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Méltóságos nvÁlafított Fejedelem 
Iffiú Kegyelmes Uram ! 

Z Fejedelmi Leiket formáló fzép kis 
könyvet, kinek keliyen ajánlanom, min-
den továb-vaió gondolkozás nélkül, ki-

1 mutattya a-zt nékem, a* Nagyságod 11-
i tentűl Fejedelmi méltóságra formáltatott 

Lelkének, illy gyenge idejében magát ki-rnütató, Nem-
zetünket Hazánkat örvendeztető kívánt 0ép alkalmatoí-
fága : annál-is inkább , mert a' Nagyságod Fejedelmi 
fénnyel már kornyúl vőtt virágzó életének s-ncvelteté-
fének rendes állapottya, Példája és Túkőre léízen e* kis 
könyvnek, a ' melyben látTa-meg minden a' Fejedelmi 
Léleknek formáitatásának valóságát: mellyct én Nagy-
fígod kőrűl való létemben által látván, ugyan akkor 
fordítottam Magyarul c' kis könyvet: melly minthogy 
Nagyságtok Fejedelmi Kegyelmefségének reám akkori 
kiváltképpen való ki-áradásának alkalmatofságáral lőtt: 
azért En-is Nagyságodhoz való alázatos kőteleíségcm-
nek és háládatotsigomnak tellyefitcsének jeléül Nagy-
ságodnak alázatofsan ajánlom , hogy az én csekély el-
méimül formázott munkám, a' Nagyságod Fejedelmi 
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méltósággal clottc fcnlo Nevének ragyogásáról vegye f i-
iágát , és elmémnek s-éietemnek illy éretlen gyümölcse, 
a' Nagyságod kegyelmességének reá 0állott kedves Fé-
nye alatt ulálya-meg éreltetését. Adgya lílen ! hogy 
a' mint á jóknak víga&aitatására, az egéíf Hazának örö-
mére, már előttünk, a' Nagyságod Fejedelmi méltó-
ságának magát lép fugárival kedvelen ki-mutató CsiU 
laga kezdett ragyogni, ugy minden fetétcséget és ho-
mályt el- űzvén , juíiön. dcí 0inre, cs légyen Nemzetünk-
nek olly Napja, melynek éltető világa alatt, a' Nagy-
íágod virágzó életével edgyutt, ujjúllyon-m?g az Haza; 
a' mellyet a' mint tifzta alazatos fzivcl kívánok, ugy 
maradok 

Nagyságod 

Ih (jémjt-
fXtgdit if. 
Mettfjlpr. 
Aa ifSg. 

Alázatos ízoígája 

Iffiú Ttle^t Mihály-
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E L S & R E S Z. 

# # # @ @ @ ^ Embernek termé&ti ha jó, az embert r-
# 0 O 0 # @ gazgatni, ha ro6, az embertől igazgattatni 

kell, kiváltképpen attul, az ki mátoknak L 
gazgatádira clöl-tétetett. Nem jó Ki*. 

# # # # # # rályok azok, az kik csak az & alatta va-
lóknak. Királyi, esnem magoké. Az Ek6*.azkima-
gát az Királynak alája veti, maga legyen az Király: 
sanullya-meg annak okáéit a maga igazgatását, minek-
előtte gyakorlaaá az alatra-valoknak igazgatását. Mert 
azhmgáigazgatáfa, fundamentum!az alatta-valoknak 
igazgatásának. Az maga igazgatáfa az a' közönséges 
óra 8 melyhez kellékek az alatta-valoknak igazgatasái 
Sabni. Az maga igazgatáfa az Világoíságnak és az Ve-
zérnek ti0tiben állj a' Víiágofságoaká meg-világoíitáíras 

a' • Vezémefe - az igázgatáíra. 
Továbbá, vadnak az maga igazgatásának három f§ 

akadályi, Mcllyeket az Fejedelemnek ollyan igyekezet-
ad kell cl-távoztatni, mint az minémú indulattal az ő 
Origóknak meg-maradaíokat kivánnyák. 

Az chö akadn ly, Mert 
»cái- lehet hogy magat joi igazgalla az, az ki mag.it jó! 



* * i. s o & z a * 
nem ismeri. Mivel az első és fö Regulája á loíts igazi 
garasnak , áll amaz régi bölcs mondásban : Jsmérd• 
meg magadat. 

De ezazifméretaz mini ritka, ugy drága-is, mely-
hezképeft az IV. Hcnricus Csáiár nem ok nélkül tartotta 
jegyének ezt az mondáit; Ss^anfoí-at tudnak^ magp* 
^atfehsg senki ssm. 

Mert ugyan is rut Tudomány, {avagy inkáb tudat-
lanság) ismerni másokat és más dolgokat, magát penig 
nemismérni ; ollyanok az kik kerneleknek láttatnak má-
foknak.s magokbanpemg vakok, máfoknak bölcsek 9 

magoknak penig ePtclenek. Cjyulblem azt bölcset, 
magánad nem bhlts. 

Ifmérd-raeg annakokáért tennen magadat, minck» 
előtte másokat, és más dolgokat meg-israérfz. Meg-
tanulod penig a'magad ismeretit, hogy ha rnáíokai ma-
gadhoz nem hafonlókat meg-nézendeé. Haldmeg á l . 
Gergelyt: A' t>i magát nem Akarja ismerni minemű Légyen8 

cllyanal^atfiem\éllyen-meg% azJtjk. magához^nem hasonlott* 
Az máfodik akadály, az elmének rendeletien mdu-

Jattya, avagy a' 0elidithetetlen meg-indulas. Bizonyá-
ra alkalmatlan tanács az indulat, mert o néki az dolog 
gyakrabban nagyobnak lát&k mintáz igaíságnak. El-
lenben vadnak a' jo tanácsok és a' bölcs maga igazgatása 
az holott kevés Peovcdcs vagyon, és fok az békefsegcs-
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Át harmadik akadály, az dologban ícístíélbB való 
kittclenkcdés. 

Bölcsen gondolta V. Carolus CsáKr, hogy valamL 
képpen Saturnus az bujdoso-Csillagok kozott, Icg-iaa-
gafsab helyen vagyon, és mindazáltal mindeneknél ké-
sőbb, és iafsabban forog, ugy azoknak á Fejedelmeknek, 
az kik az emberek közt Icg-oagyobb méltósággal cinek, 
aem kell hirtelenkcdnick. Az£t fiet, áresésrehanyatlil^. 

Jeles amaz II. Phiiep, Spanyol Kiralynak mondaf j , 
Jeles hadakozo az, a' ki vakmerő-képpen íoha nem vé-
tett. Mindazonáltal némelykor ííetni kell az Tacituf-
síak Regulája fzeréní-: Nem (f/7 mulatozni akkun 
Tanácsban, mellyctJen^i nem dicsérhéí> minekelőtte meg-
nem litt. 

M Á S O D I K R E S Z . 
&£}' az. Ifíenhez.'való{egyeffeg ieg-:z.£t{sejscffeé> légym 4?^ 

Fejedelmetyec. Az^lfienhezjualókegyt^ég erői fttn» 
damentum, melljen *zjklz$nségei és ma-

gános dolgoknac boldogsága áll. 
H T t i d t a ennek az mondáinak igaíságát a Mélt; Maxi-
' milianus Bavariai Ele&or azokban az intéfckben9 

melJyeket az o Fiának Ferdinandafnak jo tanitatására 
ínég három e&endős korában meg-iratni, és Iffiú korá-
ban eleiben adatni és magyarázatni parancsok; E l i k'®-
tpnnyaltudni f^elt(azt mondgya azbolcs Elcdor ) a' fe-

ftdeUmneli hogy JJimíe\yaló fegyefsége, 4%jnaga bcldo^ 



£ .1 I. <*. t s z. 
aídttá-tvalóinac er^oícsth ét mind a' kettlntt sx$° 

MBf-ff/fír 
Továbbá, két hathatos fegédi vajnak az igaz ke-í 

gyefségnek, mdlyeknek edgyike az földi dolgoknak 0c-
rctetinek meg-zabolázásában, az maiik axkercftyén jó-
ságos cselekedetre való igyekezetben áll, az melyröl-is 
azt alittyák az Bölcsek, hogy az jóságos cselekedetek nél-
kül való Fejedelem , nem ügy Fejedelem, mint az Feje-
Jelemnek képtelen formája. 

Ogyan-is a' Király az Királyi nevezetre valóságof-
* san akkor méltó, mikor az © KirályiJékiben dl az «7-
úatatoJJaj>> és felyem köntösében gerjedez az jóság, Ki-
rályi Koronájában fenltk a% Btksejjeg, az ^ivében él az 
Ktgyelmejjégt fegyverében öltőzik-fel az erhfjeg, az kezé-
ben az adakozás nyílik-ki, az fémében az Emberség 
virágzik, gyözedelmébetipenig az ljlmntc ditsisségé^ 
győzedelmeskedik. 

Az maiikat az mi illeti; ei-hiteísék magokkal az Fe-
jedelmek, hogy az világnak javai femmiképpen nem jók, 
azért az ő nevekhez nem illenek, nem-is meítok : mivel 
kiíiső-képpen láttatnak valami fenyeíségcknek lenni, de 
beisőképpe íerái valoságos igaíságak mncsé„hancollyak 
mint a óivárvány, á ki a' mely gineket mutat, azok o ma-
gába nítsenec. Mcft a' mit Deret é Világ mint gépet, vag 
tekintetben vé^en, mint nagy dolgot, ti 6t£l mint méltót, 
fcrdet mins jeles <ÍQÍgot, kivan uaiut győnyorkőd-
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íetot, cí ázzaí, mmtWnöflal, birja azt, mint drágátkoft, 
mind az híjában való, mind az árnyékhoz hafonlo. 

N«m kúlőmben mint az virratca előtt égből le-efctt 
harmatnak eseppe, az Tengerben lé0en vizzé, az víz lé-
gen habbá, azhabtajtékká,3ztajték le0en buborckkí, az 
buborék pcniglen párává, az para lcíen kőddé, az kődből 
!e0cn zápor efső, az zápor csőből Iĉ en sár, azsárbul por-
azporbuliéljcn 0él, az §él végezetre oda léGen és el-mu-
lik; agy az világi földi íok, és az világnak javai, kúlőmb 
kulőmb váirozáfi után , meiíyek egymásbu! kővetkez-
nec, végezesse mű t az t f e munak e íemmivé vál-
eozoac. 

I I I R É S Z 
azJFejeielmt^ azl rememepe^et, eshké%et tS4^4& 

egy élb IJtenbsn belybezje/sei^. 

AZ Királyok és Fejedelmek az Iftenben inkább mint 
az teremtett dolgokban, aző reménségeketés hite-

ket helyheztcísek, és az ő Fejedelemségeket nem emberi 
és világi,hanem líleni erő a Ital kivánnyak megerőfitemi. 

K>rálp.($e\nem er&s, hanemha meg erbfsitteltf^ 
az.ii jegeket alkudta. 

Gvifius nevű Cardinal, midőn az II. Henrik Fran-
sziai Királynak 0olgálatryában első volna, melyre nézve, 
íok nagy Vri-rendeknek ebében vőttc ellene való irigy-
ségeket, cs hogy meg-mutatná, hogy lenkiben nem biz-
m k aaKirálynak gratwjan kivúl, egy négy fegcletú ma. 

A , gw 



gas oRopot emeltet, mellyet zöld boroAyán Al-novéo; 
és erólsen magához foglalván, mind az fundamentuma-
tul fogva egé^ a' tetejéig, feliben irta ez világoflto mon-
dád: j 

En ezt az négyfegelctű magas oGlopot mondom I-
ílen kcgyelmeíségenek, melyhez ha az Fejedelem bitinek 
kegyefségcnek olivel ragagkodik, mindenkoron abbaa 
tokéllctclscn zöldellik, és meg-rnarad boldogsága, eH6m 
séginek ellsne való lumis pra&iMájokat hijában- valóm 
tévén. 

xAz,Fejedelem nefellyen, ha Jfien nél-j 4fdve^. 

IrV, R E S Z. 
Rogy azjleresxsyén Fejedeime^atfi igaz Vallásokat cl» 
£31 ozdittsák. istzJZerefityén Fejedelmekner minden igy&i 

fezetekéi Qukség etzj igAZ^Pkllá/okat Jferetttii 

Á 2' Pbttásnac tomláfa, az. Tanományna^romlásm 
x V Továbbá, három az, amit Kel! 0cmlélni az igaz Val-
lásban : /gaz/ág s Ttfítaság, Edgyefseg : az Igazság, as 
iVaiíafnak fundamentuma, az Ti0taság a Vallaínak éfó£ 
íége, az Edgycfség er!/séget mert az Valláfnak^ju-yC 
sége, tartatik az Orgágnak edgyességéíen. Honnét-is aa 
Párifi kapuk felett írva ezolvaítaük; Edgy&it, eágyTb?. 
yény, edgy Király. 

Vétkeznek azért azok, és felette igen-is vétkeznek * 
|alafeik as fok Valláft fcrctik, vagy penig máfokat-is a- -
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tokra ingereinek. Az ki -edgy Valiáft fem rekcfzt-cl 
íí jsgátd ..edgyet fem vélers magához. 

Gíiyan volt a Tatárok Fejedelme CMm, á ki Bíthori 
Iftván Legyei Király halála után, az Lengyel Koronát kí-
vánván, az o kívánságát az Qr0ág Gyűlésében követe ál-
tal, három indító erofségekkel nyilatkoztatta-ki: Az e1» 
m><» aaoliasalraafsága, máfodik „ azo mértékletessége 9 

harmadik pedig az Valiáft nézi. A'mi azo hatalmat 
Illeti, abbul croisiti vala, hogy egynéhány ioo. ezer lova-
gokat Lengyel Orfognak vagy oltalmazására, vagy pe-
:Ag öregbítésére, az maga földéből ki-hozhat. Az mi 
pedig az mértékletességet illeti, álli-tya vala azt az ételben 
való rend-tartásában, hogy azSMkségnek idején, az ló-
lhufsa!-is meg-eiégftk. Végezetre a' mi nézi az Valiaft, 

melyről egymás körött való vefekedéft-is hallott, azt 
mondgya: Az te Pápád azin-Papira, aztcLwthcruW, 
»z én Lutherufom. 

y . a E s z ; 
Fejedelemnek azjften dicsl/ségéntf^ 

öregbítésen toye^ezju ks& 
A Zkerefityéni torvény azt parancsollya, Hogy a'Ke-

* \ re&yén Fejedelmek az magok dicsolségét az meg-
váltó Chriílusnak dicsőségén ck ah ja adgyák s és min-
den ez világi dicsoíségeknek és í'ényeiségeknek pompá-
ját, az mellyel okét az kofség n&eli, az iften dicsőíségé-
mekkaeWwteogaebm bomwák "" . 

- ^ 



Ezt az fcereftyéni indulatot, már régen az VeScntzé- •• 
íek az o Celfus nevő Vezérekben meg-iímerték, az ki az 
mint [uftinianus Péter, az Vclenczéfeknek dolgát Ic-iró 
Hiftoric9 mondgya: midőn Velentzében Fejedelemségre 
Penceltetett volna, pénzt veretett, mellyen vala egy Feje-
delmi íűveg, fellyűl edgy feMlct, illyen ttks hozzá adag* 
%'án : nem nékem, b#nem Chrtámnák^i 

Ellenkező igyekezettel viíeltetnek némely Királyot 
és hamis Politiaju Fejedelmek, az kik minden ő dolgok-
ban , nem a' Chnftufnak, hanem magoknak vadaíznak 
dicsóíségtt/-

N'ém a6 Chtí ftüfnak, hanem maginak kerefie á di* 
csőkéget CarciüsAudax Burgundjai Herczeg, az ki h;*, 
jában való dicsőfségmlő^cőnőztetvén, és követni akar-
ván az nagy Sándori, és tőbb régi Hcrczegcket, mira-
den 0om0édÍMiuga gondolatlanuj, és méltatlan, haddal 
faraította, úgyannyira,hogyPhilypp'Commineuscn* 
nek az Herczegnek íomlását és ve6edclmet íiettető fő o-
k inak az ő kevélységét, és mátoknak hádi dicsőfségénec 
mellyel az régiek huefcdcenek , irégysjégből való köve-
tését mondotta. 

Nem a" Chriftufnak, hanem magának, és maradé-
kinak vásárlotta á'dicsőíséget a' Cs.i0ar IV. Carolus, az 
ki az Fiat Venceílauft, még maga életében, maga helyé-
ben rendelte, és midőn az Romai birodalomnak Éledt 
út czarám azőakarattyára kőppyennem vehetné,amis 

mag$ 
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maga Virtusával véghez nem vihetett nagy árron Sferzet-
te-mcg, tudniillik: Ígérvén kinek kinek az Elc&oroc 
kozzűl 100 ezer aranyakat, mellyeket midőn nckic meg 
nem adhatna, a'Romai Refpublicának közönséges meg-
maradására, és a* Királyoknac fcgkségéreel-tott kéntset, 
az Impcriumnak nagy kárával azoknac nem csak el-zá-
lagaílcotta, hanem vég-képpcn az Refpublicátul el-ide-
genitetce. Es immár az Imperiumnac innen követke-
zett őrökké való gono00a. Mert (az mint AEncas SyU 
vius az Cseh Or0agi Biftoriának jz-dik Réfében mond. 
gya) azóíátul fogva a* Romai birodalom ícmmivé iott, 
nem-is emelhctte-fel fejét} mivel az Ele&orok mindé* 
ncket magoknac tartottanacés az Imperátori eskűvéf-
fel koteleztec, hogy az nékick adatott zálogokat 
ne venné. 

Nem a' Chriílufnac hanem magánac nagy vétek-
kel 0erzctse a' ditsófségct az V.Ludovicus, Sfottia Mc-
tíiolanumi Fejedelem, midőn az a báttya fiát Galeacius 
lánoíl az kit illet vala az Fejedelemség, méreggel ölté-
in cg» kinec holta után aranyos ruhában íel-őltőzvcn Ki* 
rálynac hivattatni magát, el senyvedte: az mint Bem-
bius Vclentzei Hiíloricus i-dic könyvében mondgya. 

Nem a' Chriílufnac hanem magánac kívánta az 
uralkodáfnac ditsófségct Borgia Csí0ár, az ki hogy 
meg-nyerhetné az mellyet igen kívánt vala OlaG-orBa-
got, oiiadenckDcc előtte az Romai fő fő Rendeket, Co* 

B lumsifc. 



lumniufokát és Vrfinufokac hogy el-VcPcíTc magában 
cl-végezte: minek utánna egy darab ideig ő kozottoc az 
hadakozáft híjjában táplálta volna, és mind a' két réfz 
fok febeckel ha fontén meg nem eme0tetett-is, mind-
azonáltal nagy ré0ént meg-veftegettetett; Amazoc pc-
niglcn az után az egymás kőzött való belső hadakozás 
után meg-értvén a' Borgiánac dolgait, cdgymáílál való 
békcfségeket s'cdgyeíségeket meg-ujjitották- Az Co-
lutnniuloc penig nem látván magoknac az futáfnál és 
fámkivetéfnél ha§noflabb dolgot, a z o Attyoktul való 
Mczo-várofokat Borgiánac hadták. Az Vrfinufoc pe-
niglen az (old fizetéffel cdeíittetvén, és az Tirannufnac 
hívén, majd mindnyájan utálatos halállal olettéttek-
meg. Az Cajetana Familiánac fo Rendei a' kik Latiam-
ban az Sermonota nevű Vároft bírták úgymint: lakab, 
Miklós és Bemard, kűlomb kűlőmb féle módon meg-
ölettetvén az ó Várofokat és Kintseket Borgiánac enged-
ték ; Az Vmbriai népeknek régi nemefségű Királlyai-
is úgymint: lulius Csáfér, Venantius, Hannibál és Par-
thus Fejedelemségektűi meg fojtatván meg-fojtattanac. 
Aftort Mamfredust a' Faventiánac Fejedelmét, az Ki hit 
alatt magát meg-adta meg-öletvén kegyetlenül, az Ti-
berisben vettette. Sfortia Chatarinát az ki az Foroli-
vium és Forocornelium nevű Várofoknac parantsol va-
la, álgyúckal vitatván és meg-fogván gyozedelemnek 
jeléül Romában vitte. Panduifus Malatefta, Síortialános 
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és Gvido Vbaldus Fcítrius, az magoc birtokábann lévő 
Várofokac Áriminumot, Pifauromor és Vrbinumot az 
reájok menő Borgiánac, elhaladván , inkább akartác 
engedni mint femTolle meg ölettetni. Appianus Ia-
kab-is Hetruriában Populonmm nevű Városát néki en-
gedte. Es midőn ezen a* Veres uton az idegen Fejedel-
mek kőzt kóborlana, ez lflentclen Tolvaj, az Ifhu Ar-
ragoniuft-is Befilium Fejedelmét az Alphonfus Király-
fiát ( és az mit csak mondani-is íégyen) az űNénnyé-
nek Lucretiának férjét, a' Vaticariumi Templom Torná-
czában meg-febefitette. De midőn látná hogy meg-
gyógyúláfa felől reménség volna, az maga ágyas házá-
ban és az Nénnyének Lakadalmi ágyában fcl-mé0árol-
tatta* lffiabbik Borgias Cardinált-is méreggel meg-őlte. 
Cerbcllio lánoft is, az ki mindaz hazábanforgodol-
gokban, mind az vitézségben hires volt, midőn éjjel 
vacsoráról haza menne az útban kegyetlenül meg-őlte. 
Hafonlo-képpen Sanda Crutius lakabnak az ki hires 
Nemes Romai Lakos vala (az kinél-is a' Csá0árnak job 
s-kedveíscb baránya né vala) fejet vétette, melynek egyéb 
oka nem vala s hanem hogy az Vrlinufok rézérc valók 
kozzűl hamar nagy és erőfs fereget állithatna,és azt akar-
mely sagy dologra könnyen vehetné. Végezetre mi-
dőn a' gazdag Cárdinálokat méreggel akarna cl-veftcni 
az Pohámaknac tudatlanságábul cl cserélődvén az Pohá-
rok, a' Csa0ar maga és az Attya-is Sándor az ki abban 

Ba a' ven-
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a' vendégségben jelen vala, mérget itt .inak. Es az At-
eya az méregnek erejét cl nem í'envedhctvén meg-holt. 
Borgia peniglcn még életének erejében lévén meg ma., 
rad és meg kötöztetik, az honnan ki-0abadulván a' Na-
vártának Királyához Salad, és végezetre edgy hartzoa 
gyalázatofon ci-efik. Jov'tusHtfl. %-dtkKbnyvél/tn. 

így minden ditsofség nélkül ment-ki ez világbúi 
az az hamis Politicus Antichriílufnak Tagja, és mátok 
ferentséjének s-életének Tolvaja; mert az lílcn ditsof-
f$géncc kiísebségével ollyan nagy kevélységgel kereíle 
az maga ditsófségct, hogy még az o hadi Záf?lóira-is 
ezeket az §ókat íratta: Avagy Csájzár avagy fimmu 
Az hijába való ditsofség edgy keveisé virágozhatik; de 
de mint hogy az lílcn kegyelme nélkúi vagyon, gyű-
mőltsot nem teremhet. 

Tanullyác-meg azért a'Kereítyén Fcjedcímek, hogy 
az igaz ditsofségre az a' rővideb út, ha minden dolgai-
ban nem a'maga, hanem az I(lennek ditsófségct kerefi. 

Ferrus János az Symbolumokrul irt Tcatrumának 
i dik Ré0ébcn edgy jelt té0cn fel, melyet hogy minden 
Kcceítyén Fejedelmek fel-vegyenek méltó, tudniillik 
egy mágnes kővel meg-kencttetett tot íllycn iráfsal: Egy-
re nézj, mert ugyan-is a' mint hogy az magnefsel meg-
kenetett to, minden tsillagockozott néz tsak edgyre, 
tudniillik az mely tsillag az égnek Tengeljcnck monda-
ük: ugy az iga? KcrcPtycn Fejfidcle?n-is az Ifteni 0crc-

' ~ íanck 
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cetnek mágnes kövével meg-kenettetvén néz tsak edgy-
re, tudniillicaz minden Fejedelmeknek Fejdelmének di-
tsolségcre: egyedül tsak ezt kivánnya, ezt forgalma-
tofsan kerefi , minden ő dolgaiban erre mint fő czél-
jára néz, erre maga ha§nát hátra hagyván főt még ká* 
rával-is igyekezic. 

De (az mely az mi időnknek nyomorúsága) nem 
az Iften, hanem az maga ditsőfségének erőís kivánáfa 
vagyon némely Fejedelmekben: az kiket az, ( mint 
hogy a' loságos cselekedet azokon erőt nem vehet) min-
den gonoÜnak végben vitelére hegyes őfrőnóckel nógat. 
Az honnét nagy zűrzavarok Sármaznac az közönségei 
Tárfaságokban. Az mellyet Scipio Bargaglius az ő je-
gyekrúl való tradtatusában jelefen mond-ki, a'Pélnek ha-
íonlatofságáva!, mely az tengert meg-zavarja, és habo-
kat vét, ftl-tévén ezt a' mondáft: Meg-zavarja és fel-
emeli. Mert ugyanis az mint az tengernek vize a' Oelek 
keménységétűi roeg-zavarodik, és nagy habokra neve-
kedik ; igy az kevélységnek Gclc mellyel némely Feje-
delmeknek füvek fel fuvalkodnak, valamint ő bennek 
az ő elméjcket igen nagy habok modgyárafel-emeli, 
nem kúlőmben meg zavarja az Or&tgokat és Tartomá-
nyokat ; ugy annyira hogy az fogény alatta valók fok 

sftendok alatt fém mi nyugodalmai ne 
Jáfsanak* 

B j Vf, 
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tJz. Fejedelmelpel^/iUlyég az.&elejeit, az.kjk áitsijZ 

ségeftn és cktsércteíen élténél^, kivetni. 

Bizonyára tagadhatatlan dolog az hogy a* Fejedelmek 
jz o éuletéfcknek alkalmatosságával nagy dolgokra 

yé0nek juít,' és hogy életeknek módgya nagyobb dol-
gokra nyit utat,s'az alkalmatofság viBi a leg nagyobbak-
ra \ mindazáltal meg kell vallanunk ezt-is, hogy mind 
ezek az ékcíségck az el-fajult elmének vétkeivel könnyen 
meg-veftegetődhetnek. Nem-is ritkán történik, mivel-
hogy a' jóságos tselekedetet örökség 0erint nem birhacni f 

az vétkes unokák jeles frlléjeket 0amlá!lyák, 
Az mint hogy mikor a' levegő égben tőb 0ivárvá-

nyok formáltatnak, az első Bivárványnak elevenebb fu-
gán vadnak , az máfik gyengébben fénlik, az harma-
dik csak alig lát&k, így ritkán flűletcctnek az u nagy at-
tyokhoz haíonSo unokák. 

Nem helytelenül hafonlithatom ezt az embernek 
nemét, Collurio nevű Madárhoz, mellynec az mint lon-
ftonus bizonyíttya az tsudáknac le-írásában, ollyan ma-
gátul kúlőmbőző fiai vadnac, hogy az ő attyokhoz lem-
miben nem haíonlitanac. 4z. neme/el^ lé/zjiel^, a' neme-
Jiténd&k^/ljiltttetnek. 

Így értett VI. Orbán Pápa, az ki alatsony nembűi 
iármazván, úgymint foldozó vargátul a' Tretsenfis Vá-

rosban 
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fosban midőn néki Bemére vettetnék hogy nemtelen hel-
lyé n 0úlettetett volna azt felelte: Az nemes férfin nem 
Pűlettetic hanem leien. Az^az. igaznemes, a' kj a' véte%~ 
re nem hajlandó. Ezt jol értvén a' Nemes emberec, kik-
nek vérekben az ő elejeknec virtufa, az igaz ditsőfség-
nek 0ikráit mint egy élő lelket nemzette, vifeltetvén az 
o jeles eleiktűi 0ármozott eredetektűi,régi nemeknec és 
elejeknec ditsőfségérűl femmiképpen el nem felérkezvén, 
az ő nemzetségi tőrsőkőket, mint edgy nemes oltovány 
ág bimbóckal bé-oltani az az: az ő elejeknec jóságos tse-
lekedctihez jóságos tselckcdetet, jutalmakhoz jutalmat, 
ferentséjekhez 0erentsét, ditsőíségekhez ditsőfseger, ad-
ni igyekeznek. 

V I I . R É S Z . 
nAz. Fejedelmeknec az. 3 alatta Tfaló^nac minden JzjtC 

matatás nélkül jo példa adájfal kell tkndbklentek; 

AZ jo Fejedelmec az jo peldánac fáklyáját az ő alat-
tok valóc előtt 0oktac vinni, hogy a' joságos tsele-

kedetnec úttyán (erényen járjanac. Ko00ul parantsol a* 
ki tsak parantsol. Az birodalmokat példa adáísal mind 
alkutni, mind erőíiteni kell. Az peldáknac az nagy Em-
berckbenn mind a' két régről nagy erejek vagyon, akar 
a'jóra ha az dolog jo, akar a' ro$ra ha ro0. Gyakorta 
a'Feiedelmec magánafon jol tselekc0nec, de msgána-
fon ritkán tselekeOnec vo00ul; mert az alattoc valók a'jo 
példában ritkán, a'roGban peniglen gyakrabban kővetic. 

Meg-
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Meg oltalmazzák azért magokat az Fetedelmec, 

hogy a' mennyit az ha(?nos eőcvényec által hafinálnac az 
o alatta valoknac, ugyan annyit ugyan-azonoknac az 
roP példa adafsal ne ártsanac. törvénnyel tank, és 
példa adájjalárt, többet árt mint fem bafzjtál. Es mit 
teGcn ez egyebet, hanem edgyic kezével éppitcni a' má-
ikkal el rontani. Hallyuk-meg a* Szent Chryfoftomuft Í 

Jel tanítván és ro/zjzjtlehén> ázjjíent unitod miképpen 
fittyen tégedet el lyrhozjatni. 

Minekokáértaz Feicdelmeknec nagy 0orgalmatof-
fan kell gondot vi felni, hogy az o tőrvényeckel az o éle-
tcknec példája, és az o életckncc peldájival az őfzínte 
való igafság, minden Sin mutatás áll orczá ja nélkül tintára 
jneg-edgyezzen. 

Az ki a'fin matatás alatt, azaz: a' jóságos tseleke-
áetnek haí?ontalan 0ine alatt az igaz jóságos cselekedet-
nek nem létét el-titkollya, az o jóságos tselekedetc tsac 
formás képpen lott, de valóságofsan nem lőtt; azért iám-
bornak inkab akar láttatni mint fem valóságofsan lenni. 

Hlyen vóitaz áruló ludas, a'juh bor alatt ragadó-
%o Farkas, az bárány gyapjában ordító Örömlány, az 
Apoftoli köntösben iftennec gyilkofa, a" Tanítvány Pi-
ns alatt 0entségtoréfnec Meftcre, az emberi ábrázat alatt 
meg-teftesűlt őr dog. 

Hlyen vólt a' Tybcrius Csáfrír-is, a' ki a'Jóságos tse-
Ickedctnck iine alatt rettenetes vétkeket tsclckedctt. Dc 

g a z 
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o a' maga dolgainak el-fedeZcsében igen meíter lévén 
annak utánnaaz o maradékinak Bernek előtt egeden ki-
nyilatkozott,-az Iftcn mcg-búntetvén a' Bín-mutatáft an-
nak fcl-fcdezéscvcl. A' lin-mutatóknac tzéllyok á melyre 
tzélóznac a ditsofség: de erre á tzélra foha cl nem érnek, 
mert mindékor két úton járnac, tudni illik á 0íncsjó tse-
lékcdetnek úttyán, és az alattomba való gonofságnakúr-
tyan. W c ditsofség*t leg egymefstbb út, hogy ha ollyan-
lé/zjsz.4' minémkne!^ kénjánsz. hogy tartafsál. 

Hallyák-meg á Din mutatókde hallyák az ő go-
nofsagoknak raeg-jobbítására, e* jeles Oratornak Chry-
foftomufnak jeles mondását. Ok fzjnmutató •, ba jó do* 
logjóna^lenni , miért begy a mtnel^akarsz. láttatni nem 
al&rsz^ollyanná lenni, harosz^dolog rofznak lenni, mi-
ért hogy az.minemk d^arsz, lenni nem afarsz. ollyannal^ 
láttatni f Annah^káért amagy láttafál ollyannak^ a' mi 
TJágy, duaoy légy oüyan a' mmémúnef^ láttától. 

is4z. Carmus Csáfzjrna^jtle mólt r^.*r Légy oüyan. 
d' mint lenni halUtoL 

V I I I . Ü E S Z . 
*A' Fejedelmeknek az* % tselefedetetyen magodat meg* 

bíróknak és meg-mcrtéklbkne£ kell lennie 
A * cselekedetben való maga meg-bíráián embernek^ 

értem azt á kőzep srínt való dolgokban tündöklő 
Jóságos-tsclekcdctet, mellyel a Fejedelmeknek minden 

C w k k c . 
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lel_távoztathatikazfcWb-Mlós%: 

Továbbá (cmmi nem egyéb, &L 
nem a'íelettéb-való el.táuozjs* vagy a'felettéb-való 4»-
zeikés; az az , a" jóságos-tseiekedetnek közép útáról va-
ló el-tá-vozj), és á felettéb-való vétkes dolgokhoz való 
ipzjlués. Ez dologra alkalmaztatott az II. Juftinianus 
Itnpsraternak).ele: Az.mi elég, fikjazjni felet téLvaló, 

Továbbá 3. felcttéh-válósáp;, avagy három felettéb-
'ártanUF, " ' ' való dolgok, felcttéb ÉoktanalTártani á Fejcdelmeki 

a' fclettéb-való gyanúság, .á' felettéb-való hamar „híves, a* 

Cominsus Commcntator minck-utánna az XI-
cfik Lajos Frantziának Királlyának ideje előtt, (a mint o 
vélekedik) lott halálát, az Vll-dik Carolufnak á méreg-
tűi való félelem miatt, éhséggel meg-őlettetésct , .az VI-
dik Carolufnak fok gyanakodáíi miatt meg-bolondúlá-
fát bcfzéllctte vólna : okát kérdi miért hogy á. nagy Ca-
rolus idejétől fogva tsakedgj-is á Frantziai Királljok koz-
zűl , az o idejéig az hatvan efoendot meg nem haladta , 
mcllynek okát igyanafadtífna^, hamar kitelne^ és fé. 

nyavalyájának tulajdoníttya. 

I X . R E S Z . 
W Fejedelmeknek fcllel-rualó fiaíadságán^ meg*. 

zjiboUz&sáról. 
~ ' A'Feje-
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A "Fejedelemnek zabolán lévő Cabadsága, á közönsé-

ges társaságnak egefsége. a zabola nélkül való pe-
nig nyavalyája. Merrugyan-is gyakorta á ki igen fa-
tat telet , a" mit nem tehet-is akarja hogy meg-tehefíc. 

fzeíbad. Boldogtalanul parancsolnak á kik á parancsola-
tot fzaBadsagokhoz' mérsékelik,, és az hatalmat (zabad 
ákaranyekhoz. Ellenben boldog; azoknak a Fejedel-
meknek igazgatáfok a' kik az ő clméjeknek indúlatinak 
nem kűlomben párantsolnak, mint az alatta valóknak. 
Bizonyára nagy Fejedelem, a ki az ő nagyságát nem an-
nyira a birodalomhoz mint a" birodalomnak igazgatásá-
hoz, nem annyira az ellenségen vott győzedelemhcz.mint 
az ő ellenkező indúlatin vott győzodclemhez mérsékeli. 

Annakokáért meg-emlckezzenek á Fejedelmek melly 
nagy kűlombséget kellefsék tartani azok kozott a. dolgok 
kőzött, amellyek 0abadofok', ésámellyektettének, és 
mindenkoron Pernek előtt vifellyék Auguftioufnac amaz 
mondását: Azt tehettyh4 a' nnré igafságml^ *vagyow 
hogy tehe/skk[. Esamaz bőlts Királyhoz illendőTheoda-
hatus Királynak Caísiodoruínak első könyvében le-tőtt 
mondását.- MidSn mindeneket tehetkni^, elhifi<z£J^, 

hogy fiabadofok^ minékünk^, 4' meítye^ 
áttsérttre méltók* 
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%yiz. tudományt kiváltképpen a k&lsi rendtartásban V4» 

ló tudományt, Jemmsképf 'en a Fejedei-
mekrak. ti-mm kell múlatni. 

A ' Fejedelem nem emberhez illendő módon bőltsclke-
* dik, ha á Tudományt meg nem fogja. Mertugyan-

isá Terméket Moftoha-Anya, a Tudomány Edes-ftnya, 
(azt mondgya Maximilianus á Bavariai Hertzeg az o fiai-
hoz való intéfi kozott) az minket tsak élő állatocká, ez 
penig emberccké téí?cn. Bizonyára nagy ékefség-is 
járul á nagy rendű férfiakhoz á tudományból. Mert va-
lamiként az arany almák az czűíl fontban, tettetösbek, 
ugy á Tudománnyal ő5ve-köttetett Ncmefscg fockal je-
lenebb. sAz Ttidvnány a' közönséges emberben ezjt.fi, 
a' Memefekben arany, a' Fejedelmekben drága gyhn^y. 

Meilyet midőn Német-orfiágban eleje k túl vott Nc-
mefséggel jeles, és Fejedelmi Méltósággal tündöklő em-
berek jól meg-ertettenek vóína, ollyan ferén ys éggel ta-
núltanak, hogy onnan magoknak halhatatlan nevet fox-
zcctenek. 

Sigmond Herberfteyn Hertzeg, kinek a MuPkák dol-
gáról irt Hiíloriáját olvasáfra igen méltónak Ítélik aTn-
dófok, minden Méltósági és Betsúlleti kőzött, tnellyct 
kúlőmb kűlőmb követség viícléscvcl cs egyéb el-kűíde-
téfivcl, (Ükeivel, cs munkáival 0crzctt, mindeneknél 

inkább 



inkább betsűllőttc azt a Titalufsát mellyel BaccalattretiC-
nak hívattatott. Mert azt fem á Fejedclmeknec kegyelmet-
fegektűl, fem Nemzetének nagy jeles hírével nem nyer-
te i hanem elméjének erejével egyedül, áBctsinagy Of-
kolaban magának Berzettt. 

Everhardus, Starcmberg Hertzeg Szent írás magya-
rázó Do&or, elméjeckei és tudományockal 0ent ti&ekct 
érderalcttenek, ez, á Salisburgumi Érsekséget, amaz a' 
Friíingiai Püspökséget. Az Hafsiának Fejedelme Herr-
man á Pragai fő Oskolában á IV. Carolus Csatárnak és-á 
Csehek fő fő rendelnek nagy őrömével mindentifteísc-
ges tudományoknak Merterévé tétetett. 

János Megapolitanus Hertzeg 20. esendőkig Fran-
ciának fő városában Parisban tanúláfnak okáért mula-
tozván , nem akart az ó tartománnyának igazgatására 
viiía-témi, míglen közönséges akarattal Szent Írásma-
gyarázó Dodornak tétettetnék. 

Arnold csYilhcim Gcldriai Hertzegck Atyafiak vol-
tának , kic kőzzúl az első Deákos a máíík peniglcn Dc-
áktalan volt : Amaz á Királyoknak és a' Pál Pápának 
kedvcfségébcn volt, ez .pedig az o tudatlanságáért íe-
h agyattatot t. Melly gyalázatot hogy örökség forint ne 
bírnának az ő maradék;, Vilheím az ő fiait el-küldvén 
á P ári fi fő Oskolában, mind addig vi0§a nem hozatta , 
míglen az Acadcraiának bizonyságával a ti0tefséges Tu-
dományoknak mcíicrségébc fő Mcftcrccké nc tétertenek. 

C ; AzIV. 
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Az IV. Albert Ba varia: Hertzeg az Ingolftadiumi 

Academiának fundálója, annyira betsúliotte az Tudo-
mányt, hogy ő iffiú lévén, nem tsak á Tudományban' 
való tifoeiségnek elsögradusát vőttc-fel Parisban,.de még; 
áBaccaLureufoknak jeleit, mellyckegyéb rendektől meg-
kuíőaibőztetnck, közönségeién az útezákon viíeltc 
legyen. 

Ugyan-is cz a'Tudománynak ékefségea' Fejedel-
meknek IcgCűkségeíTcbb, hogy mindenkor mint á vakoc: 
inalok 6emcvel ne kén0erítteílcneic látni. 

Nem kűlőmbereminsa* meliy teli á Lélefctűl meg-
fojtatott , nern mozdúfmagában, hanem máftúl moz-
díttatik y ugy a tudatlan Fejedelem; máftűl igazgattatik 
ú nem igazgac 

Nem egész. Fejedelem ctz.iiparantsoí es tudatUn* 
Ha kétdetik, micsoda Tudományockal kelicfsék az 

Fejedelmeknek fel-ruháztatniok ? én azt mondom A" 
kűíső dolgoknak igazgatásának Tudományával, kivált-
képpen azzal, melly aparantsolat meííerségének regulá-
it írja-ie ,, meliy mind a° Fejedelemhez méltó , mind 
á Fejedelemséghez ha&nos, és mind a kettőnek felette 
0űkségeí.. 

De tsuda dolog (" azt mondgya vala Sigmond 
Csáfár) hogy mindnyájan mentegetik magokat attúl a° 
mefterségtűi, a'meliyet nem tanultának; mindazonáltal, 
aparantsoUílúl íenki nem mentegeti igagát, jóllehet a% 
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•parantsoláfnak meílerségét, melly mindeneknél legne-
hezebb íoha nem tanúira légyen. 

Dc én - is felette igen tsudálkozom némellyé-
ken , á kicaz iffiabb Fejedelmeknec igazgatóinak mond-
gyák magokat, úgymint aVkic fok időt adnak a Poé'íif-
.nak, a' Diakíticának, az Eég fcrgáfmak tudománnyá-
r a k , Muílcának, és egyéb haf ontalan s' á közönséges jó-
nak kevés háfnára való tudományotskáknak tanulására y 
.az parantsoláfnalc penig Meílcrségéről az honnan függ a' 
kózŐnséges-Tárfaságnak meg-ínaradáfa nem igen ízor-
gaimatoíok. 

