem itta;
ítélvén,
hogy a' duskás ital '<*) semmi okon nem illik egyházi
a) A' duska szavat dúsa, vagy dusenik tót névből származtatom ; mert a' váradi regestumban (Bel Adparatus.

p. 226. §. 142.) olvasom: „Hetam oonstitut Dusenicum exaequialem (tort adó szolgává) ut singalis annis
ad eandem Ecclesiam (de Ugra) in festő S. Michaelis
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emberhez. Eszébe vévén a' herczeg, hité a püspököt,
hogy ö is úgy inná meg, a' mint ct többi urak, és fejedebnek megitták. De a' püspök hallatlanná tevé a herczeg intését, és semminek állitá. Másodszor is inté; és
látván, hogy «' szó nem fogna rajta , felkelvén az asztaltól, hozzája méné, és kiakará a poharat
kezéből
ivenni, hogy leli töltené, és újólag megitatná véle. Látván azt á' püspök, jó módjával a' poharat a bal kezébe vévén , a'jobb kezével böcsületessen a' herczeg kezét
megfogd, kérvén, Ao^y ne erőltetné akarattya ellen az
italra, mivelhogy arra nem bírhatná magát. yí herczeg
méltatlannak vélvén, hogy ezt egy magyarországi püspökkel végbe nem vihet né , a' mit négy érsekkel, ki mindenik
imperiomi fejedelem volt, és sok fö emberekkel végbe
vitt; megindulván , azt mondotta a püspöknek: ez a' császár urunkhoz vcdó hi'vséged, és szereteted, hogy egy
pohár bort meg nem akarsz egésségéért inni? kinek
szép mosolyogva monda a' püspök: a' mit én az italban
ő felségéért elmulatok, kész vagyok imádságommal helyre vinni: rnert hivatalom is inkább kivánnya,
hogy
imádkozzam érette., hogy sem igyam. Melly jeleletével
meggyőzette tv én a' herczeg, békét hagyván néki, helyére méné, és a' jámbor püspököt többé itallal nem erőltet é. — A' lakodalom fejedelemé volt , és más hiten
valóé, kitől méltán tarthatott volna CL jámbor püspök,
hogy azt megtréfálásnak állítván, ölet is megigyekeznék
tréfálni. — A császár egésségéért volt az ital> kinek
becsülete ellen valamit cselekedni, tűrhetetlen volt; főképpen, minthogy az udvariakban is jelen voltak egynehányan, kik afféle dolgot uroknak két képpen is bemondanak. A' pohár sem volt olly nagy, hogy tűrhetetlennek láttatott volna, főképpen CL püspöknek erejéhez
és idejéhez képest; mert jó egésséges, és nem igen idős
ember volt a). De mind ezekkel nem csak kedvét nem
celebret exequias bienni bove , et panibus
riis cerevisiae<(.

quinque id-

a) Akkoriban némelly 1589-dik eszt. okíevél szerint Koller
Józsefnél (Hist. Episcop. V. Eccl. Tom. Vj. p. 352—
PÁPA
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szegte a' császárnak, hanem inkább dicséretét érdemlecte. Kinek midőn Rumpf rendszerint megbeszéllette volna a' lakodalomnak állcipattyát, és a' többi között a
püspök dolgát is előhozta volna; mosolyodván a' császár azt mondotta: jól és kedvünk szer ént cselekedeti;
kivánnök , hogy minden püspökök azt cselekednék , és
egésségünkért könyörögnének inkább, hogy sem poharakat üresitenének. Nem kétlem bizony, hogy egyéb keresztyén fejedelmek is cizont mondanák} ha látnák —
Kutasi erkölcsét1'''. — És a' mit felöle innepnapi prédikáczióiban ír: ,,/cí/ emlékezem reá, hogy a boldog
emlékezetű Kutasi János esztergomi érsek, egy magyarországi fő úrnak, ki egy papot katonaságáért igen dicsért ; azt mondottaén,
uram! nem kedv ellem ci katonás papot, a" mint tudom, hogy te sem szereted a' papos katonátUdvarából
azután Rómába küldötte, 's
ott tanitatta. Kazi (Hist. Univers. Tirnav. p. 64.) „Romáé humanis , Divinisque scientiis iam excultus, Societatem amplexus est1'.
Minő nagy erejű a' példa , s melly igen fogonatos
mind jóra, mind pedig roszra; azt a' mindennapi tapasztalás tanítja: azért boldog ember magzatja az, a
ki jóknak társalkodásában nevekedlietik ; mert minden
bizonnyal kővetőjük leszen. Illyen szerencsés lielyezetben látom Györgyünket
Kutasy udvarában, ki előtte
indulván példaadásra, korán jó erkölcsökre szoktatta. Ő
is édes hazájának, és szerette nemzetének oktatással
kívánván használni , egyházi rendre szánta magát, 's
megyés pappá lett. De csak hamar eszébe vévén, hogy
a' Jézus alatt vitézkedett, s akkoriban virágzott társaságban nagyobb előmenetellel munkálkodhatnék, mint
lniszonnyolcz esztendős ifjú 15 98-ban Rómában azon
353.)

mint egy negyven esztendó's lehetett : ,,R.

P.

Joannes Kuthasy est oriundus in Regno Hungáriáé,
annum agit supra trigesimum septimum, est sacerdos
fere a duodecim citra, vir bonae vitae, conversationis
et famaeu.
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szerzetbe lépett a). Illyen értelemben veszem Szörényi
Sándornak irne' sorait: ,,Georgias Kaldi — Sacerdos
Societatis JESV, quam est ingressus Romae anno salutis 1598. aetatis 28. repudiata Praeposituraprincipe
post
Archi Episcopatum Strigoniensem ; intellige PrcleposituKutasy János
ram Maiorem Capituli Strigoniensisu.
január 20-kán 15 97-ben emeltetett az esztergálni érsekségre ; ez előtt maga is esztergami nagy prépost lévén,
megüresiilt székébe hasonló buzgóságú, 's egyéb lelki
és testi szép tehetségű nevendékét akará ültetni. Az
ugyan, hogy Káldy valaha megyés pap lett volna , Szörényinek szavaiból nyilván ki nem tetszik; de nem történhetett különben ; mert vasárnapi
prékikáczióinak
ajánló levelében /629-dik esztendőre! „Alkalmas ideje vagyon , úgymond , hogy harmincz négy
esztendőtől fogva külömb külömb helyeken tött
prédikácziúimat
írásba kezdettem foglalniHa
16 29-dik esztendőből
harmincznégyet lehúzunk, 1595-dik év jő ki; ő pedig
a' fölebb mondottak szerint csak 15 98-ban lépett a' szerzetbe. Továbbá bizonyos , hogy ez a' társaság, nevendékeit harmincz esztendős koruknál előbb föl nem szenteltette áldozó papoknak : lelki tanításra pedig csak átázás , költözködés íiltal nevelt tapasztalások, 's igen kemény kísérletek kiállása után szoktak volt küldeni; öt
pedig elöljárói, nevendékségéböl kilépte után, azonnal
Erdélybe rendelték. Szerzetbe menetele előtt tehát valóban megyés pap volt; és csoda jeles példájával megmutatta , hogy tisztesség kívánás, melly egyebet nem
lát méltóságnál , benne épen nem uralkodott. Sokan
nagy gonddal törekednek, és szaggatnak hivatalokra;