Michafnál kérlek ha a'Fejedelem az reufikát edgy-
máflal meg-.edgyezo^óratudgy: igazítani, ha nem tud-
gyami módon kcll.efsék a'-Fejedelem és az alatta valók 
kozott az edgyefséget meg Jerezni ? Mit hafoál érteni, 
micsoda legyen a' vékony lágy és eroSs éneklés , ha nem 
tudgya az alatta valókkőzzűl kickel kellyen eroffen és lá-
gyan bánni ? Mit habnál tudni a' mufikában mi légyen 
a" (óhajtás, azonban a'.Fejedelcmscgnek nehéz terhe alatt 
meiiynek el-vifelesére a" tudatlan Fejedelmek alkalmatla-
nok fuhajtaninem tudnak? MihaPna a' msiííkafóaak 
edgymáítul való meg-kűlőmbőztetéséttudni, és az hí. 
zelkedő és igaz barátság kozott válafoáft nem tudni ten-
ni , az hű 0olgák kőzt és á ro0 foígák kozott, a jó tor-
vények és az ártalmas torvények kőzt, a' jó fövétségek és 
az ártalmas követségek kőzt kűlőmbséget tenni né tudni. 

Mennyi-
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Mtnnyivel ha0noisabb tudni V Fejedelmeknek'az-

Udvariaknak tsalárdságokat mint íem a' Dialc<fticufok-
nak patvarkodáfokat ? tudni a ' jó igazgatafnak törvé-
nyit mint a jómagyarázáfnak rendis? tudni az ellenség-
nek meg-vercsénekmódgyát, mintfem Páz fylogifmuft 
formálni az Ferio nevú módban ? tudni Lipfiuínak az 
dolgoknac igazgatásárul irt könyveit mint fem Ari Mo-
teleinek az ellenben vetett argumentumoknak fcl-óldáíi* 
rul irt kon'veit ? Szóllani az ado fizetéíhekobjeftomáról*. 
mint fem a' dolgok tulajdőságinac objcclomáról bePéllenL 

Mertugyan-is a' kúlso dolgokról való tudomány 
közönséges Tárfasagnak jó, igazgatasára a' Eejcdelem-

nec leg fűkségefscbb. Merta' mint hogy az-Fejedelem-
nek a' kúlso dologban nem tsak tudóinak kell lenni, ha* 
nem ugyan Yezérnek-is (avagy tsak bizonnyal kellene 
lenni) nem Cúkség hát a'Fejedelemnek az közönséges do-
lógnak igazgatásánaktudományában tudatlannak lenni j.. 
azaz, az hamis Politicufbknak tsalárdságiyal kőrnyűl-
vétetni, hogy így a' Phrygiaiackaí kelőn kezdgyen bői-
tselkcdnL 

A' PaliticA penig , avagy a' kúlso igazgatásra! való 
tudomány három féle: jó, rofzsz., és elegyes, azmitsodás 
a' moftani-is* 

A' jó Politia az lftencs Politiác fundamentomán in* 
kább mint fem e' világi Politiánac fundamentomán áll; 
íűcrtugyan-is annak tzéliya nem egyéb, hanem az okof-

íágtúl 



fígtúí ki adattatott regulák forint á kőzőnséges-Tárfasá-
got rendelni, a' bctsűllétct az ha0onnak, az lilcncs dol-
gukat az világi dolognak, a' mennyeieket a' földieknek, 
a' közönséges jót. a* magános jónak eleiben tenni. 

A* royi Politu.á.tsalárds;igokból , intsclkedcsckből»• 
i.tsalard és ravaí? árultatáfokbóí áll, és oüyan évközök-
kel él, á meílyck azok kőzött az mellyek tetPők és feba-
dos dolgok femmikűlőmbfgget nem télnek ^tsak hogy 
az a. végeket cl-crheísék , melly e' világi boldogság. 

Az honnan a r o # Politicufok ollyanok mint á gut-
ta-űtött emberek) mert fem lábok nintsen hogy az igaf-
íágnak útán járjanac, fem kezek hogy á Peretetnek úttyá-
b.m munkálódgyanak. A'roW Politicufok mindenhez 
0abják. magokat ^ és x mint Gokták mondani r edgy re-
Peckel két nyerget úlnek. Melíyrő! régen Laberius Mi-
mii; meg^dorgilta Cicerót, a' ki á Csáförtúívála0tatván< 
a Gyűlésben midőn Cicerotúl a Tánátsban bé: nem bo-

- csáttatnékj ezt mondván; Sédetsátaná/afaégedet ba/ie. 
rojjkn nem hlncní?. Keménnyen meg-feieleHijz.tm 
kec nyerget fiaktál edgy ré/zjddtl ülnu Melly mondáf-
fal Cicerónak íikamló ésálhatatlan- hiti 0oríttatott-meg., 

A'moftani Po'itiár tudni kell ugyan á Kereítycn Fe-
jedelmeknek ; mindazonáltal ugy kell azzal élni, hogy 
az hamis Poiitioulokat, mint edgy meg botránkoztató 
köveket, kiváltképpen a'kikMachuvclíuíl követik, cl-
tivoztafsák,. 

D E z * 



Ez a mofíani Politia penig egé01en csudálatos cs tit-
kos, meüyet a nagy elmék 0emlélnekdenem értenek, vif-
gálnak de által né érthetnek, tsudálnak dc meg nem fog-
hatnak , mindeneknek látóik és fen ki nem tudgya, min-
denek érzik de nem tndgyák, titkos dc egy0er-s*mind 
közönséges, A'holvagyo henyélni, ahol nintsé penig ke-
reskedni láttatik. A' fold kerekségét meg-indittya, s-ma-
ga nyugfok. Minden elméket gyakorol, de egy elmétűí-
is meg né fogható. Közönséges könyv ez, meliyet midőn 
á régi Pohtiát kővető emberek által-forgatnak magoknak 
gaiyibát0ercznek. Meg-előzi ez azőeHenscg-inek igyeke-
zeteket , mert azoknak elméseket tudgya, méríékeli az el-
méket , mert azokat felySl-mullya: az alattomban való 
okoskodáfokat híjában- valóvá téf>i, mert azokat fel-fede-
zi, á veOedelmcket el-kerűli, mert azokat eleve cl-láttya: 
á meg-tselekcdcndő dolgokat mcg-akadályoztattya, mert 
elsőben ő azockal ellenkező dolgokat tseleke0ik. 

A'moílani Politia kiváltképpen (amint 0okták hív-
ni ) az Interes kőrúl forog, melynél c' világi emberek-
nek kivánatosb dolgok nem eshetik. 

Ugy lát0ik hogy e* világon az Interes az, a# mi ez vi-
lágon első mozgó állat. 

Továbbá, más az igaz Politia 0crint való Interes, cs 
más az hamis Politia 0erint való Interes. 

Az igaz Politia ferint való Interes dítsérctcs * mert 
a kőzőnséges-Tárfaságuak ha^náu vagyon, és fem az If. 

tennek, 
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fennek, fem áí emberek törvényével nem ellenkezik. 

Az hamis Politia 0erint való Interes femmi né egyébv 
hanem az liternél távul lenni, az ördöghöz közel eíni, 
íenkinck nem hafoúlai, íokaknsc ártani, maga tiftibeft 
el nem járni, alatta valóinak roGp.eldával lenni, tőrvény 
alá magát nem akarni vetni. 

Az hamis Politia fterint való Interes az Antichriftuf-
nak tudomáonyán, és az őtdőgtűl találtatott fundamen-
tomon áll, meilyek kozzűl némcllyckct, (hegy á többi-
is azokbúl meg.cfmértelTcnck, és így ennyi fok lelke-
ket el-vf&ő akadályoztató kövek annál jobban el-távoz-
tathaíTanak ) tetőik itt meg-említenem. 

i. Nem annyira azt gondollyák-meg a* Királyok, 
hogy jóknak, mint hogy alattok valóknae parantsolnac, 

z. A' Fejedelmek ne parantsollyanak nehéz dolgokat, 
ne tiltsák-ineg a tiítátalan dolgokat , ha aző hatalmok 
csbirodalmok öregbítésére vagyon. 

5. Az tud jpl igazgatni, a' ki á ro£0 dolgokat el-tud-
gya fedezni. 

4- Senkinek nc adgy egéS0cn hitelt» és fenkinek ne' 
láttafsai hogy nem hiíP. 

5. A'te barátoddal ugy élly, mint kővetkezedő elleségcd-
del s elléségcddcl ugy élly, mint kővetkezedő barátoddal. 

s. Az tsekke0ik á Politiai Tudomány Serint. az ő bará-
tival , a' ki ugy tetteti magár, mintha egében ki-adta vol-
na magát, mindazonáltal egc0íen cUicköllya magát* 

U * ~ 7 . . A ' « r 
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7, Azokat á tifjrckct az mellyck tsak fóbúl állanak, ne 

kéméilyed fenkitűl. Nyájjafon kőSőny, erőíTén dítsér-
jcd az embere, mindent ígérj femmit ne adgy; mind-
azonáltal némelykor kevés ajándéckal más embernek né-
ked ízúkséges jó-akarattyát magadhoz vonnyad, tsak 
hogy meg-lasd hogy arany-horoggal ne halí00, 

8. Serikit ne tarcsánkább ellenségednek, mint bará-
tódnak 5 fenkineknyilván való bo00úságáranc légy, in-
kább mind addig tartóztafsad haragodat, míglen vagy 
alattomban vagy nyilván annak a' ki néked irt, árthals. 

5>. A' Vallaft á Tartományhoz, nem a'Tartományt 
kell a Valláshozlaboi. 

10. Nem fokathaíznál á' kőzőnséges-Tárfaságnak 
tsendcíségére, mitsoda Vallásban légyenek a* Lakolok; 
tsak hogy kúlőmbőző értelmeket -ebben a* dologban ko-
zőnségefTen ne adgyá'k ki; mert á Vallásban való edgyet 
nem értésből könnyen párt-űtéfek következhetnek. 

1 r. A" Sutaínak dol ga a' Fejede lemnek edgyetlen egy 
Bálványa , á" meilyet o néki ti0telni kell. 

12,. A'Fejedelemnek leg-első gondgyának azon kell 
lenni, miképpen tőlrhcfse meg tárházait, melyre a' Foto 
rendeknek-is mefterségek és kedvek járul; tsak hogy o 
nékiek-is ha0nok legyen abbúl. Senki bátrabban nem 
uralkodhatik, és íenki bizonyosabban nem hadakoz-
hatik, mint á kinek íok pénze vagyon: akar honnan 
vőttc légyen azt. 

13. Sem-



Tg. Semmi Fogadás, fem mi Szövetség, ha eskűvif, 
fel meg-erőfíittetctt-is, a Fejedelmet nem kötelezi; ha-

-nem haonnat valami haPnot várhat. 
14. Nagy tsaiárdsággali maga dolgait öregbíteni, Ki-

rályhoz illendő dolognak tartatik. Az honnan hcllyef-
fen és okofsan mondotta Bocatius: a'fűftőt cl-adnia' 
magános embereknek tilalmas, mert az csak á Királyok-
nak kereskedéfek. 

1 f.A' Királyok tsdekedetinek minden lineáji mint egy 
centrumbankellő-középben abba edgyeznek-ipeg, hogy 
minden barátinak érvényét "öieg-űrcfsíttsék az honnan 
a'magokét töltsék. JBocáhn 1 .Cemur. 3. 'Réfzjlen. 

1 s. A* Fejedelmek a' kik edgymáshoz alattomban 
való gyűlölséget Vifelnek, hogy azt jobban cl-titkol-
hiísák , edgymáft ajándéköZniok kell, cs követségek-
kel, újj orÍJágok birásárúl, házafságokrúl, győzedcl-
mekrúl, az oríágnaküjj örökösének j0űlctésérűl, edgy 
máinak viSontagsággal őrűlnick kell, és így kell min-
den jó akaratnak jeleit üt 'ha0nos tettetéfnek fzínc alatt 
clő-vinn'i. 

17. A' magános embereket illeti a barátságos indúlat-
búl vagy erkőltsőknek edgyefségéből álló házaiság. A* 
Királyt>ktúl ennek i gyönyörűségnek távul kell lenni; 
mert ezeknek Gép íógorságoknak láttatnac, valamelly 
az or0.isot crőísítik. 

D} 
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^ A' VIÜ. Carolus Frantziának Királyi az Maxítnlfí-

anus íraperatornak leányát Margarétát eljcdzettc vala ; 
akit ő, midőn már egynéhány cítcndők alatt Frantzu 
orPágban lakott volna nem egyébért űzette-el magátú!, 
hanem hogy Annát a'kire Britannia Armorica fzálSott , 
az attya fiú magzat nélkül mcg-halván, iliyen nagy há-
zaíságbéli jegygycl feleségül cl-vehetné. Gvtcctard i Hifi. 
A' kit az uun özvegységre maradván, á XII. Ludovicus 
el-űzvén az első feleségét á ki a VIII. Carolufnak nénnyc 
vala, ugyan azon okért féleségűi cl-vőtt, kercívén Pint, 
mintha az első feleségét tsak á báttya kedvéért vette vol-
na cl. EoecuUn. i.&ntur. 87. 'F^/xjebsn. 

r8. A' Királyok hogy i barátságnak Píne alatt raeg-
tsíllyanak valakit, házafság-béli izővttséget vefsenek 
cgymafsal, avagy peniglcn fógorságot (ha azt kivánnya 
azőhaí?nok) érezzenek azockai, á kiket ki-akarnak 
minden javokbúl fordítani. 

19- A' törvénytudóknak cs á Sz. írás magyarázóknak 
(faiee *' i/mérttnt^ gyiiíéjmel^ hívnak^) árúban való 
flylufok és nyelvek légyen, és azt mindeniket az ő Fe-
jedelmeknek kívánságokhoz fübják. 

io. A'Fejedelmek ha lehetséges magok hellyekbcn 
ollyakat rendellyenek, a' kik életekneks'erkőltsőknck go-
nofságávai, az ő előtte valóknak gonoíságát mint-egy 
d-takarják. 

Igy»% 
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Így az Auguflus Csá0ár az o birodalmat hadtaTy-

beriufnak, a' ki véren Jolyóifíentclcn tsalárd ember volt, 
hogy annál inkáó maga'kedvefscbb lehetne. Svctonlus 
írja Tybmufioíaz. z i.7^fzj>en. 

Tyberiufróí-is penig az mondatik, hogyorúlt volna 
hogy ő hcllyében Caligula következett, úgymint a ki-
nek fok gono0 tselckcdctivcl az maga gonofságának em-
lékezeti cl-torőltethctnék. Dio Cafstus 5 Ü.Kínyvehcn. 

z 1. Hogy a\Fo rendek az magok tifztekben meg-tar-
tafsanak, és el-kerűltcísék hogy fejeket fel ne emeliyék, 
a'Fejedelemtúl meg-kell aláztatmök. Ez penig íéGen, 
ha az ő titulufsokat, úgymint Zá01ós Uri Nagos nevet, 
GráíFságot, Hadnagyságot és tobb effélét a' mcllycckel 
ók ditsekednek, alá-való és uj embereknek azok erde-
meknek 0íne alatt adgyák. Mert így alatsonná lécnek 
azok a' nagy nevek, mikor fok és nemtelen emberek ol-
lyan tiBtckrc és Méltóságokra emeltetnek. 

Azoknak á kik az pártutéfnek okai, hogy min-
den meg-békcltetéíek felöl való reménségek oda légyen, 
és * mint Tacitus fiótt 4. HifitrtÁjÁbun mentől ke-
vefsebb reménségével a' meg-engedéfnek, ncvekedgyék 
a' véteknek kötele; Pűkscg hogy valaminagy gono0 do-
loggal a' bolond kófséget magokhoz tsatollyik: hogv 
ha Pintén valami rcménség lehetne-is á Fejedelemmel v 
á'meg-bántódotihazával való uieg-békéiles fciol, a' 



vehcfsék, f?únte!en 0emek előtt forogván irtóztató gonoí-
fágoknak lelkekben való tadáfa. 

13, kcil a* Fejedelmek elottt azokata'kiket, 
az Ud/j.-fu, kí-tüdoi, avagy tclljefséggcl el-ve0teni ki-
vim.! .( Mar a'dífsérerektiekdői-boesátssával ké£íc-
tyfik a* F<-;.edcícmnek fufét azoknak hallására, ésclaíé-
jét azok felöl való gono0oknak cl-hitelére, mcilyekcc 
o azoknak dítsérőébő!, tétetvén vadolóvá. és gyalázó, 
vá, az eíéb dicsértetett ember felőí meg^fog beöélleni. 
Ugy Apelles a'Philippus Macedóniai Királynak min-
den titkainak Bírája, a' felső Méltóságban lévő em-
bereket dicsérvén,,hogy őkméltók.volnának> á kik az 
Táborban járnának, nagy vefzedelmeknek. es cfetek. 
nck tsalárdui cfeibcn vetette. Tolyhiuf 4. Kbnyvélen. 

24, Minden ragadozókat a' Fejedelem nagy 
TiÖtrc emeliycn: t'végre, hogy őket úgymint raga-
dományockaí meg-tőltőztekcts s' kéntseckel meg.gaz. 
dagíttattakar, mint vízzel teüyes fpongyi.it meg-fa« 
tsarhafsa, s'minden jóktiil mcg.fbGrhaÜa. Ezt gya-
korta cselekedte a' VcfpaGanus Gsá&ir. az mint Snoe~-
tinim biisnyíttyu, 

Es ennek áMcílcrségnek ezek fclyól más hafzna» 
is vagyon, Mercugyan..is mivel.hogy gyakorlatofság-
gal az adónak nehéz volta miatt és a' Fejedelmeknek 
fpíVényí^ge miatt a" kőfség pártoc-űt j. nincsen alkal-

matoífabb, 
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jtfcatoífabb e§kőz azoknak le-tscndcsítesére, mint ha 

' a' kegyetlen kőfségnek Az illyen húzáfnak és adózáf-
mk új találoji elejekbcn vettetnek. 

i j . Első és kiváltképpen való e0koz, mellyel áFe-
jedelemnek elméje kéfzittetik az halgatáfra, az hízel-
kedés, (az emberi elmének jó ízű étele) mellyel el-
hitethetni a'Fejedelmeket, hogy tsak ők legyenek bői-
tsek, és jó tanáts-adók. 

Ezek az hamis Politialntere/séne^xegüW)U a'Po-
kolbéli műhelyt őfHntc mutattyák, a'mely ben.is ko* 
holúttanak: és azért nem a Politiára tartoznak; ha-
nem inkább a' Politia ellen Vadnak, és a' Kereítyén 
.Tőrvénynek egyeneflen ellenében tétettenek, és az 
Antichriftushoz tartoznak.- az honnan az Intttefüfia. 
hamis Politicufok, Antichriftus kővetőinek méltán 
mondattathatnak. 

x i . r é s z . 

tA' Fejedelmeknek barátodat ferénységgel l>e!} á?ahtjzja* 
ni y. .és azpfee efzsjjen feli meg-tartani. 

AZ embernek ínjnden életében &' minthogy haít 
n®5 dologi ugy fzükséges.ís jó barátot tartani, 

exft. hiu barát igaz, lynts. Jobb az, embernek barát-
syána4 lenni, pénzénél^ nem Unni j mtm fem pénzéne^ 
lenni b^ráttjánakfnem Unni. 1 

£ A'mcn-
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A* mennyi barátod, meg annyi {temed van az mel~ 

lyecke! a'mit akarf? láthatd: annyi füled, mcüjeckela'mic 
akarp halhat#: annyi tanátsofod, a' kickcí a' mirúi akarS 
tanátskozhatol. 

Továbbá hogy azokat a kik barátid meg-tarthafd, 
és azokat a kik nem barátid barátiddá tehefd, ez követ-
kezendő regulákat meg-tartsad ; 

I. Hogy mindenekről o vclíc végezzj dc elsőben 
magárul. 

II. Igen fok barátid-is nc légyenek; dc jó barát néf-
kűí-is ne légy. A" Cato gyűrűjének kővírc cz a' mon-
dás volt ki-mctzve : Ha egy barátod<vagyon , tsa^ így 
ellenséged fe légyen. 

III. A' betsűllcttcl cs ajándékozáfsal Erezhetni ba-
rátságot. 

A' Francziák 3. dologgal mondgyák hogy barát-
fágot ^erezhetni; Sunj éggel, Stueggel, Levéllel,. 
Süveggel midőn tifacfsegcícn kőfzőnsz ,• üveggel mi-
dőn edgy jó italt reája kőfzőnsz: Lcvcíící midőn ot-
tan ottan barárodnac Leveleket kúldcfzfz. 

IV. A'tsalárd barátot mindenekfelett cl kell kerülni. 
V. Az igaz bAtktfzjrretettl>&l, trkbltséikl, befzjdé-

hűi, és <-u*loí<tgÁíúicímcrtctik-meg. 
VI. A'Sínes barátság bizonyoflan cfmcrtetik-meg 

ftyének. s, (zajának külőmbőzéséből. 
nsl'Jzínes barátságnak^ Jzjjáb*n méz* <v*gy9n $ ftb 

vében méreg. 
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VII. A* pohárok kőzt vetett barátság gyakrabban 

©liyan fzokott lenni, mint az üveg. 
VIII. Az á fzíncs barátság a melly ackor kezd el-

múlni, mikor á fzerentsének laílan fúvó fzele meg-
íztinik fújni. 

Az illyen barátok ollyanok, mint á kéneső, a" 
melly az arannyal barátságot véc, cs eiőíTcn hozzá-
ragadj de midőn az őtvős megtakarván próbálni az 
aranyat a kcmcntzében veti azt, á kéneső fűft mód. 
gyára az aranyat el-hadgya: ugy van dolga az ollyan 
barátnak, a' k} tsak^nénjel barát. Ecdtfiají. 6. "Frízé-
ben. fagyon barát ax^i idejéig, és a' nyomorgatáftial^ 
idején meg nem marad, ugyan ott az 37.7{éfz}en. 

IX. A' barátság ha igaz, két kettős dolgot fzŐl, 
a Szeretetet, és á Fájdalmatá Fájdalmat, baráttyá. 
fiak ellenkező dolgán j a* Szeretetet, annak mind jó 
s'mind gonofz dolgaiban. 

X. A* fzerentsés dolgok fzerzik a barátokat 5 dc ax 
ellenkező dolgok próbállyák-meg. 

XI. A' barátodat ízemben meg.bctsöllyed, háta-
megé dítsérjed, ízükíggében fegítesed; ugy marad-
jneg á jó barátság. 

XII. Nem ollyannak kell lenni a barátnak mint a 
fzámvető pénzek, a* mellyck némelykor fok ezeret 
séPnck, némelykor penig femmit fem. 

E i , XIIÍ.A' 
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XIll A' barátságot táplállya kz ajándék.1 

Ha nékem adfz., én. is néked adok; 
Hafimmit fem adfz., én-'ts neked jemmttfim 4dfk-
Így ez.a' fzá adói[ adjz., táplállya a barátságot. 

XiV. Az a' barát kcvcíié fzcrctcngcmcr, a'kife-
Icttcb fzcrcti azt a' mim vagyon. 

X I I . R E S Z. 

t/f' Fejedelmeknek * {éntses Tárháznak^ meg.tlltésirt 
nagy gtndgyoknak, kell lenni. 

KőzonlggcGeji a' Nemelséghcz nagy betsőllctet hd 
3*gazdagság, a' fzcgénység penigazt kiíTcbbíti. 

A'fzegény Ncmcfscg fzép5 dc tsak üres cröény. 
Dc kiváltképpen a* Fejedelmeknek fzökséges a* 

kínts, a'kik azoállapattyoknak meg-tartás ár a íok íc-
gédek nélkül 0ükolkodnek, á mellyekctczüftcs arany 
nélkül meg nem ^erezhetnek. 

tA* kintsek. azért neveztetne^ kjntseknek* tnert fik 
d«lj>ok}att és Jók. dolgokra /egitenek. 

Annakokáért a* Fejedelemnek a* kints gyűjtéíl nem 
kell cl-múlami, hogy így a' maga tiPtit »c lattafsck 
cLmúlatni. 

Kéntses Tárház, nélkül a' Fejedelem tsa£ konyfohte-
ttfségbbleí: fit mindenJzom/zsdinal^laptája. 
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A5 Tárháznak fogyatkozáfa okozza mind a' #áksé-

gcr, mind a' máftúl valófdggéíb mcllyek mint két vaf. 
tag fellegek, a' Méltóságnak fényefségét felette meg. 
Soktákhomáilyoíitani. 

A' melly alkalmatlanságoknak cLhárítására, az He-
truriai Fejedelmek fzorgalmatoflan igyekeztenek az á 
Tárházoknac meg-tőhésére. Nyilván befzéllik né. 
mellyek edgy Velentzei Követnek bcfzcdéból, hogy 
a" meg.emlétett Fejedelmeknek minden alkalmatosa, 
gokra annyi pénzek vagyon el-téve, amennyi az egéé 

.EurópánakFejedelmi kozzűl tsak egynél-is alig talál-
tatik. Ugyan.is meg-halván Ferentz az első Cofmus 
Fejedelemnek fia, Tárházában fzá0£or-való fzáz-ezer 
aranyok találtattanak, cs annyi drága marhák, hogy 
azokat híííLfzáz ezer aranyra betsóHőtték. Annak-
utánna Ferdinánd á Ferentz őtcse, és a' tőb Fejedel-
mek, akik Ferdinánd után következtének, az ő előt-
tők valóktúl rcájok maradott kintset, felette igen 
nevelték. 

Azo^a'nasy Meltoságoa' nagy, aranyat 
mago^hoz^ 'vonó Adagnes ko"vbl^rvagyon. 

Hlyen á. többi kőzött á FrantziaiKirály, a kinek 
Orfagában mindeneknek hitele felett 4. dolgok bő-
velkednek : 4' (jtíonet , a'Bor, a'Len, a Só. A' 
ffiellyek Botcruftól, éketfen Frantzja Királynak. Mag. 

E 3 nes kőyL 
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net ( Í f í » í ( mondatnak. Mert á mint hagy az Mág-
nes (mindazonáltal nem minden, hanem az ég §inü» 
«'kiváltképpen á Szerecsen orfzági, melly a Mágnes 
kövek kozott leg-dítsereteílebb, és annyi ezüílot ér,) 
amaz mindeneket meg-hódító materiát, a Vafacma-
gához vonf?a, meg-állíttya és fogva-tartya; így ezek 
á Frantziai Magneíek, mellyek á Szérctsen orÉágiak-
nál, annyival jobbak, mennyivel Fran tzia orfzágSz#-
retsen orfzágnál jelesb és nemesb, ákúríso Orfzágok-
nak minden pénzét, minden czűftit, aranyát, magá-
hoz vonízák , cs Frantzia orfzágot áz cgéfz világnak 
mint edgy kintses Tárházává tefzik. 

Hogyha a tobb nagy Uraknak illyen aranyat ma-
gokhoz vonó mágnes kövek örfzágokban és az o bi-
rodalmokban Hintsen, pótollyák-ki ezt az héjánofsá-
got fiorgalmatoisággal, cs kiváltképpen oltalmazzák 
magokat azoktól, a mellyek az o Tárházoknak meg. 
Úrcfsítésérc és kiísebbítcsére vadnak. 

Azok pcnigíen áz mellyek á Tárháznak vefzedel-
mefekí íS". dolgok: Az. ti*d*(o'zJfr<t njaló tanáts, 
Drág* épyhktc% Drága ajándéfe^. Pörlekedő termével. 
%uj« élet. Tobzódó A/ital. 

Ez utóisót magokon próbálták edgy Verdenbur-
gumi Ur, és Pfullcndorfomi fo A^zlzonykickozzűl 
az clso, azAlbcccumi egéfzfz Vármegyéjét mézes ke-

nyérre 
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nyérre ( mcilyet Fclix Fabri Svetziai Hiftoriájának 
3. Könyvének 4. Rérzcben martzapántnafc mond) 
kit az Illíria lakoíirúl vott, el-vc§tegettc. A'máiödik 
penig Várát és Vároisát tsak a Piiztrang májjáérc el* 
tekozlotta: 0«yT Annál. p. 1.1. 9. 

Fcl-tettem vala magamban hogy erről á matériá-
ról való bcfzédcmet félberuízakaüízamj dc mivel-
hogy a'magános és közönséges dolgoknak igen Gúk. 
ígges és haíznosj azért befzédcmet meg-hofzfzabbL 
tom , a'melyból világoflan éí?ben vehetni, mimódoti 
fok Fejedelmek az ó Tárházakat meg-gazdagúották. 
cs fok kintset gyójtőttenek. 

Elsoben-is penig fok Fejedelmek régen öregbítet-
ték, és moitan-is az ö kincseket öregbítik, az ételben 
való mértékletes és tifztcfséges kevéfsel való meg-
clégedéífel. 

W nagy fe'ntse^ nem annyira 4^ el. ru étellel gyűj-
tetne^, mint a nem té^ozjájfai 

ba/zontalan '•való\?>hbjnt\ nem letele, a Tar~ 
háznac igaz. öregbítője. 

Ezzel az ételben kevéílcl való meg-clégedéllcl, az 
111, Henricus Spanyol Király a mint SanSim Kgdcricus 
bizonyíttya, rövid ódon nagy kéntset gyűjtött, aki-
nek fzavait.is le-irom : fsitdMkpzJ/ra méltó, (áz/ 
mondgya) hogy r&<-vid &d6n nagy kentstt gy&jtbtt, nem 

magánul^ 



wagánakj, hanem az, Aralialélie£ elleti *való harizpai^ 
féltésére. Jóllehet a' maga Tárházjhaz, ntm <vifeltetett 

dw* 

, w/of off farf*. 
« ; ; <*%/.#, /r&/ w . 

mcftcrscgckre való fzorofs gondvifdéflfcl, az 6 kcn-
tseket igen öregbítik. A' mint Larapridiui bizony ít-
tya, Alexander Sevcrufnak nagy gondgya volt ák öl-
fő kézi mcítcrségekre, a' "Romában fok( mefiet embe. 
reket fzerzjett: és a' fera{edS^ne{ hogy Témában ón{én( 
mennyene^ nagy fifibadságet adott. Kővcfsck ezt az 
Alexandert a Fejedelmek, ésaziílycn külső kézi mef-
tersegeket igyekezzek elő-vinni, az ollyan kúlso 
mefterségben tudós embereket tápíállyák, sőt meg 
ajandckockaLis magokhoz édcíitcsck. Esá fzomOéd 
cs távul való orfrigokbúl-is, ígérvén némely dolog-
tan való fzabadságot nekik, el-hív ni ne reftellyck. 
Mert nagy rcfzint az országoknak fzerentséjek ezek-
ben áü, és femmi más dolog bizonyosabban a* Feje-
delemnek Tárházát meg nem tölti, és femmi nagyobb 
büvscgct a' kcreskedcíekfick cs áru-marháknak mellyé-
ÍKt« ' fzck:ViügoRki« b6.bordan;k, nem adbau 

" " bfcmm: 
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és femmla' földnek utolsó rc0éről a pénzt és á marhá-
kat bé nem hord, mint ez ugy annyira, hogy valami 
akar hol teremjen, mind az ugyan azon edgy orGágban 
teremni láttaísék. Továbbá á kúiso mefterségek neve* 
kedésével nevekedik, á Tartomány-is nem tsak tárház-
zal ás kcntsel, de még embereknek fokaságával-is ;-a kik-
ből mind az orfzagnak ereje, mind pemglen a Királyi 
adók fok hellysken igen nevekednek ; meitugyan-is a 
közönséges kentsneknagysíga, többire a népnek foksá-
gától fűgg. A' Fejedelem azért az ő or0ágában minden 
féle mefter embereket hivion ; a' kiknek kedvezzen, főt 
még ajándékockaí-isimagához édcíucse, ésbizonyos ti0-
teckel őket; meg ajándékozza, hogy,el-jöjjenek , és így 
jobb hazat találván az őt:magok hazátoknálarrúl el-fc-
letkezzenek. Nem-is nehéz dolog lefon ez, mivel az ha-
zárul való feledékenységet, á gazdagság nemzi, és átar-
tatik hazának, az holott a gazdagsággal az hagoo és be— 
tsúílet nevekedtenek; 

Némely.Fejedelmeit igen jeíefen öregbítik á magok 
javokat, midőn azt a' mitá magoc tartományában meg-
tsináihatnak, az ő tartományokon kivúl íem tsinalnincm 
engednek , fem penig annak matériáját tartományokból 
ki-vinni, fem azokat á miket az ő túllök tserélt matériá-
ból tsinaltanak bé-vinni. Ezt á mefícrséget jól tudgya, 
detsuda hogy bé nem veíi, Spanyol orgág: melly fe-
lycmmd cs gyapjúval gazdag, meg-is a' mc£0c való or-

F ' fzágoktúl 
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ízágokbú! cserél magának felycm cs gyapjú ruhákat, más 
orfzágoknak nem kevés haSnával, maginak nagy kárá-
val. Meg-cngedi hogy azokat á mellyek orffagában te-
remnek ki-vigyék, hogy oficán drágábban vcgyc-viWa. 
Meg- tseíekcdhctné azt a Spanyolok Királya, hogy az o 
or§ágábá gyapjúból és felyemböl Poítókat 0őnitudó mef-
ter embereket vihetne , a' kikből a Királyi adó fumma 
nevekednék, nem-is vólna népektolorfraga ollyan űrcfs; 
meg-tselckcdhetnéazt-is, hogy á maga hazájaban kéíítte-
tett marhákat más orfságokra el küldené, és így kűlómb 
kűlőmb nyereségekéi orGágát boldogítaná. Már pe-
diglen á maga termékenységét és boldogságát 0abadaka-
rattya fzerint magától el-vcti, és á drága bárfonyt cs ne-
mes gyapjat idegen oríiígokra kúldi kötetni, és így ma-
gát á maga kéntsitul és jövedelmitől, mcilyet a jó föld 
terem, hogy máfokat még ellenségic-is mcg-gazdagéc-
tson , meg-fofztya. Dc azt mondgyák á Spanyolok, 
nincsenek úgymond kire bízzuk azt á Póni való mun-
kát. Légyen wak juulma a Mefter-embernck és némely 
or&tgnak nem ártó Babadsága, iéfznek ollyan emberek, 
a, kik gabadakarattyok Gerinc ezt á munkát fcl-válallyák. 
A' mit mondottam Spanyol or0ágról, azt más orí?ágok-
ról-iskell érteni; hanemha ollyan bővsége légyen némely 
doigoknak, hogy azoknak fei-munkálódásara á mefter-
cmbcrck ne légyenek elcgségcfck. Melly az holott va-
gyon némely réízc máíuva küldethetik j dc ugy, hogy á 

Kuilytuk 



* f :: K t s z . 4 i 
Királynak és az orfzágnak haíznok meg-!egyen, hogy 
így midőn máfok bóldogitcatnak, magok kárt nc vak 
lyanah Bizonyára nagy bolondság magadat megmc^ 
lítelenitcni, hogy máfokat meg-ruházz. De csuda do-
log ( a' mint Scribanus á Kercfoyén Politicusban mond-
gya ) hogy á. nagy otfzágok majd mind az ő nagyságok 
miatt magokra gondot nem vifelnek f és mint edgy nagy 
tcrch alatt el-fáradnak. Így a Spanyolok midőn tsakncm 
az «gé(? világot arannyal, czúftel, cs drágá gyöngyei gaz-
dagíttyák, á magok or0ágát nemtelen réz pénzel faraf?-
tyák, és at czűft s-arany hellyében az ő elícnségi rézből 
Vetett pénzt nékik, cs midőn az ő gazdagságoknak rej-
tek hellyeit rézzel terhelik, wcrépbúltsinált kéntsel ditse-
kedhetnek: Talám nem fokára efcután ónbúl tsinált, 
végezetre fabúl vagy ökör búrból tsinált pénzel ditseked-
Kctnek. Énnek á gonofnak orvofságot nem tsak edgy-
0er fugallottanak, de nem tudom micsoda nagy embe-
reknek tanátcsa jádzodgyék itt: Ennyi fok nagy elmék 
kőzött, cs ennyi Királyi gyúlcíckben, á r&aek le-tétclc-
ről ranáts vagy nem találtatott, vagy bé nem vétetett, 
Ugy látom egefz Spanyol orfzágbúl az arany ki űzetett, 
uralkodik a réz, ki hinné ? Ezeket Scribanus mondgya. 

Némely Fejedelmek igazán gazdagodnak meg az 
ezűft és arany Bányáckal, melly eket ahoz alkalmatos 
az értznek neméhez jól értő embereekei áz ő magok 
tárában munkáiódtatnak. Ezek sísőbcn-ii az ér 

' 
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»ek erejét fel fedezni cs mcg-nyitni tfoktak, jelt veveti 
az octraló folyó-vizektúí. Vigyáznak azok az etekben 
lévő töredékekre, mcHyeketa víz a' földből ki-moíott; 
mert ha azok a főIdJinén hevernek és fimák , jele az, 
hogy az erek ő tolíok gyakrabban távul vadnak, azért 
hogy azokat a-tőredekeket áfölyó-víz ki-moíván, és az 
cr^től;meS0e-hqrdozván, s-forgatván liroácká csinálta; 
ihogy&a penig azok a töredékek á' főidben ragadunak, 
vagy penig daraboíok, n em mc00e vagyon az ér. To-
vábbá á Zuzmarázt 0okták 0emlélni cs vifgálni a' m él-
ly ekcúl á füvek egyebütt fcjérefleni Ooktanak, azokon ki-
vűl á mellyek. az erek felett nőnek : mert ezek 0áraz és 
meleg gőzöket botsátanak, a' mellyek a' nedves gőzök-
nek o0 ve-menését meg-ákadállyoztattyák, és így á Zuz-
marázt- is; melyhez képeft az íllyen fú yek nem fejérefle-
nek a' Zuzmaráztúl, hanem inkább vizefek. Az hol an-
nakokáért á vizes /füvek meg nem fagynak, jele az hogy 
alattok valami ér vagyon, melyből ha meleg párak gő-
zőlőgnck-fcl, a főid halovány 0ínű, és alatson füveket 
terem. Azt-is igen vifgaliyák, hogy a' melly fáknak 
Tava00al levelei-kék vagy ón 0ínűek, kiváltképpen ha a 
felső ágai meg feketednek, avagy terméízetin kivúl más 
Sínűek, a' tőrsokők kettő hafadtak, és mint az ágai, fe-
keték vagy tarka Jínúek. Mert mind ezeket az értz ne-
meknek igen meleg és 0,traz gőzci:tsdckc0ik, a'mellyek 
még a' fáknak gyúkereinek lem kedveznek, hanem azo-

kat meg-
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Icat meg-égetik, éstelíyefséggcl mcg-erotelenítík, md-
lyre nézve az ollyan élő-fakat a' bélnek ereje gyakorta 
gyűkcreftől ki-rontya, azerekpeniglen melíyekaz élő-
fák alatt vadnak, a* mint hogy a' Híraz és meleg párákat, 
ugy azoknak romlását, gyúkereftől-való íc-dőjtéfeker 
okozzak. Azt mondgya azért Agricola a' Bányáfoag-
ról irt 4,-dik Könyvében : A' melly helyen fok élő-fák 
egymás rendiben ho£0an lévén, nem az őidejekben had-
gyák-el az ű zöldségeket, és meg-feketednek, és 0ínte-
lenednek, és gyakorta a' Gélnek íebes fuviifa miatt hajto-
gattatnak éski-rontatnak, ugy kell gondolkodnunk azok 
alatt hogy ér vagyon. Az iliyeu és egyéb fzorgalmatof-
íágockal talaltatott értz nemeknek erei, ha búvefek és 
gazdagok íéfznek , kevés efoendők alatt a' Fejedelmek 
tárházat Pemlatomáfl: nívg-gazdagíttyák. 

Dc vadnak némcüyek a' kik magokat el hitetik, 
hogy a' Banyáízság i' Fejedelmi Méltóságot nem illeti , 
azért hogy a' Bánysföág otsm árnynak avagy tsak nem ige 
ti&cfségcfnek láttatik. Mert fok Privilégiumok kőzzűt 
a' mellyeckel a' Vitézek méltán élnek, nem utolsó az, 
hogy fem a' Bányára nem fentenciáztathatnak, fem á Bá-
nyáiságra; mintha ollyan gyalázatos búntetcs volna az, 
hogy a' közönséges Táríaságnak jeles gradüísára, a' Vi-
tézi rendre nem illenék; ki tenné h it a" Bmya^sagnr 
tilkefséges mefterségrknek köziben ? ennekfelette r 
vakokat azalavaló Ocméilyek közzé ÍLmiállyaiífe 

f 3 
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Vároíi törvény. Ugyan azt áüíttya a' pénz vcrőkráí„ 
hogy a' melly A00onyok ezekhez mennek ferhez, mind 
i magok, s* mind a fiainak nemefscgcket cl.vcfztik. 
A' tengert tsiga Jie&hkrül és pénz,. <-vera^rAÍ irt i i-dífe 
Könyvben. Ha azért azok á kik á tifzta és falaktul 
mcg-tifztíttatott éreznek nemét forgattyák, ollyan 
ali.valók, háta'kic ollyan rúton, falakofon és egye* 
Icdyc áísáfc, hogy nc volnának a láb-valók. 

Ezeknek azt kell felelni, hogy az Erez nemekhez 
való mefíerségnek több ti@tci vadnakí mellyek koz-
zűl tlcmcllyek elsők, úgymint az Ertz nemeknek ̂ már-
vány köveknek. gyöngyöknek, és egyéb kővetskék-
nek terméfetit és erejét Semlélni*&c.és azockal mini 
titkos jegyeckel élni, a' jegyekből álló bőltsefségnek 
meg-tanúlására, és á régi fő Rendeknek tzimcrcinefc 
meg.értésére, mellyek bizonyos Ertz nemekre és drá-
ga kövekre íe-rajzoltaitanak, és ki-metczettettenck. 
Má» ti&ci nieílycket máfod rendben kell meg-betsöf-
leni, úgymint az Ertz nemnek áfasára való költésre 
gondot vifelni, az ereknek ki.áfásában az éppítéfnek 
ineftersége 0crint okoílan elől járnia az Berkeket ki-
vágni i és föld alatt ál-lyukakat áfni, vermeket csinál-
ni, az Ertz nemek tudakozáfásira és ki-áfására hegye-
ket és halmokat ki-áfni. Ezeket jól meg-gondolván * 
az ellenkezőknek minden nyilai edgy ötéíícl vifzfza-

Vcrcttóc. 
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verettetnek{ fot igen könnyen ha raoncígyuk, hogy 
az Erez nemek korái való meftersegben, az elíobca 
meg-emiétett négy tifztck fzerint, femmi illetlen cs 
képtelen dohg nintsen. Ha penig az utolsó tift #e. 
rint gondoítatik, ugy-is ülendő meg-kűlőmbőztetcí. 
felelvén, á gyalázatbúl ki-vch«rni: tudniillik hogy 
azt a mocskot cfmérjők azokban lenni, a'kie hogy a 
Bányákat álsákfzolgai indulattal viícltetnek, cs mint 
berefek nap.fttmra áfsák, tagadgyuk penig azokba# 
azt a mocskot lenni a' kic áfattyák* avagy magok-íí 
kevés ideig áfsák, nem bérérc , hanem mulatságnak 
okáért, azt-is nemes elmétől yiícltctven, kiváltkik-
nek á ferény tcrmefzet hozta. 

Továbbá annak az értelemnek, melly á Bányáí. 
íagnak tiízteíségéc oltalmazza crőfs Pacronufom va-
gyon, úgymint Agricoia, a'fya^Ertz.mmimeJ?erság-
rU irt 1. Könyvében így okoskodik: A' melly raeíkr-
Í£g ízerinc való kereskedés nem hamifs, íe nem ru^ 
nya, azt a raefterséget tiStefségcfnck tarthattyuk. De 
az Ertz nemi mefterség, nem kólőmben mint á fán. 
tzs, vetés, (a' meliyet a Bölcsek tifzte&égefhek val-
lanak lenni) ki.rekefztvén az ocsmány és hamis ke-
rcfecec, öregbíti á dolgot cifüefséges okokon: mél-
tán azért á citzceíséges mcltcrségek közzé fzámláltat-
faítik. Továbbá á kic az Ertz nemek körűi tnunká-

lódodk 
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Jódnak, három félék, mert nemcllyck költenek áBL 
nyákra, és ide #ámlálhatom a'Királyokat, Fejedelme-
ket, Rífpublicákat, és minden tiiztefségcs Várofi la. 
kólókat; avagy penig ollyanok á kika' BanyáGságban 
tudófok, és az Ertz nemek, koröl való tudományban 
Elöl-járók, ezek nemes elroéjiV, fzabadós cs tiíztef-
%es emberek, a,mat.iztíiflorÍ4\n*c jetes tréja 7hu-
tydtdes bizonyíttya*. a" kit az Athenas-béiiek a' Tha-
iia-béliekncc, Ertz- nemein gondvifelővé tottenec; és 
más lakofok.is,, a kiket ezzel á mefterséggcl meg-gaz-
dagodván } á Nemes embereekőzzé 6ám lalranac, Ma- -
ximilianus,..C.sáfzár!, cs Láfzló Király.; vagy. máfoc ol-
lyac á kic.m.uokáioc,és á.Bányáknac áfására rendeltet-
tec ; de. meg czckct-i.s- nem kel! alá.való és fem mire 
kellőknek gaodolnuoc:. ügymint a' kic éjjeli és nap_ 
pali vígy ázálr.a s-m unkákra Baktatván magokat, tud-
nac a'vas efzkózockcl munkálkodni, árkokat cs fold 
alatt való ál-ínakat.áfmt. okoilán ki.gondolt fzcrfzá-
mokat tsinálni, terhet hordozni, és így az hadi fá-
ratságot és munkát crőflén fzenyvedni: Minckoká-
ert a' Vitézlő rendtől nem tsac á. Várofi, de még a' 
koz Parafzri munkás rendnek.is, elejekben.té:etncc. 
Ezeket eddig Agricola mondotta. 

Némely Fejedelmek és Refpublicák a' foc kincs-
nek tifztcfségclcn és hsüycfcn-való gyűjtésére gyako-

rollyák 
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£öilyákazhalá0atot. Ennek á;mondáfomnak Bizony, 
(agára, a' többi kőzött: kiváltképpen hívom az Hol. 
Jandulokat és Angluíokar, a kiknél tsak az Heringéi 
való kereskedés ollyanhainos. hogy tárházoknak meg-
töltésére elégséges légyen. Továbbá az után az He. 
ring fohul nem találtatott, hanem az éfzakiTenger-
ben., Az Heringet az előtt régen foghatták a Balti, 
cum Tengerben is Livoniában Rigánál; de onnét a' 
korúi való lakofoknak bűnökért, vagy pedig egyéb 
okért, á bizonyos hogy lílcn igazgatásábúl Pomerá. 
niában általmentenek, onnét Gothiában Falüerbium 
nevó faluhoz, az holott á mint Saxo Grammaticus bi. 
zonyittya, ollyan nagy bővsége vólt, hogy tsak kéz-
zel-is foghattak; sőt á mi nagyobb, ugy meg-tőltőt-
ték volt á Tengernek azt az őblit, hogy az hajolok, 
is nehezen hajókázhattanak r Konmn megint Nor-
végiában általmentenek, Malftrand nevű fzigetben, 
végezetre oíztán; a' nagy Occanusban Scotiámk cfzak 
felől való récében, az hova egy-néhány 100 eitendő-
tűl fogván áFrantziák, Angi ülök, Belgák és Danufok 
gyakrabban 400 hajóckal mennek halálzni. Sőt amint 
Grdfvyinkel Todor á Tengernek fzabadságárú! való 
Könyvében irja B árgus ellen, kétezer hajóckal. is men-
tenek a'Belgák az haláfzatra. Első háládat IcScn Scotia 
orízág Orcadcs nevű fzigctinél, Kerepelő János nap-
^ ^ G játúlfog-
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játuí fogván Kii Afzfzony haváig. A' máfodik, Ger-
tii a nevü fzigctncJ, Szent Mihály havának kőzcpitól 
fogva. Harmadik penig IéPen Szent Lukáts napjátul 
fogván Karátsonig Calctam kozott cs egy portus ko-
kott, mellyct Kegyelem partyának mondanak. Sere-
genként járnak az Heringek, ugy hogy hofzfzaságra 
tíz vagy tizenkét mért.földet, (zélefségre penig, két 
vagy három mért-főidet bé-fognak, ha fzintcn edgy 
mért-főidnek harmintz vagy negyven ölnyi hofzfza-
íagok vólna-is : csak az Heringnek haláfzáfa más-fel 
milliónál tőbb aranyat, a Cabcljavo halnak nem alább, 
& Salmo vagy Lafatsnak penig két milliót vi(zen-be 
minden efztcndőbcn az Hollandiai Tárházban. Mert 
abbúl az helyből á melyben halálnak, nem tsak az egé# 
Európában, dc még á Nap-keleti ésNap-nyugoti tá-
vul-való orGágokban.is; sőt még Indiában-is cl-hin-
tétnek, és mind az hadi Vitézeknek, s-mindákikaTc. 
geren hajókáznak, sőt még a' Vároííaknak-is fokán 
cfztendőnkcnt való ételekSósva, ujjonnan penig tsc-
megés ételek. 

Ennek a nyereségnek penig melly az Heringnek 
haláfzásábúf vagyon, két oka vagyon, úgymint an-
nak bővsége és jósága. Ennek bővségéről Neucrantzí-
us Pál Roftochiumi orvos Do&or az ö orvoíló KőnyJ 
vében az Heringről az harmadik Refzbcn így ir: Bt-
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SSonyságúI hívom a mi halálainkat, hogy a ' mi fo-
lyó.vizűnknek torkolattyához és á Tengernek izéli, 
hez az Heringek ollyan nagy bővscggcl jőnek, hogy 
az hálókon kivűl-is (a mellyek egymás kehiben meg-
vettetnek, hogy az halaknak egéí? feregét, melly né. 
melykor negyven ólt bé-fog meg-íbghatnakj kézzel* 
IS CS tsuprockal á Pegények eleget foghatnak. Sőt a 
mi majd hihetetlen, dc mindazonáltal igaz, Norvé-
giánál az Heringeknek olíyan fokasága mégyen né-
melykor á kikötő és közel.lévő partokra, és á Ten-
gerben lévő kő-fzálakra-is, hogy a Tengerben bo. 
tsáttatott evedző meg-állyon, és meg ne mozdúllyon. 
E' pedig aekor (á mint ícfzéllik) fzokott Norvégia 
mellett lenni, mikor, vagya nagy fzélvéf>ben mago-
kat el.vonnyák az Heringek, vagy á Czethalak őket 
kergetik, mellyek áTengerben egy Bájnak fcl-tításá-
val nagy fereget bé.nyelnek. Es fellyebb á Réfznek 
elein azt mondgya : az Hering, féreggel járó hal, és 
nagy féreggel kőycti az ő elől járóját, melly minde-
nek felett ekesb termetű. Mert á mint Ariíloteles 
bizonyittya az áüatokrül irt Hiíloriájinak S-dik Köny-
vének 13-dik Refzébcn, tsak edgy fcrcg-is nintsen, 
melynek elől-járója nem volna. Mcilyet ha (=erenué. 
bűi cl.találnak fogni az haláfzok, annyi Heringeket 
rckcfztcack hálójokban, hogy a' nagy faáíókban-is el 

Gi ' nemfer-
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nem férnek, cs némelykor az hálóknak kőteleit ketekfi 
el keli vagdalniok, mivelhogy az hálóban lévő fok He-
ring miatt ki nem vonhattyák. így GólI Ncucrantzius, 
á ki Scockiusból á ízővetséges Belgákról irt 8-dik Köny-
vének z-dik Réfzeben állattya, hogy Holiandiaban és 
Zclaodiaban zo. ezer embernél többen , ebben á Tenge-
ri állatoknakfogáíiban > és a' tob halálaira és fózáíra tar-
tozó dolgokban foglalatoskodnak, á kik tsak azzal az ő 
munkájockal, mind magokat, mind tselédeket táplályák. 

Es így a'minthogy az Heringnek bősége nagy, ugy 
az ő jó izek-:is kívánatos. Azt mérem bizonyítani, (azt 
mondgya lellyebb meg-cmlitctt Ncucrantzius az g-dik 
Ré ízben) hogy az Hering mellyet ujjonnan fognak, mi-
kor még leves és tefte-béli ( á' minemű mi nallunk Kará-
tson és BoldogA{?í?ony havában) á PiGtrangoknak jó izű 
édcfségekhez, a'mclljek az hideg havafok kőzt lévő pata-
kokon Jaknak, és Athensuftól minden halak felett bc-
tsűltetnek kőzel-vét. Könnyen is cmcíthctő az ő gyenge 
húfa miatt, melly kevés melegtúi-is meg-eméftcthetik, 
ugyanazon Author az 7-dik Régben azt mondgya, hogy 
az Heringben a' kedves jóságnak minden jelei, mellyek 
a'jóságra meg-kivántatnak, az orvofoknak, és a'ter-
méket dolgában tadófoknak meg egyezéíe Pcnnt, (vagy 
ne mongyam a'konyhán lévő tsemegéknek meftereinek 
bizonysága 0erint-is)valósagoflán meg-találtatnakj mind 
az, hogy minden kétség kivúl gyenge, lágy és porhanyó 

húfa va-



%úfa vagyon, mind az, hogy igen kívánatos ízű, mind az, 
hogy erős hal-héja vagyon, mcilyet á dicséretes halakban az 
orvofok meg kívánnak; mind azért hogy a gyomrot ne 
terheli, könnyen meg-eméScődik, és hamar az eméí-
téíTel az emberből ki-megyen. Minek-okáért még az 
heverőknek-is, véneknek, betegeknek-, gyengéknek, és 
gyógyulóknak bátran ételül adhatni. Végezetre azért, 
hogy más halak vajat, olajat, és drága fuierSámokat, a 
jó íz ferzésérc meg- kivannak : az Hering penig a' maga 
terméfzen jóságával tetGő, akar fovc, akar fűlve, akar 
fózva, akar meg-Dára&va, minden egyéb ízt adó GerPá-
mok nélkül:: agy annyira > hogy még a kiknek étel nem 
kell-is az ételre fel-indittya, mikor uj és á ízaporodáftuí 
avagy viváftuí meg nem ro#úl. Mert á vívás a' mint 
egyéb allatokban , ugy azhalakban-is az egéP teílben lé-
vő nedyefségct meg-eméGti, és á teílet lankattá és'nedvef-
feg nélkül valóvátépi. Végezetre Ncucrantzius az ő He-
ringekről való elméjét ilíyen jeles bc0édcckel rekefoi-bc : 
ugy láthattyuk hogy £ tcrméfzet az Heringre edgyűtt 
minden ajándékit reá-ruházta, mellycket mas haLknak 
kűlőn kűíőn ajándékozott, agy hogy az Heringnek jó-
fágát ennyi crőfs crőfségcckel meg-áiiatván, igazan min-
den halak kőzött és méltán első felsőbséget vehet, és 
már régen a' koronát meg érdemlcttc volna. 

Mas Fejedelmeket meg-gazdagít a' Tartományoknak 
és Yároíoknak a' mdlyeknek parancsolnak néppel tcllycs 

Q j volta» 
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yólta; mert Innen az adózóknak Bárnők nevekedvenj 
3 Tárház is nevekedik. Ebbűi a kútfüből 0armaznak 
Frantzia orfzágnak Tárházának annyi íok arany-folya-
wattyi. Ffantzia or0ág igen népes, ugyan-azért igen 
gazdag-is, á Xl-dik Ludovicus Frantziai Király, a mint 
£!íd<tus a' pénzről irt 4-dik Könyvében bizonyittya, 0ok-
ta vala mondani, hogy ő néki fú ve; cs racic ki-terje-
dett réttye vagyon, mcilyet annyikor kajálhatni, a men-
nyiGer á kaGallónak Gukségc vólna reá. I. Ferentz mon-
dogallya vala, hogy o néki arany gyapjas juhai vadnak, 
kiket az u örökségén legeltet , mellycket annyikor meg-
nyírhetni, mennyiszer á páfztorok akarják, más gyápjU 
nevekedvén mindazonáltal mindenkor, és tsuda Gapo-
raságga! á nyíréfnek kárát ki-pótolván. Ezeckel a Gól-
láfnak formáival azok a' Királyok akarták jelenteni az o 
orízágoknak gazdagságát, melly mindazonáltal az idő-
nek kulömbségéhez képeit, nem mindenkor edgy ará-
nyú vóít 5 főt a' mint á Polydor' Virgilius Angliai Hifto-
riájánac 2<?-dik Könyvében bizonyittya, némelykor fem-
mi fem vólt, mikor tudniillik az Autclianufok és Burgu-
dufok mcg-haíon!áíockal az Anglufokat Frantzia oifág-
tan hívták, á kik gyakrabban az hartzban győzedelme-
fek vóltanak , és az orGágnak jufsát ö magokhoz vőtték * 
cs János Király is, túilők megfogattatván, három millió 
Turoniumi font pénzen váltott magának Gabadságot, és 
yalamít Áquitaniában bírt, és egyéb több Várakat és Vá-

- ' - - - tofokdí 
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rofokat kctelcnscgbol nékick engedte: ollyan 0úkségrc 
jutván az or&ig, hogy ökör búrbői tsinált pénzei, mel-
lyen ezúft fzeg vóit által-útvén, ken0erítettenek edgy-
néhány eítendcig élni. Jobban vólt dolgok a Frantzi-
áknak az VII. Carolufnak idejében; mert a mint Comi-
narus bizonyíttya, esendőnként az ő or0ágának jöve-
delméből a. milliót véPcn vala bé. XI Ludovicus az őt 
millióhoz kőzel-járt. A' IV Henricus a' moftani Király 
Nagy-Apja , halála előtt három eftendővel 3 u milliót 0e-
dett. A' XIII Ludovicus Henriének fia a' mint Biondus 
Ferentztúl Angliai Hiftoriájának elöl járó békédében irvl 
látom, minden eíztendónként 45. milliót fzedvén-fel» 
meg-gazdagodott vala. Es az előtt nem fok efztendők-
kel híre vólt, hogy á fok-féle hadakozáfra való népeknek 
(lámára nyóltzvan millió Turoniumi font pénzt vittcnck 
vólria bé a Király Tárházában. Hlyen nagy jövedelmet 
tulajdonitoltanak á fokaságnak ( jóllehet nem tsak egye-
dül annak ) Frantziában. Vadnak ollyak a* kik azt alit-
tyák, hogy tsak Parisban három miliióni emberek lak-
nának , meliy Váróinak nagyságát meg-láthatni á Paris 
hóftáttyainak moftani romiaíibúl, mellyek a'mintCor-
nelius á Lap ide bizonyíttya , Jónás Propherára irt Köny-
vének 3 dik Réfzében, nyólez mért-földnél tovább ter-
jedtenek. Nem-is kevesb á iakoíoknak gazdagságok, 
mint íokaságok, és mindenik vetélkedik á Váróinak 
pagyságával, Miodcntudgya (azt mondgya Gramondus 

a' ffao« 



a' Frantziaí Hiftoriájínak z-dik Könyvében ) hogy az 
egéfz Európában lévő Várofak kőzött Paris leg főbb, 
fem nével, feni,kerülettel nagyob nintsen ; mind a' 
nép, mind á,Város,nagy. hc.ly.ct foglal-bé,Királyi ép. 
piilctcckcl ékefítetett,, ugy-annyira, nőv és nevekedik 
naponként i h.ogy. niagávalis alig b i r jonés félő hogy 
magában el neroniollyon,, vagy. penig valaha cgéfz 
Ftatuzia orgágot mcg-fo§tván, vefkdelcmbc ne ejtse. 
Sohul ennél gazdagabb Város nintsen,. akar á faiakra 
mázolt aranyra cs mindenféle márvány kövekre néz. 
vc, akar lKjrályi gazdagságra jutott.emberekre néz. 
vc.. Ott kiváltképpcti;való;bctsűll6tben vadnak, áfc-
lcttéb.való fzorgalrriatofsággaí; tsinált- házi cfzkozok „ 
ott a, tsinált cs ncm;tsinált aranynak olíyan nagy bő. 
f?gf•« hogy a! .kik Parill jói tudgyák,, azt mondgyák. 
felőlíct, hogy Spanyol or^ágban vert arany, tőb vagyon 
Parisban,,mint fem egéí? Spanyol orgágban. Hát ha 
annak gazdagságátgyöngyeit, aranybul c% felyem. 
bÜ fzőtt;kárgittyait. cmlücm, igazán, mondhatom, 
hogy Paris nem^Város, hanem Világ, és hogyazegég 
Világ gólgál annak a" Várofnsk világofitására és ckc-
fi.tésérej, Ezeket Gramondus. 

Mit,mondgyak Belgiumról,. c' Világnak gyön-
gyből ? Európának ékefségéről ? áCarolus Scribanus 
az ő KcreBtycn Politjcufsában azt meg.fzóilitván an-

nak gaz-
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nak gazdagságát illycnbefzédeckel irja-íe: ValamKva-
laholott az orPágokban vagyon, Várofoknak Népségével, 
tiPtaságával, gazdag és illendő eíjkőzével, és fzámáyal, 
mindeneket meg-győz. Bizonyára á te kitsiny kerüle-
tedben tőbb, nagy gazdag és mindenütt négeckel meg-
rakott Várofokat foglal0-bé, mint fem á.0éíefen ki-terje-
dett O b i , FrantziaAnglia, Scotia és Spanyol oríágok 
edgyútt, &c.. Honnan vagyon hogy eíztendőnként á' 
te Fejedelmednek annyi kintset fizethetz, a melynél égé§ 
Európában lévő nagy orfzágok többet nem fizethetnek; 
ugy hogy te belolled minden értendőben a'te Fejedelmed 
8. millió aranyat remélhet és 500; hadi hajóknak féregét 
könnyen terezhet ? ugy mindázonáltaii Hogy a Tenger 
és a folyó-vizek hajók nélkül nem maradnak-,, Sic'.'- Im-
már Belgiumnak népe melly tőmőtcésfoklégyeníá Vá-
rofoknak fokaságából igazánitéír Gviccrardinus utáftMa-
jolus in Canicul Ceü.. 17. a' kltsudálkoziki hogyHanno- • 
niában melynek Íio00asága xovmért-főld, Néieísége penig 
tizenhat, 0ámláltatnaki4. Várafok , és két ezer két 0áz 
faluk, melljek templommal és harangos tornyeckal meg-
ckefítettenek. De még tsudálatoűab á mitMontanus be-
Béli Belgiumnak le-'irásában : tudniillik hogy €roninga 
ollyan helyen vagyon, az honnan Ieg-alább ötven Vár0-
íok kőzzúl mindenikben mellyek Traje&um korul 
nak, edgy nap gyalog el-mehctni. Traje&umbó' 
reggel meg-índuiván, akar mely laíTan-is a'me? 
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Várofok kozzűl mindenikben el-mehetni, ott jóllakván 
vatsorára könnyen haza mehetni. 

Vadnak ollyan Fejedclmek-is á kic kereskedcfsel tsi-
máinak magoknak útat á meg-gazdaguláíra. A'mintSve-
toniusés juhus Capitoiinus bizonyittyák, Vefpaíianus cs 
Pertinax Imperátorok á kereskedett mindenek láttára gya 
korlották. Alphonfus Ateftinus a' Ferrariai Fejedelem, á 
bé-fózott eledeleckel, gyumőltsőckel és mag-hozó füvek-
kel való kercskedéft tsak maga emberei által máfokml 
meg tiltván gyakorlotta. Mert á mint Jovius ennek a' 
fejedelemnek életének le írásában mondgya : A'gyű-
laőltsők mellyeket a Fejedelemnek nagy kértéiből Sédnek 
vala, és árúláíra ki téfznek vala közép árron, nem tsak 
az udvariaknak, de még á Városban lévő Sokaságnak-is 
bőségeílen elégségcílek voltak. Mert a. maga határában 
minden hegyeket, völgyeket és mezőket á mint az hely 
kivánnya vala, gyűmőlts-hozó fáckal és fzőlő-tőveckel 
azoknak vePPeit lugafokra vonván, és Bűntelen valózőld-
ffggel.fel-ruházván, bé-űltetre vala; melíycket ízorgal-
matofsan művelvén, s-a' Bűntelen való őntőzéfre nagy 
árkot áfván, abban á Padus folyó-vízbűl vizet vőte-bé, an-
nak á főidnek tsudálaros termékenységire, és az igen ki-
es fgtáláfnak győnyőrűségire: úgyannyira hogyá vendé-
gek tsudálkoznámk rajta. Medices Lőrintzá Florentiai 
Kefpublicának Fejedelme, a' míg közönséges doJgaitól 
feo^za-érkezscijc, á kercskedéft fzorgalmatoísan eyakor-

" - - ' ' lom, 
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lotta, gondolván alt, hogy a' Kozonséges-tárfaságnak' 
ereje és minden alkalmatofsága mint fűtői attúl függene, 
cs nagy fcgitséggel volna házi gazdaságának meg-tartá-
fa ra. Brutus á Florcntiai Hiftoriának 8-dik Könyvében; 
irja: Henricus Brunfvicumi Hertzeg 1473. eBtcndóöeh* 
minden fiúi magzat nélkül meg-hólt, minekutánna á ju-
hokbúl fok gazdagságot gyűjtött vólt, az ő Teftamwí-
tum-béli Atyákhoz mint á kegyefségben, ugy á páfztori 
életnek gyakorlá»ában-is hafonlatos lévén. Cranczjus 
n d i k Könyvében Saxoniárúl irt Hift. 1 i'dik RéBében. 

Az honnan agy gondoló Tiracpcllufíaltf^ww^Vró/ 
irt Könyvének 3 3 dik RéBében, és KlockGáfpárral á TÁr-
házrúl irt a-dik Könyvének 25-dik Réfében, hogy a' ke-
reskedés akar á Tengeren'légyen, akar a főidőn, a" Ne-
mefi Babadságnak fem mit lem árt, kiváltképpen áz hol 
fzokásban ment és más emberek által léBen a kereskedés; 
mert jobb á Nemesembernek kereskedni, mint fem erő-
Vei valamit el-ven ni. Azt mondgya á meg-emlitett Kloc-* 
kius 28-dik RéBében, hogy az Henricus Impcratoróknak 
idejekben, Német orBágbannagy réBe á Nemefségnék is-
tentelenségre és tolvajláfra adta vólt magát* a'mintáz 
Hiíloriák és íok el romlott Kaftélyok tanittyáké Ennek 
a' nagy gonoBnak oka vólt ez, hogy a' Ncmefcknek vár" 
nem vólt Babád kereskedni, vagy ha kereskedtenek * * 
Jók gyalázatnak tartották ; mint moftan-is íokan a* 
meísegben inkább akarnak ízűkolkődm, mint lem 
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reskcdní. Midőn mindazáltal az Ola0 és Spanyol őr-
0ági nagy Rendek, mint a'Belgák-is a' kereskedért nagy 
ítargalmstofsággal gyakorollyák ; azt peniglen a' íok-
adalmas helyeknek edgymáft való úzéíibcn tartyák, az 
holott laknak; mert magokat alá-valóknak tartyák ha 
o nállok tsak a'-nemzet, máfoknál pedig a'valóság va-
gyon. Szükséges annakokáért á' kereskedés és haSnos» 
mert nagy gazdagságot Jeiez. A* mint magok példá-
jában tanitcyák nékünk á' gazdag íokadalmas helyek 
Velentze, Amftcrdam, (és még minekelőtte áBelgák 
el nem hircfednénék) Antverpia , melly Várofnak hires 
kereskedéséiül ir Carolm Scrjiantis az AntverpiárúI irt 
Konjvcbcn. A' mi eleink á' mint emlekeznek Sokás 0erint 
láthattanak ennek a" Váróinak rév partyán két ezer őt0áz 
hajókat, mellyek c* Világnak minden réPeirűl jőnek va-
la, mtg-állani : mellyek,kozzűl majd mindenik z.vagy 
három'hétig is minek-elottea' Városban jutnának, vas. 
matskákon állani kcn0erítcttcnck, hogy a'marhákat az 
hajóbúi ki-raknák: és edgy nap fem múlik vala el, á mel-
lyen 500 terhes 'hajókaiem jöttének vagy nem mentenek 
volna el. Már pcniglen ha á'lzekerekrűl 0óllunk, min-
dennap két-0áz Bekérnél többen mennek vala útra tsak 
a' kiken embereket hordoznának, az árúval terhes 0cke-
reken, és a' parajoknaktalyigájckon kivűi, mellyeken 
a' Várofnak cfztcndonkénc vaió gabonát hordanak vala: 
kik többire ízámlálhatatlanok YÓitanak j ezek felete 

- . " 
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voltak íao. kotsik, mellyek a' iakofoknak gyonyo. 
rőségekre és mulatságokra ízólgálnak vala. 

Végezetre némely Fejedelmek az o m-igok Tar-
tományokból, ápénznek okoűan való ki nem botsa, 
tásávaí gaidagíttyákTárházokat. Meliy dolgot Sprca-
gerus Tódor jól meg-hiny ván vetvén, aző Kőnyvets-
kéjében melynek ntuiuíTa ló Fejedelem , javallya á Feje-
delemnek, hogy az idegeneket inkább, mint fem az 
o maga alatta valókat tcrhéílye á vámmai, és arra #or. 
galmatoíTan vifellyen gondot, hogy az o orfzágából 
többet vigyenek-ki, mint fem bé; mert az od?ágbati 
való bé-vitellel, á pénzt hordgyák-ki azor0ágból,á 
ki-vitellel pedig á Fejedelem alá "vettetett lakoíok gaz-
dagodnak. Hogy íia peniglen azok "nélkül el nem 
lehetnek a' melly eket bé-hordanak, azon leli fenni, 
hogy az alatta valók azokat a mellyek'§úkségeíek, az 
idegenektől hordgyák-bé, és azokért más marháknak 
el.cserélésével fízeflenek. Moft utólfzor azAngluíok 
azt végezték, hogy Angliában fe bé, fe ki, fenkí ne 
viheífcfl femmir, hanem tsak az Ánglufok. Mufzka 
or0ágban a' Fejedelem kemcnnyen meg-parantsolta , 
hogy fenki pénzen az idegenektől femit-is ne vegyen, 
hanem tsak (serében, azt mondgya Sprengerus á Fraa-
tzui Mercuriusbó!, hogy így az orfzágból á pénzt ki 
nc hordgyák. Hafoolatus-képpcn kiváltképpen való 
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parantsolat vagyon Angliában, hogy a bujdosók az 
orfrígból tőbb pénzt ki nc vigyenek> hanem tsak a' 
mi az útra ídkségcs. 

Nem-is kell azt cl-fzenyvedni hogy a" falakos, 
s-még ki nem dolgozott matériát az or0ágbúl ki. 
hordgyák ; minekokáért mefter embereket kell oda 
cdeígetni, hogy abbúl jól munkálódhatnak. Sodinm 
á Kőzónscgcs-tárfaságrúl irt Könyvének z.dik Récé-
ben. Ezt jól tudták á Lengyelek á kik midőn az III. 
HcnrichctFrantzia orfágbúi ki-hiván Királlyá válafz-
tották, kívánták hogy magával Frantziábúl mefter 
embereket hozzon. Az honnan á lV.Henrieh Fran-
tziai Király-is, midőn látná hogy az ó orSágábúl a' 
fciyemért máfuva fok pénzt hordanának-ki, O1.10 or. 
0ágbúl az o or&ígának némely rémeiben mefter embe-
rckct hivatott-ki s á kic á felyemmel jól tudnának bán-
ni, mellyel á mint Klocl̂  2-dik Könyvének 10-dik Récé-
ben motigya, ném tsak á pénzt tartotta.meg az o orfzá-
gában; hanem a' Közönsége;, táraságnak nagy nye-
reséget-is hajtott. Innen á Poliricufok javallyák, hogy 
a Fejedelem a' formátlan s-még ki nem mukálódott 
rnateriátúl mcilyet az idegenek bé~vifznck, harmin-
czadot s.vámot ne végyen, avagy a mennyire lehec 
kiflebbítese. Mert á lakofok abbúl á materiábul mun-
tájodván, gyakorta nagyobb h«£not nyernek, mint 
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fem a' kik azt á materiát el-adták, Elíet?ben penig. 
len minden művektol való adó, mellyekct máfunnan 
0oktanak hozni, nevekedgyék, hogy á lakofokazokat 
tsinálni inkább mcg-tanuliyák, £odis. az emíitett he-
lyen. Minekokáért II. Henrich kózonségeíTcR meg. 
ti leotti, hogy a még ki nem formák materiát, Fran-
czia orf?ágbói ki ne hordgyák, á mcilyet nem Cockil 
annak utánna az Anglafok és Holiandufok-is kővet-
tenek. JVlert az ollyan matéria ki-hordatvári, á mef-
ter emberck-is el-mennek. £otem 8-dik Könyvének 
8-dik Regében. Ugyan-is Veletitzét, Florenriát, Gc-
nuát, kiváltképpen Mediolanurnot avagy nem ámü-
veknek h^aos volta oregbitettc-é? Hippol. á Várofok 
nevekedéséről irt Könyvének i f-dik Regében. Melly 
Várofokhoz nem ok nélkól adom, mindColonia A-
grippina nevó, Renus partyán levő Vároíl, á mely-
ben minden-féle mefter emberek Sámoflan laknak, ugy 
hogy á közel lévő Fejedelmck-is azoktúl hadi fegyve-
reket és egyéb hadra fúkséges eíkozóket ^erezhetnek 
bóségcífcn : mind kiváltképpen Norimbergát-is, 
meliy á Kerefztyén Világnak minden Váró fit, á md-
veknek és mefier embereknek kűlombségével felyűl-
múlJya. Ugy-annyira hogy méltán mondhatom , 
hogy á mefterség minden munkáinak ereit abban tol. 
tottc légyen , jóllehet ugyan fok dolgokban á Vtn-

dslicufok 
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delicufok Auguft* nevű Várofía annál né alább való 
légyen.. 

Eddig meg-mondottam, a Fejedelmek ditséretef-
jfen és vétek nélkül miképpen gyűjthetnek fok kincset. 
Dc az utóisónak némcllyck ellene.állanak, tudniillik 
á,N«mcfcknck kereskedésének, citálván a torvényeket, 
mellyek á Nemefek kcreskcdéíít nem javallyák. Mert 
a' JSlemíJsegrőiín Könyvben, á.kcreskedéfről és edgyűtt 
való kalmárkodáfról irt Régben, mcg-tiltatnakazok 
kereskedni s , á kik.nemes ágy búi fzűlcwcttenek és hír-
rel nevel tűndekíenek.; Az honnan! azl AlÁzjttofrül irt 
Könyvben, a verség ellen való, és-háfzontalan háza f-
fágrúl való, Réfzben,, az alá való cs femmire. kellő 6c-
mélyck közzé. fzámláítatnaks, azok., a kik a közönséges, 
kereskedéfnek. tétettek ciciben, Es á Méltóságot-* 
rá! in. Réfiben, á.kereskedők minden méltóságtúl el-, 
rekefztetnek, és ha kic valami méltóságot eLértenek-
is, actúl.is mcg-fpfztatnak. Bizonyára nem-is ok 
nélkül, mert íok rút dolgot forgatnak, azt-is penig 
fcnclmestfcltudniillik, hazudván, .hamifTan cskűvén, 
iopáfíál,, és máíokat meg-tsaláiTal. Ebben meg-cd-
gyez Ariílotelts, á ki a Pohtiárúl irt .̂dtk^Kouyvénel̂  
3rd'k. ^éjiében, és 6-ds\Kanyyéne^7.di\7^é/zébcn igy ir ; 
A\ Thebas Város-bélieknél törvényben vólt irváti > 
fiogy íenfci á Közönséges.tárfaságnak tifztcinek fel-

vételére. 
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fétclérealkalmatosee lenne, háncmhaákéreskedéft az-
előtt io. efoendővel el-hadta volna. a z j.di£ Kényvnt!^ ; 
y,dil^?észjitn: Nyilván-való (úgymond) hogy abban 
a' Városban á melly jól igazgattat!k, íc á művelek, fca 
kalmárok lakofok ne légyenek, mert alá-való cs a jósá-
gos tselekcdcttel ellenkező életek vagyon, 

De mind ezek femmit nem ártanak , ha á Fejedel-
meknek cs z Nemefeknek kcreskedéíeket, vagj á ken derí-
tő ieúkség, vagy á közönséges hafon tifteíségefsé tc0i; ki-
váltképpen ha ízokásban ment, és azok távul vadnak, 
a mellyek az alá-való és apro marháckal kereskedő kal-
márokban meg-találtatnak, úgymint á para0tság cs mo-
tsok, mellyek még a' jeles embereket-is meg-ízokták -
motskolni,. 

En bizonyára abtan az értelemben vágyok, hogy 
.a* Fejedelmek fockal ditsércteíscbben tselekeÉnek, ha az 
o jóságokat tiStcfséges s-más kőz 6eméilyck által gyako-
roltatott kereskedéfnek nemével öregbítik, mint lem ha : 

álnoksággal, tsalárdsággal, ragadozálsal, haraifsan va-
ló el-loglalafsal, és több egyéb haíonló Macchíaveüuíi ; 

tsalárd tselckedeteckd, mellyek á tiGta klki-ifmérethcz, 
és az igaz Politiának javalláiihoz nem illenek avagy 
még az emberséggel és tiíteíséggel-is (melyre á Fejedel-
meknek mindenkor jobb Bemmel kell nézni) ellenkez-
nek. A' melyben igen; igen vétkeznek némelykor a' 
nagy méltóságban heiyheztctctc emberek, Kik kozzűl 

I . " 



való Sfortía Lajos á Mcdiolanumi Hertzeg, a* ki igen ter-
mékennyé akarván tenni az o Gélcs telekéi, mcilyet áz 
o nemzetségének nevéről Sfortiadanak nevezett, á közel 
lévo tclckckct azoknak uroktúl hataím ofsan és ciovei 
le - véfén , a'Sfortiadához foglalta, és a'magános la-
kos embereknek vizeit edgyűve ereftvén , hogy á maga 
határát jobban ncdveíithctné, máfoknak frantó-főldeit 
0okott ncdvefségcktúl megfo j tván, tcllyefséggcl termé-
kctlennyé tottc. Jonutus Hiftorujának i-dt^Kftnyvébcn. 

Léva Antal a' Mcdiolanumi Hertzcgségbcn V.Caro-
lus helyében lévén ^nbermtar, midőa a' Frantziák, Vc-
lentzéíek, Sfortia-béliek miatt pénznek dolgából igen 
tncg-fogyatkozott volna, hogy a* Vitézeknek íoíd'gyát 
ki-adhatná, az meliy fzűkségá Vitézi rendnek, ollyan 
adót gondok-ki, mellyel egc$ Mediolanumban minde-
neknek pénzeket ki tekerné, és minden famíliáknak ja-
vokat ki-forgatná. Mert erőfs parantsolattal mint ollyan 
hatalmaskodó és kegyetlen ember meg tiltotta vala, hogy 
íenki kenyeret ne íűísőn a' lakofok kozzűl, hanem min-
den pénzes kenyérrel éllyen, maga allatván annak az árú-
nak bizonyos bóltakat, az holott az éhezők nagy árroti 
védnek vala kenyeret: ollyan kemény vak pedig a' paran-
csolat , hogy fok legények félvén a fel-akaPtáftúl éhei 
halnak vala meg. A ' búzának őrléséről, és a kenyér fú-
téiról való erőís törvények, a' félelmes kofséget ugy cl-
ijje#tették vala » hogy a mely Város az előít O W orfág-

ban híres 
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tan híres és gazdag vala, Antal, nagy keferőscggel azt 
bé. töltvén, mindé Várofoknál ííegénycbbé tette. T u d . 
íiiiilik oIly nagy keménységgel cs kegyetlenséggel ol-
talmazza vala kegyetlen tőrvényének méltóságát, hogy 
még á (zegeny Afzfzonyokat-ii, kik a kenyér.béli k i . 
vánságok miá, hamu alatt ftilt pogitsákat tsináltanak, 
cs olajban béleskéket rántottak, avagy peniglen a bú-
zát fiumosárban meg-tőrvén hűcec tsináltanak. felet-
te igen mcg-bőcitcttc : úgyannyira hogy játékoíTan, 
jóüchct kcfcrveflen mondotta Antonius CaaiculA ke-' 
reskedő reodben lévő ott lakos, közönséges hellycn* 
A ' mint ítélem Léva Antalhoz a' Csáváinak nagy ke-
gyelmessége járul, mivelhogy annyi fok felső méltó. 
Agos vezeték nevei felett, upnnan való ncmcfségnck 
okáért, a Sűtöségnek titulufsát-is hozzá-adta. Mert 
m i n d á kenyér iötő s-áruló; h á z a k r a m i n d az el.adó 
kenyerekre á Csatárnak Sas Czimere vala Őtvc. A z 
honnan Imftritltfoknakj Csá&r Sütőinek> s-kenyerei-
nck hivattatcanak. hvtus Hifi. iS.K&nyreíem 

Ezekhez hozzáadom a* mit Mufzkr 
orPagnak le-irásában a' 4-dik Réfzbcn mond. Bafilia 
Jánofrul Mu0ka orfzágnak nagy Hcrrzegcrűl : A'Fe-
jedelemnek Tárházában azt mondgya, fok fzcp ru-
hák valának cl-tévc, c' végre, hogy midőn valami 
gyözcdclemnek pompáját gyakorlanák, avagy vala. 

J i mely Fc--
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melyFejedcícnckKővetit akarnák fogadat, míndet ídJ 
variaknak ideig ki.ofztanák. A' több Nemefck.is, 
jnikoron az o baráttyoknak vendégségekben, vagy 
lakodalmakba mennének, avagy a Szenteknek In né-
pet ölnének, a' nagy Hertzegnek ruha tartó házábul 
Bizonyos áiron az időnek mennyi-volta Perint, ruhá-
kat kérnek vala, és ugyan azonokat háfonnaia Kénes, 
tartónak vifzfza-adgyák vala. Hogyha penig a* ru-
hán valami mocsok efett volná, azért pénzel íizettek-
meg, annak.felette veréfící-is meg-bűn tettettek. Sőt 
még azoknak-is a* kiket á Lengyel Királyhoz, avagy 
egyéb kivúl-való Fejedelmekhez követségben küldött, 
azockal edgyűtt a* kic őtet kisérték, a' nagy Hertzeg 
ruhákat és fegyvereket és arra tartozó ékcfségcket, a 
msga Tárházából adott; dc nem W o n és ufóra nélkül 

De ezeket 
méltósághoz n 
gyait el-ha^ 
dókra megyek által : mcllyckct á dicséretes és őt ok 
emlékezetre mcltó Paderbornumi Púlpőknekés Feje. 
delemnek Ftirftcnberg Tódornak bőlts házi.gondvi-
selésében ki-ábrázolt. P. Mafcnius Jakab, áZS/r. 
*rmy* nevű Könyvben, az első kérdés előtt. 

Annak a' PöIpőWgnck (sekély és &k oyoi 
í a S ° k á'£»!m«S-feesioyedstc i l lapíi tyiav.éuiycn-fel 
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zaooi adott; dc nem napon es uiora neiKuu 
ket a' nem igen tifztcfscges, és Fejedelmi 
z nem illendő gazdagság keresésének mód. 
yváo, más bk-félc és dítsércteűcbb m ó -



.Todor a felső időkben, úgymint i $8$.eftcfidőben. 
tsak hamar azt a' Páípokségct, ollyan boldogul, ol-
lyan nagy Gorgalmacofsággal, s.ollyan kevés idő alatt, 
minden adófság alól nem tsak fel-0abadkocta; hanem 
a* magáéval-is gazdagította, hogy á korál valók azon 
tsudálkoznának, az alatta valók penigie útet Ocrctnék 
és tííűcínék. Merrugyan-ís nem mátoknak ízokott 
tnefterségek ferint, melyei az cg és a'főid ellen gyűj-
tenek magoknak kintset; hanem ollyan meítcrségek. 
kel, mellyek fem a' föld fem az cg ellen nintsenek, 
igyekezik vala meg gazdagodni. Továbbá a mc!. 
Ivcckel a' izegenyeket, á Valiáft, azEcciefiit, cs az 
egé§ hazát meg-újitotta, cllenségit cl-rcttentette, és 
határiból ki-űzte, hiv barátit viga&aita, & tiSicefscges 
Dieftcrscgcknek és tudományoknak földre tapodtatott 
betsüiletit helíyére állította, ákegyííségnek ingadozó 
gyakorlását fel-emeke, cs öregbítette, tsendesbekef-
ffgct az alatta valóknak, magának penig és maradé, 
kinak őrök emlékezetet fzerzetr. 