a) ,,A mi a Jesuita nevet illeti, úgymond innepnapi pre
dikáczióiban, noha a mi leghissebb szerzetes társaságunk soha azt magának sem választotta, sem tulajdonította , hanem <?' község adta ránk ; mindazáltal
meg nem vettyük, se nem irtózunk tőle. A szerzetünk
Jézus társasága nevét választolta magának".
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nem olly könnyű tehát töliik végbucsút v e n n i k i k pedig megvetik , erős és nagy lelkű férfiak. Hasonlónak
tartom Györgyünket ; mert ha valaki szegény, nem következik , hogy gazdaggá nem akarna lenni, és serénységgel szegény állapatban is dúzsgazdagságot szerezhetni , mellyet nyomhan követ a' tisztesség; de a' ki jó
szántából , nagyobb tökéletesség okáért, válik meg a*
fényes méltóságtól, s eltükéilett akarattal bocsátja ki
a' kövér konczot, az magát győzte meg, s ennél tovább a' jóságos erkölcs nem mehet. Találkoztak ngyan
a' régi pogányok között is, kik kényelmesebb életnek
kedvéért, 's hogy annál nagyobb békeséggel elmélkedhetnének, az emésztő gondokkal, és sok zörgéssel járó
méltóságokat, és kincseket szinte jó kedvvel vetették
meg. De Káldy ni különben cselekedett; mert ö méltóságon nehéz szerzetes életet, gazdaság»n szegény állapatot cserélt; ezt pedig nem saját könnyebbségéért,
hanem ember feleinek hasznáért tette: „Arra
fordítottam gondolatomat,
mond vasárnapi prédikáczióhoz írt
élőbeszédében , hogy a mivel éltemben
harmincznégy esztendőtől fogva együtt is, másutt is prédikálván
oktattam a' híveket, azt írásba foglalván,
és holtom
után is jóra emlékeztetvén, használhatnék nekik
Mig Romában két álló esztendeig nevendékeskedett, az olasz nyelvet is megtanulta. Dobronoky följegyzette, hogy négy nyelven írt, beszélt, és oktatott:
„Vir singularis virtutis et doctrinae, inprimis autem habendis quaterno idiomatum genere concionibus mirabilis.
Nam et nativa Hungarica potissimum dixit, et Viennae
ad Academicos Latinas conciones habuit; non raro Italice auditorem hortatus est, et si usus , aut necessitas
ferret,
etiam Germanice".
Deák egyházi beszédeit ,
ezen czim alatt: ,,Exhortationes P. Georgii
Kaldilt,
mellyeket 1611-ben Bécsben tartott, a' pesti főiskolák könyvtárában láttam.
Haza érkezvén , Erdélybe küldetek, hogy ott hintené el isten igéjének magvát, melly hivatalát azonban
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csak ezer hat századik esztendő után kezdhette e l ; inert
1600-ban, vasárnapi prédikácziói között említett történet szerint, még Rómában volt: ,,Romában az egész
világról jövő zarándokokat nagy szeretettel fogadgvák >
és szolgálnak mind egyéb szolgálattal, és mind lábmosással. Melly alázatos szolgálatban nem csak a közönséges polgárok gyakorollyák magokat, hanem fő urak isy
cardinálok, és ő maga is a' szentséges pápa; a mint
az én időmben történt, az ezer hatszázadik
esztendőben".
S mind addig hirdette ott az isten igéjét, mig Bocskai
István 1605-dik eszt. november 11-kén szerzetét Erdélyországból
ki nem rekesztette. Ottani lakásáról szinte azon könyvéhen teszen emlétést: „ Jut eszembe úgymond, midőn 1 6 0 5 . esztendőben Kolosváratt azon panaszolkodnám — hogy — igen ellenzik a böjtöt
Ugyan ott kezdé a' szent bibliát is magyarra fordítani , valamint az első kiadás végére írott oktató intéseiben kijelentette:
mi rendünkön való istenben
elnyugodott páter Stephanus Arator, a) sok esztendeig
nagy munkával fáradott a' bibliának magyar
nyelvre
való fordításában.
En azt nem tudván — Erdélyben
Guylcijeirvárait,
a Botskai István támadásakor 1606.
esztendőben, b). Mindszent havának tizenegyedik
napján , az igaz Bibliának fordításához kezdettem, és istena) Szántó István Győr vármegyei fi volt, 's Morvaországban Olomuczon 1612-ben hetven esztendős korában
halt meg. Emlékeztető írásában ezeket mondja : „Mihi

haec cura demandata est, ut vulgatam Editionem latinam , a Concilio Tridentino approbatam, reddam hungarice , quod pro virili conabor facere<e. A' init azonban , utói érvén a' halál, el nem végezhetett:

„Sacra-

rum Litterarum partém, quam vetus Testamentum appellamus , ex colatione llehraic.í , Graeci , Latinique
textus, est Ungarice interpretatus". Feiker in Re Litter.
Hung. Cassov. 1735. in 16 o 50.
b ) 1605-dik esztendőt kell olvasnunk; mert bizonyos, hogy
a' jesuitálc azon esztendő november l l - d i k é u űzettek
ki Erdélyből.
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rteh kegyelméből végbe vittem, a) És noha akkor nem
is állítottam , hogy valaha kinyomtattassam: mind az
által az előttem járóknak hagyásából , és azoknak, cC
kikhez illett, engedelméböl , egynéhány tudós emberek
kezébe adtam, hogy által olvasván, A a mz fogyatkozást
találnának benne, helyére hoznák. JÍz után sok Jő emberek kívánságára
kinyomtoAtattam",
b) Pázmány Péter', Bethlen Gábor', a' pozsoni magyar királyi kincstár',
és más hazafiak' adakozásából.
Maecénásai között Pázmány Pétert vasárnapi prédikáczióit neki ajánló levelében fö helyen dicséri: ,,A'
szent bibliának, mellyet én a régi deák bötűből magyarra jordítottam,
kinyomtatását nem csak kezeíráscíval
megengedte és jav állott a; c) hanem, hogy hamarébb
a) Egy esztendő, öt h ó , és tizenöt nap alatt. Az eredeti
fordítás a'pesti főiskolák könyvtárában találtatik, mellynek homlokára saját kezevei ezeket írta:
„Inchoatum

ad maiorem DEI Glóriám Albae Juliae 10. Decanbris
1605." Végére pedig „Laus

DEO

Trino et uni ,

qui

dedit velle et perficere , B. V. Maríae, quae vires a
Filio suo Kerbo aeterno impetravit, cuius etiam Verbi
in utero Firginis Sanctissimae pro salute totius mundi
Jncarnati die firiem imposui 25. Mártii Anno 1607.
Olomucii."
A' felebb említett oknál fogva december
helyett, oetobert kell olvasnunk.
b) Bécsben

1626-ban illyen czím alatt : „Szent Biblia

az

egész keresztyénségben bévött régi Deák bötüböl magyarra fordította a Jézus alatt vitézkedő társaságbéli Nagyszombati Kaldi György pap. Nyomtatta Béchben a
Kolonial udvarban Formica Máté. M. DC. X X f l . esztendőben" egész levélen. A' második kiadás Nagyszombatban 1732-ben ; harmadik ped ig Budán 1782-ben
jelent m e g , mind a' kettő szinte egész levélen.
c) Az első kiadásnak második lapján olvasható engedelem
illyen vala: „Petrus Pázmány, Miseratione Divina Archiepiscopus Ecelesiae Metropolitanae Strigoniensis,
Primas Ilegni Hungáriáé , Sanctae sedis Apostolicae
Legátus Natus etc. Quandoquidem Sacra Biblia per
Reverendum in Christo Patrem Georgium Kaldi societatis JESV Sacei dotem , vulgari Hungarica lingua versa ,
TUDOMÁNYT.

U J F.

III.

K.