Azt mondgya Mafenius, hogy a5 jeles Férfiúnak 
gazdagságának első oka cs fundamentoma vólt, azo 
Iítcnébcn mint mindeneknek kútfejében cs (zcrzöjéJ 
hen való bizodalma; a ki az ő gondvifclésénck őrök. 
ké való törvénye fzcrint rendelte, hogy foha azokat 
?l ne hadgya, a'_kic ő benne bíznak; kétségkívül oí-

I ; vaűavók 
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vaíía vólt a Sóítár iró Királynál amaz ígírctet; Eiz# 
zjlljienbenés tselefedgyél jót, és lakfzjjl e' földön, és 
tdplálutol artna{ g&zJa-gságÁvaL Dc tudta azt.is, 
hogy ennek az ígéretnek Ktzcífc, V Chriftus otet meg 
riem tiallya, midőn így fóll ; Kerefséte^ tlsobsn a^ 
Ifimnek^ or/zJgÁt, és mindene£ bozjJ.adattatrm^ tinék-
tek. Innen vagyon hogy iliyen boldogul válaita-fd 
a Paderbornumi Tartományban lévő, fok nyomorú, 
fágtúl el.nyomatcatott, s.adófsággal mcg-tcrhcltctctt 
Ecclefiáknak gondgyát, ugy hogy minckutánna az 
Ecclcfiai fenyiteket tehetsége 0crinc rendbe állatta vóL 
na, tsak hamar a* nagy. adófságtiakterhét Ic-totte, 
azt pedig Púígokségének jpvedelméböí. Á' melly do-
log moftán-is a: mcg-taláitatott fzámradáfokfeúl ki-
tetszik , meffyckbeti;79 82 3. tallérokat fizetett-meg, 
cs azockal mint maga pénzével az ö alatta valókat 0a-
badságban állítatta;.. 

De még ezzel lem elégedett.meg, tudniillik az 
eLnyomattatott hazának váltsága val; hanem azon íe-
iyöl tellyes igyekezctivel azon vólt, hogy azt mind 
fzent, s-mind kúlso világi alkalmatoíságockal meg-
gazdagitaná. Minekokáért á tudományoknak kozon-
fjges Tanuló helyének, f az cgéfz Haza és Vailáfnak 
ckefségcrc) fel-állitatásában vólt iorgalmatos, á mel-
^cuis mind fáratságával, mind adománnyával az o 

nevének 



nevének őrökcJckLIúre^ ' lFar&nkrgtcafami l l 
nakditsö&égcrc véghez-vitt^ midőn a'közönséges 
kólákat fel-emclvén, mellyekbeaaz egyéb ti0tefscges tu-
dományokon ki val, á Phiiofophiát és Thcologiát taní-
tanák, az őTartományában lévő Ecclcfiákat, és a 0om-
í?éd Tartományokat, őrőcké kőfőnendő j ó-akarattai ma-
gahoz kötelezte. 

A' ízem Sacramentomhoz való áhitatofcágnak, cs 
ugyan annak Iftcni tiiteietinek ncvekcdcsérc, 23000. tal-
lérokat költött. Mdlyeknek értendőnként való jöve-
delmét a' Canonicufoknak ha^nára fordította. Az íftent 
fúiő Szűznek-is tiWctirul meg-emiekezvén, annak ti0-
tcletinek elő-mozditására,iaqoó. tallérnál többet költött. 

Továbbá Tódor meg-emlckezvcn arrúl, hogy az ő 
Púfpóki-böttyahoz hozzá vagyon kötve a kőíség igazga-
tásának-is ve00ejc; cs -kogy ő nem tsak első Pap á fzent 
dolgokban ; hanem á kúlso dolgokban is felső, ez irant-
is nagy kintsrk ízerzésévcl vigyázott a Kőzőnséges-tár-
faságra. A* többi kőzött, Fejedelemhez illő, és ő után-
na következő Fcjcdelmcknek-is haíSnokraSolgaló két Vá-
rakat eppuett , Nskhmfiumot és WéfelsUrgumoi. 
Azon kívül sz ő Tartománnyában több épületeket, fagy 
a' régiségbűi és romlásbúi meg-újitott, vagy fundamen-

.nyra fel-ho: tumábúl látható alkotmányra fel-hozott. 
Máfodik ok, mellyel c' jeles Fejedelem meg-gazda-

godou nem egyéb, hanem a' Józan élet, csa'&íkőa 
' kSltés, 
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kokcs 5 mert mint oüyan Fejedelmi Pűfpők magát fem? 
miben meg-fogyatkozni nem hadta ; de mindazonáltal' 
minden gyönyörűséget és fclcttéb-való kőkéfl utált; 
hogy így aki a' mértékletcíségről mainak törvényt ád, 
maga ugyan-azt vagy nem tudói, vagy cl-mulatni ne lát-
tatnék. Azokat az Udvari kevélységnek cs tékozláfnak 
tápláló crejit, mellyek inkább á kúlso, mint fem Eccíc-
fiához tartozó Fejedelemnek tcrméSetit mutattyák , és a" 
Fejedelemnek mindem ha§na kivűl kőkiéget Öerezaek > 
cl-távoztatta..- Mértékletes élete vólt néki, és betsűllet-
hez, s-Pűípokhőz illendő Méltósághoz alkalmaztatott s 

hogy gazdagságánaktckozlásával, femms vétket ne táp-
lálna. Azjionnan stbujálkodáíl éshaíbntalan való té-
kozláft cl nem 0enyvcdhedte, á melly bői a' jóságos tselc-
kedetnek kárát, és a' kincsnek VeWcImét következni lát-
ta. Jeles és. nagy fokasággal késértetett Fejedelmi ember 
vólt házánál egykor vendége. Es midőn azok a' kik á ké-
rők kozzűl vókanak» a&altúl fel kelvén, réde! járó űvc-
geckel a' bővebb italra edgymáft édeiitenek , edgy a' ki 
nem ihatott, hogy ő-is jobban ihatni láttatnék , a'po-
hárban maradt bort, az ablakon a' melyre táma^kodo* 
vala, ki-őntotte. Mcilyet midőn a' Thódor Fejedelem 
cíébcn vott volna , edgyet a' Polgai kozzűl hozzá kül-
dött, melly által jelenti, hogy ő néki házánál az ő vendé* 
ginek jó tartására elég bora vagyon, de nints annyi, hogy . 
ag ő yáriaak árkát meg-tóltheffe, miackokacit a' bornak 
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ontozcsétú! fziinnyck-tneg ; nem akarta azért hogy 
az o Pófpoki Udvara, a* nagy ihatóknak kortsomáji. 
vá tcccfsck-

Harmadik oka vólt az ő dolgainak jámkorságok, és 
tanátsinak húségek. Első ugyan a' jól rendek Udvar-
ban a' bolts Fejedelem, de ahoz Ieg-kőzelebb való dolog 
az, hogy a' Fejedelem bolts embereknek tanátsokhoz és 
íegiucgckhez rsga§kadgyék. Minden OtfzjigoiFaro-

fekj Nemzetsége^, mind addig bekefséges birodalommal 
*véltanali, a' wig a' jé tanátsn*!^ 8 közjog hellye <vólt. 
Azt mondgya Suluftms á Kőzőnséges-tárfaságnak igaz-
gatásárúi : A' jó tanátsok penig a' jámbor és tőkéílctcs 
életű embereknél rejtettck-el. Mivelhogy á többi 
majd mindnyájan a'magok honokhoz mérsékelik tá-
nátsokat, és azoknak ja vallásában clmeíek, mellyek. 
kel nem annyira a Fejedelem , mint a' magok javát 
láttyák őregbulni. Az honnan áMoícs Ipajethro az 
o Veinek, mikor már az Izrael népének minden mél-
tósággal eleiben tétetett volna , ezt adgya tanátsúf. 

ff 41 f f f / l Wtf Ó 
felb férfiakat, *' {i{ien légyen igtjság , és «' a' fi/1 
yénjséget gy&l5/lyé{, és tzsk. kozjjií<v4lafz, *' *'né* 
pet itéllyék. Mof. z.K- \%.7{éfiében. Ezeknek válafz-
tásában igen vigyázó vala a'Theodorícus Fejedelem, 
tudgya valakire bízná leíki.ifmcrctnés titkos dolgait, 

K kiket hiT-
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kiket "hívna as Tanácsban, úgymint a' kic idcjeckcl,1 

látott dolgockai, tudománnyal, cs jóságos, ts&lckcj 
lettel hircfck volnának; a kic á TárházrúI való fám-
vetcílj az adónak bc-vételit, cs annak ki-§ólgáltatálat 
cselekednék. Ezekre ugy aikalmafztattya vala edgyik 
ízemét, hogy fe az o fzabadságoknak mindenbencík 
gjedtti, fe pcBiglen bőltsefscgcklbcn és tőkcllctcfsc. 
gekbeti tclIyefségcíTea kételkedni ne láttatnék Innen 
lott az., hogy az o Tiftei fe bofzfeúságból az alatta 
valókon a' pénzt ki nem tiigázták, fe peniglen gond. 
vifclctlcnfsgbol cl nem mulatták. 

Es aem-is annyira javallott* a fokSólgákat, mint 
az hiv ízólgákat. Az o kcséréfenem hofzfzu és nagy. 
íagos pompával vólt ckefitve •, hanem az alatta va-
lóknak ártatlanságokat cs hozzája vató Szereteteket, 
g«n<áolta az o teftének erőfs őrizőinek: és valami az 
Udvarnak bujaságára hafzonsaianul kél, ítélte hogy 
azt az Hazának cs az Ecclcíiáknak fzúkségcs dolgai tul 
vonnyák el. M e l l y dolog, minden fzúkségre való ké§ 
Jcéntshez cs etőhőz mennyit adott legyen, azok á Fe-
jedelmek megtaníthatnak, a kiknec fclcttéb fényes UdJ 
varok lévén, kentsekben meg-fogyatkoztanak, gyak-
rabban az okos emberek előtt nagyobb gyalázattyok-
« » mint fem bolondok előtt ufacfscgekrc. 

Negyedik' 
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Negyedik oka vólt, a'gone0 cmbercknck meg-bőn-

éetcfek, cs azoknak az embereknek a'kic áKozonfé-
gcs-tárfaságot ipártolkodó embereknek karnis tudó. 
mányockal meg.zavarják, idején való küvettetéfek. Ó 
ugyan felette fzcretojc volt a' békcfségnek, cs hogy a% 
bckefségnsk mcfíerségivel pénzt gyűjtfectni, az had-
dal; peniglea el-kolthctni». jói rndta* Még-is mind-
azonáltal midőn a' laíTan laíTan bé.férkezo métely ál. 
tal cfzcbcn vóttc volna, hogy az o alatta valói ellene 
pártot akarnának őtni, az igaz okbúl Származott haJ 
éakozáíl inkáb vakította, az helytelen való békefség-
aéí. Az honnan gyakor befedben forog vala o elolts 
®Z %' Difiicon 

Arm* procul jact*nt-$ umtn tji fos finnre itüuml 
§l*mÍo alitsr pack fim hm arü Jrn'i. 

T*yul jírjtn *' ftgyver , mmd»x$náltd JzjtiaS 
htdafexph mikop mdt^eppen békefscghtn nem clhttnr*-

Hamar idon való cl-költésével annak-okáért az & 
ké.ntsénck, nagy, dc rövid alkalmatofjáget fzerzett»: 
javainak Öregbítésére fegyverrel hirtelen az orízágoK 
meg zavaró lakofok ellen alván,- és a 6om§cdságoknak» 
tsalird és alattomban való igyekezeteket elrontván. Nem-
is vólt nehéz dolog az ollyan Fejedelemnek Vitézeket Be-
lezni, a' kinek gazdag Tárháza vala. Az honnan az: 
ktizkozw himarcl-vcgezodv'én, ámagsuUttlévoánu-

' ^ K * ^ - Ü k * 
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lókat engedeimefségbc, és a' í?om{5édságban levő utánna 
óialkodokat, félelemben tartotta, cs ifmct rocg-tsendeíxt-
vén Tartományát, a' iJokott jövedelemből kentsét meg-
ízérzetté. 

Ötödik oka vólt, a' Fejedelemnek alatta - valói-
hoz való nagy ízsreteti, á kiknek javokra és Káinokra 
magit egében adta, nem-is annyira gyújt vala magának 
kéntset, mintáz öveinek: ugy hogy a keretet miatt nenv 
egyébre nézve láttatik vala pénzt gyűjteni» hanem hogy 
othon úlvén és magit meg-tartóztatván , az Hazának 
Cúkségére költené, és a' msllyeket aprónként edgyéként 
Pedcgetett, azokat valami nagy és hires dologban a Kö-
zönséges' tárfaságnak és Ecclefiának hagnára fordítaná* 
Melly elméjének ió-akattyáva) azt nyerte, hogy az ő alat-
ta valói-is őtet nem kuTcbb Perctettel 0eretnek. Innen 
mind á két rc&űl cdgyiknek á máfík 0srfin{séjének öreg-
bitesére, igen nagy haBón {lármázott. 

Hatodik oka vólt, a' fzegeny eknek való adakozás, 
cs az alamiíhára való nagy gondvifclés. Ugyan-is fem-
mi a mit ember ki-id , nagyob hajtannal és uíorával, en-
nél nem tér vi#a. Maga a' Fejedelem valóságosan hogy 
ezt a* dolgot próbálta légyen, ezen be0édeckel gyakorta 
bizonyította.* Semmi pén^ énnékem nagyebb bafztiot 
nem hajtott, mim 4' mtIlyet a' fisginyeknt!^ adtam. 
Minekokáért arra ollyan kiváltképpen való gongyavólt, 
hogy mind addig-is az éikst afeukra fcl-YÜccm nem en-

gedte, 
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gcclte, míg elsőben ro, embereknek á kic házoknai ki-
váltképpen. ffákölkodtenek, az ö házatui ételt nem fzól-
galuttanak. Haíonlo iűkségben lévő más íz. emberck-
re-is efzrendonként gondot-viísl vala, a' kiktúi megkí-
vánta, hogy a' font misén mindennap jelen legyenek, cs 
az I (lennek az egé0 hazának javáért könyörögjenek. Eze-
ken kívül minden napon fok koldufok mennek vala a' 
Fejedelem Udvarában, a' kiknek-is tifoeíségeíTen pénzt 
adnak vala. Azon-közben Stduliu/na^ ama mondásá-
nak igafsagát, meg-tanultavolta'Fejedelem. A'meily 

pénz, t akjir melly AU-^VÍÍIÍ fztgényne^ kepében Cbrif-

tartatig cl.<vé/í, hogy tneg-t»«radgyon. 
* Ezeckei az eizkozockel a' Szorgalmatos Fejedelem 
oüyan nagy kéntset gyújtott; hogy a' kinek gazdagsá-
gát az előtt fen ki nem tudta, és a' kinek az hadra vagy 
békefségre való erejét meg-utálta , az hertelen , az o 
ellenségi előtt rcttencteísé, és az o baráti előtt > igen kj-
vánatoísá lott. 

X I I I . R. E S Z. 
tfitendhií^ént uaIo G^anánaigond'vifeléfe, 

a' Fejedelemnek ts/ifihez^ tartoxjk: 

A ' jó igazgatáfnak nagyréfc, az c&cadoakónt-valo 

gabonáknak gond vjfeléfc. 
Az Olahoknál pclda- befzédbea vagyon. A" jo urdL 

K ^ 
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fed*/n*{ jelei ez.e{: ha kenyér <vm *'p't4tz»n] iga/ság 
e! Tbyvény fijkben, és mindenütt bátorság. 

Cofmus Medices a'ki az hazának Attyának mon-
datost y míkoron edgy embert el-kűldött volna a* Bono-
niai Fejedelemségnek vételére, á Közönséges-tárfaságnak 
igazgatásának tobb törvényi kozott, kiváltképpen cz 
hármat mondgyák, hogy mondotta vóína: tudni-
ittikj hegy AZ. efx^tndhibém nsde gctbonÁkr* gondot 
HM , mindéntfpt4 minden fiemely miUg&tás nélkkt 
ig*fság«t fiolgáltatn*, és a' más ember feles egétől ma~ 
gát meg-urttzíttná. 

Chriftternus a? Daniai Kkály §bkta vala mondani f 
Wt arfifig hajó, melljne{ kfrmánnyt, a' kmfer. Ugyan 
annak áKirálynak az ö nemzetseges Czimerébea vólt 
edgy hajó kormányoílul , a*melynek nyelén vólt edgy 
kenyér- kurajzolva9li!íysa irsffal: lfiyt-koi.ii meg. 
wdniillik a* barátságot cgybc-kóti, az ellenséget gc-
dig meg-roatya. 

X I V . R E S Z. 
Fejedelemnek t^ egyptáfftl <Wé kerts^défh^ 

ktd'veztu ^eíi. 
/X * ki a' Közönséges- tárfaságnak eleiben tétetett*. 

azt mondgyaPerezjus a' közönséges Törvényről 
m Könyvében * hogy a' Kalmárságnak kedvezni kelii 

áss. dö keli mozdítani-, racrtazekbul vab adó, a' 
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mellyeket ki cs bé hordanak* á' Tárházat neveli, a* 
Koiscgct gazdagittya , h minden unalom nélkól a" 
fel.vetett adót mcg.fizcti. Ezt jól tudgyák a' Bata, 
vufok, a'kic az o kicsiny határokban, tsak az árdbul 
cs tengeren kercíett kintsböl croi hadakat tarthatnak. 
A^Frantziáknak-ísfemarany, femezűílBányájoknin* 
tsen, még-ismindazonáltalazárá-marhákbul, esmefi. 
terségeífen tsinált edgyctmáfotskákbul gazdagságot 
gyűjtenek. A'Spanyolok penig a'kic nagy munká-
val 'és vcfzedelemmeJ c' Világnak mefzfzc való réfzeí. 
bál gyémántot, drága gyöngyöket, fu-fzer0ámokat 
cs fok egyéb kintseket hordanak, azokat, híjában vaJ 
lo cs fem mire kellő árú-marhákon cl-cserélik, cs ma-
gokat meg-fzegényítik. Az aranyat és az czűflot a' 
Gcnua.béüeknck küldik, és azonfelyól fok tserc pénzt, 
is fizetnek. Egyéb Tartományokban gyapjat, íély-
met és vafatküldenek, cs azoktál az idegenektől csi-
náltatott munkákat meg.ycfzik drágán, az oda való 
vitelért és a'mefíerségért. Inkáb jobb ollyan mefter 
embereket ott táplálni , és jutalommal oda édefgctni, 
a* kic az othon termő marhákbulfókséges edgyetmá. 
fokat tsínállyanak: így a pénzt,is az or&tgbulkinem 
hordanák; hanem inkáb máfunan.is bé-viniiék, avagy 
má* hi0nos marháckal, netn azockil tserclnck.cl, rnel-
lyek tsak a* pompára cs bujaságra valók. Mdlyckről 



pana§o!kodikTyberuis Tacku/hál, azc0tendönkcnt efett 
dolgokrul irt 4-dik Könyvében. A' kb^vekért <*' mi pcn-
Z.&n{eC4Z, idegenekbe^, <vngy ellenségünk^ö^herdgyák-

X V . R E S Z. 

tA' Fejedelemnek nem ke 11 költsön fénzf kérni, 
s-magát ítdéfitAtii, auagy idején meg. 

kell fizetni. 
A Z adófságnak a'Fejedelemtől távul kell lenni, 

mert a' Közoniéges-tárfaságnak pbthifijje fzáraz-
bctegségc. 

Sodtms a' Kozönségús-tárfaságrul irt ^.Könyvé-
nek tf.dik Re0ebca böltsen mondgya: Nintsen ugy,1 

Iflond a'Közönséges.tár/aságnak^Jemmi yefzedelmejjehh, 
mint mikor * Fejedelem fót^adSfságot rai^fel; mertva-
lamellyikneí^ meg. kell lenni, uagy a' Tárháznak. és a' 
közönséges kj»tsnek_ keli el-pu/zjúlni, ha az. ufirát meg 
kell fizetni, avagy pedig a' Fejedelemnek^ meg kell ma. 
gát hazudni, is a' magános embereknek^ járnál fcLpr*. 
dálni. Az honnan igen bölcsen intette, Maximilianus 
a' Bavariai Hertzeg az ö fiát. Hogy a' mennyire töiic le-
hetne, meg-óná magát az adóíságtul, és ha fzintcn a" 
íúkség kivánná-is hogy mádul pénzt kérne, azon len-
ne hogy mennél hamarébb meg-fizetne, avagy tsak a' 
Hleg-fizetésben ne lenne lágy s' kéfedclmcs, annál inkáb 

nc légyen 
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nc legyen hitetlen ; ezt úgymond bizonyoffon meg-
tudgyad, az ufóra az adóinak meg-érzéfe nélkül, min-
den javait fclyúl-múliya, és ha á napjára meg nem fizet, 
mint a fú mcg-emé0ci, és á tni rútabb a' kéícdelmet és 
tehetetlenséget, avagy kéiedelmcs hitetlenséget, alattom-
ban való fiidalommal vádollya. Híjában veted á meg-
fizetéft maradékodra, ha az adófságot mcilyet magad 
kértél-fcl, meg nem fizeted, mert könnyen kovet tége-
det o, a' meg nem fizetésben. Ezeket az Hertzeg bcGélli, 

X V I. R E S fZ. 

%Az. *dón*í^ feLuetesébtn 'VMU tttid-tartas «T 
Fejtdemti illeti. 

TJT Ogy adótadgyanak a'Kozonséges-tárfaságnak íűk~ 
•Sges, mert fem á nyugodalom fegyver nélkül, 

fem a* fegyver fold nélkül, fem a fold adózás nélkül, 
meg nem lehet. 

Az adóra két dolog kívántatik, a Fejedelemnek fűk-
ífge, és az alatu-valóknak hivsége; amannak elöl kell 
járni, ennek edgyűtt kell járni. 

A' Fejedelemnek az adónak fél-vételiben fteüi kell 
felettébb keménynek lenni; hané az időnek ÍSukségét, cs 
az alatta valóknak nyomoruságokat, meg kell tekinteni. 

Jaj azoknak a' Fejedelmeknek , a kic á legénységen 
nem a Izúkséghcz képeit, hanem az 6 bujaságok fzcrinc 
ycúk-fcl az adói, 

L Az óvö 
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Az Svéi kozott Dariufnak ro§ emlckezete vóir, mert 
gz adónak feUcdésében. felettébb kemény vólt. Az 
honnan a' Pcrfak azt fzoktak vala mondani : Dárius 
Kalmár vólt, Cambyfcs lTr, Cyrus Atya. Mert Dá-
rius mindenütt á nyereségre vigyázott. Cambyfcs dara-
bos és kedvetlen vólt. Cyrus peniglen fzclid, és az 
alatta-valóinak 0crctője. 

Mint az a nedvcíség melly á myrha nevű fátskábul 
a' napnak ereje által nyomattatik-ki, nemcsb annál, a' 
mcilyet vaílal fatsarnak-ki ugy a' Kőfségen az az adó 
ditséreteííebb, mcilyet a'lakofoknak ízer etetek ád ; és 
nem az , mellyct az erőfzak és félelem teker-ki. Azt az 
adót minden nehézség nélkül fizetik-meg á köznépek, 
mellyet a'Fejedelem maga fájdalmával vét-fel a* népre. 

Első János, Caftcllának Királya (Re/inus mondgya) 
hogy mind annyifzorgyázban okozott, valamennyiPer 
az ő alatta-valóira adót kellett fel-vetni. 

Moft más dolog vagyon. Mert ma nem a' Fejedel-
mek , hanem á Jobbágyok gyáPolnak , midőn minden 
kedvezés nélkül vetik-íel az adót, és keíérves erőfzakkal 
tekerik-ki. Az honnan nehezebben vifelik-el az ural-
kodónak fösvénységét a'Jobbágyok , mint fem á fzól-
gálatot, a' mint történt á felső időkben Belgiumnak Tar-
tományiban ; mikor Albanus Hertzeg minden javainak 
tized ré0ét az adónak nevezeti alatt cl-vőtte: az honnan 
nagy zűrzavar támadván, fok nyomorúságok követ-

keztének. 
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kcztenck. A' melly adó nehéz a' Jobbágyoknak, gya-
korta fokkal nehezebb á fel-ízedőknek. 

Ez előtt nem fok értendővel, midőn az Argentí-
nai Magiftratus némely emberek javaliásábul az hídnak 
vámját akarna öregbíteni, cs azt a' Kőfség midőn meg-
tudta vóína, az a' ki ennek a' tanátsnak 0erzője vólt, hogy 
életét meg tarthatná, tifztit cl-hagyván, a* Vávosbul el-
menni kén0erittetctc. 

Frantziában IV.Caroíus Királynak idejében , az el-
adó marháknak hu0ad rc@e adó gyanánt vettetett vala íel. 
Melly terhet a'Várofok nem akartak vifelni; á Király 
Pólgai penig ellenben-állanak vala. Midőn annakoká-
ért Parisban a kerti veteményeket árúló piatzon, edgy 
A00ony tormát árúina. A"Király adó-0edője edgy pénze 
kíván túlié. Az A00ony á kőrúl-álloknak fegitségét ki-
vánnya. Nagy o&vc-fuumodás lévén, az adó 0edő á fo-
kaságtul le-nyomatik, és ő0ve-rontatik» A*fegyverte-
len Kőfség a* Város házán erőt tévén, és az ajtót le-ront-
ván fegyvert fog, ofzvc-zavarodván és fel-bódulván a' 
fegyveretek miáaz ege0 Város, valamennyit találtanak á 
Király adó 0edői kozzűl, ón pórőlyőekel őltek-meg őket. 

X V I I . R É S Z . 
ífosy a' minden.filé értt^ nembkl arany xáhcztcttájr* 

tantíémefitrség, a'Fejedeltrmeknem hajinos, 
3 Q Em hiiznaf hogy á Fejedelmek ( kiváltképen a' 

kiknek kevés pénzek vagyon j á minden-fele ér-
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tzct arany változtatóira tanító mefterscgbenmago-
kat ugy gyakoroilyák, hogy az által meg-gazdagul-
iyanak. Mert az á mcftcrség nem a gazdagságra, 
hanem a 0ókségrc vaíó út. 

Annak a' mefterségnek kezdeti hazugság, közepi 
csalárdság, vége penig koldulás. 

Az értzet arannyá változtató mefter, midőn arányai 
kerts, el-vefti az ezúftot-is. 

Az ollyan mefter ember gyakrabban tsináí az arany-
bul nem aranyat, mint fem i nem aranybul aranyat. 

Az honnan ncrnellyck mongyák, hogy az a mefter-
fgg á tercmtéínck ugyan valójában cllcnébc-tétetik. Mert 
minthogy az lílcn íemmibűl mindeneket teremtett, ugy 
cz a' hólt-0cnekbúl munkálkodó mcftcrscg, mindenek-
búi femmit tsinál. 

Mit nyernek hát az ollyan mefter emberek ? bizony 
nem aranyat, fem nem czűftot. Az ollyan mefter em-
bernek kevés van a'ládában. Mit nyernek teh.it í Edgy 
ember nyájjafsan fekl-meg, az ollyan mefter embernek 
nyeresége ótF. Fumta, Fwtor, Fatigatio » Fajitdium, 
F^mes. Az a? : Ffct, J$kdófség, FÁr *t> Ág, Unalom* 
Eb iég. 

A'jó és igaz értz nemet arannyá változtatásra ta-
núé mefterség az, mikor a'jövedelemnek nagy, A', 
költségnek penig kicsiny Laiftroma vagyon. 

XVIII. R. 
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tA% Fejedeiemnt^ mnlats<tj>drel' 

A' fok nehéz gondok miatt mcg-fáradott Fejede. 
lemnek, &ntcqollyGákspgefek 3 magamulatsá-

gi , mint az idegnek a' meg-tágícás. De a felettébb 
valók a. Közönséges.táraságnak ártanak. Hogy pc. 
nig mértéklctefck, és mindá Fejedelemnek, mind pe-
nig a* Közönséges-tárfaságnak hafznofok legyenek, 
négy dolgok láttatnak ##kségeíeknsk lennj. Elsőben 
hogy a Fejedelem mulatsági á Kegycfségnek gyakor-
lásával, és a* Közönséges.tárfaságot néző dolgodul 
edgy ben. kőttefscnck, ugy hogy edgyik a' máfiknak 
néminémti képpen köziben vétefsék. Máfodízor 
hogy a* Fejedelem az illyen maga mulatságiban ren-
det tartson, és magát meg-mértékellyc; ugy hogy, 
fe méltósága gyönyörködtetését, fe peniglen méltó, 
ságát, s-hivatallyát, magagy.önyőrkődretéfe meg ne 
tsa. Harmadkor hogy á maga mulatsága ne légyé® 
á közönséges jónak hátra való maradásával és kárával. 
Negyed0ec hogy az légyen bátorságos, é s i FejedeL 
met valami veffélyben ne éjtsc. 

Áz elsőc meg-tarcotta a bóídog emlckezetö HI.Fej> 
dinánd Csáíhr, á kj midőn egykor C<raffát á Nunci-
us Apoíloücuftkérdené, mint tehenek ő néki az ő éocr 
kefsi és muílkaíi ? Felele hogy mindnyájan felette 

L j ' nagy&L 
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nag yságofok; dc ha á dolog rajta állana, meg-parani 
tsol'ú, hogy a. Templomban á fcíettéb-való hoízfzu-
sággaí az haígacóktuk nc Arzénének únodaimat. A" 
Csá6ár cl-moíolyodván, mond; hogy három dolgok-
kai meg nem elégedhetik. A' ízent dolgoknak gya. 
korláíiva!s á Közönséges, tárftságrui való tanácskozáf. 
fal» ávadáPásban való vcrétckezéflel. 

A' máíodikban híres vaía d Dániai Kiráfy Fridel 
ricus, a' ki akarván k gondok miatt cl-fáradt elméjéé 
mulatni, gyakran Királyi 0cmélfyét mint-edgy le-vet-
kezvén, baráttyait nyájas és tréfás bt{?cdekre, cs egyéb 
elmének lágy vidámítására híj ja vala : kcryén őket, 
hogy vélfc edgyűtt kevefet tréfáíkodnának, és kedve, 
fen nyájaskodnának, míg á Király othon nem volna. 
Mikor eleget jádzodtanak vóína, Királyi méltóságát 
felöltözvén, Hallyátokc barátim úgymond ? had. 
gyuk-el á mulatságot; mert 3 Király meg-jotr. 

Azharmadikban vétett Emmanuel Carol á Sabau-
diaiHertzeg, á ki mikor volna közönséges játéknak 
és táneznak nézésére , vagy abban edgyutt munkál-
kodó ízemély-is, meg- viPik hogy már az ellenség kö-
zel vágjon, cs Ca m e r i n u m o t - i s m c g - v e 11 e; s'ncm akart 
onnét el.menni, miglen végit nem látta á játéknak. 

A* 4-dikre tartozik á maga életének nagy ve íze. 
dclmenek meg-gondoláfa, i melyben 11.Maximilian 

Auíirias 
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Auftrlai Ertz Hertzeg, és annak utánna Csáíir, Spanyol 
srPágban cfett vólt. 

Midőn az V-dik CaroSus Imperátor, és egyOer-s-mind 
Spanyol Király, Nemet-orfiagban á fel-háborodott dol-
gokat tsendefitené. A' 11-dik Maximiiían Auftria Ertz 
Hertzeg, okos, elmés és egyéb jóságostselekedeteckeí 
megékcíittcrctt Fejedelem, Spanyol-orGagnak éstőb0om. 
Bed orSagoknak igazgatására hivattatott. Az holott mi-
dőn maga mulatságára, vagy teliének gyakorlására Gra-
nata nevű Városhoz ment vólna vadáfzni, cs edgy előt-
te futó Vadnakűzésére fel-gerjedett vólna, és az ő fere-
gétűí me00e távozott vólna, tárfaitul ei-hagyatván, á fú-
ni berkekben (okáig tsak maga egyedül tekergett. Es mi-
dőn az ét0aka elközelgetett vólna , félvén igen á fene-
vadaktul , cs magának bátorságos helyet kerefvén , lát 
me£0e edgy páíztori kalyibát, s-meg-farkantyúzván lo-
vát oda nyargal, az holott á Pá0tor Gines képpen tiíJtefsé-
gelTen fogadván-, lovámi le-0áll, ésákalyibában bémé-
gyen. A' Pá0toron kivúl abban á kalyibátskában laknak 
vala, a gazdának fia á melly erőfs Iíáu Legény vala , és 
akar mely vétekhez való kezdéfre hajlandó,s bátor, és a 
Juhárnak felesége, kitsiny leányával, és menyével egy-
gyűct, melly az előtt nem fockal ment vala á Páfztornak 
tsclédc közzé. A' Fejedelem, midőn ő néki vékony va-
tsorítskát kéízitenének, á tűznél űlt, nem felvén iemmi 
gonolztul. Azonban midőn á Pafztor és az Ő cselcdi a 

' - Fejedcl-
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Fejedelmet nem efmérnék, és maga-is ki vólna, fenk'inefc 
ki nem jelentené ; gyanakodnának mindazonáltal az o 
drága ruháirul hogy valami nagy és gazdag ember vól-
na j á nagy prédának örülvén, az ő ve0edelméml gonoS 
tanátsokat tartanak. Annakokáért vatsorálván ő, 
abban á 0orofs házatskában melly rofzfz és a, régiség 
miatt rothadt és farkábul ki-efett és hafadozotí ájiaja 
lévén, nehezen zárlatik vala bé» néki ágyat vetnek« 
és a melyek a nyugodalomra Üókségefek, eLkéfzitib 
A mellyek midőn lennének, a Páíztor fiának új me-
nyetskéje, a cselédnek intéfiból és futfeosáfíbuleéében 
vévén aroí? tanátskozáft, űiegJánváti az i(méretlen 
jó Fejedelemnek forsát, avagy meg-indülván e' do-
lognak iílonyukegyetlenségén, á vefedelmet Maximi-
liánufnak melyben forog vala, megjelenti. A'ki jól-
lehet (valiáft tévén kitsodá légyen ) könnyen el távoz-
tathatta vólna á reá jovo vefedelmet, mindazonáltal in. 
kább akarta maga erejére magát biZni, 'mint fem azok-
Aak hitelekre, á kiket Iftentelcneknek és hitetleneknek 
lenni egy^er meg-próbált Vala* Minekokáért bé-vitet-
tetvén az házban, ávéren-folyó gazdátul, mcilyet o nékiő 
vegedéimére kéfzítettenek vala , jól bé-Zárja az ajtót, 
és az ajtóra vonván a' nehezebbik Iádat, az eroPak tévók 
ellen puskát véSen kezében > és ugy bátran várja a' dolog-
nak kimeneteik, 

A'PáP* 
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Á'Páfztor midőn látta vólna, hogy o az út cs a* 

vadadat miatt cl-faradott, mikoron gondolná hogy 
az álomtui el-nyomattacott vólna , léptében az aj-
tóra megyén, cs kezévé! az ajtót próbálván bé-zárva 
talállya. Melly midőn ő neki reménségc felett efett 
vólna, kcriá-Ecjcdcimet hogy az ajtót nyiífa.mcg, mert 
© akarna á iádábul valami, lepek ki. venni j kinek a Fe-
jedelem felelTávozzál,el ugy mond á te alkalmat-
lan 0orgalmatofságoddal; már énnékem á ki a nyiu 
godalomnak. es álomnak adtam, magamat» nemtetfik 
hogy az ajtót meg-nyiffam. Ofztán amaz elsőben 
haragudni,..kiáltani, panaíoikodni, végezetre fegyvere 
fogni, crőfzakot, tennie annak, titánná még halállal-is 
kezdette fenyegetni, hogyhaarőházítnéki-megnem* 
nyitná. Es immár,aEáfztorok;kczdtttékivólt. az aj* 
tót farkábul ki-vetni, és- annái-iE ínkább az ő tacátso. 
kat véghez-vinnir, mivelhogy cfzekben vőtték vólna 
hogy az ő tanátsok.ki-nyilatkozott.. De á bátor Fe-
jedelem midőn látta. vóioat, hogy az ő dolga ro§ kar-
ban vólna , az ajtóra tartván á puskát ki.lővi, az aj-
tót által.lövi, aPáfztort-is meg-lővi, .és hcrtelen álá-
dát elvetvén, éj azajtót meg-nyitván kUzőkik, a* 
Páíztorfiát le-vágja, a Pá£tor &>Jgájác mezitelcn fegy-
verrel kergetvén, meg-futamtattya. Még-is mindazon* 
általain csen minden vc@edele nélkül; tnertaPáPtorfe-
^ : M leségénck. 



leségének kiáltozáfa és á iokatlan zenebona miatt," i 
kőrnyül lévő Páíztorok á kic ackor ott valának, nyi-
lakat ragadozván egybe.gyólnck, az házat fegyverei, 
fen környfil-állyák, az iffiu Fejedelmet halálra kerefik. 
Ó pedig áParafztoknak dóhőfségektű! méltán félvén, 
hogy 5 á Spanyoloknak Főigazgatója, nyilván bizo. 
nyittya, és halállal fenyegeti azt, valaki ő ellene erő. 
fzakofon fcl-emelni meréízelné az ő kezét> ha néki 
nem hinnének, őtet mindgyárt meg ne őllyék , ha. 
lafztván á Magyiftrátufra. Azok, á Fejedelemnek Llri 
tcrméfctitűl és álhatatos kérésétől meg-győzettetvén, 
könnyen el-hiízik vala, hogy ő vólna á kinek magát 
mondgya vala lenni 5 >de még. is hogy az ő parafzt 
fzokáfokat ne láttaiTanak le.vetkezni, az Iffiu Fejedel-
met meg-fogván meg-kőcőzik , és így meg-kőtőz-
vén á 0omfzéd Várofnak Bírájához vifzik. Már né. 
mellyek á Fejedelem katonái közzól oda.érkeztenek 
vala, őtet fzorgaimatofían kerefvén, a kic midőn lát-
ták vólna hogy meg.kőtőzték és méltatlanul bánta-
nak vélle, tsak kevefen múlt hogy ápara§toknak Ízet-
len cs zenebonás féregére nem rohantanak. Vége-
zetre ezek el érkezvén , minden dolog a mint vólt ki. 
nyilatkozol, cs á kic ennek á gono0oak vóltanak túJ 
dói, méltó bűntetéfeket el-vőtték ; áz új menyetske 
penig á gonoP fzándéknak ki-nyilatkoziatásáért nagy 
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sjanicckú meg-ajándékoztatott. ADwidFralichm 
Hifl»riájÁíul jegyezzük ezt meg : 

Magok?* njigyazxfinit^*' Fejedelme^, hogy midin 
*' <vndáfzatb4n fene-vadadat a fene emíeref^. 

X.I X: R E S Z. 

Hogy 4' Fejedelme^* játék-dolgo\hozjrendeletlen és' 
felettéí-való indttUttyokat mtg-z&bolázjjík. 

TV/f Indcn indulatoknál leg-bolondabb á rendeletien 
fzeretet, a*melytől még á nagy Fejedelmek fem 

mindenkor őrellek.- Nyilván-való ItGen ez, némely 
Indiai Fejedelmeknek pcldájábul r, a,kjc a fejér Ele-
fántot nem tsak arannyal;. dc még véreckel-is betsőllik. 

Mondgyák bogy x fejér Eléfine igen ritka állat» 
az honnan igen drága-is.. A' kinek illyen fejér Elé. 
fántya vólt Indiában, fejér Eleien tnak Lírának irta ma. 
gát.. Melly Titulus igen tifztefscges és irigységes, 
mcllyért nem tsak. cgyforr,. fok ember-vér omlott-ki, 
hadakozván az egy máit özo Királyok á fejér Vad ál-
latért mind addig, míglen az 5 vérektől meg.veref-
fedvén vagy meg-állanának, vagy el. efnének. Es a 
mint FerdmandmMtndozjtuirja» á Sornao orí'zágnak 
Királlyá áfejérElefántban kevélykedett. Mcilyet hogy 
cl-nyerne *' Brama Király , 3 0 0 ezer fegyvcrc/ekct ho. 

M A zott.ki 
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zott-ki az hartzra, gondolván azt, hogy ái hadra nem 
hijjában költene, ha az ő ditsőfségének és méltóságának 
öregbítésére, a fejér fene vadat ci-nyerhetné. De fem mit 
fem nyert vélle ; mert ki-fzakadván , és á féregnek har-
mad ré6ét el-veftvén, az honnan jött, oda kcn0crittc-
tett vifféa-menni. 

E* dolog tselekcdtc, hogy az Elefánt, annyi költség-
nek matériája* és ollyan vér-ontáfnak oka, még meg 
annyival kedvefsebbé lőtt á Király előtt, Minekokáért 
az á Vad fohakőzonséges hélyre ki nem vitetik vala, nagy 
pompa és fok késérők nélkül, á minémút á meg-cmlitctc 
Mendozjtu rnondgya hogy látott valaha, mikor az. a Ki-
rályi állat á folyó vízre és feredőre mégyen vala, a f o fa 
rendek nagy féreggel clől-mcnnek vala, egy réfint , úgy-
mint i5o. lovakon, edgyréfzint penig 83-Elefántokon. 
Ezek után mégyen vala á fejér Elefánt, fok arannyal és 
ezűftcl meg-rakattatván , felettc-tartván á napnak íugári 
ellen, felyembúl tsinált 24. árnyék-tartókat. 

Ennek áz orrán vólt aranyas Golyóbis, mellyen a Vi-
lágnak kereksége vala •, és hogy mind crő0aktul s-=bofz-
fzu-álláfliul bátorságos lehetne, kétfelől á két oldalát há-
rom ezer fegyveres Vitézek vőtték vala környúl. Nem 
vólt Mki á mufika Gerfomoknak-is, minden utczák nagy 
kiáltáftul és őrvendezéílúl zengenek vala. Továbbá a' 
fereget rekeíícik vala bé 40, Fejedelmek, á kik mind Elér 
fantokon ülnek vala. 

~ , Mindo! 
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Mindenütt valamely felé a pompa megyén vala, a fa-
lak drága kárpitockal yalának fel ékeíitetvén, vajamén* 
nyi0er az Elefánt meg-áll vala, fenkinek nem vala 0abad 
lábát meg-mozditani; mikor penig (tifoefséggcl légyen 
mondván) vizelük vala, azt arany mederitzében vévén, 
áz orfzágnak Fo rendéihez küldik vala, a'kik azzal 0ok* 
ták vala magokát meg-mofni. Végezetre minthogy az 
emberek kozott fem mi boldogság nem állandó, áKi-, 
rály kedves és drága EJéfántya-is meg-hólt, az egé0 nép-
nek keferuségérc, mcilyet edgy egé§ holnap alatt az egéfz 
or0ágban hullíttött konyhuliatáfok eléggé bizonyítottak, 
A' Király az Elefántnak nagy halotti pompát tsinált, an-
nak temetésére 24. ezer koronás aranyakat kőitvén,. 

Fejedelemnek el keü távozjatni d* felettébb-
<való bujaságot. 