II. F.

S
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végbe menne, az igaz hitnek oltalmára, és gyarapodására , böv költséggel is segítette".
Bethlen Gáborról pedig Dobronoky illyen történetet beszél: ,,Prineipem Transsilvaniae
Gábrielem
Bethlen, ob aliquot míllia Christianorum Tureis vendita,
libere duarum horarum spatio, privato sermone admonuit. Patienter id, ac praeter exspectationem Princeps
túlit, mensaeque suae admotum, ac Mille
Imperialibus
donatum, ut Biblia Hungarica in lucem ederet, ab se
sine maleficio dimisitKazi
(Hist. XJnivers. Tyrn. p.
65.) Alegamb Fi lep in Bibi. Scriptor. Societatis JESV
fol. 15 6. Czwittinger
Dávid
in Spécimmé Hungáriáé
JLitteratae , Francof. 1711. in 4. p. 1 9 3 — 1 9 4 . Felkér
András , Res Litteraria Hung. Cassov. 1 7 3 5. in 16. p.
5 0 — 5 2. Katona István , Hist. Crit. Regum Hung. Tom.
XXXI. p. 825. Horányi Elek, Memoria Hungaror. Scriptis editis Notor. P. II. Vien. 1776. in 8.. p. 26 8 — 2 7 2 .
csak száz tallérról szólanak , s azt mondják, liogy
Bethlen nem a' szent bibliának kinyomtatására , hanem
könyvnyomtató intézet fölállítására adakozott volna; de
az egykorú Dobronoky jesuita nagyobb hitelt érdemel.
Melly jeles, és örök emlékezetre méltó tettéből látjuk,
hogy midőn valakiből jóság tündöklik ki , 's hozzá hasonló érzékenységű szív járul, közöttük barátság, és
szeretet szokott támadni. És hogy a religiói különbség
akkor sem bontotta föl okosabbak között a' szoros barátságot ; valahányszor pedig felbontakozott, fondorlók
által bomlott fel.

a doctis Theologis visa et approbata, nihil habent impedimenti, quo minus in lucem emitti possint: facultatem concedimus , ut pro cornmuni in Hungaria Ecclesiae
Catholicae bono ac emolumento, imprimantur, praesentium nostrarum litterarum vigore, ac testimonio.
Datum Tyrnaviae, in Curia nostra Archiepiscopali die
tertia mensis Április. Anno Domini M. DC. XXV. Petrus Archiepiscopus Strigoniensis".
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jf pozsoni magyar királyi kincstárnak e' szent
könyvnek kinyomtatására néző dicséretes buzgóságáról
pedig ez a' galgóczi harminczadnak adatott parancs teszen bizonyságot:
„Egregii Doniini, et Amici nobis lionorandi. Reverendus Pater Georgias Kaldy Soeietatis JESV sacerdos , pro publico Patriae bono, et avitae Religionis
Catholicae Romanae incremento, ex annuentia et concessione superiorum, Sacra Biblia Hangarica a multis
retro annis converti coepta , iamque per Dei Gratiam
elucubrata, typis mandare , in lucemque emittere intendit. Eidem pro expensarum adminiculo , ex proventibus
curae vestrae comniissis, Centura jlorenos
hungaricales , in tam opus sacruin, pium et favorabile deputavímus. Quo circa vobis iniungimus : ut visis praesentibus ,
Eidem Patri Kaldy antelatos Centum ílorenos, accepta
Quietantia, quam deinceps loco paratae pecuniae exbibebitis, eamque a vobis acceplaturi suinus , plenarie
numeretis et praesentetis. Id quod ita exequí mature velitis. Posonií 13. Novembris , 1625. N. Sacrae Caesareae,
ac Regiae Maiestatis Camerae Hungaricae Consiliarii".
Találkoztak ugyan Káldy fordításának is ocsárlói,
mint Bod Péter:
,,A' szent bibliának históriájában,
Szeben. 1748. 8. 149. 152 1. de a' nemzeti becsület'
szerencsés védője VaUaszky Pál, „Conspectus Reipublicae Litterariae in Ilungaria" cziniü könyvében a' második kiadás 1 89-dik lapján különben vélekedett, imígyen
írván: ,,Bene meri tus est de Ecclesia sua, quod Sacra
Biblia ex textu vulgato in Hungaricum
transtulerit
'S csak nem régiben is Vass László nagyváradi kanonok , és professor: Káldy György bibliájáról dicséretesen szólott: ,,Megkell ismerni, úgymond, hogy a' mint
vannak Káldi forditásában igazítást kívánó helyek: úgy
vannak Káldi fordításának igen jeles cliszei is, mind ci
fordítás hívségére, mind tiszta és érett
magyarságára
nézve. Legalább ezen utóbbi tulajdonságát a más val-

308

Nagyszombati

Kdldy

G-yörgy.

lású felekezetek is tisztelettel szokták említeni''1 a).
Fogyatkozását maga sem tagadta oktató intéséhen:
„Nem tagadom, sok helyen homályos a fordítás: de
azt a szentírásnak mélysége hozta magával. Ha mi
jó vagyon pedig e munkámban ; tulajdonítom
isten
után, egynehány tudós és istenfélő atyafiaknak, kiknek
tanácsával éltem : hami fogyatkozás
esett pedig, nem
vakmerőségből,
hanem együgyűsegből
történt".
Ha
gondolóra vesszük, hogy a' fordítás egyéh íoglalatosságok között, és futólag ment véghez; fogyatkozásait
megengedhetjük. Olly szerencsésen fordította pedig, hogy
az eredeti kéziratban csak imitt amott látszanak némelly
javítások; melly kürnyüiállás hatalmas magyarságáról
teszen bizonyságot.
Erdélyben nem volt maradása ; mert semmi sem
állandó a világon , hanem valamint az édes folyóvizek a' habozó és keserű tengerbe szakadnak; úgy
minden örömnek szomorúság a' vége. Káldy nagy lelki
vigassággal kezdett Erdélyben munkálkodni; de Bocskay
István fejedelem alatt 16 05-ben november 11-kén támadt fergetegben, csak hamar számkivetés érte; 's külföldön Olomuczban keresett menedéket. A' bal szerencse érhet ugyan mindenkit; de a' bölcs annak forgandó
változásait békével túri, 's meg nem szűnik jót tenni.
Káldy sem változott meg Erdélyország viszontagságai
között; hanem okosan engedvén az időnek, oda vonult,
aJ liol hasznosabban munkálkodhatott.
Nem sokára azután 16 07-ben ismét oda költözött,
mint vasárnapi prédikáczióiban
írja : ,,Teljes éltemben rútabb káromlást magyar nyelven nem
hallottam,
mint egy részeg hadnagytól Erdélyben Gyula Feirvárban, kit elevenen akart megégettetni Rákóczy 'Sigmondu.
Ennek szerzetéhez mutatott jó indulatjáról sem feledkezett meg, mint ugyan ott mondja: „ A z
eltévelyedett
a) 1835.-dik eszt. Tudományos Gyűjtemény, Vll. K. 92—120.
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fejedelmei közül is találtattak, kik jó akaratjokból pe~
csétös levelükkel is megbizonyították , hogy a' mikkel bennünket gonosz akaróink vádoltak, azokban
ártatlanoknak találtak. Kezünkben vagyon Rákóczy 'Sigmondnak
erdélyi fejedelemnek levele, mellyet ha hitünkön való
ember adott volna is, eléggé megmutatta volna jó akaratját".
a) De ekkor is rajta teljesedett be, a' mit
más úttal az emberek állhatatlanságáról mondott: , , K i rályi dolog ugyan sokat ígérni: de parasztság
megállani; mert a" mint szokták mondani: a fö emberektől
nem lehet kettő, hogy igétjenek is, 's meg is adják".
Mivel rövid idő múlva megint csak szaiadásra kelt dolga,
's külföldre Rrunába kelle futnia. Dobronoky a' nagyszombati collégiumnak Évkönyveiben october 2 2-kén
163 5-dikre : „Anniversarius dies , úgymond , quo
Anno 1610. Brunae sum ingressus novitiatum sub P.
GeOrgio Kaldi Magistro novitiorum". Rrúnából, Leóbiába, innen meg Gréczbe, az után pedig Bécsbe utazott ; hol május 27-dikén 1612-ben tette le negyedik
fogadását. Fáradságos költözködéseiről vasárnapi prédikáczióit Pázmánynak
ajánló levelében ekkép szól:
„A' ?mg azokat irtam, és rendbe vettem, főképpen a
bécsi és gréczi collégiumokban történt lakásom; de kinyomtatására csak akkor érkeztem, midőn
hazánkba
térvén , a nagyságod pozsoni collégiumában
letelepedtemu.
Végtére sok járás, kelés , búdosás, és számtalan
viszontagság után 1615-ben szerzetének visszaállításával hazajővén, 1619-dikig szülötte földén Nagyszombatban pihent meg, melly idő közben, mint az oda való
collégium' első elöljárója szerzetének által adott dominikánus apáczák régi templomuk boltozatának fölépitésén

a) Rákóczy Zsigmond levelét kiadta Kazy Ferencz. Hist. Lib.
í. p .