T ) t l t jo log i á mikor a'Fejedelem a GúkolkódoL 
nek fájdalommal-vaíó veritekeket, a* bujaságra 

költi. Így 6óll Maximílidriuisá Bavariai Hertzeg, az 
o fiához Ferdinandushoz való intésében. MeJly mon-
dáshoz haíonló azArragoniai bolts Királynak Alphon-
fusn*kmondáfa : ló fejedelem , 4'kjuek<tz^& jobbágyi 
a* fejében rvunnukj jobb a' \mek.fii-vében<vtmMkj leg-
rtfií Zfibb *' kinek hasában manna 

Ml Ázol-
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At olíyan nagy haiu Fejedelmek telhetetlenek *, 

mennél többet eíznek, annál többet kívánnak és fal. 
nak. fel. 

Salamonnak, mikor a* bujaságra fordult, feni mi 
kints nem vólt elég, jóllehet egyícri hajókázáfíal (melly 
hárona értendőnként lé0cn vala ) Ophirbúl négy Páz ta-
lentum aranyakat véfzen vala bé,. Kezdette azért az or-
fagot fantzoltatni,, mellyá .fia alatt.cl-is pártolt.-

Az Angliai Király VIU. Hennchs,nagy főfvenyse-. 
gébül cs bujaságábul a Királyi kintset el-kőltvén, á rette-
netes adóztatása f o r d u l d c mikor c'. fem. vólna elég,, 
az Eccleíiaknak kintscihcz.és javaihoz nyúlt » és az ő dol-
gai által, Királyi kívánságának; iabadsága §erént, ugy 
pufrítot köztők, liogy lavokuitmeg-fofován , edgy ef-
tendő-alatt. (ízplgálváö nékíaz;h»mktudornány-is) tiz 
ezer Templomokaifprditotfckimég-is á,Királyi kints-
nek nagy fzűksegében hólt-meg., Tsuda, de gyakor 
peldackal próbált dolog., Némellyel^ ojzjogattyaí^ A' 
magolj jtű Ait , és gazdagabba^ U/zfic^. s nemellyel^ 
mÁsét d-njonnyákj még~ts JzJt-kolk^dntl^ Pcld. Könyvi-
nek i-dik Régben,, 

X X I. R E S Z. 
Á' klltség iráni d Fejedelemnek közönséges t8rvé- . 

n y e l e t k e l l j i a b n t . 
' mi eleink az illendő költés felől ( azt mondgya 
Tacitm az cfztendőnkent cfett dolgok Hiíloriá-

- * i W t . 
A 



i X r. R s s t. s f 
"jának 5-dik Könyvében) fok törvényeket találtának ; de 
némeilyek feledékenységből , némcllyek { a melly na-
gyobb vétek) meg-utálásbul el-töröltetvén, á bujaságot 
bátorságofabbá tőtték. Dc mivelhogy á törvények a be-
teges és meg-bomlott Tárfaságnak orvofsági, á Fejedel-
met illeti, a ki a' Kőzőnséges-tárfaságnak feje, hogy a* 
költés felől avagy új tőrvényeket ^erezzen, avagy á ré-
gieket helyre-állafsa, a'mellyeckel nieg-zaboláztafsék 
a vendégségben és ruhában való bujaság, cs fegyver vi-
felés i á temetéfekenés lakadalmökban való terhes és ká-
ros pompa, és egyéb tékozló s-'haSontalan költségek, a" 
melly eket a'tsekély értékű emberek tselekc0nek, az ara-
nyas kantárokban (a mint 5óll Peteztm a kőzőnségesTőr-
vényben) kotsikban , fzánakban, bogláros fzablya 0ij-
jakban , farkahtyukban, felyem és bárfony ruhákban, 
mellyek arannyal és ezűftel vannak Puve,'mctczett arany-
marhákban , és ézűft házi cfzkőzőkben > mellyek az étel-
hez kéfzittettenek , a meliy dolgokra gyalázatosan el-
költik azt, a* mi á közönséges pénzre elégséges vólna, 
el-kőltvén, a' pénznek matériájátfogjattyák : úgyhogy 
fclő, hogy elfogyván a' kénts, a' Kőfség nagy vétkekre ne 
vetemedgyék, mellyek miatt á Közönséges - tárfaságnak 
tscndeísége meg - háborodgyék. Lé/tpe^ ( úgymond 
cAnjloteUs a Poiiiiárúl irt S-dik Könyvében ) a'Kő-

az. embere!^ téÍ<otj>l<va il<vin a' magolj jM'vál tl {S/ci£. 
Az hon-



A' honnan a' Közönséges - tárfaságnak hafznofnak' itclí; 
lenni Ariíloteles, ha á koitéfrűl fzerzett törvények rend-
ben-hozattatnak. A* mcilyet mcg-próbáltanak Frantziá-
fean Phihppus Pulcher, IX.Carolus, II. és IV. Henrich, 
Német orflagban és Belgiumban az V. CaroIus , a' ki a": 
felyetn kontód tsak bizonyos (jemélycknek engedte meg-
vifelni, nézvén az érteknek es ti&cfségnek mivoltára, cs 
minden bujaságot meg tiltott. . Bizonyára Fejedelemhez 
méltó gondviíclés, vigyázni arra, hogy a' gazdag és hír* 
rel jeles Familiák nagyra-való vágyakozásai meg ne eíTe-
nck. Z d o w az e#;cadő(ikmi f ső d,p Igok H i í l j Konyy 4, 

X X I I . R E S Z T 
ÁF ejtdeUmnc^ * fcltttél>-n)álé f'ofvénységet és; 

frjtkhn.kbiicíi, modgyával-maiéadako- -
Zgfjal kell, meg-\obhttani.. 

A ' mikcppem^.m.ó^nélkúl-való adakozóság a' Feje-", 
delemnek, ugy á felcttéb--valófőfvénységa'Volgák-

nak , főt az egéíz.Kpzonséges-tárfaságnak árt, ha hinni 
kell ennek az Aurelianus. Csatár mondásának :. A' KI. 
zj>nseges -tárfaság igen jei tgaz^gattattl^ arannyal és vaf 

fal: azaz adafezseierósfézzel. Li.viusazt itéli, hogy 
íemmi dolog nintsen a". mellyhcz.az. emberek hozzá nc 
kczdgycnek, ha azoknak nagy. igyekczetinek nagy ju& 
talmakat ígérnek , és ha a' Féjedclmektűl azok nékiek 
meg-adatutnak. A z adakozásai mint egy erős gyémánt 

kőtéllel t 
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Kötéllel a Jobbágyoknak frveket 2 Fejedelmek magok-
hoz tsatoilyáfe. 

A'meg.gazj.agadás d Fejedelemnek Irigységet, a' meg-
gazdagítás jó kfduejséget fijrez* Te ha nem adfz^fem-
mi vagy, *z.ert adgy, meg. lásd bjneS^adf^ 

Tudom hogy némely Fejedelmek á legénységet 
forgattyák. De nem tudom ha iííik-éáFejedelemhez 
a' ízegéoyscggel magát mentegetni ? 

Soha nintsen. 4%, hogy a' Fejedelemnek ne légyen mit 
etdgyón, tsak. légyen adakozó a' Fejedelem. 

Mcg-éajlekezzenck a' Fejedelmek, hogy az ada-
kozás légyen amaz arany horog, mellyel az emberek-
nek fzivekcc fzoktuk haláé ni. 

tAz. ajándeckal megfogattatik, az. tmher, mint h«-
reggál *' hal. 

Szükség peniglen hogy a Fejedelemnek adakozá-
fa légyen ajándékon , melly ért vifzfza-adatni femmic 
ne reméllyen. A* minémú adakozás á mi időnkben 
á fejér Hollónál ritkább. 

So^an adakozóknak, láttatnak,, de nem az$k. » mert 

be<vefet adnak,, hogy drágábbat kapjanak, > adnak ju-
hot, hogy ókj-ht /zerezjj»'k 

Ezekről az emberektől (zoktákmondani: Ovum 
dantntüi ni fi fit retrtbutioPulit. azaz; Senkiftel^tyu^ 
monyát nem adpak* ha t>k. P'tl'M nem 

N Dc cz 
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. Dc ez Í•nyereséget váró adakozás , a' minthogy rof t? 

áofvény cm bereknek tulajdona, ugy s Fejedelmeknek'jeles 
•elraéjekct femmikepptn nem illeti, Effeletí á Fejedclenek 
adakozásának mércekletefnek, és minden tékozlás kivúl 
valónak keli lenni. Mert á tékozlás á Mkfggnek és a' fze-
génységnek ffomftrdgya. Mert á minthogy á mértékletef-
fég kintsc£0erez, ugj á tékozlás á kcreíett kincset clveítegcti. 

Ezek feletti Fejedelmeknek jó tanácsoknak fclcttéb ár-
tanak á mértékletleadakozáfok; mert megfojtyák őket á 
fűkséges eOkőzőktül, és azoktul ádolgoktul, melyek által 
valamit véghez-vihetnének, mely nélkül még áleg-jobta-
náisok4s, tsak merő azon §eléiéíek, és az elmének hafőta-
lá, ne annyira akarattja, mint az akaratra való ha jlídósága. 

A nnakokácrt az adakozásba á Fejedele légyé mértékle-
tes,és azt magával eihitcíle, hogy á miképpé á főid á kitsiny 
de állandó elsővel inkább meg-ázik , mint az hirtelen való 
záporral-, ugy á mértékletes adakozás az embereknec íii vek-
bén á kereteinek és a'jó-akaratnak, fockait nagyob őfoőnét 
Kadgya, mint fem á felcttéb-való bő adkozas és tékozlás. 

Négy dolgok azok a' mellyekre az adakozó Fejede-
lemnek nézni kél , az Ólomoknak tanátsok 0erint. 

Az. ajándékozásiéin, ^..dologra felinézjni, arra a kj ajánl 
dék?\> arra fe*jándéfez.tatt\, *z.ofea miére, és az. 
tdíre melyben ajáttdéfezfati^. 

Ezeckel a-' négy clmélkedéfeckel némelly Fejedelmek 
Ju ugy élnének, a* mint azokat el-fclejtették, fok ajáa-

- - - - a a o z i . 
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Jékozáfokat avagy el-hadnának, avagy meg kiíítbbi-
tenének. Es bizonyara íockait jobb vólna a* meg-hatá-
rozott ajándckozálnak kedvezni, mint fem annyit ad-
ni , hogy ofran valami ollybolféuságert azt a' Fejedelem 
az alája-vettetett Kőfségtűl viSia-kérje. Mindazonáltal 
nem akarom, hogy a'Fejedelmek (a'kiknek á mint di-
tsőfséges az ajándékozás, ugy gyalázatos a* tékozlás) fői-
vény és fzoroís kcziiek legyenek. Királlyi dolog (íw. 
fit rvcnniy ts nagyit o{2t*gatnk 

Nemus kell ugy gondolkodnunk, hogy mindem 
drága és fényes költés tékozlás volna s mivelhogy az*, 
gyakorta a'méltóságra tartozik :• melly a' nagy em-
bereknek tulajdon jóságos.tsclckcdetck, ákicnémely-
kor az ö méltóságoknak ditséretes mutogatására, fc-
lebaráttyoknak hafznára, a'Vagy az I(lennek tífceíetk 
rc, jeles és nagy dolgokra, fok kincseket költenek> a 
nunémáek a' nagy eppiiletek, Templomok, Királlyá 
Paloták, Várofoknak meg-újjitáíi, vizeknek bizonyos 
hclly.ekben bé» vételi, crőfségck,. ki-kőtö heliyekthes.-
srumö& Iévö játékoki 

Al méltóságnak példájául elő-fiozom' azt a' lak*, 
dalmata melyben Carolus Audaxá Burgundiái Her-
tzeg, feleségül vőttc Margarétát, á IV. Edvardus An-
gliai Királynak húgát. Vólt á lakadalom Flandriának 
Burg nevó várofsábanr igen nagy és fényes kcfzöJet-
tel. A' iakadalmi ház fundamentomábui tsak hamar 

N : ~ i g e w 



igen nagy költséggel éppitetett, és annak minden zá-
ros hellyci drága ízonyegcckcl valának fcl-ek eíitretvén, 
á vacsoráló házban vólt á Pohár.Sék fel-tsináltra, mely. 
ben a'fzemnek gyönyörködtetésére, minden-féle fok 
fzép edények yóltanak fel.rakva. Ti0ca aranybul yól. 
tanak tsinálva, hamva-vévök , gyertya-tartók, mc. 
dentzék, mofdók, ivó-edények, táagyérok, főtar-
tók, bor hordó edények, tálak, fcrpcnyók. Minden 
utczák cs minden házak a'melly felé áMenyafzfzony 
mégyen vala, fzép kárpitockal fcnlenek vala. Minden-
ünnen az hires mefter embereket elő-hivták azoknak 
.ki-gondolásara, tsinálására, cs egybe-fcrkeztctésérc: 
a' mellyek az ott el-menóknek Bemeket gyönyörköd, 
tétnek. El-hagyom azokat a'minden-féle játék néze-
feket, mellyek löttenek az egéfj Várofon, es azokat 
a játékokat, a* mellycket még penig jeles játékofok 
tartományonként tselekedtcnek. A'vacsoráló házban 
az holott a' Mcnyafefzonnyal és jélcs Uri embercckel 
ül vala a*Fejedelem, 14.hajóban mellyek edgy réöénc 
aranybul, edgy réfzent peniglen ezüftböl valók valL 
nak , cs kinek kinek négy ncgy tsónakotskája vala , 
viitck-fcl az afztalra az étkeket. Minckutánna jól lak. 
tanak vólna, es az afoalokat el-fcdték vóína, a 0cm 
gyönyörködtetésére valódolgok-is kiJolgálcatcanak: 
mellyek kőzziil minthogy fzámiáihatadanok, kcvcfet 

cló&wn-



clo-£átn!á!ok. A'vacsoráló palotában vítrenek-bc tűzet 
okádó pávákat, á meiiycket ollyan meíterségeiTen tsinál-
tanak vala , hogy a' valóságos pávám! tsak alig kűiöm-
boztethetcenek-meg. Bé-vittenek azonban edgy OroK 
lánt, mellyen edgy jeles íép Szúzleány úí vala, ki á Ca-
rolus Fejedelemnek Czimerét kezében tartya vaía. A* 
méltóságnak mutogatására vitettenek-bé 30. czúft tor-
nyok, mellyek meg annyi vároíokat jclcntettenek, md-
lyeknek abban az időben oiokos Ura vala Carolus. Vé-
gezetre edgy gyors teve vitetett-bé, melynek hátán valá-
nak apró kosárkák, mellyek búi minden-féle madárkák 
ki-repűlvén, a Vendégeknek fúloket enyhítik vala. 

Továbbá az illyen tékozláfokban, az értekre kell 
vigyázni, á melyhez kell a koltcft mérséklcni. 

Nem NágosUraz, á ki többet tékozol, mint fem 
vagyon magának, a' vagy magát és maradékit nagyadóC-
Ágban ejti , hogy a' Nagyságos Uraságnak ditsérccit 
ei-nycrheííe. 

Végezetre azt-is akarom hogy meg gondollyák a' 
Fejedelme k, hogy minden tékozlás ugyan , nem méltó 
a' ditséictrő, és a' meg-feddéfre igen méltó ; de kivált-
képpen a' meilyeket luízontalan dolgokra költenek, az 
illyen tékozíá/bk bolondságnak inkább; miatíem a' 
Nágos névock jelei. 

ki- költséggel hafzpntaUn dolgodat fierez-
f°k*t adnak:ki* dt kevejet <vefeit^é: ésbafon-

N > tatofo{ 
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á' % arany herogd, rojfcjp* fafíufc. 

\eí{4t fognak. 
Illycnek vóltaiuk ama' Francziák, kickozólect 

gyik Parist) ul Btígiumban kildocre mofatrt! inger,, 
a* máfík peniglen mindén efztendobca tsak kcBty&rt 
foo, koronás aranyakat.kSltp.it,. 

x x n r . r e s z : 

Fejedeltmm^a' munkában tUrbnel^ ke ff lenni. 

CZökscg hogy a' Fejedelem a*mint kogy bctsüllet~ 
- nek oiűi» ugy á dolgokban-is türo légytn. Méné-
nél nagyabb y. annál mtthk'T*^' Ezzel a' Jellel élt Ju-
iius Maximus Imperátor, kovfcrvén a' nagy Sándort,, 
a*ki azt ítokta vala mondaniSemmi.iní$bh>ntm•$-
•üti. < 'KiréljLi. mm dmuttíp. • 

Bolondul gondolta tnnakokáert Dionyííus Sím-
lus, hogy runyaiág vólna az uralkodás? mélynél e' yú 
lágen femmt mttuen munkófnifk 

dz.sa': Fejedelem turtutulegjobnae ( Caroíus Msí 
gn ufnak mo n dáfa ) £ ktnet kerejzf -.neov, Ádám, <~JC-
%$tck-tieeve, Ábrahám •, az az, * f>t ollyan munkás* 
mint Adém,'Volt t én ellyan kegyes és buzogó, mint Ab-

x x i v . r -
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tA'Fe'jtdtltmntl^ az. afrélé{_ delgoknacgond<vifefé-

ftbtn, ma,g* mcg-mérteklbnel^ lentit. 
"VT Emclly Fejedelmek az aprólék dolgokra felettéb-

való gondot.. vifclnek , némellyek penig fem-
mit fem. Mind i ketten nem okolon tselckcfznek, 
és vagy kárban efnek , vagy penig a kárnak verdéimé-
ben forognak. 

A' nagyobbik dolgot ve0edc!emrc téfzi-ki az , á ki 
az aprólék dolgokat, maga gond-vifelésére nem mél-
tóztattya. Ntm kell meg. utálni az?{ai az/rt hogy kj-
tsinyea' mellyé^ nclkkl a'- nagy dolgo^-it meg nem 
áthatna^ 

De nem illik az okos Férfiúhoz, hogy az aprólék 
dolgokra felettébb - való fzorgalmatofsággal vifcllycn 
gondot. 

Az a' Fejedelem a'ki nagy gond-vifeléflel fok kin-
tset kőit az aprólék dolgokra, hafonló á pókhoz, aki 
az o gyenge íátorának fzövéfére, a' maga tulajdon belső 
rémeit költi, és magit meg-úrefsíti, hogy magának, a* 
legyeknek vcfzsdclmér# való, prédáló kerek hajlékot 
tsiiullyon. 

A' kic kevés haPonért nagy Vendelemben forganak, 
hafcnlúk azokhoz, a kik arany horoggal halálnak, a' 

melly le-
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melly le-0akadván, femmi haláfctíTal ki nem pótolhat-
tyák. Auguftus Csáiár mondáfa : 

£jond--vifeletlen, at ífientuk. ellene~rual« emler% 

A*kj <* n*gJ delgo^ra kedvesgondetmifeh az. aprólél^dtU 
gtfya penig nagy gondot. 

X X V , R E S Z. 
W Fejedelemnek <*' rvtfdendb dolgoktiat jóalkaL 

mato/ságtt^ femmit(cppcn el nem ktU mutatni. 

A' nagy dolgok ugy vifcltetnck jól, ha ki azpk-
nak alkalmatofságán kap, mcilyet ha el-mulat, 

cLvefet. A' 'vijeltetttt dolgo^nac ditslfsége, az^ ai^aU 
tnatojságnae leánya. 

A* ki az alkalmatoíiággal nem akar élni mikor Ic-
Tiet, nem élhet azzal mikor akarná. Mert ( á mint 
Szent Agoflon fzóü) afarn/án agonojií-* el-uefijcttt 
«' jóhan. *való. tehetséget. 

Az honnan Cínipanclla az ljlent> az okofságot > é» 
az aljaimatofságot, minden Polniai tsclckcdctcknck 
fejének mondotta lenni. A' Spanyolok birodalma, 
rul irt Könyvnek i. Rcfzében. 

Minden , nem tsak a'fclso , de meg a' moflant 
időknek cfzrcndónkcnt való dolgait le-író Könyvek, 
i s , tellyefek Peldáckal, a kiknek fzólgálván az alkal-
matofság, nagy dolgokat, a tanács és a fzprgalmato/2 

pág okét fegítyen, okoűin yifeltcnck ; uj Pclda az» 
melly* 
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mcilyet Fridericus Henricus Auriacus Fejedelemrúf irok; 
á ki midőn az ő fiinak, az Angliai Királynak máíodik 
leányát akarni 0erezni, ki-íakadott vólna; annak urán-
ná nem fockal, az Angliai pártűtéfnek alkalmatoíságá-
val, mikoron látná, hdgy az ó kéntse a'pártütők ellen 
Üúkséges vólna, az első Súlőttet nyerte-el. 

Az alkalmatofsággal való éléinek penig, kiválrkép-
pen-való kellye vagyon az hadi dolgokban v az holott 
azon való kapás a'mennyi győzedelmet, annak el-mu-
latáfa annyi vc kdeimet kokott nemzeni. Mert (á mint 
Thucid'tdes első Könyvében mondgya) mivelhogy nem 
mindenkor azon az úton a' mellyen gondolnák, jár a' 
fegyver; és fok dolgok a' mellyek moft nem láttatnak, 
idő jártában az hadra nyitnak utat, (Tkuciiides zS. Köny-
vében ) nyilván való dolog, hogy fcnki á fen forgó dol-
gokra! jobban s-igazabban nem Ítélhet, mint á ki a' dol-
gokban maga jekn vagyon, cs á vifelendő dolgoknak al-
kalmatofsági el-múlnak, ha imidc amoda küldözvén a* 
tanátsnak és á Fejedelemnek akarattyát tudakozza. 

A' Vclenczéíek Kőzőnséges-tárfaságában, a' kiket 
az hadban küldenek, nem bízzák a' magok tanácsokra, 
hanem azok magokkal á dolognak ki-menetelivel meg* 
határoztatett rendeléft vifznek onnét hazúl a Tábor-
ban : ugy hogy gyakorta még a kő-falak rontására való 
hadi ágyúkat-is más módon és más helyre helyheztetni 
nc mcré0cllyék, hanem az hova o nckick jparantiollyák. 

O Igen 
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Igen nagy búntetéfe van annak a'kí a'Tanátsnak paran-
tsolattyat áltai-hágja. A' melly cselekedetnek módgya 
gyakorta a* dolgoknak jól vifcléscnck alkalmatofságát 
el-rontya. Jufliniantu *' Vtlentzjfe!^ Htjl. s. Könyv. 

X X V I . R E S Z . 

Hírért, ntvérc 4' Fejedelemnt^, nagy gondgyá-
naf^keü lenni. 

Q E m m i nintsen nyomorultabb, a*jó Kir, s-ncvncl-
. kól való embernél. 

Ha mindenedet el-yeped-is de mejr.imle%ez&% fygf 
birtdtt m tg. tarts ad. A' jó hír az embernek lelke, a 
mennyiben az ember Politiában forgó, élőállat. 

Igaz az, a' mit a Sz. írás mond : Jtbb a* jí né» 
<£ fik. gaxjitgságnal} mert á jó hírrel fzerezhetnigaz-' 
dagságot, de j-o hírt pénzen nem vehetni. 

Méltán mondgyákannakokáertáFrantziák, hogy 
bárom dolog vagyon a" melfyckee meg nem kell f j r -
teni: úgymint a'/zjm, 4'jé bir, 4' Vállát. 

Kiváltképpen peniglen a jó hir leg-fzüHcségcfebb aj 
Fejedelmeknek, a mint boltsen Maximilianm a' Ba. 
variai Hertzeg az ő fiához való intésében megjegyez, 
te, az holott azt mondgya .* A'Fejedelemnek jó hí-
rére gondgyának keli lenni; de ollyan fairére, mel. 
lyc t igaz virtufival, s.jó maga-vifclésc vei férzett, hogy 

. - - * já 
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a'jó hírt meg-utálván, a' jóságos-tsclekedctckct-is ne 
látufsck meg-utálni. Egycb embereknek nem annyi, 
ra fúkség a' ditsereten cs utánna való maradékon kap-
ni, mint a Fejedelemnek ; mert azoknak ha tifztcí. 
fgges-is emlékezetek, mindazonáltal homályos, ésro. 
%rid ideig tartó. A* Fejedelemnek pediglen felső helyre 
tétetett, s-hofzfzu ideig fen.tart emlékezete, még pe-
niglen ollyan a minémút a'maga erkölcsével ízérzett. 
A" Fejedelemnek minden cselckcdetinek és mondáíi. 
aak nagy hire vagyon , cs gyakrabban azokat, az, 
íiagyobbacká téfzi és azért akar minemű légyen az 
© neve, a' mcilyet érdemlett, akar jelei és fzcrcncsci, 
akar rútés fzerencsétlen » ugyan csak nagy lefzfz az. 
Eddig a'Maximiliasus Eleclor. 

Annakokáért á Fejedelmek gyakorta clmcjekfeen 
tarcsák Agoftonnak áma'mondását: Kettlre ^vagyon 
neked fzukseged, a' lelSti- 'tfméretre, és a' jé hírre : a' 
lelkt. tjméretre tennen-magadert» a jó hírre felebaráto-
dért. 

X X V I Í . R É S Z , 
ts? Fejedelemnek^ nem hafytos, s-nem tifitefségiU 

mind * má/o!^ mtg.htáUf*, s-minda maga 
mójoktuL'vaíé tneg.utáltatáfa. 

A" máfoknak meg.utáláf* gyakorta rettenetes vc#&Z 
delének vólt Perzo oka, a Kozőnségcscárfaságban. 

O 4 Három 
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Három fzók fzokták meg-zavarni az égéfz dol . 
got. A' meg-uúUt. A' tekintet. A' gjmmíg* 

Minek, utáona Hcraclius Imperátor Syroeűel $ 
Persák Királyával békefséget kotott vó lna, ésa Vité-
zeket a Záfzlók alól el-kellentf botsátani, és a SóHot 
nékik meg-kellene fizetni, az» a kinek á Csáfzár azt 
a* dolgot parancsolta vala , az Arabia-béli Saracena. 
foknak akar Agarenufoknak, a kic áSóldot kérik va. 
la ( kic kozzöi a'Csá&tr Seregében fokaii vitézkedtem 
nek ) ast felelte : a' Tárházban alig vagyon annyi 
pénz, a* melly elég lenne á Romái és (Sorog VitézekJ 
nek fizetésére > az Arábiai kutyáknak f e m m i nincsen 
mit adgyanak. A* melly meg-utáltatáfockal á Sara. 
cenufok meg-keferedven, hazájokban viízíza-tcrte. 
nek, és igy az lm peratornak hőségétől (a* kinek az 
«l5tt adó-fizeto j o b b á g y i vóitanak ) el pártoltanak : 
A' kiknek annakutánna vezérek lott Mahumet á T o -
rokok Karnis Prophetája. A z honnan minden gonö-
íoknak fok gámu fcregi.a BCere&yéncknek Közönséges, 
tárfaságokr^ 0árma?tanak, 

Es cz a'meg-utáláftuk nyila annál kefcrvefscbbcn 
f§rt, és annál bellycbbhat, mentől mind á megutáló, 
s-mind penig a mcg-utáltatott jpemély nevczetefícbb. 
Példával á dolog világosabb léécn. A'Theodoricus 
^randeburgumi Marcbio, hadi eroycl cs hatalommal 

" ~ - fci-fu. 
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fel-fuvalkodott Fejedelem , midőn Tanátsoíl-is kér-
kedékenyek és fel-fuvalkottak válnának, és azoknak 
iogerléfckbál mindeneket vakmerőképpen és bofzfzu-
val tseiekednéki végezetre ugy meg-vefztegettetett, 
hogy valamit akarna, mindeneket 0abadofnak itélnc 
magának lenni. Tőrtént azomban, hogy Miftovi-
us az Obotriták Királlyá , á ki á Kereftyénségrc mi-
nap tért vala meg, ( a' kinek Bernhardus a' Saxoniai 
Hertzeg, ámagahagát ,• egyben-adta vala) ésátőbb 
Vandalufok ellen, igen kegyetlen és hamis yóít. Mert 
annak bofzfzuságára azt tselekedte, hogy á Lufátiai 
két Fejedelmeket, á II,Henrich parantsolactyábul meg-
fogattatván, feí-akafztatta, és Bernhárd Herczegnefc 
javallotta, hogy az ő húgát máfnak adgya, nem-is 
átallotta mondani : hogy á Vandalufok méltatlanok 
volnának arra, hogy véllek a' Németh vér őfzve-ele-
gyedgyék. Sőt még á Saxoniai Hertzeg-is igen nagy 
gyalázatot tenne, ha ezzel á kutyával (mert így í?ok-
ta vala nevezni Miftoviuít) fógorságot vetne. Ezek 
a bofzfzús és alkalmatlan befedek penig, nem csak 
Thcodoricufnak » dc még cgéfz Tartományának cs 
Saxoniának, cs az egéfz Kcrefrtyénségnek fok vcfze-
delmet fzerzettenek. Mert Miftovius ezen a bofz. 
fzúságon ugy fel.gerjedett, hogy á Kerefztyén hitet 
meg. tagadván, az egég Vandalufok nemzetségét fegy-

O j vérré 



verrc indította, cs Theodor icushoz hadat hirdető kő. 
vetet köldvcn, neki mcg-izentc j h o g y Mif lovius 4 
Vandaliai kutya, már ugatni f o g , és nagy harapáfo. 
kat f o g tenni, melyektől egcÍMarchia csSaxonia ir-
tózni fog. Mikor p e n i g Theodoricus @íntcn ollyan 
keményen felelt vó lna, tudniil l ik h o g y o 0erzeue ku. 
tya ö löket , a' kik a' Vandaliai kutyának ugatását és 
dúhöfségct le-csendcfitik, és igy nem várván f e m m i 
feg i tsegt t , a* Vandalufokkal vakmerőképpen m e g -
ütközött vó lna, m a j d m c g - g y ó z « t t e t v c n és futam-
tatván, ege# Tartományhul meg-fo l tatot t , és a m i g 
í l t , f e m m i uton m ó d o n az o Tartományi t v i fz fza 
n e m ^erezhette, és fenki ollyan baráttya fem v ó l t , i 
ki által vifzfza-fzcrezhetné , mindenek előtt ollyan 
utálatos levén , hogy fenki ő rólla nem emlékeznék, 
a ki otet nem átkozná, örökké-való fzámkivetésben 
élt a z e f t , nyomorúfágofsan Magdeburgumban a' 
Canonkuíoknak alamifnájockal tápláltatott. Sahinm 
György* Áíanhio Tehodtrteujnalt eletében irj«. 

tA' Ftjtdelembe^mhd rnáftúl meg.utáltatni, mini 
mán meg utálni, ikttltn dolog. Amazj&l a' méltóság* 

nakz ezzel penig az. emberségnek tlrnje-
nye rontatik-meg. 

X X V I I I . R. 
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rág&lmazjifokrtítk béké'vel-walé el-tlsré/e* 

a Fejedelemekr.e!^javait* tik; 
A ' bőits cs nagy elméjű Fejedelemhez illik, hogy a 

Kofség rágalmazását meg-utáilya: a'vagy csak azért, 
hogy azt el nem kerülhetni. A* nagy emberekrúl min-
denkor bal ítélettelnjagyon a' Ko/ség, és a' jé hirbkl nem 
kemtfsebb gonofz} marhat •> mint a' refzoúl. 

Meg-lchct ugyan, hogy a cselédek hizclkcdéííbű! a* 
Király fúlcben nc mennyen a' rágalmazás: hogy penig 
fenki ne légyen az emberek kozzűl á ki rágalmazza, azt 
a Fejedelem femmi Sorgalmatofsággal véghez nem vihe-
ti. Virellius meg-tiltotta vala, hogy az o ro£í?ul vifclt 
dolgairulá Városban fenki nefóllana; de annál tobben» 
mentül inkább tiltaná, tobb rettenetes dolgokat békédé-
nek vala. Az V-dik Sixtus Pápa okoffabban tselekcdctt, 
midőn o rólla Romában némellyek ro#ul Sóllanának, és 
néki meg-mondanák ; igy felelt annak á ki néki meg-
mondotta : Badgy beket nék}k.h*d fiéllyanakj tsak. 
kadgyana^ békét nékem hadparantsillyak. Mcdi» 
ces Lorintz azt ffokta vala mondmi : Szélfyana{S{, 
mi peniglen tstlekedgyUS^, Boltscn mondgya vala Au-
guftus Csáfzár Tybcriufnak : A' te idhdnek. ebben ne 
kedvetj^ én Tyberiulim, és felettéb ne hartgudgyál* ha 
njalaki magyen a' kj én réllam refzjzttl fzjll) elég az. 

ha at$ 
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ha az.t ét-értül^ hegy fenki m 'mékknk^gontftnem tehet. 

Ha a Fejedelem minden ember fzóllokat és rágalma-
zókat meg-oletne j alig vólna embere á kinek parantsol-
oa. Jó tanács az, hogy á Fejedelem a maga meg-utálta-
lását, ineg-utáltatáfíal bűntette. 

Meg érdemli a' tekintetet, a' ki meg-utállya a' meg-
utákatáft. * 

X X I X . R E S Z. 

Az.elntcmkfe-fu'Vitlkotstgat még a' Fejedelmek? 
ien.it gyalázatos doleg. 

JŐi* mennyivel nehezebb do log a' Coronában és a' Ki-
rályiPáltzában nem kevélykedni; annál 0orgalma-

toffabban kell azon lenni a' Kerefztyén Fejedelemnek, 
hogy Kerefztyéni alázatoísággal bírja lelkét, midőn e' 
főidőn uralkodik, és cl ne hidgye magát. 

A ' Fejedelemnek nem illik hogy alávaló légyen ; de 
Iiogy alázatos légyen illik. 

A* Fejedelmek nagy emberek, és nagyobbackáakar-
nak lenni: hallyák-meg azért Szent Agof tonnak tanát-
csát : Jfagygyá akarfz. lenni ? a' leg-alsón kez.doyed. 
*sik*rfi. nagy ep&letet épiteni méltóságodnak, ? elsbien 
az. alá^atofságnak_ fundamentumárólgondolkpdgyál. A* 
Fejedelmek, akiknek méltóságoknak nem az alázatod 
fágfundamentoma.vharnarébbaz Iftentűl {áékiákfpéL 
lje{nekellsnekáll, ésazjtláz^tofyktiak^adgyaazj{egjtlmét) 

l e n y o . 



fe-nyomattátnak a' meg-aíáztatáfnak völgyében, mm: 
fem nagyobb méltóságnak hegyére emeltetnek. 

Nyájas dolog, á mit bePell Szent A'ntoninus egy Ty-
rannuíról, á ki ezeket á vérieket : el-fzjleftette ato-
kat á kic Jijvekbtn fcl-fuvalkpdtanac, *z. kutalmafikat 
JzJke 'khhl le.rvetette, és az. atizjit9fik*t feLm«gafítalta, 
á Mária énckébűl ki-tőrőherte 5 mivelhogy tagadná 
azt, hogy .vabki őtet az ő fékibűí le-vcthetné. A' mi-
dőn némelykor a (eredőben menne moíódni, azonköz-
ben az Angyal annak fzemcilyében öltözvén , ruháját -is 
magira véíí, és annak házához mégyen minden Udva-
ri népével, á Tyrannus penig el-végezvén a' mosódaft , 
mikor aü való és rongyos ruhabá haza ment vólna, és az 
Udvariakat fenyegette és fzid&Imazta vólna, (á Sz. A nt-
toniufnak Savai) bolondnak tartatván, az Angyalhoz 
vitetett a kit igaz Fejedelemnek tartanak vala, ákitűf, 
midőn rajta eleget nevettenek vólna az Udvariak, á rej-
tek házban bé-botsáttatván» és az emberséges maga vi-
feléfrc taníttatván a maga ruháját viífoi-vette, ésannak-
utár.na mint őrőkős Lic betsűltetett, Ezeket irja Szent 
Antoninus az Iftenrűl, a' ki á kevélyeket meg-alázza, éí 
a meg-abztattakat fel-magaftallya. 

<ÍA' kj az. előtt Fejedelem yíhi mnakjtúnM •• 

P XXXi&i 



X X X . R É S Z . 
A' Fejedelemnek a' fthzefsegt tifzjaságot rnegl 

keü tartani, 

T - T Ogy a. világi Fejedelem a tilalmas Pcrclmeket annál 
•* könnyebben cl-távoztathaíTa, mcg-kcll házafodni, 

és a más fcléségctúl mcg-kcll magit tartoztatni. 
"Ritkán <vólt az. hogy a' más feleségének tapogatáfa% 

4* Fejedelemnek meg nem ártott roolna. 
A z V-dik Florcntius Hollandiának és Zelandiának 

Fo Ifpánnya, ©erardus Velíiufnak Bataviai Fo ember-
nek , a* k i az o Udvarában lakik vala, akarja vala edgy 
ágyasát feleségül reá tudni. Mcilyet ö nem akarván, 
igy felelt: hogy kurvát rcgyck-cl, fem a' tiftcíséghez, fem 
Nemzetségemhez nem fér. De a' Fejedelem bolondnak 
mondgya vala otct, a' ki magával cl-hirctte, hogy Ő ol-
lyan femermes feleséget venne, a' kit ó ha akarna, m e g 
nem Seplőíithetnc. Es minckutánna Vclfius azt az ágyaft 
feleségül el-vottc vólna, lőtt a z , fcogy az urának othon 
nem létében, á Fejedelem elébbem 0okását meg jól el nem 
felejtvén mcg-íeplőGtcttc. Melly bo(?0úság á Vclfius í i -
vet igen meg-fgrtctte ; annakokácrt az ó feleségének 
rokonival őízve-eskúycn, Florentinit mikor ültrajo. 
fíumból Hollandiában vi ízfzaátérne, fegyverrel által-
verte , és maga el.fzaladotr. £' magyon a' Frifiai 
Biflorialan. 

XXXI. K 
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x x x i . r e s z ; 
2&W tütí^ «' Fejedelmedhez^ hogy fcltségefatc fe-

lettébb engedbklegyene 

SEmmikcppcn nem illik hogy á Fejedelmek az o 
feleségeknek felettébb engedgyenek, kiváltképpen 

azokban a dolgokban, mellyek á Kozonségcs-tárfa-
fágnak igazgatására tartoznak. 

%o(zjZ!*t igatgattatil^ a' Fejedelemt&l a'Kőfség% h# 
t£ Fejedelem igAZ£Attatik^ a' feleségéiül. 

Themiftoclclrűl ki á feleségének felettébb enged 
vala , illyen egymásbul ki-folyó crőfséget csinálták 
régen : Az egéfz Gőrog-orfzág enged az Áthatás-
bélieknek , az Athxnás-béliek engednek Themifto-
cicinek, Themiílocles enged az ő fiatskájának; azért 
egei? Gorőg. orfzág enged a Thcmííioclcs fiatskájának. 

x x x i l r e s z . 
/ Fejedelemnek ncvelé/e^re, ntgf gW~ 

gydnai[ kfttítm't. 

A ' nagy Uraknak fiai nem mindenkor nagy Urak. 

Gyakorta az arany atyák ón fiakat ftiltcnck: mint-
hogy meg á toVÍíTckbűl-is rósák ízármaznak, és a fejér 
íyukmonyakbul fekete pillének, és az cczct a bornak fia 
Icgycu, a, mint ízóll 

P i Három 
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Három fiai Conftantinus Magnufnak , úgyminti 

Conftantinus, Conftans, Conftanrius, azo attyoknak 
trköksctu! és minden ditsérctitűl annyira távullyabb elle-
nek , á mennyivel o az előbbeni minden Fejedelmeket 
kegyefségge!, és elméjének nagyságával felyűl-haladta. 
Mert az ő Conftantinus nevű fiánál lenki-is az életre gon-
datlanabb, Conftanfnál az illetlen gyönyörűségekre haj-
landóbb , Conftantiusnál vagy csélcsap, gorombább, 
Vagy kéfkedékenységben alkalmatlanabb ienki nem vólt. 
S i g o n ' m irja : M. Tuilmítuk á ki a'józan életnek igea 
Icretője vólt , réteges fia maradott. 

Auguftus Csórnak még a' fogadott fia-is roí? vólt. 
Septimius Scverus (a kírűl azt uéli vala a Tanác?, 

hogy néki vagy nem kellet vólna fríictni, a «agy ha 0ű-
letett, nem keiiett vólna meg.halni) edgy BuÍManus ne-
vű fiat nemzett, á ki maga battyat meg-őlte, és moíta-
hi annyit feleségül el-vőtte. 

Pericletnek három fiai rnaradtanak, kic kozzűl ket-
tő bolond vók, edgyik penig dühösködő. 

Wenceílaus á Szorgalmatos és bolts IV. Carol Impc* 
ratornak fia, az attya halála után nem annyira vifelc az 
Imperiumra gondot, mint mcg-vefoegettc. A' bor és á já-
tékok miatt elhervad ván, az acty.inak bőltscfségét rút vét-
keckel temette cl. Sőttőbb gonofsagihoz a kegyetlensé-
get hozzá adván, mindékor-egy hóhér követi vala, á ki az 
újNcróaak intésére, akarkit a miotucki tctífcncc, megölné. 

Minek-



' ix 'xtY. n » s i '% i i 
Minekokáért ha á Fejedelem az o fiaiban -( minthogy 

magában nem lehet) holta után-is akar élni, fűkség hogy 
minden igyekezetivel azon légyen, hogy azokat jól ne-
vellye- fel 

Az. embere^ /zjiletés álul Ufirieh^ > át a' jó embere^ 
jól lefzne^. 

Hogyha á Fejedelem á maga tulajdon fiait, a kicke! 
vér 0ennt ollyan erőííen vagyon egybc-kottetve, igazgat-
ni aVagy nem akarja midőn meg-lehetne, a'vagy nem 
lehet mikor akarná. Bizonyára nem tudom ha á Kőzőn-
f^ges tatfaságnák jóigszgitásátattúl reménlhstni-é í 

X X X I I I . R. E S Z. 
A' jóim élet * Feje.ielemnec felette ige fi jfUlyéges. 

A ' Fejedelemnek a' felettébb-való bor italtul, mint az 
OiOagaak jó igazgatásának miridgyétül, meg kell 

magát ó:it. 
W réfzeges fi tlacc, tántorog a' Ki^itséges-tárjal 

Hlyen fo vólt Wenceflaus Imperátor, a ki gyakorta 
az o Tanácsoíi kőzött, illyen fzókra fokad vaía-ki. fca 
(úgymond) hogyha OlaKor#ágnak Várofinak el-prar-
dal vsára a' Sereggel Ola6 or0agban bé-menéndek, egyéb 
prfdat a Vitézeknekofztok, a'bor-béli nyereséget ma. 
gamnak u'tom Ha ki pcniglé hírem nélkül á boros pin* 
izében bémeoénd, ícgjverrel őlctiksneg. JEnta* Syh. írja* 

P j Ugyan 
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Ugyan o minden lmperatoroknál tunyább, a' Csá. 

fari felső méltóságbul le-vert etvén, ő tőllc Méllyel az lm-
pcrium-Wli nagy Rendek el-0akadván, és midőn a* No-
rimbergaiak hiteket fel bontani nem mernék, cs o tol-
le eskűvéfek alól való ízabaduláft kérnének, Ígérvén 5 
néki io. ezer forintokat, á ré0eges ember> meg-halván 
a* Követeket, a* Norimbergaiakat fjabadoknak mondot-
ta, ha o néki á Bacharakumi Jófágiban termett 4.0ekér 
Rhenanumi bort kúldcnénck. 