90.
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fáradozott; de leszakadván az újonnan rakott boltozat,
az építést félben kelle szakasztania, 's helyette 16 29ben Forró György, Uszterházy -Miklós nádor költségén azon új szentegyházat rakatta, melly mostanáig is
fönn áll. 1619-ben Bethlen Gábor előtt szerzetes társaival ismét megszaladván, úgy látszik, Gréezbe futamodott; de 1621-ben megint haza térvén., 1624-dik
óta 16 29-dik esztendei junius 2 2-kéig Pázmány
Péter
által a' magyar nemes ifjúság számára fölállított nevelő
intézetet igazgatta. Történt pedig ez alatt , hogy Bethlen Gábor győzedelmes seregével 1623-dik esztendei
november 25-kén szinte Nagyszombatba érne, s ott mulatván, nem csak a' város polgárival igen kegyesen bánnék , hanem mindnyájuk álmélkodására, még a' jesuitáknak is kedvezne, olly annyira pedig, hogy midőn
december 3-kán , melly nap akkoriban vasárnapra esett,
a' szerzetesek Xaverius szent Ferencz ünnepét ülnék ,
saját énekeseit küldötte templomukba , akarván ez által
azon szertartást iinneplöbbé tenni a). De az örömre , és
vigasságra csak hamar azután szomorúság és bánat következett ; mert fölkerekedvén Bethlen
Nagyszombat
alól december 17-kén, s Beszterczebányára indulván ,
más nap, hihető valami rosz szándékú embernek izgatására , útfélen , miután egy igen nagy havasos erdőből
néhány magával falura vergődött volna, erősen megliagyá a' nagyszombati bíráknak: hogy a jesuitákat,
katonák kísértettében, és három esztergami kanonok,
meg annyi városi tanácsos társaságában tüstént utána
küldené. Melly rettentő parancsolatnak engedvén, három
beteg szerzetesen kiviil, mind egy lábig kegyetlen hideg
időben útnak eredtek, velek pedig Kálcly György is.
Ki miután Bethlent utói érte volna, szembe állván vele,
két álló óráig nem csak ezen embertelen tetteért megföddötte - hanem hazánkon, 's nemzetünkön ejtett mély
sebekért i s , minden vissza tartózkodás nélkül nagy sza•
a) Kazi, Hist. Lib. III. p. 211—212.
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hadon megdorgálta a); mert korának számtalan bajait
gyengén nem tapogatta, sem viszkető füleket nem vakart ; lianem , a' mint szokták mondani: körmös kézzel
nyúlt minden rendbéli emberhez. Ezért igen féltették, s
mindnyájan végső veszedelmet jövendőiének neki, Ítélvén , hogy a fejedelmet megfogná haragítani. De intéseire szívében megilletődött Bethlen, nem csak föl nem
háborodott, hanem , minekutána régi jó ismerősét nagy
békével meghallgatta volna , fejedelmi asztalához ültette ,
's magyar szívességgel megvendégelte; sőt előbbi tetteit
mint egy megbánván ; hogy a' szent bibliát, mellyet magyarra fordított minél elébb kiadná, ezer
tallérral,
melly azon időben nagy csomó pénz vala, gazdagon
megajándékozta, 's többi társaival együtt békével haza
eresztette.

a} „Magam

láttam,

úgymond vasárnapi

pre'dikáczióiban,

az elmúlt esztendőkben (Bethlen Gábor) táborában a
kápás és patyolatos törököket; azokat vendégelte, azokkal tanácskozott, azok barátságáért , szeme előtt lény akasztatta a keresztyén vitézeket, és sok ezer keresztyén rabokat engedett• nékik, kiket örök rabságba, és
veszedelemre vittek. Ezer hatszáz húszon egyedik esztendőben magam hallottam azon fejedelemtől, micsoda
végzése volt a török császárral, ki személye szerint
Lengyelországra ment, remélvén, hogy azt egy mezei
harczczal elfoglalja , és azonnal Slésiát, Morvát, Ausztriát , és több szomszéd tartományokat úgy magához
csatolja, mint Erdélyt. De az isten a' török császárt
a\ lengyelek által megszégyenítette, és minden végzésök
füstbe ment". Pázmány is kérdőre vette ezekért Bethlent \ olvasd Körmöczbányáról

1626-dik észt. novem-

ber utolján írt válaszát: „Gabrielis Bethlenii Principatus Transilvaniae coaevis documentis illustratus" ezimii
könyv II. Részét p. 95 —100. hol többi között imégyen

felel : „Mi velünk török hada másodszor vagyon; ez
előtt két esztendővel vitt-e el magyar rabot ? mi nem tudjuk , noha szorgalmatoson tudakoztunk •' de igaz relátiót előttünk senki sem tött. •—• -Az mi indulatunk előtt,
és tavai is az előtt ha rablottak, 's hódoltattak, azt
senki nekünk nem tulajdoníthatja méltán".
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Bethlen Gábor ez időtől fogva Káldy iránt, kit
már az előtt is kedvelt, nagy tisztelettel viseltetett, 's
valahányszor alkalom fordult elö kedvezésének mindenkor különös jelét adta; mint 16 26-ban midőn vele kötött frigy után , II. Ferdinand követével Erdélyben volt:
„Tudja
a' világ,
mond vasárnapi prédikáczióiban,
mint bánt velünk Bethlen Gábor is az erdélyi fejedelem: ki, ha valami vétkünket tudta volna,
minthogy
elég fondorlók f orogtak körüle ellenünk, soha bizony
sem aranyas szekerébe nem vött volna bennünket egész
serege láttára, sem egyéb becsülettel és jó akarattal nem
lött volna hozzánk"". — Ezekre mutat Cordara is
Hist. Soc. Jes. P. IV. p. 488. „Ubi pax (anno 1626)
coaluit, cum Legato Caesaris P. Georgium Kaldium hominem sibi notum, laetus vidit, comiterque excepit: neque solum rogatu ipsius restituit Societati ius domicilii
pristinum in Transsilvania;
verum etiam potestatem
ipsi f ?cit constituendi novam ac stabilem sedem Karánsebesii: quae civitas insidet montibus Temesváriam pr*ospectantibusValamint
az erdélyiek'némelly 165 3-ban
költ levele, mellyben így szólottak: „Az mi az boldog emlékezetű Bethlen Gábor fejedelemtől két bizonyos
jesuitai szerzeten való pátereknek ez országba , sőt lejedelemnek székes helyére Fejérvárra
való behozcttásokat illeti, azokat az üdvözült Bethlen Gábor Fejedelmünk az országnak Constitutiói,
és Consensusa nélkül
cselekedte; sőt bizonyos okok miatt az országból kikelletvén Fejedelemsége előtt menni, az országon kívül való maga dolgainak promótiójában azoknak szolgálat jókkal
élvén,
abbéli fáradságokat
akarta az
beneficiummal
remuneralni".
(Hevenessy MSC. Tom. XXXV. p. 38 7.
388.)
Nagyszombatból
végtére Pázmány
Péter kívánságára 16 29-ben Pozsonba tétetett által, hogy az 16 22ben ott lelelepedett szerzetes társainak 1627-ben ra-
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katni kezdett collegiumát fölépítené a). Melly benne helyezett bizodalmát vasárnapi prédikáczióilioz írt ajánló
levelében így köszöné meg Pázmánynak:
„Egy jeles
szölöt kezdet Nagyságod plántálni Magyarországnak fő
városában, Pozsonyban, a' mi legkisebb szerzetünk collégi urnát ; azt nem csak fundamentómból szép módjával
kezdvén fel-épiteni;
hanem annak elégséges jövedelmet
is rendelvén. Ennek a Nagyságod collégiumának mioltától fogva
az én előtt emjár óimtól
gondviselőjévé
rendeltettem: és megtapasztaltam, hogy Nagyságod azoknak érdemem fölött való tetszését javallotta: azon igyekeztem , hogy Nagyságod annak gyümölcsét ne későbben
látna, hogy sem munkájában véget vetne.
Úgyis történt; mert a' collégium csak 163 5-ben
készült el; Káldy pedig prédikáczióitmár 163 l-ben kiadta;
,,Alkalmas ideje vagyon, úgy mond 16 29-dik esztendőre ugyan ott, hogy harmincz négy esztendőtől fogva
külömb külömb helyeken tött prédikáczióimat
irásba
kezdetien foglalni; akkor tudniillik, midőn hazánkban
támadott fergeteg mJatt a' szomszéd
tartományokban
kellett mulatnom: d' vé^ re , hogy ha többé szerelmes
hazámnak eleven nyelvel nem szolgálhatnék, Írásommal
szolgálnék"— Okait pedig elöjáró beszédében igy adja elő;
,,A mi kisded szerzetünknek fundáló ja szent Ignátius
nékünk fejenként azt vetette fel határúi, hogy ne csak magunk üdvösségére éstekéletességére igyekezzünk, hanem fea.) Inducta Societas primo Posonium 1622. a Pazmano,
dum recenter divisa fuisset Provincia Austriae a J3ohemica Die XV. Junii 1627. tradita nobis loci possessio est a Regiis Commissariis ad struendum Collegium.
Gratias nomine Generalis nostri egit P. Georgius Kaldy
Rector Tyrnaviensis publica oratione, primum Regi,
tum Commissariis , et Capitulo , caeterisque , qui symbolam contulissent—1629. XXIf. Julii P. Casparo Mallio successit P. Georgius Kaldi Tirnavia veniens, Ungarns Tirnaviensis." A' pozsoni collegium Evkönyveiből Praynál
Miscell. profanor. Tom. XVIII. Pázmány
alapító levele látható élete leirásában a' 55 — 56. 1.
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lebardtunk üdvősségét, és tökéletességét is szorgalmatosan
keressük, kiki vagy eleven szóval való tanítással', vagy
írásban foglalt oktatással, vagy jó példa adással. Ezt én
meggondolván az én elŐttemjár óimnak jó tetszése, és
parancsolatja
szerint igyekeztem,
hogy együgyű tanításommal, a' híveket jóra ösztönözném , és a' gonosztól elidegeníteném és minthogy az idő eljár, és a prédikállásomra való erőmhöz sokáig nem bizhatom, sőt
sz. Péterrel aztis mondhatom, hogy hamar letétetik az
én hajlékom, melly hatvan esztendőhöz
közelgetvén.
könnyen meghanyatlik: arra fordítottam
gondolatomat,
hogy a' mivel éltemben harmincznégy esztendőtűi fogva együtt is másultis prédikálván,
oktattam CL híveket,
azt irásba foglalnám,
és holtom utánis jóra emlékeztetvén , használnék nekik, Melly írásnak
kinyomtatásában noha nem kevés munkám és bajom volt: mind az által
bizonyos okokért azt is örömest felvállaltam,
és hozzá
kezdettem. Első oka volt, hogy szerelmes hazámnak szükségét láttam és olly szükségét, mellynél nem tudom ha nagyobb lei et. Mert az igaz tanítók i,gen megkevesedtek, és
csak imitt amott találtatnak; úgy hogy prédik állásokkal nem
mindenütt szolgálhatnak: hogy pedig írásokkal támogassák
és bátorítsák CL híveket, vagy a' botránkozástól oltalmazzák ; sok fogyatkozásokért,
vagy költségt. elenségökért,
vagy 'egyéb okokért nem érkeznek. Ebből az követközött,
hogy az egész keresztenységben, alig vagyon olly nemzetség , mellynek oktatására és lelki épülésére, maga nyelvén való nyomtatott \ könyvek keveibek
legyenek,
mint a' nemes magyar nemzetnek. Ezt a fogyatkozást,
Superiorimnak engedelmébŐl, valami részből helyre cikarván hozni; az oltától fogva , hogy hazánk , CL' sok
tcbnadás miatt; csak nem fenékkel felfordult; elsőben a
szent bibliái magyar nyelvre fordítottam;
ez után alkalmas számú prédikácziókat írtam, hogy ci távul lévő atyámfiait is segíteném, a' kikhez személyem szerént nem mehetek. Másik oka az: mert az irás tovább
tart, és nVesszebb kiterjed \a' szállásnál, és egy időben
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soh helyelen foganatos.
Harmadik
oka az: hogy
nyilván tudtam,
hogy sok keresztyének
találtattak
nem
csak
Magyarországban,
és Erdélyben,
hanem
a
pogány
birodalomban
is, a) kik az istenben elnyúgott
7 ' e l e g d i Miklósnak péchi piispökn-ek magyar
nyelven
irott
prédikáczióival
igen segítették
magokat,
és azoknak olvasása
által az igaz keresztyén
hitben nem csak
megmaradtak;
hanem ugyan gyarapodtak
is, söt egyebeket
is jó
útba
igazitoltak.
Látván
azért, hogy a' Telegdi könyvei
igen
elfogytak,
és drága pénzzel
sem tehetni
szert
azokra :
azt ítéltem, hogy még azokat
újabban
kinyomtatják
ÍJ)