X X X I V . R É S Z . 
A mag* Méltóságának a' Fejedelemnek iris^jéneí^ 

és meg- tartójának kell ítnni. 
TOllehet a* Fejedelmekben gyakrabban az embersc-
J get és magok alkalmaztatását 0okták ditsérnij mert 
ezek á két jóságostsclekedctck hathatós meg-edgyezte-
íőj i a Jobkágyokban lévő indulatoknak » mivelhogy 
nem tudom micsoda kedves erőfzak tételek vagyon a 
Jobbágyoknak indulatinak őfzve kötözésére/ a felső 
Méltóság valamennyiszer magát méltósága alatt jalá-
bocsáttya, az ö tanácsinak kózléíiben ; mindazon, 
által mcg-kcll látni, hogy a'felettcb.való emberség-
gel és maga alkalma0tatáífal méltósága, m e g ne kiíl 
febbedgyék : melly vagy maga á Fejedelemnek mél-
tósága , vagy a'méltósággal ugy cdgybcn-kőttctcrt, 

hogy 
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hogy femmi váláíTal cdgyik á máfiktúí, cí ne válafz. 
tathafsck. A' Fejedelem, méltóság* nélkül ollyan, mint 
<*' Tava farka ncd&L Edgy Politiculnak mondáfa : 
A' Parantsoló-mc méltósága, az^lwperiumnakjlete és leiig. 

Annakokácrt á Fejedelmek nagy í?orgaimatofság. 
gal azon legyenek, hogy foha az o jeles méltóságok 
dífzit, meg nc motskoüyák : tudván azt, hogy azá 
kár nehezen fzereztetik vifzfza. Két dolrg m agyon, 
mellyent el*ye/zjvén nehezenJzerezhetne^'-vifz.szjt: A' 
fzjmérmetefseg, és a'meg fértetett méltóság. 

Annakokácrt légyen &' Fejedelem mindenekhez 
emberséges, dc nc barátságos; mert a'barátságnak 
nevekedéfe, \ méltóságnak kiíícbbedéfc. 

Négy jó Anyá{/z.&lne{ négy igen ro/z. Leányodat} 
ú g y m i n t : Azjtga/ság, fzjtlgyűlölséget •. a' ferentséi al. 
la%at,kervélységetl a ' b á t o r s á g , utfzjdtlmtt: a" Urát-

fág, tneg.tttáláfi. 

x x x v . r é s z . 
tsi' Fejedelemnek a' nagy dolgodhoz. okojjan kett 

l(ezdcni. 
KoflTan kezd á nagy dolgokhoz, az, a ki minek.1 

clottc hozzá fogna, azokat mérsékli maga erejé-
hez. A'nagy dolgokhoz nagy erővel kell fogni : melly 
íicikül ha ki izúkőlkodik , jobb bátran alá - való dol-
gokhoz fogn i , mint ícm atby vsfzedeíemmcf, nagy 

dolgokat 



XXXT. K & $ z. 
dolgokat kezdeni. /% ^ ^ 

Az Olafzoknak okos intöíek ez : 
w Mff/ /%«;, wriTy /r&" v ^ o » , 
és ne a<vasd ollyan dtlogbatt m a g a d a t , m e l y n e ^ t i / z j e f i 

«/4' # A" Mfw 

«'<; wmwy;f ^ 
my/f ; y^y (/ 
á mennyirs tehetsege n>4gyon< 

d'kjnte tehetsége nincs ugy a' mint akarja, ugy 
*(<*{/** « ' w/Mf ; A<*6í* ^ 

X X X V I . R E s z ; 
A' Fejedelem ti/zti az., hegy tkoflkn fzfibjon T&rvényt* 

jó Tőfvcnyeckcl mind a Kiráüyok, mindaz Or-
ízágok meg. tar tatnak. £ Tbruényeknec. meg-

irzéje, a' KirátljoS^meg.brzJ/e. 
Három dolog tartya.meg a' Kőzőnségcs.tárfasá. 

got: a'jo 
( reá kell vigyázni, hogy á Törvény fzaííás, ne 

í egX e Q okofsag nélkül. Ugy léSen penig az elsőben; 
% i Z > *£Cfs víitozo leien. Semmi ugy megntm yeJStegeti 



i&i x x x v i . a s s z . 
*' Z/ártJhak. áBapattyát, mint *' Tir vényeknek^ gyík? 
ran-maló máltozjatása. 

Máfodfzor, Ha a Torvcny fzabásban való mcL 
tóságot, csmagát-isá Torvcny 0crzoc meg-iuáltatná. 
Okofság a' Tormény fzctbájiúl annak. magát meg. tartóz.-
tatni, a' kinek, nintsen módgya annal^áltaUhágásáén 
waló büntetésben. 

Harmadkor, Ha a' Törvények az embereknek ter-
méketekhez és elméjekhez, cs á jelen-való időhöz a' 
melyben élnek, nem alkalmaztathatnak. Vagy ol. 
lyan dolgokat parancsolnának, a' meüyekre nem <vóL 
nmaielégségefik^ a' mint Tacitus Góli, az clsőHift. 

Negyedicr, Ha a' Tőrvény függene a Jobbágyok-
nak ak«rattyoktúl. A Tlr'vénye]^az. embernei^ Afe. 
fattyai, nem az. emberei^a' TbrnjénynekJXra'u 

Ótődfzőr, Ha &' Törvény véghez nem vi tettet, 
nek. A' Tbr*vény, be-thltéfi nélkül oüyan, mint 
harang Uti néik&L 

X X X V I I . R E S Z. 
A'Khzgnsegestárfasignak, igazgatásában, nemktll 

a' Fejedelemnek új formát kivetni. 

AZ okos Fejedelmek méltán tartóztattyák-meg ma-
gokat az igazgatásban az új formának bé-véte-

létől, a* melyben gyakrabban több gonoíz vagyon,. 
d iá t baBuü. 

-
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Bizonyára Caílellábaná NcmeíTek III. Henrich Ki-
rály ellen fegyvert fogtanak, a' ki az ujjitáínak kiván-
fagátúl vifcltctvén, az ő ízabadságokat fel akarja va-
la bontani. 

Ugyan azért űtöctcnck pártot Ramirus Kiráfy el-
len az o Jobbágyi» a' mint Marian a bizonyittya Hifi* 
z.K5nyv. i4..T(efi, 

Edgy úttya vagyon ( azt mondgya Trajanus Bof-
cáliniu) a' KőAégnek jó igazgatásának, (kiváltkép-
pen azoknak, á kic á nagy Rendek kozzűl, mind vá, 
Wtás fzerint, mind penig bizonyos okok alatt más 
Fejedelemnek Tartományában mentenek) tudniillik ha 
azoknak Törvényektől a* Fejedelem íemmiben - is cl 
nem távozik : Törvényében, fzokáíiban, ízabadsá-
gibán, és rendtartásban ájobbágyoknak femmit, fem 
meg nem kiífebbit, fem meg nem változtat; hanem 
az cgé£Kőzőnscges.tárfaságot döbbeni állapattyában 
meg hadgya. 

Á\Il,Philep Spanyol Király, igen nagy dicsére-
tet érdemiéit, azért; hogy midőn á Lufi tanulóknak 
vétkeknek meg. engedéscről* a kiket csak akkor hó-
dobatott vala meg, levelet csinált vólna, aze.kőzofl, 
Jegeísé tévén Ltifuaniai nyelven adta.ki, és tsak ál,u r 

fíraniai Kiráílyok Tituiuíiyal, egyéb Titulufokat eL 
tagyván, 



hagyván, élt; cs midőn fzokta vólna a' közönséges 
levelek alá maga nevet igy irni: En Király, itt csak 
igy irta Király, őt punctumockai á mellyekct á Lu« 
íitanufok ícbeknek. neveznek: éppen a Luíuaniai Ki-
rály oknak, ízokáö. fzerenu-

Annakokácrt az: okofságnak Törvénye ellen vér 
az a Fejedelem, a'ki meg-engedi,. hogy a'Tartomá-
nyoknak és Vároloknak új igazgatóji, új találmányok# 
kdl meg-terhc!tcrctt agyakat viven-bé, új Í2okáíbkar»-
6j embereket, cs új rendcléfckct vetnek áTartomány-
ban lakóknak nyakokban melly gyakoriatofsaggal 
a fzakadaioknak cs.háborúságoknak-matériája,' 

Mennyivel okoííabban. rselckednenck, ha a nép 
az ő clejitül vőtt fzokaíiban meg-tartatnék. Mert á 
Tartományoknak lakoí igen nagyra letsúllik azt, fai-
az élőbbem fzokafokban meg.tartatnak. 

Az honnan a' népeknek igazgatásra alkalmatof". 
fabbaknalttartatnak azok > ákickcső, cs rsendes ck 
méjóek'i és a dolgot az embereken ». az embereket 2 
dolgokon a* mini tanulták , meg bízzak, mint fem 
$' kit rendeletien újjitáfnak kevansagatul viíeltetvén, 
az embereket és a dolgokat az 0, gyakrabban ellen. 
kczŐ e'méfekhcz fobják; gyakorta olíyan ki menetel-
fel, hogy i reg; fzek^bkit aünó, - ^'-nben rontó 
vcizckcdc6ül, yegre hadra cs fegyverre Kellyenek: ki. 

QÍ válthat 
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vált ha a* fzabadságnak meg.tartásáért kezdődött a* 
verfengés. 

Bizonyára mindenkor e' vólt és ma-is ez az oka az 
egymás kőzt való hadakozáfoknak, és pártűtéfeknek, 
hogy á Fejedelmek, és á Fejedelmek fzólgai magockal el-
hitették , hogy a' Babadságok és TiPtek a Kőíségnek nem 
másképoen adattatnak, mint á firó gyermekeknek a tse-
reinye cs gyermeki játékok : mellyekct, miaekutánna 
á íiráftul meg-fűnnckj tűiiők cl-vc0nek. 

X X X V I I I . R E S Z . 

Hogy <*' Ftjedelemcknei[ azj «#' Zofaté dlláff elkeli 
távazjatnio^ melly *' bofzjtít-íllónal^ >ve. 

fzjdeímével tgyltn-kgttetett. 

A Z okos embernek a. bátorságra kell elébb gondot vi. 
felni, mint fem á boSJfíú ál Iáira. 

Ezt a' mondáit mindeneknek ugyan , dc kiváltkép-
pen á Kőíség igazgatóinak kell tanítani. Mertugyan-is 
kitsoda várhat attúi á Fejedelemtől az igazgatasbúl ki-fo-
lyó jó ki-menetelt, á ki ollyan magával nem bíró, és ér-
tetlen elmével bír, hogy mind magát, mind a reá bízat-
látott Közönséges tárfaságot inkább akarja vc&edelcmben 
ejteni, mint ícm á bo0í?ú-álláíi alkalmatos időre haladtam. 

ChaeaJ 
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Cfuttrina Mcdicca Franczia orfzágnak Királynéja, 

fzűntclcn bajában vifeli vala azt: Nem kell (agymond) 
a' áaráfokat ingerleni, hanem ha kinek elsőben jol be-
fedezett ortzája legyen. 

X X X I X . R É S Z . 
tsf Fejedelmeknél[ nem kell az*k*t meg-utálni, «' 

kje engedtlmefségeket tjánlyá^-, hanem jí 
ftvel kell azokat fogadni. 

T I Ogyrofz tanácsbúi vettetnek-meg azok, akik a* 
Fejedelemnek engcdelmcíségeket ajánlyák, megtet-

®ik, á Fndericus Jambcllus peldajábúl, a' ki az hadi mef-
terséges csinálmányokban igen fo, cs hozzá foghatatlan 
mefter lévén, OUfz-orfógbul Spanyol-orÜágban ment, 
az holott miképpen leheiTcn ízemben a Királlyal, fokáig 
próbálta, akarvan á maga munkáját 1 Királynak ajánl »ni. 
De a Királyhoz való bocsattatáfa mcíifc-haladván, és azt 
követvén femélyének meg-utálafa-is, onnan el-ment ha-
ragoíTan, fenyegetőzvén, hogy még jövendőben ő azt 
Cselekedné, hogyi meg-utáltatctt embernek nevét á Spa-
nyol firaííal hallaná. Onnan el-ment az Hollandufokhoz 
Antvertpiában, a' Spanyoloknak ellenségekhez: az ho-
lott ezeknek, a'kic nem fokára a' Várofi: meg-fállottak, 
véfkdefmekre, ollyan meílcrséges efzkozőket csm Jt, a' 
nacllyckncl eleuúi fogván femmi tsudolatoifabbnem hal-

Q.3 ~ Utott: 



látott: úgyannyira, hogy fokán azt ítélnék légyen, hogy 
a' Pokol-bcli kemcntzébúl jöttének légyen fel Pokol béli 
wzek, menydőrgéfek és viilamafok őrdogi mefterségi 
gel vonattattanak légyen az egekből, az ártalmas gőzt a® 
Pokol-béli tóbul, a' termcfzet ellen meg-égető vizet pe-
niglen , a' Pokol-béli folyóvizbúl bocsátották vólna ki: 
Strada a' Belgiumi hada^zájrtil a' z.dik. fzjtkafxjacm,. 

X L . R E S Z-

A feUttéívaló bizakodást és hiedelmtt, a' Fejedtk 
•mtkntl^tl-keli távoztatni. 

felcttéb-való bizakodás,és hiedelem, fok meg-csás-
lattatifoknak alkalma'tofsági,. 

A{i könnyen ht/zjeh gyáléfan meg-is<tUtfv<t tér meg.. 
IRmsen "e *dgj> tnigát reá-tam férjik -irt* a' kj ha*, 
mdrhifzen. , 

Minekokáért a '̂Fejedclcmnekhitcíe3 íűkség hogy f e -
mes és okos légyen.. 

Hinni keli, de.meg kell látni „ kjper kell hinni. 
Hidgy annakokácrt„ de meg.lásd kinek hifzfz"V 

meg-lásd mitsoda jeleit viícü a* jámborságnak, es hamif-
íágnak az, á kinek akarí? hi0ni. Meg-lásd mit igérhetz 
magadnak annak hűségérúi. Meg-lasd ha annak híre 
életevei, cselekedete bcízedévci, nyelvével fziyc egy--
gyezneké) 
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Végezetre, kevefct hidgy, és fofat 'ajs ; mert fo. 

k*t hinni, és kc-~ue.Tet látni, nagy kánk*t fzerez,•. 
A' gonoi embereknek ts.ilardságok ellen igen jó 

orvoiság , kcveileknek és kcvclTct hinni. 
Az okos nem hitel a* félelemnek kezdeti, a féle-

Jem á magára való ylgyázáfnak, á magára való vi-
gyázás a' bátorságnak , a'bátorság a' békcfségnek 
kezdeti. 

Annakokácrt ne hidgy az embereknek fokát, mert 
az emberek könnyen aieg-tsainak, könnyen meg-i* 
csaíartacnak. Meg-tsalnak hamifságbúl, meg-csalat-
tatnak penig todatlanságbiil. Azoknak tudományok 
tudós tudatlanság , gazdagságok fényes koldufság, 
ajándékozások cl-paláííoít költsön, barátságok alar-
íomban-való magok fzcrcteti, reménsegek kevána. 
tos álom. 

X L I. R E S % 
A'filettskvalóbátorság*" Ftjtdelemnel^ tefítdelntes. 

1 Obb igen óítalmafzkodni , mint fem igen bátor.' 
J kodni. Mett a' bátorságos dolgokban keveíTeb-
bec árt á felelem, mint fem a' félelmes dolgokbán a' 
bárorkodás. Az okofság maga mondgya, hogy vc. 
fzedelemmel lem mit oera kell azoknak cselekedni, a* 
kic vcfcJelcmbcm niatsenek. Jóllehet i vcizcdeleai-
rs való menetelre-is* az eröfi férfiúnak közép 3cint 

kell ma 



kell magát tartani. A' ki minden n>e/iedekmtll fél, 
femmihez^ nem fog; a' kj femmi <vefedeíemtki nem fél, 
Itfnnyen eU'vifi. 

Annakokáért a vc§cdelmck kozott a' közép iránt 
való helíy leg-jobb : némcllycket bátran fel kel! ven. 
n i , némelíyeket okoíTan cl kell távoztatni, kiváltkép. 
pen ha arra való cro nintsen. Mert a mint az harag 
hafontahn cro nélkül, ugy ábátorság-is vc^edclmcí,. 
ha elégséges hozzá való erő nintsen.. 

X L I I. R E S Z . 

A' Fejedelemnek meg kellmagit tartosztatni a' más: 
emíer jófzágához,igafság nélkUl<vato nyuláflúl. 

p Zen á Világon az embereknek, négy állapottyai: 
és tulajdonsági vannak ; 

A z első azoké á kic azt mondgyák : mi enyim 
tiéd, *' mi tiéd enyim azj Ezek á tudatlanok. 

Máfod rendben vannak azokákic azt m o n d g y á k : 
tA'mi enyim enyim, A' mi tiéd tiéd az,- Ez á közép 
iránt való állapot. 

Harmad rendben vannak azok , á kic azt m o n d . 
gyak : A" mi enyim tiéd 4%., és4' mi tiéd, ttéd légyen. 

jók cs kegycíTck. 
Negyed. 



X L I I. * % S •Á 

Negyed rendben vann*k ázok a' kic azt mond-
gyák : ésftni tiéd enyim 4%, és £ mienyim enyim lé-
gyen. Ezekgonoííok és íftenteicnck* dc nem marad-
nak bőntetes neiköl. 

Mert a* kic az ó prsedáío kezeket más ember ja-
vaira bocsáttyákr gyakrabban hafonló tromfal való 
bűncetcűei búntettetnek-meg- A' ki más juntáit cl-
fr*dálrván meg. gxzjagodtl^i a' mag*, tulajdon ja<vai» 
#*4 vítjefzésé'vel fisgenyedii« meg; 

A' 1(i más köntösében SüSz/k_, hamar meg fifítatify 
Salgatag ember » a' k> wás yyvamac k*reséfe mi-

att, á magáit .eLnjeftk 
A* Muizkáknak új HííVoriájában oívaílük , hogy 

a' Tatárok Fejedelme-edgy eU fogott Mufikának üt. 
kan ty újából pofiárt tsináitacván > nagy betűekei e'fó-
kat íratta reája ;: £t az. tmfor (.ugy moná ) más tm-
éer ja^vatt kcnján'ván, <tT. magáét eLrvefítette. 

£lienben boldogul élnek azok »• a' kic felebarát, 
lyoknak javaikul s-bóldogságábul fcmmit cinem csíp-
vén , magok forsával> javaival, és ajándékíval meg. 
eíége&iefc, és á magok áíiapattyáti nemámá&ks. 
hanem magok értekéhez ftíbják. 

Igen haínos intés az, mcilyet Egy valaki ezekuen 
A veríekben foglak.be: 

R A letf 
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> * mitiodák, ma/okj hadgy békél 

. m'íjc hadd a kár. ki légyen az., a' miném& akar lenni. 
A' mi nem lehetsz,* pe.it akarj eÜyanna lenni. 
Nagy jóság, á nagy dolgokra felettébb nem igyekezni. 
Nem kjtsiny dolog, keuéjjel meg elégedni. A tna~ 

ga fór sávval meg-tlégtiett fzjnj, nagy Talentum. 
A' meg-elégedés felttte njan a'gazdagságnak; 
Hogy ennek á mondáinak á Gorogok nem enged.' 

tenek, á kic midőn világ teremptéfe után 3 <r 5 o. cOien-
dóben Aíabiades izgatásábul Siciiiára haddal támad, 
unak vóína. minden,kintseket azért az ellenség Fegy-
vere cmc§tctte-meg, el-veftvén á Vitézek kozzűl 40 
ezerét, és 130hajókat, fogságban efvén Demofthe-
nes és Nicia Hadnagyok, a többi peniglen kő bányák-
ban, és rabságra vítettetvén. 

Meg-tanullyá!^ azért azskj hogy a' kje más ember 
javaira támadna^, mag«k <*' magáéi által el <uefnek. és 
nagyth vejíedelem nintsen,mim ti vánságn*knevekedéjiy 

XLIII. R E S Z. 
d' k&lttkezjndé dolgaknae tleve el-látáfa, és azfik? 

rtil rvalógondéi/élés, a*Fejedelemnek^ 
ti/ztire fzjekjéges. 

A ' Fejedelmi tiftnek mint edgy két farka vagyon : 
Az, elő r e clMt as f es * gondytfelés. Mind áket-
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to a gonofzt meg.előző oryofság. Deazutol fótnc. 
hezcbben fzcrezhetni-meg, mini az elsőt. Konyái 
látni, nehéz előre látni, leg-nehezcbb gondot vifelni. 
Senki mindazonáltal jobban nem vifcl gondot á go« 
nofzok cl - táyofztatására, min: a ki előre cl.láttya a" 
gonoGt. 

Az előre-való Iátáfnak el-mulatását követi á meg-
bánás. De kévánatoíTabb ágond.vifclcs, á meg-bánáf-
ml. Mert á minthogy jobb el nem efni, mint az efes útára 
feí kelni; ugy jobb gondot-vifclni, hogy meg nc bán-
nyad, mint ícm meg bármi j. hogy gondot nem viíckci=. 

X I r V . R E s z . 

*Ai inteti tC Fejtdelcmekpek^ftVkett'VtTini: 

A* méhet azért hogy fu lá ok ja vagyon, nem utáíod 5 s 
de az hafeaért és mézéért takargatod, c$ táplálod $, 

miért utálod tehát á tégedet intőknek fulánkos be£cde» 
ket ? Szánakozáíra méltó dolog, hogy á Fejedelmeknek 
Udvarokba kedvefebbek az hízelkedők,.mint fe az intők. 

A' Fejedelmei£ UdvtrÁban l^fvejjen n/aníiac inti(» 
a* fac tanitaftánac i de/tl^an w*wtác biz*lkfd?>k,> «' fa* 
irttnac. 

Mert kevcíTen vannak ákic mernék követni áMe-
coenaínak ama'bátor cselekedetit j á ki midőn cg) 0er 
Auguftu? Imperátor fok embereket akarna halálra fen-

R * ~ ~ t t a c i á z r 
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tcrwtázní, cs Meccenas a korúi áiló fokaság miatt* ho&. 
zi fetnrmkcppen nem mehetne, egy czedulárae' fzókat 
feluja: K ELYFEL MAR VfcGTERE HOHER. 
Es azt az Auguftus öliben veti, mcilyet el-oivafyán Au-
guftus > mindgyárt fel-kőit, és azokati kiket meg-akas 
Yaía Öletni, elbocsátatta. Dio Cafutu irj*. 

IgendhtscrikáFrantziaHiftoriaknakiróji á Sz. La-
jofnak okos kegyefségét, á ki az ő utánna következendő 
fiat, ezzel AZ intéífel inti 4 Ugy njifellyed magadat», 
hagy 4' te 'Barátid és ConfeJJariufid tégedet mikor rofzjxjtl 
UeLektdnéL meg-JntheJftnec. Mivelhogy azjmheri ter* 
wéfzet azptyitn a' dolgokban mellyec 4'gybnybríiségre tar« 
tornác, gyakorta arra hajol, 4- mi néÍg kardra vagyon, 
es csa( azj gendoüy a Joafzjio/hac, 4' mit S wéghez. aí^tr 
Hinni. • 

X L V . U E S %, 
A' tsalitrd ranjafság a' Fejedelmekhez, nem illic. 

C Emmiképpen nem illik a Fejedelmekhez a tsalárd cs, 
hamifs elme t főképpen ha az ő tsalárdságockaí az ál-

tálra való akarat cgyben-kőttetett. A"Fejedelemnek ol-
lyan hívnek és igaznak kell lenni, hogy fenkit meg ne 
akarjon Csalni: ollyan okolnak és ollyan vigyázónak » 
hogy. meg ae tsalattathafsek. A meg. tsalás gom/iág-
iul, 4 ' mej>~cs*latt*tas egygykgykségbíl uagyatt. A* 
kercfryén Törvény a' minthogy az elmének tisztaságát. 
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és a tSkélletes-edgyűgyűségct javallya cs tanktya, ugy a' 
ket Sinűséget és álnok ravafsigot, úgymint az igaz okof-
ügnak ellenségét kárhoztattyá éstiltya. Ugyan-ís bi-
zonyara az álnok ravafságnak gyakorta boldogtalan ki-
menetele vagyon. Mertugyan-1: a minthogy mind azok, 
a kiknek ti#ta és igaz 0ivek vagyon, mindeneknek Pe-
reteuben vadnak, és dolgaiknak kévánságok izerint va-
ló folyásának őrülnek j ugy ellenben á kic álnokok, é& 
csalárdságok oí? ve-ronásábati foglalatosak , a tobb em-
bereknek gyúlőlségeben dnek, es a kedvetlen fzerentsé-
nek nyilauul meg-íebéísiuetvén , álnok ravdfságoknak, 
bűntetent el-vc0ik. 

Achkoi'ei annyi íok tsaíárdságnak máfoknak vetett 
tőrei után , végezetre maga nyakában-ij-tőrc vetett, mel-
lyel meg fertőztetett lelkét boldogtalan halállal, magábul 
ki-ta&totta. 

j ugorta á Romai gyozedclemnck tsutja vólt. 
Tyberiuft á tulajdon őrőkőtíe fojtotta-meg. 
Andronicus Imperátor á ki egy árvát hamü&n meg-, 

naivan meg-olt vala, Bemei ki tolyattatvln, csáKőf-
íggtú! kegyetlenül meg-kenoztatvan, hólt meg. 

vv Sfortia Lajos midőn tutorsagnak l?inc alatt á Medio« 
lanumi Fejedelemséggel élne, ollyan reménséggel hogy 
Apuint el-fóglalhstriá, á Francziákat OlaG-orB. gban ki-, 
hívta, hogy igy az Alfonfufnak Agy vérét melly öreája^ 
következendő vala, clíórditlná. Ugyan magamajdl 

R) ugyan 
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ugyan-azonokát á kiket ki-hivt vala, meílerscgeíTcn el-
árulta , abban az időben egeö Európában, minden tsaiár-
cságnak lévén fo meftere. Dc végtére minden hataSmaf-
fágtui és fzabadságtu! megfofztatván, á Lochiumi Vár-, 
ban rekeptetett, io.e§tendcig búntetodotr, és á tomlocz-
ben-is hólt-meg. 

Máfok-is fokán kaptanakTybcriufnak 4 Herodef-
nek, Machiavcliuínak s, mefterségén az az, tsalárd, 
két §mű, és hamis PűÜtiájú mefterségsken ; mellyc^nec • 
jnt*lma <TJólt \ £ kétséges élet, ftkamié reménség , biz?* 
nyts félelem, ítzentalan tanácsea. nyomorúságos haláig 
hofzjzjtS; büntetés rfoiA^vagy:femmiméradéc., 

X L V L R E S T Z : 

oS^os tettetés tC Fejedelmeiben ditse'retesl. 

p N á Fejedelmekben * s-más Pöliticufokbán, mindére! 
tcttctéíl: és 0in-mutataft, nem kárhoztatok; mivel-

fcogy Ha0nofabl> gyakrabban, élni azzal okoíTan, mini 
fem károlían el-muktni.:. 

Az. Udvari okofságnAc centrum* <v*gy feje r a' tet-
tetés, és fzjn. mutatás. 

Tibiire *° Politicttfoknae mefierségee ugy tnennec 
meghez., tettetrvsn azt, a' mi agyon mintha- nem yol~ -

és a' mi nintsen mintha wln*. 
Bízó,-
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Bizonyára némelykor á tetteiéire fríkségunk vagyon, 

hogy valamit fe látni, fe hallani ne láttaísunk máfok-
nak, á mellyekct mindazonáltal látunk és hallunk. 
"Nagy ekofság némelykor teltetni vakságot eti?k!>m, 
a melly eket látunk* és süketséget azo^an. a meÜyeket 
haüunc. Amaz Arabiaiaknak mondáfok 0erint: tAz. 
emberek kvz$tt &gy ballá skket, latónjak^ néma. 

A' Florentiai Hiftoriában befzéllik, hogy midőn 1' 
Viftonius János Vitézi, a kicPifaban erőíségúl helyhez-
tetten ck vala, á bo$?usággal illettetett Város-bélieknek 
pártútéfek által, á Városbul ki-űzettettenck volna, Ga-
ícatius á Vitézeknek vakmerőségét gyalázván, és dicsér-
vén hogy á Vároíiak á Pákségtúl kénfJerittetvén, bofz-
fzut állottanaka' Vitézeken,Pifa Városát meg-cartotta. 
Melly Város, hanemha az az okos tettetés lőtt vólna, 
mindgyátáíl az-ellenségeskedő -Florentinufokhoz hó-
dolt vólna. 

Nem kell azért javallani a4 Stoicufoknak keménysé-
geket , a' kic íohult-is femmiben az erőís férfiúnak ma-
git tettetni nem javallyák. Mertugyan-is hogy íok jeles 
emberek a' tcttctéísel éltének légyen, fok Hiftoriák bi-
zonyittyák : Ábrahám tettette feleségét nénnyének, és 
Jákob magit tettette Efaunak, Dávid tettette magát bo-
londnak, és a Chriílus maga tetette mintha teváb menne, 

4%. 14 Tudva vannak a nagy 
Athanaíiulnak maga tcttctéfi, racllyeckd ő nem cgyfec 
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boldogul cfc. Ditséretefsen éltének ugyan azockal a* 
Romai Tanácsok, hogy a* Tiberius Csavarnak méiy tsa-
lirkod.iGt, ravafságit, Icíelkcdeüt, tudni nc láttafs*-
nak, magok kárával, máfoknak femmi ha^nával, és 
hogy az Imperatornak ícl-indult elméjét inkább meg oc 
haragítanák, és nagyobbgonoíravaióalkalmatoísagot 
ockic nc adnának, 

Es kérlek kitsoda. parancsolhat okofsan ebben a% idő-
ben? a'vagy ki élhet boldogul: hogyha mindent vak-
mi eleibe® gofdűi, minden fstrenese jenek., dusóisegé-
nek, a vagy vérének veízcdclnaévci-js, kimondani kén-
Jerittetik í Kitsodaaz » á ki.midón áiLözönségcs-tárfa-
fágrul vagyon a dolog, vagy feleségéről, gyermekéről, 
Vagy jó§,igának mcg-maradasárul , hogy azt a mi ártal-
mas cl nem titkolna ? Immár ha valaki más ellen fegy-
vert ké^it, kénfierittetem-é én el árulni azt mikor kérde-
nék, hogy az ki- vonatván titkos helyébűi meg-öletteísék ? 
Bizonyara a' ki nem bolond ,, tanácsával íenki ezeket. 
nem javallya.„ 

Tovabpa ló'iei & némelykor az okos férfiúnak ma-
g t tettetni meg lehet,. és 0úkség-is» midőn vagy i ma-
g ;nos, vagy a közönséges, dologaztkivánnya ? mind-
azonáltal femmiképpen nem kell azokat ditserni, a kic 
igen gyakorta élnek a'tettctéíseL, ugy hogy azoknak hű-
ffgektűl, femmi bizonyoft magadnak nem igérhetfz, 
acicllyhsz képeit nem tudod, ha azt értik-é rajtaa' mit 

monda-
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.aiondanat avagy egyebet. Ezek azt mutattyák mint-
ha akarnák azt, á roit nem akarnak, nem akarnák azf, 
a mit akarnak , kivánn.;k amit utalnak, utálnák amit 
kivannak : ok iftentclcnck levén az iftenteleneket kár« 
hoztattyák, a jámborságot nem tudván á jámborokat 
dicsérik, mindén íftentclenségnek rabjai leven kegyei-
teknek mutattyik magokat, á mitJájockal mondanak-, 
§ ivekben mali gondolnak, mellyekct íok-féle módon 
íedcznek-cl, ésienkinek ki nem jelentenek, á kiket mi-
dőn azt gondolnád hogy meg-fogtad, el-mulnak, cs 
mentül inkább goritoá, annál inkább el-mulnak, ép-
pen á kígyónak fikságaJerint.. • 

Dc még4s mind ezeknél utáíatofabbak amaz hamk ' 
Politicufok, akiknek tsalnrdtcttctcíeckel a'gonofaka-
rat , és az artáíra való Bánd ék, egyben vagyon köttetve. 

A' Dolgot meg-viügofirtya amaz Pogms játékából -
ki-vétetett mentő beíéd. 

Egykor á kakáinak indításából és hzanagyságábúí} -
a tyúkok edgy magas fára fel-mcntenek vala, midőn a° 
meg-éhezett róka oda járulván, á kakaft édeíen kőíonti, 
és mond: mit csinalíz te illyen magafs helyen? avagy 
még nem tudod te ama' jó új hírt melly minden élő álla-
toknak igen jó? Monda, kakas: ícnimiképpen nem tu-
dom •, ha tenéked bántálod nélkül meg-ieherne, igen ! 

akarnám a te fádbúi meg-érteni. Monda róka: aka-
Kom hogy tenckcd-is illyen n agy őrömben legyeit- reW. 

S Mindem » 
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Minden clo allatoknak gyűléfc vólt, cs * z o * 
nak orocké való edgycfségckrül és békefségekfüí" vc, 
gezés lott; ugy hogy ennek utáona cdgyik a máfik. 
nak tsalárdságátúl és bofzízú-tctelétdl nc fcliycn. Mi, 
nekokáért a te felcségiddcl cs fiaiddal fálly-le, hogy 
ezt az oromét közönsége (sen gyakorollyuk. Votte 
tízében a' kakas a mefterféget, és á mcfícrséget mef-
terséggel meg-jádzodtatván» mond : Igen kedves és 
örvendetes hírt mondai énnékem. Mellyekct mond-
ván , nyakát fel-tartván , és lábaira magiílábban fel-
ágaskodván > cs tettetvén hogy o mefzfzc csudáiko. 
záflfal nézne » kérdi á róka mit látna? két nagy ku-
tyát látok ( agymond) á kic fcl-tátott 6ájjal ide ko_ 
zclgetnck. Itt a róka mond : legyetek tgéfségbcn 
ti, énnékem el kell füladnom mig á kutyák el-jűné-
nek. Es igy majd cl-fut. Ackor á kakas mond ; mi, 
ért Ait# innen ha az clo állatok közt való bckcfségrúl 
ollyan végezcs lótt ? mit félfz ? Kinek vifzfza tekint-
vén á róka mond : dc én nem tudom ha ezek á két 
kutyák ott vóltak-c á gyűlésben, csha haliották-é mit 
végezett á Tanács í Igy jádzodtatik-meg á raeítcr-
f$g mcfterséggcl. 

Ebben á Pogius rókátskájában ki.ábrázoltatva lá-
tom az hamis Politicufoknak terméketeket, á kic 0 c-
fetik a tettetés barátságokat, á mellyek tsak magok-

oaknye. 



ínak nyereségetek, cs máfok'aak haíáíockaí edgyhen. 
kÓKertcttek. 

Hogyha ezeket az embercknec csudáit közelebb 
akarod fzemlélni ; mcny.be nétnclly Fejedelmeknek 
rendeletien s-annál erkölcstelenebb Udvarokban : ho-
lott meg-látod hogy az hitetlenség a hitet ki-rekcítet-
tc 5 az egyenes ízivet á két-ízinűség meg-tapodta, a 
tokclletes edgyögyűseget az álnok ravafság ki-őzte. 
Azok kozott az cgyícr adott hitet, bár ezer eskűvéf-
fel meg erofsittetett légyen .is fcl-bontani , gyönyö-
rűséges dolog. Ha ki az igafságot kereti, edgyűgyűbb 
elméjűnek tartyák mint fem az Udvart és Udvari f o . 
káft ületné. Meg-csalni, társát cl-ámítani, gonofz 
mcfterséggcl pénzt készíteni, á magáét cl-tékozlani, 
máíbkct el-ragadozni, barátinak hamiífan való bé-
váctoláfival elébb menni, máfoknak kárával magokat 
s-javokat oregbitenij á Szentséges dolgokat az hamis 
dolgoknak íegitségérc hivni, mind ezek az Vdvari_ 
aknák dítséretek. Mikoron ajánlya hofzfzu bejeddel N 

fzolgalattyát, cs lágy békéddel arany hegyeket ígér, 
mind máfokat gondolly, mert fzájáyal barátod, dc 
talám ftvévcl ellenséged. Lcízcn ollyan a ki fél óra 
alatt czciGer mondgya teneked : Strystore, azaz Tt. 
néked Szolgád) de tsak Jtrnj'it ere, Servit tre 4^# 
csak fzáiul lolgál. Immár miért eajiiccscm ezeknek 

S . 
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az hypocricáknak frneskcdéfcket, melly alatt ezek az 
iílcncclenségnek fo Meftcrci nagy vétkeket akarják d-
pjíáftoini. Ők az igafságot hántargattyák, cs mero 
azon kegyetlenség , hántorgaetyik -a' fzókseget, de 
mero azon bujaság. Mondgyák hogy őnekik fel. totc 
czélíyoká közönséges jó, dc kcreíik tsak a magok ja-
vát. Hánnyák vetik a' kúlso dolgokban való gond-
vifcWAck bolcselségét, de az merő f6(V6oys6g. Mu_ 
tattyák méltóságoknak meg-tartásának fzincc, dc az 
mero órdogi kevélység. A'jóiágos-tsclckcdetnck köl-
tenek fok neveket, dc azok alatt lappanganak tobb 
vétkeknek tsudái. 

X L V I I . R E S Z . 
Á mit A Vejedelem iger meg-keÜ állatit. 

k f Spanyolok kozltt mondgyák hogy Pelda-bc-
ízedben vagyon ez, hogy ha valaki akarattyael-

* ien valakinek valamit iger, mondgyák ezt: Feri* 
btnorarU, az az, tifztefscg tételre való bcfzcdck, ki-
váltképpen ha áFejedelemtől mondatnak, midőn ao. 
Rak betsöíletihez nem igen férnek. 

ki met nem adgya a' mit iger, a' meg-feddett 
megérdemli, b* el-felet{ezftt : Annál inkább ha el nem 
féietlyittt. El-felejteni nem íflik.*' baráthoz,, meg nem 
mim jten 'tg mifar efijben j»t, tllemeghei, illik. 

" ~ De azt 



' Dc azt mondgyák a kic fogadáfokat meg nem ál-
fyák: TXr*kh*z, illii^ ígérni, de meg-álUni parajzjokbez, 

En penig azt mondom hogy ha azjVrakhoz, tL 
//£ ígérni, meg nem állani a' parajltokat illeti. 

X L V I I L R E S Z, 
Fejedelemhez, hogy hitit meg-Jiegje, nem illik. 

A ' Fejedelmeknek hit fzegéfek a minthogy az If-
tcn és emberek előtt gyűlölséges, ugyigengyu 

kartaazMennek és embereknek boízfzú-áiláíát meg. 
érzi. 

Bonfinius Antal befzélli a Magyarok dolgairól irt 
ií.Konyvének 3-dik fakafzfzában, hogy Lá01ó Ma. 
gyár Kiráfy Amurates Torok Csáfárral iovetséget vet-
vén, a'Magyar, a Torok ellen, fel-bontván á fzovet-
séget hadat inditott; cs midőn áCsáGár látná hogy 
az o Vitézi az ütközetben nagy ve6cdelemmcl halad-
nának , a " Keresztyéneknek hit fzrgéfcknek bofzfzú. 
állására, és az o tűllok ferzett bckefség fel.bomlásá-
nak büntetésére, kebeléből edgy Levelet ki-vott, 
mellben á Magyarockal tott követségnek módgya le 
vala irva, és Gémeit az egekre fel-emelvén, ezen be. 
fzédeckel, á mellyekct ide írok fzólította-meg á Chri. 
Aust : Oh jé fii Chrijitu! ezjk,^' /z^'Vetsege^*' mcL 
lyeket én <velem 4' te Kerepyémd kitíttettel^ 4'Te Szent 

S} ntyiir 
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nevedre Jztfíttel meg-esitUdtent!^ és * te nevedben ad tt 
bitedet meg.rontotú{, hitetlenül az. ó ljleneket meg-ta,-
gadi<i\ Aíoít azért oh Cbrifim, ha, iften 'Vagy (amint 
mondgyák) es mi tevelygun^, az^tn rajtam és te raj. 
tad tott bofzjzjitrt álly bofzjztit. Csak alig mondot-
ta yaU ki ezeket a ízókat , midőn hertelen meg.vál-
tozván az hareznak állapottya.á Torokók meg-báto-
rodván új harezot kezdenek, és á Magyarokat meg. 
futamracván, Láfló K.ir%c-is éi.ejtvén, cmlckczetef-
íen gyozedelmeskedcenek. 

Carolus Audax Burgundiái Herczeg* midőn Lo-
tharingiát cl-fogíaUa vólna» 150. Helveciufokat hűi-
vel meg-tsilván, fel-akaÖtatott, ésano.ikutánna Gran-
feum Várát meg fiiíotta, melyben 300. Helvetiufok 
vóltanak: á kic midőn az éhségnek cs a'puska-por-
nak nem léte miatt kételen magokat meg-adták vóí-
na, ollyan aikalmatofsággal, hogy jó0ágocskájockal 
oket elmenni engednék, az hitetlen ellenség nemel-
lyeket o kőzzűllok fákra fel-akafztatott, némellyeket 
kocélíel fel aggatott, némellyeket penig rendel á kö-
zel lévő tóban bé- mcrittccett; mindazonáltal nem 
büntetetlen menr.el, mert az után harmad nappal az 
Hílvetiufok ellene eroís haddal fel-támadván, otct 
írsíg-futamtatták , és meg-vervén á Burgundiái Tá-
k°rt , nagy nyereséget, úgymint tiz fizz ezer aranyat 
sro prsdát nyertének. 
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X L I X. R E S Z . 
Hogy a' Fejedelemnek kegy elme/s éget keménység-

gel kell meg.elegyként. 

Nincsen más jóságos- tselckedct á melly inkább 
illenék a Fejedelemhez, mini á kegyelmefség. 