a.) Érti a' meghódolt helyeket.
b) A' catholiea hit dolgában különféle tárgyú magyar könyvek jelentek meg ugyan, de egyházi beszédek, inellyekre
legnagyobb szükség volt, alig jöttek kinyomtatásban. Telegdi Miklós adott ki azután három kötetben : ezeket is
Rudolf király, országlása alatt tizenkilencz esztendeig
üressen állott esztergami érsekség költségén nyomtatta
k i , mint ezen levele bizonyítja, melly a' pozsoni magyar kincstárnak szólott.
„Rűdolphus Secundus,Divina Favente d e m e n t i a Electus Romanorum Imperator, Semper Augustus, ac Germaniae, Hungáriáé, Boliemiae etc. Rex etc. Reverende,
ac Egregii, Fideles Nobis sincere dilecti. Qualiter superioribus diebus Fidelis nobis dilectus Nicolaus
Telegdinus Concionator, et Vicarius Metropolitanae Ecclesiae Strigoniensis supplieaverit nobis, ut sibi subsidiuin inprimendarum Concionum summám quandam pecuniae, ex proventibus eiusdem Arctii Episcopatus clementer decerneremus j id Vobis satis superque constat.
Religionis ergo intuitu, et ex munificentia Caesarea opus
illud, ut pium: ita in primis necessarium , promovendum duximus. Vobis itaque clementer mandamus: ut
Eidem Mille Florenos , ex dictis proventibus Archi Episcopatus, m o s ad impressionem operis numerari euretis. Quo modo facturi estis benignam voluntatem n o stram. Datae in Civitate nostra Vienna XXI. die Octobris MDLXXVII. Regnorum nostrorum Romani II. Hungaric VI. et Bohemici III."
'S illyen czim alatt jöttek ki:
,,Az Evangeliomoknac. mellyeket Vasarnapokon es
egyeb Innepeken esztendoe altal az Anyaszentegyházba
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az én kisded munkámmal
élhetnének
az együgyű
keresztyének. Mert,
noha nem Ítélem,
hogy az én
Írásommal
akár ki is lelki gyomrát
bétölthesse:
mindaz
által
vélem
hogy
valamennyire
tengedheti
magát , és
neminemű
képpen kívánságára
gerjesztheti.
Negyedik
oka az: hogy
nem kevés jó-akaróim
kívánták
tőlem:
hogy a' mi nemű prédikáczióimat
eleven szóval halották
és
kedvelték
azokat
olvashatnák-is;
remélvén,
hogy az nem
lenne
szintén gyümölcstelen.
Kiknek hozzám
való jó
cikarattyokból származott
kívánságokat
nem illett
megvetnem;
hanem ha egyébbel nem is, hasonló jó akarattal
kellett
annak
megfelelnem
olvasni es predicalni szoktanae , magyarazattyanac elseo
Resze, melly magaba foglullya az Adventül fogva Húsvétig való vasarnapi Evangeliomolcat. Íratott Telegdi Miklóstul Esztergami Prépostul. Beclibe Apí'í'l Mihály nyomtatta, az felséges Romai Csaszarnak kegyelmes engedelméböl. M.D.LXX.Vil. in 4-o pagin, 6J3."
„Az Evangeliomoknac, mellyeket Vasárnapokon
es egyeb Innepeken esztendeo altal az Anyaszentegyházban olvasni es prédikálni szoktanae , magyarazattyanac
masodic Resze, melly magaban foglallya Husvetul fogva
Adventig való vasarnapi Evangeliomokat. Iratot Telegdi
Miklósiul Esztergami prépostul.
Nyomtattatott Nagy
Szombatban az Felséges Romai Csaszarnac kegyelmes
engedelmeböl , ugyan azon Telegdi Mildos hazanal
M.D.L.XXVIII. esztendőben in 4 - o pag. 892."
,,Az Evangeliomoknac, melyeket Vasarnapolcon
es egyeb ínnepeken esztendoe altal az Anyaszentegyházban olvasni es prédikálni szoktac, harmadik Resze, mely
magaban foglaliya a' Szentec Innepire való Evangeliomokat. Iratot Telegdi Miklostul Pechi Püspöktul. N y o m tattatott Nagy Szombatban az Felséges Romai Chaszarnac kegyelmes engedelmeböl ugyan azan Telegdi Miklós
hazanal M.D.LXXX. esztendőben in 4 - o p. 757."
Ezeket az Egyházi Beszédeket 1638-ban Telegdi
János kalocsai érsek másodszor nyomtatta ki Bécsben.
Káldy György után pedig 1636-ban Pázmány Péter b o csátott világ eleibe egyházi beszédeket egész levélen;
mellyekről Káldy ajánló levelében „Az én
Prédikátzios
könyvem, ü g y m o n d , elöjáró követe légyen á
Nagyságod Predikátziós
könyvévek,
mellynek
kinyomtatására
igyekszik
Nagyságod.e<
*
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Egyházi beszédeinek két első része építés közben, és egyéb foglalatosságok között 1631-ben jelent
meg Pozsonyban a' collegium nyomtató intézetében>
mellyröl a collegiumnak Évkönyvei ekkép szólanak,
,,Primus curam Typographiae Archi-Episcopalis
habuit
P. Jacobus Nemethi qui Pazmárti Conciones, et Controversias Ilungaricas exterorum opera vulgavit
Georgius
Lippay Hungáriáé Cancellarius ad
ec[y^Typographiam,
quam nobis Eminentissimus Cardinalu^mzmanus
donarat , adiecit (an. 1641) aliam quoqu.e, quam Generosus
Dominus Laurentius Ferenczffy Secrelarius Aulicus possedit, quaeve priori copiosior fuerit,
ac facile 30Ö0 ß.
aestimata
Az elsőnek ez a' czíme:
,,Az vasárnapokra való Prédikátzioknak első része
Advend első vasárnaptól fogva Sz. Háromság vasárnapjaig. Irta az Hivek vigasztalására es jobbúlasára az Jézus alatt vitezkedö Társaságbéli Nagy Szombati Kaldy
György Pap. Nyomtatta Posonyban Rikesz Mihály
M.DG.XXXI. Esztendőben. Találtatik Nagy Szombatban."
egész levélen , ajánlva :
Az Szentseges RomaiAnyaSzentEgyház Cardinallyának Pázmány Péternek, Eszterganii Érseknek, Magyar
Ország Prímásának, és Fő Cancelláriusának, a' Fölséges
Második Ferdinand Romai Cliászárnak, és Magyar Országi Királynak belsöTanátsának etc."
A' másodiknak meg illyen a' homlokirása:
,,Az Innepekre való Predikatzioknak első része.
Sz. András napiatól fogva keresztelő Szent János napjáig.
Irta az Ilivek vigaszlalasára, és jobbulására az Jesus
alatt vitezkedö Társaság-beli Nagy Szombati Kaldi György
Pap. Nyomtatta Posonyban Rikesz Mihály, M.DC.XXXI.
Esztendőben." egész levélen ajánlva :
,,Az Tekintetes es Nagyságos Grof Galantai Esterliázi Miklósnak, Fraknó Vára örökös Vrának Magyarország Nádor-Ispánnyának Sopron, Zólyom, és Bereg
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varmegyek fő Ispányának, A Fölséges Második Ferdinand Romai Chászárnak, és Magyarországi királynak
belső Tanátsának és komornyikjának, etc".
E két munkajaban pedig nem csak hatalmas, bő,
tiszta, érett magyarsággal, s igen könnyen folyó
beszéddel élt: hanem különbféle kegyességr e serkentő hazai történeteket is emlékezetben hagyott; mert igen értett ahhoz, a nut Cicero in Verrem Lib. III. mond:
„Exempla ex^Qpjre memoria, et monumentis, ac litteris, plena dignitatis, plena, antiquitatis. Haec plurimum
solent et auctoritatis habere ad probandum , et iucunditatís ad audiendum." — Egynehányat köz ülök megemlítek ;
Egyházi buzgóságról szóltában; „Hazánk
gyümölcséből hozhatok egy, vagy két jeles példát,
melly eket
magam láttam, úgy mond. Egyik á' boldog emlékezetű
Telegdi Miklósé pécsi püspöké: kit noha fölötte igen elgyötrött volt a' közvény, úgy hogy csak székben hordozhatnák ; mind az által, CL Prédikállást el nem hatta ,
hanem felvonatta és tolatta magát nagy
fájdalommal
á' nagyszombati prédikálló székre ; és ugy prédikállott ,
mintha semmi dolga nem lőtt volna.'6 — ,,A' másik az
istenes Kutasi Jánosé." (kiről már oda föl teltem említést).
A dúlás ellen pedig ezt a példát hozta elő;
„Ezer öt száz kűenczven hat esztendőben, midőn a' második Mahomet császár Magyarországba jött volna, a'
ketskeméti polgárok eleibe menvén, ajándékot vittek néki, hat száz juhot, száz ökröt, és tizennégy szekér kenyeret ; kérvén hogy egy csciuzt küldene hozzájok, ki
az által menő vitézektől megoltalmazná Őket. A" császár három száz aranyat aclván nékik, és egy vont
arany köntöst, meghagyd, hogy haza mennyenek, és ha
valaki bántaná őket, a' köntöst mutatnák néki. Az oka ért 9 mihelyen valami török sereget láttak, a' biró
á* köntöst reá vévén, eleikbe ment; kit látván a' törökök lovokról leugorván ci köntöst megcsókolták , és ha
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biró megengedte, ott háltak, magok költségén; ha
pedig nem engedte, elébb állottak. Ritkán találnád ezt
a' mi keresztyén vitézinkben amagok nemzetségéhez is"
„Pescennius Niger a' mint Spartianus írja, tiz vitézt akart megöletni, hogy egy lopott kakast megöttek.
Hasonlót cselekedett a' jámbor vitéz Károly, Mansfe Idi
gróf Magyarországban
Samariában (Szent Márián Somorján Csaloközben) tiz hajdúval egynehány
kenyérért; kiknek életét azért engedtemeg főképen, hogy magyarokvoltak;
hogy né láttatnék gyűlölni az idegen nemzetett—
A'ma nagy elméjű vitéz Mansfeld
Károly,
kinek jó hire neve most is él a jámbor
magyaroknál,
gyakorta tanácsot kérdett a' régi katonáktól, ha szintén
szegény legények volt akis, tudván, hogy néha a' kertész
is alkalmatost mond. a.)
„Midőn László Király (Albert fia) gyermek
kordban egy Giskra nevű jő embernek öt pénzes
garast
adott volna ajándékon , azt olly nagyra becsüllötte ,
hogy azt aranyba jogialtatván
, mindenkor a nyakán
hordoztau.
„Ezer
hatszáz tizennyolczadik
esztendőben a'
rhénusi palatínus Fridrik fejedelem , a jámbor
istenfélő Ferdinand császár ellen az örvével, hogy a
cseheket igaz és törvény szer ént való
fejedelmüknek
engedelmessége
alá hozza , magának foglalta
az országot ; megkoronáztatta
magát, es mind addig bir-

a.) Engel Magyarország históriájában

1626-dilc esztendőre

Kemény János után Mannsfeldröl ellenkezfíke'pen szól:
,, Überdiess war Mannsfeld ein, wie ihn Kemény beschreibt , sehr kleiner zuzammengeschrumpßer, alter
hasenschärtiger (nyúlábrázatú) hässlicher Mann (immer
Frauenzimmer im Lager mit sich führend) Im Ungrischen Lager

(érti Bethlen Gábor táborát) zeichnete

man

einen sitzenden Hasen, mit einem deutschen Kragen,
und schrieb darunter: Mannsfeld."De illyen kaczérság
illetlen keresztyén emberhez.
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dogálta
Prágát,
míg a farkas fület az eb bőr
alatt
alig vihette
el; maga tartományát
is
elvesztette
„Néha
a fejedelem
bqtér valami
szállásra,
kit
a' gazda
nem ismérvén
, úgy tart,
mint valami
közembert ; sőt néha bosszúsággal
is illeti ; a mint
az
első Mátyás
királyon
Debreezenben;
és az
erdélyi
fejedelmen
Báthori
Zsigmondon
történt
Olomutzban".
E' k é t utolsó esetet, k ö z ö n s é g e s s e n isin é r t történet g y a nánt említette Káldy G y ö r g y , mellyekröl mi már semmit
sem tudunk
Szava

járásiból,

's példabeszédiből

is fölhozok

egy-

nehányat.
Nem vitéz , a' ki bolondul vész.
Fejéhez szólnak, az az: halállal fenyegetik.
A' szegény apostoloknak együgyű gúny áj ok volt.
Dániel kínálva sem akart enni gyenge étkekből, hanem
csak böcsü eleséget kivánt.
A' ki az áldomást megveti, méltó , hogy átokba essék.
Nyelve az inyihez ragadt, az az: elnémult.
Mindenfelé hánja a' sulykot. Soha egy nyomon nem
jár; hanem a' szélfiivása szerint fordítja palástyát.
A' kit hazugságban kapsz, esküvését sem hiszed. »
Keveset használ a' szó , a' hol a' kéz nem segít.
Nem nagy a' törpe, ha szintén hegyen áll is.
A' kit a' l e s - h e l y b ő l kiűznek, nem olly bátorságosan
tér vissza.
A' ki maga köntösét szakadva látja, a' másét nem foltozgatja.
Gubás ebnek , fanos eb társa.
Sokszor meg sem szárad könyhullatástól az özvegyek
arczája; már is mátkával kínálják őket a' nősztetők.
A' moly zörgés nélkül teszen kárt.
Nincs könnyebb, mint a' táncz szeretőnek kedves nótát
verni; mert ha a' kést a' nyárshoz koczogtatják i s , eleget
tombol világánál.
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Könnyű azokat házasságra beszélleni, kik Untalan nőszni készülnek.
Hazánk szokásaként, a' j e g y - r u h a nem igen tölti a*
tarsolyt.
A' bor' erejétől zajdul meg az ember.
A1 megvereti seregből csak üllő fiillő szaladott el.
A' kapát kapának, az ásót ásónak kell nevezni.
A' csalárd szolgák csak magoknak kaparnak, és azzal
nem gondolnak, ha uroknak táskára jut is ügyök.
Azt akarná, hogy hintó-szelcéren vinnék mennyországba.
Könnyű ló után a' szekeret tolni.
A' mit köröm szakadva találunk, megőrizzük.
Házadnál fecskét (csacsogó embert) ne tarts.
A' hol az istennek templomot e'pitnek , az ördög örömest
kápolnát rakat; és a' hol nagy ájtatosságot lát, örömest babonát vet közbe.
Nem a' jászol keresi az ökröt; hanem az ökör a' jászolt.
A' gyermekek falovakon keményen nyargalnak leppentyii után.
A' kakasok kappanokká lehetnek, de a' kappanokból
kakasok nem.
A' melly nyilat látunk, attól könnyebben őrizkedhetünk.
A' vak a' számvető pénzt is jó garasnak véli.
Minden lovászszal atyafiságot vet.
Kedvesebb a' testnek a' kecske a' kecsegéne'l, aJ tarcsa
a' harcsánál, a' süldő, a' süllőnél, a' tik a' csíknál.
Böjt nap fűszer helyett, más féle becsüt adnak konyhára.
A' hol a' kuvasz jó konezot kapott, másszor is oda tart.
A' ki puskaport hordoz a' vállán, vagy szalmát viszem
a5 fején , nem mégyen a' tüzes-lapta hányó ellenség közébe.
A' kilc sokat zarándokoskodnak, ritkán szentülnek meg.
Kopó , vagy tacskó feltalálja nyomán a' nyulat.
Apró csatázást sem kell siket fülre venni.
A' varga, hogy a' temérdek fonalat által vonhassa a'
b ő r ö n , vékony sertét csinál az eleire.
Alattvalóira ostor pénzt vetni.
A' koczka olly hamar vakot vethet, mint hatol.
TUDOMÁNYT. Ű. F.

III. K.

11.
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A' ki bajt akar v í n i , azt dob és trombita szóval lcésérik a' korlátba.
Annyit tud liozzá, mint szamár a' regéhez.
Olly titkon tartja dolgát, hogy feledékenységből sem
fakasztja ki.
Holt eleven felüdülvén , mindent megbeszéllett.
A' fő emberek noha közönségesen egy lovon járnak,
mind az által vezeték lovat is hordoznak mellettök , hogy
ha valami nehéz dolog történik , a' nyugott lovon inkább
elszaladhassanak.
A' vásott gyermekek a' purdi pénzt mind addig hordozzák , míg nem valami vaklyás kufárra kötik.
Nem jó kocsis az, a' ki a' ló száját minden tócsánál
megereszti.
Jobb ma a' kezben való veréb, hogy sem holnap a'
mezőn járó túzok.
Hasznos munkának nem kell fáradságát e'rzeni.
Eszünkbe kell vennünk, hogy a' koczkán a' hat alatt
vak vagyon.
A' búza földből terem , a' hal pedig vízben tenyészik.
Ne'melly embernek megvásik a' f o g a , ha a vas resze-

lést hallja. Ráspoló helyett tehát jobb a magyar vasreszelö.
Gyakorta a' ki által útat keres , kerülőbe esik.
A' régi aranyt, és az ó bort jobbnak tartják az újnál:
d e az új köntös, és szalonna viszontag jobb az ónál.
Igen hamar kimutatta fülét, és farkát.
Arany vért, vagy gyapjú. Aureum vellus.
A' ki atyafiát megvetvén, más barátot f o g a d , ollyan,
mint a' ki lábát elvágván, fa lábra szerzi magát.
A' fördős nem veszti el azzal jutalmát, hogy a' szerecsen , vagy a' kéménytisztitó a' fördőben meg nem fehiredik.
Ketéputa. Supellectile.
A' kígyónak kicsiny a' f e j e : de a' hová azt béfe'rtetheti,
az egész testét is utána viszi,
Némelly vargákról mondják : egy ökör bőrt
és alamisnáúl egy pár czipellost adnak.