Ez az á győzhetetlen báílya, melly az egéíz Birodal-
mat bátorságofsá tcfzi. A'ro§ Fejedelmet gyűlölik, 
mert fefnek tülíc; cs azt akarja hogy feliyenek tűlle. 
mert gyűlölik. A* ki túl penig félnek az aiatta-valók, 
gyűlölik azt» és a' ki valakit gyűlöl, annak Ycíztet 
kivánnya. 

Néha az halálos bűntetéfl-is, azoknak a' kik fuppíi-
cálnak, a' Kere&yéní 0elidségretaníttatot Fejedelemnek 
megkell engedni. Nem-is kell mindenkor a'bűnösök-
nek bűntetéíeckel; hanem azoknak a' bűnön való bán-
kodáfocka!, meg-eiégedni; minthogy dicsofségeiTebb a 
Fejedelemnek a'bűnt, mint fem a1 bűnoft el-törleni. 

Gyalázatos 4' Fejedelemnek *' Jo^ b*láto; hkntttés, 
mint Jzjntén gyalázjftos az. Ortvojnak, fok. halott. 

Esa'vagy nem jobb-é kegyelmefség által adnia'Kőf-
fjgnek pihenefre való alkalmatosságot, mint íem a' ke-
gyetlenség által a' pártűtéfre ? 

Minden Birodalom a' jó-akarnt által inkább erőísít-
tetik, mint fem a' fok büntetés által. Mert a' jó akarat 
femmi nem egyéb, hanem a' fzereteuűi az emberbe bé-

nyomat-
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nyomattított ollyan nyom, mcilyet midőn áz alatts-. 
való lát, ottan mindgyáráft.az otct ícrető Urának cn. 
gcdclmeskedik. 

W népnek, feret eti^ve! erofsitttüi{ a' Bír idolom. A ' 
f(i 4ZJ>ft igyeksvk. hogy mefterséggel az, elméket meg.cn* . 
nálly*, \&nnyen iga^gttbat. 

Á jóigazgftafntc orfzj.fiában *' ygyelmefség ollym i 
phz.< mellyel á' Fejedelmektől mindent vásárolhatni. 

Mindazóaltal fúksé-g, hogy a' Fejedelemnek kegyei,; 
mefségc légyen nieg-mértcklett, és mint az eczcttcl csi-
nált méz, az cngeáelmefségnek lagy edcfségébűl , és a' 
keménységnek favanyúságábúl légyen oívc egyelítve. 

A' Királyntc felettcbír-'valé kegyclmefscge > ném a' 
Ktrályntejíságos-tselekedett, hanem az. Orfzégnac mérge. 

A' felettébL utló nagy jóság ', nem igen nagy jóság, 
jó , a f(i még a gonofipkn6 nem rofzjz? 

A* meg-átalkodctt embereknek gonofságát nem kell 
eUerivedni, dc meg-kell büntetni; mindazonáltal ahoz 
illendő képpen ; iiogy igy fe a' feíettébb-'vaió kemény-
ígggcl meg ne kémenyedgyenek , lem a' feiettébb-vaia 
engedelmeíséggel az alacta-yalóknak elméjek meg ne 0a-
kadozzanak. -

A' 0crencsés fzigetekben , mellyekct Canariaiaknak 
neveznek, találtatnak ollyan c zárom ok , mellyek "koz-
zűl cdgyik a' maiikat bé-kapcsollya : és cdgyiknek kefe-

niaíiknak penig édes bele vagyon, a' mint Bedrád-
<Ünu£ 



ri-tx.'- r s- %, 
Jinus atban a'Könyvecskében bizonyittya, mcilyet az 
elmének, a teftnsk érzékenységi által vott enyhülése-
fűi irt* 

Hlyen két.fcle gyümölcsöt, tudniilliká-kemeny. 
{ijgnek favanyu gyümölcsét, nem csak a Fejedelmek-
ben, de még az 6 Jieíyckben lévő tífitkben-is meg. 
kívánta Trajanus Imperátor : a ki azért, ezeknek je. 
161 ezt fokta vala adni : Párnára e/itt meny&tlí$, il-
lyen mondáíTál, Lágy keménység. 

Ez a lágy keménység, annak a Fejedelemnek a" 
ki a Kozonséges-táríaságnak megvehet erkölcsét meg-
akarja jobbítani, tellyefséggtl fzókséges» Hogy igy 
naidon á meg-vefzctt tag mélyebben vágatta tik, az 
egéfz teli cl nc rentafsék, mellyet gyógyítani »„nej»" 
el-vefzteni kell vala. 

i e-í 8. efztendöben', edgy Ivozáícon a felétteBS-
?aló keménységbűí lármázott halálos büntetés miatt, az 
egéfi Nemzetség fel-háborodott, A pártütés meg-újjíttá-
tott» és ollyan dúhőfséggel való hadi kcíűlo fútáttatött, 
melly fok'cítettdök alatt , söt ma-is kegyetlenkedik.-

Ha Albán® Berezegi Belgiumi Gubernátor,á kegyet., 
lenseget kegyehnefséggel meg-elegyitette YÓfna, nem kö-
vetkezett vólna az el-fckádái, mdly az Hollandul oknak 
ÍZoYetségcí rendéit fzűlte, és Belgiumnak lcg-nemcilebb • 
Tartományit, s Spanyol Birodalomtűl el-vonta, An-
aakokaert á Népnek igazgató ji , gyakorta meg-cmlekez-

T zenek' 
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vzcnek arrúl 1 jelrúl, a' melyben gyönyörködik vala az 
Hcnricus Auceps Imperátor: á' Fejedelem «' büntetésre 
•légyen reB, a'jutalomra ptnig /erény. Továbbá a Feje-
delem légyen ollyan mint.á méh, melly mindenüvé mé-
zet bocsát, fulánkját penig.hanemha-kénfzcrittetik, ki 
.nem bocsáttya. 

%. R. ^ S Z. 
A Fejedelemne^-reákell usgyáztii, hogy hivÁhképi 

ANtiftheacs ugy tartotta, hogy az á Város vólna roíL 
fzúl rendeltetve, és vefzedclméhez leg- közelebb, 

melyben á jók ágonoioktúl meg né kulömboztechetnek. 
Az V. CaroJus Imperátor, á ro§ Városhoz vetett az 

óráknak , templomoknak > cs utczáknak ro#ul való 
igazgatásábúl cs rendelésébúi. 

Máfoknak vólt ollyan vélekcdéfek, hogy á ruhák-
ban és vendégségekben való bujálkodás vólna a roízfzúl 
rendelt Váróinak ;jele. 

Némeílyék ugy ítélik, hogy azok á Várofok volná-
nak gyalázatra méltók; a' mellyekbea fok Orvofok és 
Prokátorok volnának : ezt hozzá-adván, hogy az , & 
Kozönséges-táriaságban a' fenyítéknek romlásának bi-
zonyos jele volna. Es azt az o vélckedcíeket erofsítik 
az Antonin9 Pius Imperatornak rendelésébúl, a* ki azt pa-
rancsolt^ , hogy az apró Yárofokban az Orvofok öten» 
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a. nagyobbakban heten, a leg-nagyobbakba penig, azaz, 
az Anya-várofokban tízen legyenek. Abban az érte-
lemben vagyon Gvazzus, a' ki a Várofi tárfalkodáfrúl 
igy ír: Ro0 jele cs jov-endóléíe vagyon annak a* Várof. 
nak, a* melly az Orvofockal cs a' Torvény tévockel bo-
vó.kódik. Mert cdgyiknek eredeti vagyon á tulajdon 
jóságínak nem léte miatt, á maiik peniglen a. réícgség-
bűl es tunyaságbul vcBcn magának eredetet, 

En peniglciy azt a' V aroftnem ditserhetem, a' mely-
ben jó ig;:zgdtas nintsen, - A" nagy Város nagy gofiofi, 
h<t az, igazgatás- gonosz.. Minekokáért i ' Fejedelmek 
azoa igy«kczac»eki. hogy&Várafok' á Kozóhséges-táría-
Ágnak. ío tagjaikiváltkiéppotivalö okofiág^l igaz-
gattaísanak : - Igazgattatnak peniglen ha azokhoz illen- • 
do Igazgatóknál gondot-viíclnck. A z a Város dicséretes, • 
á melyben meg-v-gyon amaz három jó P. tudniillik a" 
mint mondgya V.CaroIus Imperátor, éefuuPafíer, ío~ 
HUÍ Pr^etor, henuí Praceptor; azaz, jé Pap, jó Bíróéi 
jó TamÁw. 

L I. R E s z ; 
A' Fejedelemnek^ igaz.g4táskna| inkálb jleretttíils > 

mint fem félclcmbüL kett lenni. 

11 'félelem a' jó-akaratnak hitetlen mellére, cs az en-
gtdcimeíségnek kctclenségbűl való Volgája. 

T & Annak^-



V42 t Y. I E s «. 
Annaiokácrt'i Jobbágyok, roPfúí igazgattatnak vagy 

féképpen, vagy tsak a félelemmel. 
Szűkség az hogy a* Jcirűl fokán félnek, az-is íokaktú! 

féilyen. A'jclcn-titedben t&Iiedfch tá\ulfUtcdícn 4rt. 
Az Igazgatóknak nagyobb bátorságok vagyon á Pere. 

Mtben, mint ícm á félelemben, 
, Ennek, á dolognak jeles Példája látftkmeg Eberharduf. 

ban a* Wirtembergai Hertzegbca, á kit a* mint Nauclt- . 
rus bizonyíttya, az o Jobbagyi, .minthogy okét Üeretet-
tel inkább mint ícm félelemmel igazgatta, igen 0erettek» 
és ebben a' dologban ő k igen akart ditsértetni. Mert 
midőn egyfer á Némct-odzagi Fejedelmeknek nevezetes 
gyűléfekbtn volna, és midőn máíokaz @ Tartományok-
nak jóságát ditsérnék, ő ezzel az edgye! maíokat felyűl 
haladni dicsekedik vala, hogy akar melly Jobbágyának 
öliben, még á kietlen pufrában-is, bátran merne alunni. 

immár á minthogy a' jé Fejedelmeknek nem kell a' 
maga Jobbágyitúl félni, ugy ellenben a'jó Fejedelemül!-
is á Jobbágyoknak nem kell félni. 

Midőn Nagy Sándor kérdette vólna CynicusTíiogc-
reílűl hogy ha o tullcfélne-é ? felel Diogcnes? Mi vagy 

jó njtgy.c u*gy £°*ofi. f felelvén Sándor mond : jí 
<v*iy>k.; monda Diogcnes : Ki filne d'jótúlf és igy 
reeg.tanitottaazt, hogy á Királytul nem kelleme félni, 
fej/sem ha magát gono$nak mondani. 

L f i . R; 
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L I I. R E S Z. 
Ü'/7ejedelmeknek az. í tUtta-valolztéhaUfélelme* 

ket ékojjan keli eLf Mjiolni, 

T J Ogyha a Fejedelemnek alatta-valói kérkedékenyek, 
vakmerők, és engedetlenek, magára vigyázzon--, 

hogy azoktúl való fcklmének íemmi-jeleit nc mutaíía, és 
a' félelembúi, ámeg-átalkodrakhozfelettébb-valóenge-
eelmcfségM ne mutaííon. Eros zabola kell hit. Oroflány 
búrt kell magára venni, cs a Juh búrt le-kell vetni, hogy 
igy az ebektűl el-neftiggattaüék mint á[uh,a'ki az ebe-
ket meg-zabolázhatta vólna mint az OroSlány. 

Nézzek-m<g a' Fejedelmek Carolufnak az Angliai 
királynak példáját, a' ki az o hervadó elméjének lágyiá-
ga,-félclmefségc, és hajlandósága miatt, a' kevély és kér. 
kedékeny Parlamentül meg-utikatván, és haddal üldöz-
tetvén, rneg-fogáttatott,, és 164p.efztendoben Boldog 
Alkony havának harminczadik napján, Királlyi nyaki 
bárd alá vettetvén, meg-olettetett, A' mint ellenbe a' Ty-
rannus Crom vvellius a' ki az igazgatásban o utánna kö-
vetkezett, fegyvere-, s-keménysége miatt máfoknak fé-
leimére lévén, kémén' igazgatásával, méltóságát életének 
wolfó határáig éppen meg-tartotta, és valójában meg-
mutatta, hogy az o alatta való pártolóknak elméjeket nem 
erőtlen és férfiúi rend alattvaló lágysággal, hanem croís 
keménységgel kell az o tizekben mcg-tatwoi. Mert 

T 1 ~ a; mist 



a' mint Tacitus, a' Politicufoknak Fejedelme mondgya,. 
ha a' Fejedelem avvagy a' felettébb-való engedelmefxégtűi I 
vifelrctvén , magát és méltóságának meg-fertodését el-
mulattya ; avvagy az hsfznos keménységet az hL 
jában-való kegyelmefségnck Öine alatt le-hadgya, és 
magát alázatoíhak mutattya, méltán utálratik.mcg„ 
mivelhogy maga magát .elsőben meg-utálta. Igaz a" 
Scnecának ama' mondáik : A'.méltóságot torold el, és 

felé/zfikaá.; 
NemJIiikazérr a&okos Fejedelemhez, hogy a" 

nagy Uraktúté^ más,, alatta-valók túl való,. ijjed$égc~. 
nek jeleit mutafli.. 

aAz.okos Fejedelmek mentül inkább felne^s annál: 
inkább nem tetteti!^ félelmeiéin. 

Sot inkább.azoknak, kelta Fejedelmektől felni» á 
kic azt akarják s - hogy a': Fejedelem ő tóllok féllyen. 
Mert á bátor Fejedelmek, félelemmel: és fenyegetcíek-
kel, nem akarnak meg-gy ozettetni, azt mondgya Ta-
citus, az esztendőnként efett dolgokat le-iro Hifto-
riájának zs-dik Könyvében. Ugyan.is gyakrabban 
magoknak kcfzítenek vcfzedelmet azek, a kic az o 
Uroknak félelmére akarnak lenni, kiváltképpen ha a 
dolog abban forog, hogy a fenycgctcfck á mellyek- . 
W fenyegetőznek , cs az íjjczgetcíck mcllycckel ij-.. 

jcfzcc.. 



ésá kő-

D VÓit 
tett Conftabiliai Gróffnak 
magát a Kiálynákgyulolscgeben ejtvén, végezetre m&. 
gánakveWclmttfzcrzRt. A' mellyetle.irCominzw 

f i i % 
Ugyan a tortént Henricus Gvifmfon-is, á kitúl az 

III.Henridi Francziai Király mind addigiéit, migazo 
parantsofáttyábűl amazta BIcíaiGyűlésben meg-őlettct-
ni nem látná. 

Piccin:usMiklós mi'dŐn maga érdeméhez Wzvlna 
Philippuílól a' viczé'lfpánml -Piacentiát jól vifeit dolgai-
nak jutalmául kérné*: fenyegetőzvén cdgyfzcr-s-mind, 
hogy feiben-ludná ízóJgálattyAt» ha akarattyának nem 
engedne ; a' viczé Ifpán inkább akart az 6 Veivel Sfor-
tia Ferenczel ( a' ki ackor őneki ellensége vala,) meg-
békéileni , mint ícm az o kérkedékeny ibaráttyának 

Coíigniuj Gáfpár az o vclíe edgyet értő pártofokJ 
nak nevével múíbdtk Fercntznck á Frantziai Király-
nak fuppiicatiót adott , melyben le-irva fenki neve 
nem vala 5 proteíhlván nyilván, hogyha kívántat-
nék fzáz ötven ezer emberek magok kezeckcl ennek 
alája írnának. Mely kevély maga hányás, nem hogy 
a' Királynak cs az Orfzág ígazgatójmak valami féicí-

"" " ' ~ , ~~~ met 0er-
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mct ferzeni láttatott volna; de még cliénc való ír*, 
ragjokat öregbítette , melly. annakuiánna Gaxolus 4*-
Báctya helyett parancsolván, Goligmufnak -vefzcdsL 
met cs halált nemzett. 

Tobb illyen keferves példákat ád elönkb-en Fran. 
nia - orfzág, & mellyekct Tbuanus, Gramonc!ús»is 
tobb Frantziai Dolgoknak ie-iróji emlegetnek. 

Az újjak kozzűlvalaama' Bironiufnak példája^ 
a. ki minthogy ÍV. Hcnnehnek a Francziai Királynak , 
alattomban félelmére akart lenni, ezért i .vakmcif* 
ífgccrt fejét ckvefteu^í. 

DI í r. R E S Z. 
dvFejtdelm, iga/sagn*^ Ug-fbt>ehi kpvcthje légyenl 

U Ogy a boldogság az igifságnak tcmjc£et Serint 
való magzattya légyen, illyen értelmes monda. 

fival viíágofitotta Numenius Stoicas.: A'.Kitdly^x,: 
IJlcnntl^ munkája , «' Tbruény * Királynál^ munkája „, 
#sl k4fí<*g. *' Tforvényntárnunk*}* , a'£éldogsag az. i. 
g»fsán*k. 

Ellenben, peniglen az hámi & ágért (azt mondgya 
Tholoünus Gergely2 Közönséges tárfaságrúlirt io-dífe 
Kpoy vének a dik Ré§ébé)a' birodalmok cdgyik Nem-
zetségről a maiikra álcaLvitetnek. A'KiráJyiHázak ; 
és. hires Famíliák vagy Nemzetségek: cibáltatnak, és-. 

gyakóit. 



gyakorta á Köfség á Fejedelemmel cdgyéct elromol. 
£zc bizonyittya Sophocles mikor azt mondgya : A^ 

, w *' (/ 4' m; 

komlo\majdel romol. Annakokácrt á Királyok es Fe-
jedelmek minden hamifságnak németül, úgymint az, 
o méltóságoknak bizonyos vcfzcdelmetöl magokat 
meg tartóztafsák, és azt magockai el-hitefsék, hogy 
az ígafságnak ferpenyojc fem fzcretéttcl, lem gyű-
lölséggel ; hanem tsak *z ígafságnak egyenes mértéke, 
vei arányofztatik. 

Erre az egyenes mertekre ncztenefc régen a Parifi -
Tanács-háznak Biráji: A ' kic midőn áXi . Lajos Fran. 
cziának Királlyá némely hamis Törvényeket paran~ 
tsolt vólna ki-hirdettetni, á Királyakarattyának álha-
tatofran ellenében-állottanak, minden fenyítékeket, és 
fejeknek ve^edelmét.is fcmminck vélvén, a melly ha 
á Királynak jjem engednének, rcájok kővetkezedő vala. 
Mcrtugyan.is Lanca&ius á Tanácsnak Bírája, a Bár. 
fonyruliáckal fel-ékciutetctt Bíráknak fokaiágát úl kor. 
nyöLvétcttetven, a Királyra mégyen , nem hogy a' 
banrcreA rl-engedfctni kívánná, hanem kogy ha. 
Iáit Genvednc > midőn igy #óll, hogy ó és az ö tár. 
fai inkábu akarnának meg-halni, mint fem á Torvén. 
nek M-hirdcdsét cLfcnvcdni. Melly j e l w á " 

' 11 -



fágoktúl és eroíscgektűl á Király meg-ijedven, aTorJ 
•vényeci-tórőltetni.ésaz iráftcl-faggattatni parancsol-
ta, ígérvén arra magát, hogyennekutánnaáTanáts. 
sak akarattva ellen femmi Tőrvént nem fabna. £«. 
4'intts irja. 

Az igafságml való nagyobb gondvifelés fátfzok 
meg Szent Lajosban Franczia Királyban > á ki hogy 
nem tsak minden igal'ságtalanságtúí, de az hamisság-
nak még csak árnyékátul.is íeg-távulyabb eshetnék, 
tobb fok Szent parancsoíati kózótt, fiának ezt-is pa-
rancsolta, hogy a kétséges-dolgokban, á mellyek oteg 
magát és az o alatta-valóit néznék, mindenkor ma-
ga ellen mondana íententiát, 

L I V. R E S Z. 
tA" Fejedelem a' fét^efae^ meg-bUntetoje légyen. 

T Aj annak á Közönséges-tárfaságnak, a melynek bcL 
j sa Ré0ciben á bónöknek büntetetlen hagyáfa, á Fe-
jedelemnek kárhozatos hunyoritáfa miatt bé-tsúOott* 

fődolog az., mikor oüyan Fejedelem njagysn, a" 
k} alatt fenkjnef^ femmi nem fz^tbad j de rofzjzflbb do. 
bg mikor ollyan Fejedelem >vagyon, *' fa alatt mindé-

minden fzjtíad. 
Az majdan el.romlandó Orfágnak á Politicufok 

értelmeízerint,V négy eleyc el-iátott jelek fzoktanak 
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clottc.járni : a rettenetes Bujaság, a Vallálnak váL 
tozeatála, a Nagy.rendek kozott.való pánolkodáfok 
cs egymás ellen vaió viízfzálkodáíok, á bűnöknek &i-
badságs cs büntetetlen hagyáfa. 

Azt mondgya Scipio : Ntm ítélem béído? Kózptu 
séges tárjasigntl^ azj, melyntí^ 1<p-f*Ui fenMUnal^y és 
*z^erkilisbS^ benne meg remUna!^ 

L V . R E S Z . 
Á^ruádosfadókítt és más után íUlkodókat, a'Feje* 

áelme{ne^ meg-kell zjtbolátfii. 

Yakorta a Fejedelmek midőn á vádoskod óknak ige 
pártyokat fogják, az hamiííágnak igen kedveznek. 

Mert fokán avvagy bofzfzúságcrt, ayvagy á magok • 
haPfiokért az ái'ulkodáfrs~fel-índktatnak0v 

Az Hcrmgeknek ha!a0M^an>. egy; tengeri Fene] 
Vad, mclíyct az haíáíok Hi'lléne^i.és Olaus magnus He-
líujtití^ neveznek sr iöidon nem őiőmeft látná hógy az 
Heringek az hálóban bc-kevcródzottenek vólna, mint 
edgy pöröllyel az haiiíí hajót nieg.űti, intvén az ha-
jólokat, hogy az háló kac a'mellyek már teli volnának 
emclnck-fel, hogy igy S.ii lenne refei az Heringekben, 
á mellnek az haladok kezekbűi elhaladnának. Tulpim • 
Miklós írja ezt edgy baráttyáho* irt Levelében. 

Igy némely hamifs vadlók, máfokat á Fejedelmek, • 
- U&. n c k i ^ 
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nek ítélő izékek előtt cLvádolnák, intvén és javalvám 
hogy őket Törvényben idézzék, tőmlótzben vefsék, 
halálos fententiávai.meg-bönteísék; mindazonáltal 
nem az igalságnak és-a közönséges jónak 6crctet;ból; 

a vádoskodóknak , hanemha nyilvánvaló cs erős bi-
zonvságockal léfnek meg-crőisittctvén. 

Az. igen keraény-vádló Cephidus Jdianus Imperátor 
elolt NumeriüíÜGpáíIal vádollya vala. Midőn peniglen 
;» mellyekct bizonyság nélkül mond vak, tagadna; a' 
vádló meg-haraguván fel-ki sic: Kitsoda lehet valaha bű-
nös ha tsak tagadni elég ? A' kinek felel Julianus». igen 
helyefen bekdit magára viGfWordízv^n: Vallyon-Siki-
tssda lehet ártatlan ha tsak vádolni elég ? 

Marcus Cato tókciletes ember leven, a ki a Roroai-
aktul okofhak neveztetett, á Romaiak előtt nagy gyJ-
Jólségben vólt. Mert 4^.@or vádoltatott hé, és minc egy 
Wnős perben'forgott és mindenkor meg-gabádúlt. 

Az Athénásbcl: Ariftophanes, á' mint Aeíchincs bi-
zonyitcya, az ő gonoG-akaróinak gyúlölségek miatt ̂ .ki-
leoczvee ötBőr idéztetett törvényben, és mindenkor gyo-

. zedclmciTcn ment-d, 
LVIR. 
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L V I . R E S Z. 

AZ hizeikedés Udvari kurva, melynek nyi;aíságá-
túl a Fejedelmeknek kintsek gyakorta hamarébb ki-

úrűit, mint fem az ellenségnek crcjcktű!. 
Mert az hízelkedők nem a Fejedelem ha0nát, hanem 

a magok javat, melly áFejedelemnckkürával egyben va-
gyoakotve, kereíik. 

híjában* faló ditsérés, uége peniglen a' maga bafzn*-
Mert erre az edgy czéka, tzéloznak az hízclktdők-

nsk annyi ekés bePedek. 
tx/c htzeiktdésntc ktnetei *li 4jánde\o{n4c el. vétele. 
Az^kizslkttímtc dicsérete fzjnes ts&Urdsíg. Dstsér 

*Z.hizjlkedb> de nem igazán fz.tr tt. 
Mert nem tégedet hanem a' tiédet kerejl A' le tity* 

műz^gstttya <?' farhát, nem teéretted, hanem a kenyérért. 
Ezc az ártalmas és á Fejedelmeknek vefeedelmekre, 

á pokolnak torkábúl ki-bocsáttatott mirigyet meg-ümer-
vett á néhai Albert Bavariai Berezeg; áMélt.Ele&ornak 
Fcrdmandufhak moílan Boicanak Igazgatójának óíének 
ofe , á tobb parantsolati és jövendő dolgainak s-tsclcks-
decinek Regulái kőzőtt az ő fiinak Erneftufnak , a' ki 
annakutáana Cóloniai EleAor vólt, acket peniglen ta-
núláfnak okáért Romában lakott* eze-is hogy meg-tar-

U; WDÍ, 
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taná, ezen Góckai parantsolta: Paraoesollyuk ugymoná 
hogy fenki á mi Hun kai ne bekell yen azok kozzűl az em-
berek kozzűl, á kik az o be§édeckel, fúgáíockal, vagy 
akármi mas módon-is azo gyenge elméjét mcg-veízte-
gethetnék. A' kik kozott leg-clsobbek a' vc0edclmes hu 
zeikedok, a kiket, úgymint kik (zemlátomaA mérget 
fúnak, felette igen el-kell távoztatni.. Ezek á Mélt. AU 
kertnek farai.. 

Az honnan a' józan elméjű Politicufok javallyák, 
hogy az illycB rofz embereket á KozoBséges-táríaságbatV; 
femmikeppea el aem kellene {>envedni. ,, 

Ót-féle embereket kell á.Kozonséges-tárfaságbul ki-
űzni (azt mondgya vak Socrates) ^ hizjl^edit 4' />*„ 
lűtáíúl, a f z j p kurnját a' Bordély búi, 4' telhetetlen Pa-
pét 4' Templtmhúl, 4& hdmisBírót d.Hr'vénj fzjkbhlt, 
tljsttird kalmkrtJ.PiaczjhL. 

n v a . R E S ZJ, 
tA' pÁrtíttife^et és-. Árulcatá/okat hogy a" Fejeielem ; 

tdejénn ..el~ nyomj#-, fzjiks ég.-
A ' pártűtéfekre, és áruítatáfokra mái ok felért hajlani. 

d-óbbak, elsőben á nagyra vágyakozók: 
titc nem ollyan gylnylrhséges mi^or fic émhereket látrnte 
*»*£oe után, mint £ mely nehez,miikor «ua.Ukit mtgtc 
dítt Unta Sencca moodgya az hetven-negyedik 



t v i i. s t s 7. 
Levélben. Máfod0or az slattombaa-való cs kétfmd 
emberek. Mert nem.is lehet az. ollyan elme x»kelletes% 

a mely rváltozó és minden felé hajló. Cicero mond-
gya a barátságnál. Harmadkor az álnok barátok. 
Azt mondgya Marcus Tulíiüs Verres ellea irc eisa 
Levelében : hegy mntsenee aUttomban.'valóbl* intsél-
kedéféc rtint azoc, a mrllyec a' barátság fijn mtttatáf* 
alatt *vannae el-titkolva. Marcus TuIüüíIaI meg-
edgyez ama'Gorog iróXenophő, aki azt mondgya: 
Senkitül a ' K'trályoknac tobb intselktdés ntm wettetic, 
mint az?ktúl, a kje -áttette magákat igen fztrtthknte 
lenni. Negyed0cr a' változó cs nyughatatlan elmé-
jű emberek. -Á' kjfyec ( á mint Saluftius első Hifto-
riájában Góll) ackor uagyon nyugodalmoc, mikor párt-
úté/ec <-umnetc , is ackor njagyon nyughcttatlanságoe, 
mik»r bélirfcg u&g yon. Minthogy ezer, azf gondol-
lyác hogy azokat a Tifsjektt, a" melly eket a' Közönséges 
lárfaság békefségben lévén el nem érhetnec, wfzedelent* 
ben forogván az., el-érhette Cicero Caúlina ellen irc 
i-dik Oratiojában. Ótődfzor á pénzt £ereto embe-
rek. Az honnan j.dikCarol Imperátor (ha hinni kell 
Thuanufftak Hiíloriájának,3. Kony»cben) Ferdinánd' 
€onzagát minthogy előtte fofvénységnek gyaRÚsági-
fean efett vólna, á Mcdiolanumi Tartománynak igaz-, 
gaúsátúl mcg. fofz tot«» cs aonak felette fiának PhU 

j'PPut 
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lippufnak jayaüotta, hogy az o tan.itcsával a nagy dol-
gokban élne: mert o annak okolságában cs tanacs adá-
íaban fcmmit nem kételkednék, de mindazonáltal edgy 
Tartományának-is igazgatását, fe penig valami tiíztct 
ieája ne bízna, 

Annakokáért ha mikor efféle emberek főfvcnységbúl 
vagy nagyra való vágyakozáfokbúl, avvagy egyéb go-
noí indulatoktul el ragadtatván, á Fejedelem ellen egy. 
ben-eskú0nek, avvagy pártűteft indítanak; á Fejedelem- . 
nektifűirc tartozik, hogy minden kéíedeletn nélkül, mi-
nekelőtte az alattomban gerjedő tűz egé#en ki-űtnc ma-
gát, ahoz illendő c0kozőckcl á gonofoak clTcnc-áliyon. 
Nem-is kell azoknak kezdetit megutálni, hogy vagy 
femmirc kellőnek, vagymeííérc valónak latfok, 
első történettel <v*.gy félelmet njagy bátorságot nemze-
ne 4, a' mint Tátim fzóü. dc laísan iafsan ugy meg-
nevekednek , hogy azoknak annakutánna femmi mó-
don elejékben nem álhatni. A'Romaiak későn akarták 
magokat ellenében-vétni a Csáízániak, a' mikor mát 
fegyverrel á Törvényeket kiforgatta vólna. Sietni keíl 
*nn*i(Qkáért minekelőtte <t* ke<x>és párthtoknek^ erőtelen 
tgyhen valóe>ktt<véseí^ meg.ne<-vektdnék. Tacitus mond-
gya Hifi. 1. Könyvében. Hathatós orvoíság ugyan, a' 
pártütőknek fejeit egymáfiúl íok régekre cl-ízaka&ani j 
de nagyobb okofság á karokat meg előzni, mint fcm. au 
nak utánna azoknak orvoíságot kercíni. 

" " " L y i I L R j . 
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WFejtddmekncc, az. érdcme/clgttc jí-afatMtul 

vált mef.jutctlmazjatását cl nem ktli mulatni. 
A * Kőzonséges-tárfaság két támafzokon áll, a' ju-

talmó és bümcccfcn, akar mclíyilc nelköí fókos le-
ven , fántikál. A' Fejcdclenek hajlandóknak illik lenni 
az érdemefeknek meg-jutaimaztstására, mint fem az 
érdemetlencknek meg-büntetésére. Meg-ragadtat, 
ván a jmalmok, az engedelmcfségekmeg-lankadnak} 
meg adattatván, mcg-élednek. Mert az háládatlan 
Fejedelem alatt femmi nagy dolog nem viíeltetik, és 
femmi emlékezetes jó-tselckedctek véghez nem men-
nek- A'Fejedelem többire nem azén ti&elterik hogy 
Fejedelem, hanem azért hogy &' néki tott Folgálatoc 
meg-jutalmaztat cya,. és jutalmat ofzt, nagynak na-
gyot, kitsinynek kicsinyt. A' mint III. Philep Spa. 
nyoJ-oríágnak Királlyá á Lcrmai Hertzegnek cfztenJ 
dónként való jövedelmet, hetven ezer aranyat aján-
dékozott , a XI11. Lajos Frantziai Királynak, a IV.Phi-
lep Királynak Nényevci való háza is ágának mükáíkodá-
sáért. A'Cardenás-béli Guteri5 hogy á Romai Csáí?ár_ 
nak Ferdinandufnak Ifabellát 0erzette vólna, két Ke-
rítert.virofokat hozzá.tartozó irom0ed uuságockaf,. 
jutalmul vott. 

- - X Hogy 
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Hogyha a Fejedelem á méltó jutalmat cl - mulartya; 

az illyen cl-mulatás a Fejedelemnek és á Közönséges tar-
faságnak kárára eGk. 

Midőn Sckenk Márton i Spanyol-orfzlgihadhan a' 
Batavufok ellen csatázó híres Kapitány, gyakran az el-
lenkezok ellen ditséreteiTen viíeke volna magát, kivált, 
képpsn az Herdcnbergú hartzban, Bredaés Novioma-
gnni meg-vétclébsn, és midőn 0ólgá!attyáéit meg nem 
jutalmaztatott vólna, á Spanyoloktul meg-utáltatotnak 
kélvén magát, az Holünduíokhoz Izakadott, kic rnci-
lec hadakozván, á Spanyoloknak nagy karokat érzett. 

Szulimáo Torok Csá0ár 0okta vala mondani, hegy 
á.FejcdcIem egy (zólgáyal csak egy d ,lgát vicefTc véghez. 
MertáGolgáoak (azt mondgya vala ő) hűsége mind 
addig tőkélletcs, mig az ő urának jó-akarattyát el-érhcti; 
azt el-érvén, nem az ő urának javára, hanem a'mag* 
tulajdon hagnára igyekezik. 

Mindazonáltal mqg kell vallani, hogy az illyen hu-
íggteleqfégnck oka, néha aFejcdelmektűl vé̂ en eredetet, 
á kiknek haládatlansága tsclckízi, hogy á ízolgák dolgo-
kat oda fordítsák, az honnan az ő hűséges Golgálattyok-
nfk jutalmazó haűna lármázik. Mert midőn á Fcjedcl-
mek csak mikor cső van ackor élnek köpönyeggel, cs a* 
tűxclő-hctlyet, a mellyel téli időkben melegétik vala ma-
gokat, nyári idők következvén h itra hadgyák ; az az , 
midőo magok ízűkségénck s-haGnoknak határán kiviŰ 

folgá-
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fzolgájoknak Bolgálattyockaí élni nem akarnak. Ók-i; 
a: rcájok Wzott dolgokat (okízor ugy vifelik , hogy az o 
Urok, Goigálattyok nclkúl fuha cl nc lehclícn : avvagy 
mint midőn azhaláB magát már gazdagnak lenni ta. 
paíztailya, kárhímartya a ' kedvetlen halúfzatot, cl-
tepi ízaggatry* hálóját, fel-égeti csónakját * ugy a," 
kic Udvarban 4»ktanak, inkákö kivannak az hivalko-
d á s hanyatlani , cs á megérzett jóizággal élni* 
mint az ó Fejedelmeknek hontalan ízolgálattyokra 
firatságokse veregetni. 

L IX. R E S Z. 

f^Súdálkozáfra méltó dolog, hogy némely Fejel 
delmek bár virágzó Oi&tgoknak Urai legyenek-

i$, avval mindazáltal jól meg nem elégedvén, min-
denkor új hidrúrvaló tanácsokat forralnak, minden-
kor á magok nyugodalmát és a másét mőg.zavar;ák, 
cs hogy mindenkora kölsó Nemzetségeknek az o ha. 
ulmok *.já:mok alá-való hódokatáiokrúl gondol, 
kunak: holott peniglen tudgyák, hogy az idegem 
Ne.nzeMégca gyakoroltatott Birodalmak, avvagy 
ksveue (ártanak, atfyagy nagy vefedelcmsiek, s-kclr-
csegnek tettttcncK alá jak. ^ 

- ' X , BiZQ; 
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B.-o.níta a Spanyoloknak Királlyá, az Ola# orFági 

Tartományoknak urasigat, nem egyébbel, hanem Po-
litiai mefterseggcl, meg-becsdlhetetlcn pénznek erejével, 
és mindenkori Vitézeckel, Kaftélyokbá való erolT^geckel 
tartva-meg, meg fem cselekedheti azt, hogy hoi áFran-
tziáuil a* Spanyolok el-íáradhatatian ellenségitűí, hol az 
Olafz-or&igi Fejedelmektűi vagy látható erővel, vagy tit-
kos mcfterséggcl ne 0agga«afsck. 

^Mindenednél bátorsága fal b>&c a" kíxjp dolgoc, és 
vem mindeneinél j^eye/ihhé mennef^ elő AZJC , mtllyecfa. 
wcfehbé nőnee. 

Példát lacfaz Hcívetiuíok Kozonséges-tárfaságában, 
melly oly kevélység nélkül való, mint békeíség fzereto* 
Határinak óitalmozója inkább, mint fem azok terje fzté-
sének kívánója. Eddig-is nem afiyira hcgycitúl, mint az 
edgyezo értelemnek módgyátúl kornyúl-vétettetvén, az 
idegenek nagyra való vágyódását meg-fogta, midőn a* 
magáét meg-ta irtóztatta. 

.áz. hatalom nem mindenkor Irtghittetic, miikor fa-
fwys/t/ffú-. 

Némely Fejedelmek elvaísák ezt talám , dc nem hi-
fok, kiknek minden gondgyok az, hogy a' majorokhoz 
majorokat, Mcző-Y.irofokíioz Mczo-varofokat, Kerí-
tett-várofokhoz Kerített-várofokat, Tartományokhoz 
Tartományokat, híjában-való, s-rővid idon elmúló 
Boldogságoknak halmara rakjanak. 

Gondol . 



Gondolfyák-meg azok a' negédes Fejedelmek, hogy 
az az egyedül uralkodó Felség meliyct ollyan égo kíván-
faggat kivannak, femmi nem egyéb, bizonyságs-Bíró 
leven erről á bolts MaximiUanus Bavariai Eleétur, ha» 
nem három főhajtás: 
mcg-urtnfiitc fohajtáG. Es micsoda könnyebb a í'o_ 
hajtáfnáí ? inkább micsoda nehezebb r A ' Monar-
chiának nehéz terhe alatt nyögnek á Királyok es Feje-
delmek, és mindazonáltal aagyobra vágyódnák. 

Sóhajtanak a ' Királyok a' maiiul nyert bccsűílet-
nek terhe alatt, cs még.is kivánnyák á nagyobb be-
tsóiccnek terhét. Es mivelhogy mindenkor nagyok, 
a vágyódnak* azért mindenkor nyögnek, ésfoha ísta 

pihennck-nieg. 
Továbbá Mrmak, á mellyek 1 Monarchiának ter: 

hét igen nehezítik, mert azt igen gyólolségeísé té&k. 
i . A' 0abadságnak mindennel véüe termett kívánsága. 
x. Maga áMonarchiának hatalma, kire könnyen irigy-
kednek málok. j . A'Monarchiának réf-Dcrint meg. 
próbált, rc6 Berint félelmes maga viíeletlensége, ma. 
ga alatta.valói es@om@édi uint. Herodom 3 .Kény. írja. 

Foglallyák- bé azért a' Királyok és Fejedelmek a* 
magok kevély kívánságokat, közép iránt való hata-
lomnak loítelyával, cs inkább gondolkozzanak á mef-
terségnek erejével megtartandó, mint fem azhad-vi-
^léfnck nyilaival WéleGtcodo Birodalomról. 

' - ^ 
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4f^4, 
1 Eg.bátorságoílabb igakgatála a Népnek, mem 

rekefztetvén.kla máfektúl való igazgattaús-is, 
cs leg .jobban igazgat az, cselekedő - képpers ir.áí'o-
kat, a ki í?cnvedoképpen igazgattatik-is máfoktúl. El-
lenben 2 mint efoelcnúl, ugy boldogtalanul igazgatnak . 
azok a Fejedelmek, a kic az 6 munkálódó igazg^tasok-
túl cl reke&ik az o máíoktul való igazgattatál^kat; azért 
hogy a magánofan uralkodó Fclségneklelkcve! teiiyeíck 
lévén, ugy kívánnak uralkodói, hogy magok tanátexa 
igazgatásával, máséval fcnkiével nc ellyenck. 

Hlyen vóítSiciIiának Királlyá Huron, á ku nem más 
okért mondanak mcg-olcttetnek, hanem hogy & jóra in-
toknek tanácsokat meg vetné, a tanácsnak méltóságát 
LW alá tapodná, és i Torvényeket kiket akarna, kiván-
faga^eriqt, meg-rontaná. 

Azon véteckel vétkezett Julius Csá^ár, aki nem tsak 
á Polgári meftersjégben, hanem még Di&atcri állapot-
*yában-is, a'T%nácsnak.tanátpsivalibha.nem élt. Dg 
mcg-kell vala néki emlékezni, hogy Tarquinius Romai 
Király azért vettetett-ki, hogy meg vetette a'Tanácsr 
nak méltóságát , és magá kényén s - akaraityán vitel; 
mindeneket, . 

Ebben 
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Ebben a' Kóláiban útkozotc a' Xl.Lajos Frantziai 
Király, á ki femmi dologrul a' Tanáicsal tanácxot nem 
tartott; dc o&án maga kárával égre tervén , a' maga Hit 
CaroluA ugy kívánta taníttatni, hogya'Dcákitudo-
mányban femmit többet meg nc tanulna , c' rövid mon-
dafbn kívül: 

, hogy igy a' fzúkségtú! kénBcrittctvén, (zoknék 
máfoktanatcsával inkább mint iem magáéval b&itselkcd-
m, és dolgait vifelni. 
; Mtm fok^t btitselktdnecá kje tanácsétmagostulkérdnee. 

Igazán té&n ÍEtcC a' bel:; Syrach Eccl. 31 Régcbeo, 
WRdfi y g w w f á 

dolog titán meg nem bánod. A'-boks Salamon-is Pelei. 
5 Rél. % i é g y íSlcs te magáidnál, ügyan-is vakosko-
dunk a' magunk tet^eíi korúi (a' mint Curtius 
mondgya) 6; «&*r^ 6 d' 

Igen jclcfcn #ólván ebez a' dologhoz amaz lAene; 
Arany Dajú Sz. János kilcntzcdik bejedében a' Szent Pál 
duscrctirúl. jóllehet (azt mondgya) feletteíolts légy. és 
ele-vs el lásd azokat mellyec fz&kségefec , mindama Itat' 
t>ac embe<- nj&gy, és tanácsos nélkül ftfíkolkpdhl: ésgya-

* f&fáuf. 
4 ̂  ff 

fm t'fe» 
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fan eleve megfájf* azokat. Ama' bolts Mojfcs a" ki an-i. 
nyl tsudákat cselekedett, nem uotte e/zjbcn a' dolget mel-
lyel nagyobb réfzjnt az. emberec meg.gondolnac, az. % lp*. 
penig ofto'oa és parafzj ember lévén, mindgyárt é/zre vet-
te. Azj'rt f&kségts mindeneknec a' tanács, ha fzjntén 
Mojseshez. hafonlitathatnac.is, mert uannac fec dol-
gáé, mellyeket ct' nagy es híres emberec nem tudnac, 
mellyekct mindazáltal az* alítson és el-'Vettetett embe-
rre tndni fzpktanac. 