i
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A' ki ruhájába öltözik, nem vígy érzi annak terhet,
mintha kötölékben a' hátán hordozná.
Azt akarná, hogy a' föld se tudná.
A' ki jó tanácson jár, nyert pöre vagyon.
Néha az erős balgatag elnyomja az erőtlen bölcset.
A' vadász nem jár sokad magával, hogy a' vadászatot
el ne kergetné.
Munka az úton : jutalom hazánkban.
Almot ne beszélj, sem messzünnen költött hírt.
Nem azért egyclittetik össze az olaj a' sonkollyal, hogy
azon sajtóval nyomattattnalc ki.
Nem jó a' magunk sebét elhagyni, és a' másét kötözni;
a' magunk rühét elmulatni, és a' másét vakargatni.
Lehetetlen, hogy a' csacsogó mindenkor helyén ejtse
beszédét; azért igen hamar fölönti a' levet.
Mikor más ember házába m é g y , néma és siket légy.
Csak nem közönséges fogyatkozás az emberekben, hogy
nagy állapotra jutván, régi szegény barátj okról, kikkel va-

laha egy gyékényen árultak; egy lepel alatt háltak, egy kényer en és abrakon voltak, könnyen és hamar elfeletkeznek.
Nagy számadással tartozik, a' ki az egyházi jövedelemből a' Jancsit gazdagítja.
A' haragosok böjtéről mondják a' magyarok: ki böjtöl, 's ki haragjában nem eszik. És mivel hogy gyakorta a*
dagályos gyermekekben találtatik; azt is mondják a' ma-

gyarok : haragosnak kettő kára, meg is verik, 's enni sem
adnak.
A' bolond kábaságból, a' haragos búsulásból, a' kevély
dagályból kiált.
A' világ cserben h á g y , és elmúlik mellőled kalauz nélkül.
Eszes és bátor emberhez illik, hogy nagy mertekre
szabja életét, és fő embereknek követésére igyekezzék.
Nem vetette urunk az apró szenteket farkas
kaszára,
noha megengedte, hogy megöletnének.
Az asszonyállat ne átsa magát a' férfiúnak dolgába. Ezen,

igét gyakran használja Káldy ártani helyett.
-J *
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Miért nem imette jelent meg az angyal Józsefnek? hanem álmáhan: holott a' szűz Máriának imette mondotta meg
a' követséget. Talán innen lehetne megfejteni az immel ám~
mai közönséges szó járást, melly annyit tenne, mint: ébren

és álmosan.
Nincsen olly alávaló tiszt, mellyre ember ne találtassék j mert a' mint szokták mondani: ha Péter nem akarja ,
akarja Pál.
A' kölcsönt nem illik nehéz kedvvel megtéríteni.
Az anyaszentegyház megzomáiiczozza
a' fényes napot a'
setét éjtszakával: a' gyönyörköttető örömet, a' szomorító
bánattal.
A' mit nem jól varrottak, szükség felfejteni.
A' ki megszokta a' sok szólást, néha alkalmatlanul is
szól.
Mindenkor elég eleség marad a' jóakaró táskájában.
Vagy kosul, vagy bakul; de meg kell lenni.
Nem méltó sok salakért kevés aranyat megvetni.
Előttük tűz, hátok megett víz vagyon.
A' ki gőz fördőben fördik, télben is izzadni kell annak.
Ha az ösztönt ököllel v e r e d , inkább fáj a' kezednek,
h o g y sem az ösztönnek.
,
jí
szegénység gyakorta iszonyú vétekre ösztökéli az
embereket.
A' szántó-vetők ösztönnel érlelik az ökröket.
Azt véli maga felől, hogy nála vagyon a' bölcseség
kulcsa.
A' nagyba járó dologban nem kell hirtelenkedni.
•

A' ki szokatlan barátságát mutatja, vagy megcsalt, vagy
meg akar csalni.
Adventi aranyos
mise.
Ha azon nyelvök vagyon i s , különben ejtik a' szókat
Magyarországban a' székelyek.
Nem tudja , ha t ö k - e , vagy túrós étek.
Szőlős ember. Vinczellér
helyett.
Régi példabeszéd : szegény ebéd az , mellynek vacsoraja nincsen.
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Cséves kút. Fons saliens.
Nehéz a' békának a' dér; mert gyenge a' bőre; fójtós
a' rókának is a' körtvéiy, midőn el nem érheti.
Rajta hagyta keze szennyét.

A' jámbor élet meghányt elmének gyümölcse, melly
előbb utóbb daczára a' kajánságnak csak ugyan becsületet vall isten, s világ előtt, és boldogságot kincsez
a' lélekre; azért mondják: hogy közönségesen ollyan
a' halál, minő volt az élet Ekképen történt Káldy
Györgynek is october 3 0-kán 1634-ben boldog kimúlása ; hasznos életének fáradhatatlan munkálkodás szakasztott véget 64-dik esztendős korában. Példás halálát
életének rövid rajzaval, többek közül Szörényi Sándor
jesuita „Pannónia Docta" czímü kézirataiban p. 4 8 —
49. jegyzette föl , melly hajdan Kaprinai István tulajdona volt, 's Ms. E. in 4-to Tom. IV. a' pesti főiskolák
könyvtarában találtatik:
„Georgias Kaldi natione Hungarus, patria Tyrnaviensis, Sacerdos Societatis JESV , quam est ingressus
Romae anno salutis 15 98. aetatis 28. repudiáta Praepositura principe post Archiepiscopatum Strigoniensem (intellige Praeposlturam Maiorem Capituli Strigoniensis).
Ubi ex Italia rediit, difficillimis Botskaianae seditionis
perturbationibus e Transsilvania cum leliquis de Societate hominibus relegatus est in exilium. Égit deinde in
Olomuciensi Academia Theologiae Morális Professorem;
postea Magistrum Novitiorum Brunae, et mox inde Tironum colonia deducta, Leobii Styriae. Deinde superior
fűit et Rector Tyrnaviae; demum Posonii, quod ipse
Collegium a priínis fundamentis exaedificavit, in eoque
seipsum , velut angularem lapidem collocavít, magno
sui desiderio, magno virtutum exemplo, caeteris post se
relicto , vita functus die 30. Octobris anno 1634. aetatis suae 64. ab ingressu in Societatem 36. inde usque
ab anno 1612. die 27. Maii quatvor Vota professus,
Quanti, virí iacturam fecerit in eius inorte Hungária ;
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Sapientissimi, atque Eminentissimi Canlinalis Petri Pazjnanni ele eo iitdicium abunde deciarat, quo aiebat, ex
omni ordine Ecclestastico , Religiosoque , nulli secunduin
esse toto Hungáriáé Regno ; parem illi liaud facile repertuin iri. Vir omnino fuit et eloquentia, et virtutis laude
conspicuus, ut qui magnani aetatis partém in sacris concionibus insumpserat. Latiné ad Academicos, nec raro
etiam Italice dixit, quandoque, cum res postularet, etiam
Germanice. Caeterum idiomate gentilitio praescripta cum
autlioritate verba faciebat. Fuit in dicendo vehemens ,
gravis, doctus, et spiritu plenus, qui non raro diceret
cum admiratione auditorum, interdum CUJH plausu, nunquam sine fructu. Magna fuit apud Viros Principes authoritate et gratia, qui libere auderet summos aeque
ac infimos, qva svaviter, qua fortiter ad officium cohortari. Ea libertate cum Principein Transsilvaniae Gábrielem Bethlenium ob tot Christianorum millia' Turcis prodita, et abducta , eriminis, quó se obstrinxerat, commonefecisset privato duanun horarum colloquio eamque
ob causam extrema omnia possent ab eo exspectari; tantuin abfuit, ut quidquam molestiarum experiretur, ut
etiam Principis ad mensam adhibitus, honorario centum
nummor. Lnperialiuni in subsidium Typograpliiae donatus
abiret. In extremo actu vitae , convocatis Sociis, magno
animi sensu singulorum se pietati comniendavit impense,
a singulis venia erratorum magna submissione postulata.
Edidit Biblia Sacra vulgatae editionis a se in Hungaricam linguam translata , Viennae apud Mathaeum Formicam anno 1626. in folio. Concionum Hungarico idiomate
Tom. I. tliematis liyberni, Posonii 1631. in folio; relictis
duobus aliis Tomis posthumis, altero Funebris argumenti,
altero Epidictici de Sacro Sancta Eucharistia , deque
Laudibus B. V. Deiparentis. Evangelia et Missas per
annum legi solitas vertit in linguam Hungaricam, tacitoque nomine iinpressit sumptibus Petri Baranyai Viennae
1629".
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Ennyit mondhattam Káldy Györgyről, kit a'jövendő
kor talám bővebben megismertet , ha néhai Paintner
Antalnak
„Bibliotheca Scriptorum Societatis JESV",
cziinü könyvét , mellyröl Révai
Miklós Sopronban
1801-ben kiadott Carmina quaedam nevű munkájában
a' 18-dik lapon emlékezik, nyomtatásban kiadandja.
PoDlIRADCZKY JÓZSEF.