Azcrt ícm a' tanácsnak, ícm a" tanátsofoknak fzúk-
fjges voltok nem tagadtathatik. 

El njéti. ott uttyat <t\ munka, «' melynec utat nem 
mutat. az. *k?fst<£-

A' jo tanacs tibbet hafztiál mint fzjz. {éz* 
Dc hogv a fo ar ítsnak és tanácsofoknak, a'rofz-

íaktul-valc meg kuombszsstísében ne tétovázzunk, 
egynéhány Regulák Cúkségefek r: 

z. Nc legyen a tanacs konty aló! fármozott 
Mi volt utálatoíTabb régen mint a^onynak úlní á 

Romai Tánátshan.. 
Az,A/zsz«nytkfi4c hofzszfta' {óntősőc, deróvid*z_elméjtk. 

i . Mint az ó cs avas borok inkább hajráinak á ter-
mcfzeti teftnek, mint az ujjak ; ugy á koros Taná, 
csok többet hafználnak a'Kozonséges-táriaság Tcfté-
sek, mint fem az iffiu Tanácsok. eAnjén bor egéf. 
dm bor, a tvén. ember bafzjios Tanács, 

-
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3. Az a' feg jobb tanács á kinek fcí-taíáíója, nem 

lóiomboz artul a ki azt véghez-vi&. 
JV«£i <rV jtíb tAHécstt, mint 4' 4f *Zf m*l* 

ké/ẑ y Livin$. 
4. Sok legyen á tanáct, de nem fofcaké. 

Sa{ar $fz.e, fa-ve/sec Tanácsé. IV-Lajos Csáíír 
Symboluma. 

Mmtc {eSefsée tenni* arruljofacfelItftjlgtfs j dt 
mi té'vi légy, igen kfvtjjel»s.htv tntLcrtrfgl, <v*gy 
ftntg tnagid mAg*ddatJ Vegctiuí. 

5. Megyért tanacsar, imcíyock mellette Yan a félelem 
«í a kííedcien?^ 

A'tanJ/csbAnttktKls-lekjt,* •eéght^fittlhcn/aiitgj. 
Az^ htrtsltm tanácsnar kh'vttbjt a'IntHl^dás. 

e. h' KoL (ak sudaologiuk njeg-JODtoiáfa, ett Vagyon > 
á leg-jobb tanácskozás. 

iVmdcn.^öíognaki Jjlrmas- meg- gondcláfsal kell5 

meg elóz;etni: ha.Szjtltd e f r é? H*fxj\»s ti 
7. A* jó. tanács0r.t'j&tu&máay, és á^óícíkwiímé®--

vcc ízerzi. 
A?ok a jo tanácsok „ a kiknek nincr tob!> tudó. 

mány ok a javaíiáfra, mint ldki.ifmérccck a jói javalláfra° 
S. Addig báioiságoiok á tanácsok, áaug el-vao-

mak; titkolva. 
Mmtuntc iett i*n*ct»cs mint *' mtSytht nem túd 

Y " " W * . 



éddig a te migntégketjiem m'tjzfi Vegetiuií 
Baiearcs nevű Spanyol Szigetekben régen azá io, 

kis vólt, hogy valamenayifer valami titkos dolgok, 
rúl akartanak végezni a Tanács-béliek, á mezőre menu 
ncnek-ki, és ott vermet áfnának» mely felé fotditiyák 
vala a bajokat, és egymás tecfcsér ét tanátcsáe, egy. 
máfnak ugy közlik vala : «l-végezvén á tanácskozás 
azon vermet földel bé.töltik vaía. cs á' tobb mező-
vel cgyeneísc teftk vala. Tudniillik azzal jelentvén* 
hogy á tanácsokat haígatáflal kellene el-temetni. 

9. Szintén olly rofz J gonofz tanácson meg-nyu-
godni, mint á jót bé nem venni. .. 

E* mondáfnak igafságát nagy magok gonofzfzá-
val tapa&alták két l u f i taoiai Almejda nevű Urak, Fe. 
rencz cs Lorincz* amaz Atya, ez ánnak Fia. 

Feren.cz iWaának vifclc dolgai dicsőségével hL 
tes gondvilelo Bírája, haza hivattatván a* Lufrtaniai 
Király túl, mtdőa á jó remen-ségnek hegyétűi á mint 
jbijják, már nem iiwfzfze vólna., «Lvcgcztc hogy '.ta-
táira meg-fzállyon. Edgy á Lufitanulok kozzűl oda 
közel lévő Mező.városban, melly mégy ezer lépcfnel 
tovább nem vólt, bé.ment. Ezt á Varos-béliek jól 
tartván el-bocsátották , cs barátságnak jeleúl edgy 
nagy koflal meg-ajándckozták. Ezen embert A lme j . 
da más tizenkettárfaival áVárosban vjfz&ukóidi, hogy 
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rtnn^nék jtthökat cs ökröket. Ezeket á Lakofok ven-
dégségben hívták, cs ajándckockal a aiinémőeket az 
a főid hoz, tifctclvén őket. a meg vott marháckal cL 
fcocsátták^ Az úton találnak elő edgy embert kofok. 
kai, hog* azokat mis ajándékokért cLcscrélné. Itt edgy 
a* Lufitanufok kozzúi mond : Ezt erővei vigyük - cl 
Almeidahoz , hogy midőn kontoíTcl fel-ékefittctvca 
az övéihez vifzfza-tér, azokat hozzánk forofíabb ba-
xátsággat kófic.. Erre hogy rcá-úcucnck, nagykiáltáft 
tott. A'Vároí-béliek gyorfao őket meg-tfőzik, az 
embert a* Luffcamtfok kezekből ki. tekénk, őket ko 
darabockal és kővcckel gonofúl büntetik, és nyájok. 
túl m.eg-fofztyik;. Ezek. vrfáfza- térvén, hogy a do-
log az ő ravafságokoak né gőndöftatnék, fockalkű-
lomben mint íe-m; ar dolog vóStAlmcidanak meg-
"tcfzéllik, jmnyirt-is vitték Ldolgct az ő gonofz jau 
valláfockal, hogy Almerdá az ő gónofz tanácsoknak 
engedvén, elvégezné Hogy arra a Nemzetségre had-
dal menne. Annakokáért éjfélkor fzáz Vitézekkel ki. 
menvén, hajnal előtt a' Váróiban érkezik. A* Vá-
ros-béhek mind egyre nagy fel-fzóvai íegiuéget kiál-
tanak, őfveFuthak igen fókán, nyers bőrből tsinált fa-
kockái, mcllyckben fok köveket gyűjtöttek vala, hogy 
á Lufiunufokat a kic már prxdaval meg.tértck vala, 
el-nyomnák. Viftlnck vala kezekben azon kivól meg-

^ " Y a ' ' 
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ízácriláííiaratlan dárdákat nem hofzfzakat, méíIyckJ 
re ciői három tenyérni hofzfzu horog formán háj tott 
hegyes vas vóít tsínálva. Es minthogy felettébb gyor-
ük volnának cLhajttván a köveket cs dardákat, kön-
nyen viCzfza «fzaladhatnak vaía, cs iCmét azon gyor-
fasággal á Liifiunufokra üthetnek vala, a* kiket á nap 
melege cl-fiStőtt, és a lankatság oieg caiéftett vala, 
annyira hogy mélyen halván-bé lábok a nagy föveny, 
ken , még talpokon-is alig alhatnának. Ahncidának 
torka dárdával által-verettetvén el-efett, térdre áíván ̂  
s fezeit fel emelvén, és az égrenézvén, azadakozáífa!, 
jámborsággal, és halhatatlansagot érdemlő vifclt dolgok-
kal tsudáfaros férfi. Csudálkozáfra s-íiralomra meleó 
dolog illyen férfinak, a kinek a° Granatumi hadban ol-
lyan hires tselekcdeti vdítanak , á ki Indiában nagy Sere-
geket meg-gy ozőtt, á* ki az ^gyiptumi Királynak kin-
csét elprédálta, á" kiíok Királyoknak fz'jókban zabo-
lát vetett, az övéinek vakmerő javalláíokcúl és bátorsá-
goktól ennyire vitetni., ?és kevés, mezítelen, fegyveret-
lenemberekmU kik á;vadaknak kegyetlenségektúl nem 
mc00e vannak mcgrőlettetni, és az ő láboktúl meg tapod-
tatni. Azon lurtzonaLuíjtanufók kozzúl olettettcnck-
meg hatvan öten, 'kic JtőzőttToltik Hadi-vezérek tizem 
edgyen, á kikigen nagy dolgokban az o vitézíége-ket 
meg-mutatták vaía. Azticartcnrák Felől lök, minthogy 
ícieatscj clő-menetclckbcnmagdkitnegedciícn vifeltek, 
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és a gyózedclemmel igen kezetlenül éltének*' hogy azt 
a' búntetéft, I{lennek igaz itéletibúl fcnyvedtck legyeik 
Q f t r ' t u t <f. K í n y v . áu^Emmtnutldolgainak 

Ferencznek fia Lorincz, á jó tanácsnak bé nem vétele-, 
ért mintáz Attya-is árofznák váló engedésért búntetéft 
fzenyvedett. O nagy gyozedeiernmei tóres lévén, el-
végre á Chaulai révnél az Egyiptomi Prasfcd5 Campfor 
h ijója ellen csatázván nyíllal által letetett. A' kik mel-
lette voltának, midőn -kérnék hogymivel sllerikezo há-
borúja volna á tengernek , 'suelly íöiátt'fcozel fem vitet-
hetnék az ellenség h»|ó"ihöfc, 't'é'rníViteízat í$élfy'taná-
esot o íffiúi feátorsagtúl inditrátváh*, 'Wfl ákaft'fftfg- Fo-
gadni, és másríyiliaWsti}^Ttbcfuetvén, mindazaltal a 
viadaltúi meg nem'Sűnt, ttiig az ellenségnek ot nagy ha-
jóit cl nem nyerte,-á többit él űzte. Az Hajos-mefterelc 
midőn otet iátíűk hdgy icbcfs; és a Vitézinek nagyobb 
réBét hogy a fébéktul nveg-ákadályoítattanak, kérik va-
la otct, hogy az ellenségnek, fzélyel-verettetett hajóival 
nc ütköznék-meg, hanem azokat s-a'tobbit-istárolyrúl 
álgyúckal annyira ízaggatná-meg , míglen mind el-
nyomná ; azon tanácsot Lórin tz meg-utálta, midőn azt 
mondaná, hogy az ellenségnek hajói nagyok, é: min. 
den-féle jósággal el-vólnának kékítve, és hogy jobb vol-
na azoknak mind cl-fogattatni, mint fem eUmerittetnú 
Kővetkező nap midőn az ellenségnek hajói magok erejét 
oíve-gedtek volna, á Lufitanuíok éjfei után titkon meg-

Y y weftik 
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trefztik v'toríájokat, az ellenség uzi óket» cs a Tartó, 
imny-béli Gondvifelanek hajóját, melly a Sereget maga 
előtt hajtya vala, ki-iottnyilackal mcg-akadályoztmya., 
és azt magit (ok hajók kórnyűl-véíhk. A' melly, na-
gyobb fzerű a Igy ú nak golyóbifsátúl meg-lyukalztatván, 
az híjó-fenekre fok víz hallott, melynek terhétől meg-
nehezedvén, kormánnyal fem miképpen nem igazgattat-
hatott. Meg-intctték Lorinczct át* óvei ,hogy az cl-£a-
Udafra kc&ctt kónnyúBem hajóban ugranék, hegy igy 
az övéihez feladhatna.. Melly haínos,unácstúl ő igen 
meg bántódván. nem tartotta ditscrctes dolognak, azt 2 
vePsdchnet el-távoztatm melyben az a edgyút hadako-
zó tár fait cl-lugyna. Voltanak ítekoraz hajóban hetven 
intg-febefsittetctt emberek cs tsak harmmezan cgéfsc« 

f sfck. Az,ellenség midőn látná mitsoda bátorsággal ké-
kenékimagokat * Lufitanuíok., az.elíenck áiláfra, tsak 

távolyrúl vitclii vara dolgokat gyakorta-való algyúk ió-
véíivcl mindenik tbc t t en A* mind biztató, s-mind 
ezeket ícralclö Lorincz jclca Vala» minden dologban ott 
forog vala, és a jó Elól járónak tifoit cl-követi vala. Vé-
gezetre midőn ezombja az golyóbifoak útésétűl cl-^aka-
dozott volna ; magát fzékben azárbotz fához lielyhcz, 
tetni paranctolta, és onnét hatalmasam vc! parantsolrán, 
az övéit inti vala, hogy magok jóságát cseiekcdeteckci 
mutatnák-meg. Mindön ezeket fcUóval igy mondani, 
ciás mellyére bocsátott golyóbis, az alatt őtet mcg-olé,. 
pjfrm nxJZmmnnHtld*lg«ina^. 
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A?fztny-jed& igazgatás a' tseltkedot $} nem re^éfy. 

'Vén, jav alt Fejedelemnek 
A Zoknak á Fejedelmeknek igazgatáíbk 0cnyvedo» 

ki nem rckefztetvén á cselekedő , á kic igazgat-
nak és igazgattatnak : Azoknak penig Senyvedő, ki. 
fekeftetvén á cselekedő, kic az igazgatásban avvagy 
tudatlanok, awagy meg-anatkóztak lévén , nem igaz-
gatnak ők tnáfokat, de ők igazgattatnak máfoktúl, é* 
minden dolgokat az ő viccjek által vifclnek, cs igy az o 
vicéjükben és$aígájokbaníiircfednek és gazdagodnak* 

Akarni» mindent cselekedni, máfok kezeivel, 
gondocvifeíni máfak gondviselésével, hallani mií'ok 
fűiével, reíl cs á Közönséges, tárfatágot el-ve&ő Ffr» 
fedelemnek jele. 

Szegény Oríág az, az hol a Fcjeáclemnek ezek a* 
fzavai hallatnak ; Láfsátoc hegy mmdencc igazan tg*-
ZjttajJ*nac. Oelikfigyetec ugy mentíljoínae tet/zjc ü» 
néltfec. Ezfk *' reátec Uzjittattanec. 

h.z illyen Fejedelmek hafonlók edgy Pap.Urhoz* 
a' ki minden dWgan vicéje által vitte véghez , a* ki 
felől edgy Valaki iliyes játékot Scrzett: 

éjjelt órákra njitédáh*l k'lArfá- ***** 
i*t <vicéd áítul inelded-eL A tíéidBcklciíeirt uttiddL 
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tal legelteted. A' leikei^et koteleihUl uttcd altal óldtd» 
meg. A' menytrjzjgat- u rvicéd Által Utod-meg. 

Igen jói igazgat az á Fejedelem, á ki igazgat csiga*?, 
gattatic: ig*z.gat parancsolattal, iga^gattat/c tanátcsal. 

Igazgatni cs nem igazgattatni * maga c!-buscg, 
flek .• igazgattatni cs nem erőtlenségnek : 
ig*Z.i*mi cs igazgattatni , á. tó-fcelletet.jóságos-tídc-
keJetnek munkába. Ezt i.kettot aanakskácrr azcfzes 
és bátor &v& Fejedelem ugy egyben-foglailya, hogy 
edgyiket ámáfiktúi?>, karjosueJU váláflöí cí-váiafztauti 
ne engeJgye... 

A' meljy^ptogban dítscrete(KkviGl!tje;magát BL 
thori 1A váp, Bienĝ cW orizág Királya^. ki midőn a*.-. 
5vcitűÍmíg-utákstot&<vol.nat,.iUy<n zab o iához nem; 

fzokyán» . á^m.incm&bátop (zivű.vala ̂ . ncmefsi mó*. 
don meg kcntc,;ai,oiKirályí-boítyán>k; beisűliésétúl 
mcg-unatkofztákRakr hogy ©-fzabadságban fzűlctcti 
ember vólt» minekelőtte Lcngycí-orlfágban jóit vóí-. 
m-is, fem ruházat, fem cléi nélkül,fókos nem. volt, 
« tiliok líkatwtott, kérve jőtuel* és ÍJbgy.az o kc. 
íeckci tétetett a Corona fcjébcn. azért ő nem tette, 
tes és írott Királlyá LcngycL or&ágnak > hanem igaz 
és valóságo*: úgymint aki mind uralkodhatik, s'akar. 
i* uralkodni, ki.is őket mint uralkodásnak tanító. 
®íileri£, cl nem fzenyvedi. 

LXll.Ro. 
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Á\.ihó Fejtdelemnekjiflgü, olajfán tkrtáinti^mtg; 

a' khuitkgzjndb Fijedtlemt&L 
U A az első Fejedelemnek Tanácsod és fzolgaic 

okofsággal, hűséggel, és erkölcsöknek egeiz-
f^gévcl rekmtetefek, nem okoűin vettctnek-ki j. ko. 
vetkezendő Fcjcdcl-rmú! ; azért mert a' dolog vííc. 
léshez azoc már hozlx fzoktac, cs az císo íguzgatás-
ban-is tudóílabbac, mint ítm á kic ackon időben ce. 
tc: tettek Tífzteckc. Ne hadd el « te régi btrxudabs 
mert áz. új nem lé/zja ollyan. Ecclefmft. i 9. 

XI. Lajos Frantzia -orízágnac Királlyá, hogy « 
Atryátúl maradt Tariátsinac nem igen hinne, és azo. 
nok haíjnos intéfeknec és tanátsoknac nem engedne* 
annyira jutott , hogy közel válna-a' veszedelemhez, 
s a" Királyi Coronán-íc el-vcíztesehcz •: támadván cz 
okon fzörnyű híd, melly közönségesjónal^ neveztette 
vaja. Az honnan. Lajos maga vt6cdclnicvel tanúlván, 
halála előtt Carolus fiira' regi Tanacsinac cLyakcíZe 
tacásokrul nagy Orációval cl.imettc. 

L X II I. R E % & 
WFtjedelmekntc fi&^ség az. alkalmatlan Tanzcs&~ • 

fokát és el fordult Birókgt bj tttni. 
'-ível haiznoíí<bb> nfztte nem emelni azokat, a ' 

kic' következendő hogv vetkezzensk# ittinffem 
Z - - - - miuek;' 

M 
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minekutánna arok vétkcztcnek okét tifcektúí meg fo&aZ 
ni; á Fejedelem okofságahoz illik, a Tiizteknck (kivált 
$ Tanácsosoknak) váiaiztáía előtt, elméjének jói vezér-
lésébúi, meg-ért cípc!,az alkaltnatoíokat az alkalmsa-
noktúi mcg-válafeni. 

Továbbá az alkalmatlan,Tanácsok kőzze méltán Párn-
; lakatnak elsőben azok, a kik magoknak roí tanáciotad-
pak. ; Mert a' ki;.maga tulajdonához ro£yúí lát, foha az 
jól nem tanácsol a',más dolgában. 

ViPontag a Tanacs -beliállapocról némely Poüticu-
foknak ítéleti 0cn.it (jói-c^agy ro60úl?) el-tiltatnak az 
idegenek, négy okokért: a Mert az iIlyenek 0okták meg-
zavarni a Közönséges ísirfaságnak állapottyat. i. Mert 
ók ritkán az egcS,Kozonségcs;t4r(aságnak erkölcsében és 
Sokasában túdófsák. ,3. Mert,jólléh.t gyakran túdóflák, 

gyakran nincsen; hűségck cs igaz indúlattyok : és töb-
bire a' magok haSnára ,* es á Fejedelem kivanságára látfz 
tőíiök valamit elo-hozatni. , 4 Merti dologgal próbá t*-
tott-meg, hogy az idegentűi valótanácsck többire íze-
ríncscc^nck, ; Így értenek ugyan ők, denem feketébb 
okotT.n azért, hogy az ő kemény értelmeket lemmi ki-
kötéllel nem lágyitiyák. 

iHarmadik/reod-azókcs rliknek igyekezetek, mint-
hogy svalami ;gonüfe,jggal.wg-vagyon morskoltatva, 
ir>cg-is minűizonaltaf azt:#!|faQ;mefterséggcl cl- fedezik, 
h a /cg iemeíTcbbFcjsíiámck-is azt alig vegyék eltek-

ben. 
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fjen. Is bizonyára a' Kozonségcs-tirfas'gnak nem ki. 
(síny gonoízfzának kút feje, hogy a Fejedelmek á taná. 
tsokra ugy reá nem vigyáznak és halgatnak , hogy mi-
t*oda czélra ezeioznak mindeneknek kívánsága és voxa. . 
Mert gyakran azokaz ownácskozáfokban nem a kozón-
ÍSgcft ( a. melyre a Fejedelem igyekezik, és az igafsag ja. 
vall) hanem á magok tulajdon kannát kerefik. 

Szegény annak a' Fejedelemnek áliapottya, a' ki tu-
lajdon itélctitűl meg-fofotott; kűlőmbozo crtclmű Ta-
nácsofinak meg ncn> edgyezo tínacs&ktúi ide s tova vo-
uattatott, cdgyiknek is hűségét és titkos vegeit , mellyek 
kcgyeimefscggel," gyiiioUégoci^mága nagyzáffal, iof-
vényseggei vílcegettettek megí meg-kúíombozretni, 
s-áítai látni nem tudgya.3 Ezt a jó tanácsoknak pe& 
tisét, még á leg-okaílaií Fejedclmck-is* eléggé meg n«ns> 
Zabolázhatták. 

Pcidáckal á.doíóg:meg-vÍíágofodík.' XI. Lajos 
Frantziai Ktralynakj á Burgundiái Fejedeícm Carolas 
ellen javallya vala az hadakozáft Comes S. Pauli, igen 
tettetés crőfségcckc! ugyanide á Tanács-adónak in. 
kább, mint ícm á KiraSynak ha^noilabbackal. Kinek 
a bekcíséges állapotban kevés tekinteti vala, az had. 
kan penig nagy hatalma, mint kinek 400.fegyverei 
vaías Vitézeknek íólgya, is eftendo forgáfa alatt har-
cán cz ezer Funtziák fizetefe leízíz vaía. 

Z * OW%' 
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- Oki-orfágban a Táras mellett iiicg-lott harcis után," 

, iFramzia Királynak Carolnak gyűlésében kérdettetik va» 
h : Békefség-é vagy Had tet(zenék ? Es jóllehet á Fran-
ciák rzcrencséjévei ellenkező minden dolgok Békeíségee 
jayallanának,Tn vultuss mindazaltal és a Ferrarin Fejede-
lem az Hadat rálaStak. Ama' Sforcia Lajoshoz való gyű-
loíségetdl. Ez á Vclentzcíektűi cl foglalt javasnak Vlíz-
ÍZiroyeréscnek reménségétúl izgattatváo. 

Ambr'Győrgy Caráinál X11. Lajofnak á Frácziai Ki-
rálynak fegyverét, melly az VI. Alexáder Papinak és Bor-
gii Csáízárnak ve0edclaiérc kéfzittctett v<la, az ő taná-
csival el-távoztatta, hogy már magános jó-akarattal ko. 
telezze magához á Pápát, és az Ecclcfiai rendet, tneg-ól-
talmazó jóakarattyának híre által, ferczhe.fíen magának 
a.Pápaság méltóságára való útat. Gvic. Hifi. y .Kbtiyv* 

A' Belgák támadásának kezdeti kozott, midőn a' 
spanyol Udvarnál! Batavufok vi50a-hozatásának mód-
gyaru!, á kic a' Spanyol Királytúl el-0akadtanak vala, a' 
Király előtt vifPaíkodnának, a Fó-io Rendek két kű-
lőmbozo értelemre ha fádnak vala. Rodericus Periának 
Hertzege, ésBernhardus Freneda Békeftéget, az Alba-
rus Hertzeg, és Graavellanus Cardinal Hadat tanácsói-
nak vala. De mindnyájan arra tzéloznak vala, hogy 
ki ki á maga Birodalmat (ki-rckePtvén az ellenkező félt) 
meg-tarthaíTa. Ugyan is az Udvarban uralkodó Ferui 
Msiuegnek cariátcsa Bckclséget javati vála, hogy vaiami-

" képpen 
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képpen ha a Békcíség Haddal meg - zavarodnék, a dol-
goknak igazgataía ne fordulna mafon meg, á ki az hadi 
dolgekhoz jubban érc, és igy az o hatalma á melly csak 
& Bckcfséghcz támafzkodik vala, vagy tellyeíséggel cl ne 
ve£ne, vagy nagy rcBcnc meg nc csonkulna. Hafonló-
kat gondol vala , az Udvari dolgokat jól meg-tanúlc, cs 
csendes elméjű férGú á Frencda. Az Albanus Hertzeg 
penig Fegyvert kivin vala, mint ki nyughatatlan cl. 
méjű ember lévén, tudgya valabizonyoflan, hogy az 
hadi tellycs hatalom az o keze alá bocsáttatnék. 

Eddig az alkalmatlan Tárnicsokról. A' mi az el-
fordult elméjű Birákat illeti , bizonyára fzúkséges 
s-kJnos dolog áKozőnscges_tárfaságnak azokat vagy 
foki Torvény-fzékben bé nem ültetni t avvagy hacgy. 
fzer bé-őltéttck, mentől hamarébb le-vetm. 

llgyan-is meg-vcítegetretyén az Igífiig, a meg. 
vefztegettctett cs mállókat meg-veíztegető Bírák által 
Vaiarncliy Orfzágban, ízükségminden boldogságnak 
ebben tncg-vcítegettetni. Mert mivel az Igafság az 
Orízágoknak és Birodalmoknak fundamentoma : hs 
ez az cl-fordult elméjű Bíráknak tsalárd ságok- és ha. 
mifságok által el.romol , kérlek micsoda Támafzoa 
áll-meg á roralálra hanyatlott Kőzonséges-tárúságnak 
boldogsága. 

El-fordukak penig azok a' Bírák , kiknek Holotc 
Z% " ~" azajátt® 
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az ajándékok cl-fogisára fzáz kezek vagyon , • mind. 
azonáltal tsak edgy á fűlok az hallá fr.á,\. 

«•/* k' meg nem halgatván ^idgyt^félt fvaUmit 
állít, ámbár ig4 xjtt állított légyen, > mind« zffiáhtí m*. 
ga nem igtzj 

El fordult elmejft Birák azok, a kic az embernek 
ék-téről s-hiíálárul. igen fiéto's-hebehurgya értelemmel 
voxot mondanak*, A'.kic.eilen á parantsolacot ki-adó 
Csatár azt lVokta vóít mondani-j»z embernek életéiül 
j.lcJkérűií , melly, az lílénségnek: valami réfzetskéje,, 
aki voxot.akarjmondanií.fokáig,íokát-is-kell várni, 
cs mintuhbgyt mcg-váh'ozhitatian dolog, nem keii a* * 
kőről íémmk hcrtcJen igyekezettel tscickedni. 

Sihkjtem kel! a&lg'sSnt^ ttelfii*meÜy mindttt dt-*~ 
Ugntk^Vfge-' 

Diqsiieodo ebben a* Mauritius Jmperaror; a* ki va-
!ame(ly;embérnek'.meg-olésél)en, tgeti kcfcdelmes vólt. 
Hogy tudniillik; á ,vétkeket i, azokat való meg-bánálTal 
ínkab, mint (cm bűritetéflfef meg gyógyulni allittya vala. 

Eíztelen Biráknakitéitctnekazok , á kic vagy á Fel. 
pereinek, vagy az Alpcreinek annál többet kedveznek,, 
mint fem ügyöknek igaísaga engedné. 

W' Felpf-e/ne!^ a' pernek. {ezjetií>en, *Z. Alptrtfl 
»e^«' 'vegén, mini kftttnek_ d l^>zepm kfS engedni-

Viízjza-foidúU elméjű Bírák végezetre azok, kic : 
miüÓR, 
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tnidan magokat á jónak cs igaznak ízerclmctűl el-fordít-
tyak, az igaíságat magát fordittyak-cí. Ezekhaliyak 
(cs ljjcdgycncK-racg) «' Bbltsefségnek 6.7{éfz}en anu* 
fcnycgcíődzo fzavaic : Hulljátok. niegKiráú'jo!^ és ér. 
csétek-meg: ' tanallyáiol^ meg a^ fold katarim 
figyetmezjttel^idc a' kje nagy 'fikasággal íirtt^, és tct. 
JzjteífjimagNcmx.ftiége{nsc/o^ságJlan /mi. 
Deladatni tinéktek; az^Urtcl hatalvm ,•és cro a' Mag*/, 
figoftiil, a'k> meg-kérdczj * iimnnkátok*t, és gondola, 
totókat feí-nyomoxja 5 mivel midin 4%.é Orfzágánal^ 
fzalgtt volnátok •igtzJnmim üékát^ Hem ü éltalmaz? 
zjto^ meg az, }gaf<ágnakTlrvénjétt ntm-is *z.t£ 
tea a{arattya Jzjrttit. '.Rettenetééin és hamar meg jele. 
»i{tmé{te{, mivel kemény ittltíej^lé/zen *z?{nac kic illy 
Etil járók. Az. alatstnnak. wgyxn-ií tynyhrit léte/ég en. 
gedtetikj az. hatalmtfsatyenig'batálmojfan /z.enyvedil^ 
a' kínokat. 

L X I V . R. E S í 
jNfagy okofság ha «' Fejedelemnek^ a tifzjeknek» o/c-

fásában nxgyott gondgya vagyon 
fiaira, mint fem az. Idegenekre. 

TOHcKet a Ncnoz«scgcíT?gnck lelke, a meüy tudni-
J illik ditséri vagy gyalázza á Nemzetséget nem igaz ok-
bű!, á Fejedelmi emberben ícha dicséretes nem vclt,(mi-
Yci á jó embernek, unnia jo bornak-is nem ízúkség vií-

gáini 
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gilhi eredetit , és a' Felséges CKriftina Sveciai Királyné • 
/^Sonynak értelme fzermt, tsak két Nemzetség légyen 
e' Világon, cdgyik a jóké, máfik á.gonofoké) okoíTan 
álhttyák mindazáltal á kűíso dolgokat forgató Pohtnu-
íok, -hogy múlón á ti6tckG0usarul vagyon a' dolog , a.' 
Fejedelem, az idegeneket ne tegye ciciben az Haza HaL 
nak ; mert femmi nincsen ennél a rcndeictlcnségncl Iva, 
íiimaffabb az irigységre > a Várofi táríaságbélteknek boP-
funkodisára, esi partúcéínck veszedelmére : a mmt a " 
fellyebb való fzáz értendőben történt Caílelia-orízágbaa 
V. Carolus alatt, á ki hátra hagyván az Haza üait, a" jö-
vevényeket emeli vala fel abban az QríLgWn.: ligyan, 
is azt tartyak az h-onn Ízúíettck, hogy a'nekitk boÉSúsá-
gokra vagyon > hí Idegenek túl kel! nékick haigatni, és 
ha azok kozóttolztatnakfel a' kivalképpen való tűztek. 
Mitsoda-is. ez egyébé hanem azt mutatni, hogy a' ma-
gokOrRigj 0űkós a ti0t-vtfelcfre érdemes emberektűi? 

Nékem tetíaik ©kos ítiJeti Perezius Antalnak ; a' ki 
ílgzpnséíes jusban errái az dologrul igy 0ó 11 ; Ha 
az Orlzagnak fundamencomos Törvényi az Idegeneket: 
meg-vetik , mcg-kcll tartani azt, és meg-keli abban álla-
ni. Ha penig arról fcmmit nem végeznek, niha el6 kell 

- azokat venni, a' kikben kiváltképpen való jóságos-tsele-
kedet és okofseg vagyon ; de azftbódgyával, hogy vég-
t re valamiképpen az Oifag Idegenek hatalma ala nc el-
kk>. Mindazonáltal ezeknek - cicikben kell tétetni az 

Haza,, 
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Haza fiainak , mert á -rendes fzeretet magán kezdetik. 
Kemény és kegyetlenséghez kozeiíto dolog vólna, Í?ára2 
lévén a'magad mezeje, máfok haí?nára a' te örökséged -
rul frírtnáltatni- el a' vizet A' mint fzJllCUudm Csd/xjt' 
6. Könyv, a JzolgÁkrul. £ddig P-erezius. 

L X V. R É S Z 

ÜZem kn/zpos dolog begy * Fejedelem Közönséges! 
tár/aságn^Ti/zjeit, kínjait * Torycny 

fzplgáltatókat, el-adey*. 
\ T EfzedelmeíTck a' Ti&eknek kivált a' Törvényt fzof-

gáitátó TiPteknek kalraárkodafa, mert felo hogy a 
ki a* lententia mondáira hatáluiat pénzen vott, magit i* 
fen^entiát ne adgya-el. 

Kűlombozo képpen ért Gallia, a melyben á Tifteckcl 
Való kaim írkódásbűl ao.e0tendok el forgafa alatt, a Ki-
rály Táiházában 46. nlillio Coronás arany vitetett-bc. 
Melly vásáríaft-rendéinek tartanak a' Galluíok, áVe-
lentzéfck példájával, kic midőn á Xll.Lajos Frantziai ; 

Király.ellen való hadra 5.millió aranyat el-költöttek 
volna, hogy á meg-üiőlt Tárházat dm ét meg. tölte-
nek, a közönséges nagy tiízteket el-adtak ,• az hon-
nan f o. milliókat ( ha igazat ír s bcfcil a Galliai ze-
SfrbonáUt le-iró } (zerzettenek magoknak. 

r -
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tsele^edtndo dolgodul omló tanátskozj-fo^at 4' 
Fejede/mefyec clkellrijttm, és nem kellidh 

s-nap előtt kj-birdetm. 

A 'valamire való dolgok feiol vaió tanácskozjfokat 
mind addig el-kcii titkolni, vaiamig á dolog vagy 

véghez nem ment, vagy addig nem vitetett, hogyo0t.m 
meg ne g .toltathafsék. Mert egyéb-irunt fokán , vagy 
az haSnos dolognak 0crc!métűl cs rcménségétűi édtfit-
tetvén, vagy az hafzontaian dolognak féklmétűl meg-
ijjeíjtctvén, vagy irigységtüls-ellenkezéflűl fel-indíttatván, 
az igyekezeteknek cllenc-áilansk ; fot á tanacsnik cgéíz 
erejet, annak 0erzoje ellen fordíttyák. 

Valamint á fold alattvaló ál-lyukak az hadakozásban 
ha eló-mehetnek, nagy ha0not télnek; de fel fedettet vén 
a' magok 0erzoinek lókat ártanak. Igy a' Fejedelmek-
nek a' K.ofség közzé ki-terjedt, és titkockal a' mint illik 
ci nem rejtett tanácskozáfi,. az ellenséget taníttyák , és 
azoknak halználnak inkább, mint fem magoknak azoa 
tanacsokaak fcrzoinek. 

A* Velentzei Kózonséges-tárfaságnak minden ditsé-
retcs rend-tarcaíi kozott, iriellyeckel az eddig a' Fó-fo 
rendektúl igazgatandó Birodalomnak ritka példájával él 
és virágzik, íemmit egyebet tsudálatolíabbat nem mond 
Boccalmus , minthogy a' kiváltképpen-való dolgokat a* 
Polgari rendbúi alló Tanácsnak (a' melly harmad-fél Gaz 

Ncmcf-
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Némcfscgnél tobbúláll) tanácskozására cs tl-vegezesére 
hízta; és Hogy mind ezekben igen nagy és a. feledékeny, 
/éghez hafonió igaz húséggel oih'e-koitctett halgatáft ta-
gaftak légyen, 

LX V II. R E S Z 
2tem kafztios hogy *' (jyklé>btn a' Fejedelem a*' 

maga, értelmét hamar kijelentse. 

I L f Időn valamelíy dologi tanácskozáfra elo-véte-
tik, nem hd?no& hogy amit á dolog felöl á Fe-

jedelem ért,, meg-jelentse mind addig, mig a Ta-
nács Urak kozzűl ki ki a..mag®' értelmét meg nem je-
lent j , hogy <v a lantiképpen al meg:edgyetf/re ne fenteit' 
nittejjenee, { Tacitus 4. Annál, mondgya) cs hogy a' 
fzóüásban való fiabadság meliy lelke a tanácsnak, tol-
lok el nc vétefseL. Halgatni:ptmg (azt mondgya Po-
lybias 9. Könyv, j nem. tsac nyelvvel fzfrkség, hanem 
elmével inkább. Ugyan- is Jokan be/zjddel titkolni*n 
csa{ el, tekjntéfeckel és ábrázattyock*l jelen tettéc- meg 
tu{ss rvégezf/cket. Azjért mert az* ébrázjtt és az. htm. 
lec a' leleknec ajtaja, melly meg jelenti az. igen mellyen 
el-rejlett és el-tiek^lt akaratit. Cicero dc petit. Conful. 

Tyfcerius Csafar aze Bokra vólt mondani a mint 
irva hadta D10 Oísms 57. Könyv. Nem fzökseg fe»-
kinck tudni a Fejedelem elméjét, és ha azt meg-értik 

%, «gy/ 
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15agy gonofzoknak Icfz oka» kiváltképpen ha a Gyíh' 
lésbea nchez doíogrúl vagyon végczcs. Az honnan 
Poiybiux á Philippufnak Macedoniabélick Királyának 
vifeit dolgainak clo - bcfzéllcsében á 4. Könyv, dicsé-

fict gyanánt azt,mondgya : A'Ktrály,*' magi éneimé 
mindtnec után mendott* meg. 

L X VIII . R E S Z, 
"At^Orfiágléli titkokat nem keüd Fejedelemnec ki-h'trefitenu 

"V/í lndcn Birodalmaknak vannak magános funda. 
mentomi kikhez támaSkodgyanak, cs ugyan 

azokhoz alkalmáf tátott Törvények cs Regulák, md-
lyeknek meg tartásában az cgc0Közonséges-tárfaság. 
nak meg. maradáfa áll. ezek hivattattuk az Or-
fzág-béü állapotnak titkainak; mellyekct hogy fenki 
re tudgyon, illik ; hanem á Fejedelmek, és azok a 
Icic á titkos tanácsnak rcfzci. 

Illyen Birodalom igazgatásárúí való titkot adott 
ki Carolus V. Csafzár az ö fiának 11. Hulcpnck, és az 
III. Philepnck. 

Azt írja Plutarchus, Clcomenes Spartanus felöl 
annak életében, hogy nrivei az ^Egyiptom Orfzágá-
«ak titkait meg-tanulta ; ugyan azon Orfzágban 
Király fzólgamak parantsotatíyokbűl mcg.ö'ctctt, 

A' Vclcnczéfckacl nintseö fsnimi nagyobb vetcír,' 
'te ~ ~ """ " mV""~ minti 
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mint k Tanáts.béli fcrfiackal felettébb-való tárfalko-
dás , a kiknek tudtára vagyon az Orfzág áilapottyá. 
nak titka. Mert nem hadgyák ok (és bizony igén 
boics tanácsbúi) á kívül valóknak a Közönséges, tár-
faságnak titkait ki-unúlni. Inkább akarnak lenni pa. 
rafztok, embertelenek, máfoknak meg-tnáíóji, minc 
fem hogy a' Közönséges-úrfaságnak titkai kt-hude-
tődgyenck. 

T X I X . R E S Z. 
Hegy a "B'trodaltmmcmeg.ofzjásáta'Fejedelim él{erM/fe* 

A Z okos Királyok cs fejedelmek, többire á külső 
tárfaság- béli fzámvetefi mefíerségnek nemeit, 

( kiváltképpen az Additiót cs zMultiphcatict ) mind 
könnyen meg-tanullyák, s-mind orömeft gyakorol. 
Jyák, a Birodalomnak cs Hziilomiizkdn-tfioján, meg. 
öfztáfán kivúl. 

i f o r. cfztcndoben Ferdinándus Spanyoí-orfzags! 
nak, cs Lajos Frantziának Királlyá, Neapohfi Biro. 
dalom meg-o0tásárúl végeztének. De a dolog á vc* 
gezés ( vagy igazabban mondom &' 0meskedés) ko-
zott meg.állott. Mert az uralkodásnak tárfaságot netn 
fzcnyvedhctö kívánsága, Spanyol mefícrséggel a'Gal-
lufft az Orfzágábúí ki-űz t-e, csa Confalvus tanátcs* 
erofiitvén á Ferdinánd Király tanácsit, a' fzép ntve. 
Z«cs Orfzág, Galliának nagy febevd Spanyol-orfóg-

' A . ) he,* 
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Iioz>fzakadott., Ez az a Confalvus, a* ki az ö Királya., 
nak fzcrzett 100, Kcrítctt-vár.ofokcs. 70.. Mczö-vúro., 
fok ál tal cztá vczc ték nevet, Mitgnut.iz az, Nagy trdem-
lette. Ki mindazáltal ellenkező feleinek irigységéiül 
hántatván, végezetre maga házánál a bánatnak nagy-
íagátúl meg.cméfztctett,. 

L X X L R E S Z : 
ÁS,*rvoJi mejlersegrklmellyel a tudói Fejedelmee 4' Kim 

tinseges- tir/atág nyavaljtáinar oryofsíget nyújtmac. 
A ' fcl-ingereltetctt Köfségnek ugy kell orvofoltat-

ni a* Fejedeícmtűf,,, á mint a' földi tarka póktúli 
USeg-maríitatott em&ernek., 

Ezt á javaliáíV következendő fzavaivaí meg~vi!L. 
gofittya Danxus, a'kiJlso: tárfaságrúl való rövid mon. 
dáíiban : Az f úgymond ) á ki meg-maritik a földi 
tarka póktól (kinek f uráfa: nem. Játhatcatsk-nieg) ugy 
fckfzik á földön, mintegy mcg-hólc teA, ugy mu-
tatván orczájít éí ábrázattyát j,. mmtha á. tóztúl rózc-
fólt vólna meg. A! fzemmei-látott dolog tanította, 
meg, hogy azt a nyavalyát femmiképpen ci nem ve-
hetni, hjnem á.dudás mufikájaval. Ez elö.hivattat-
ván, a iippaí énekelni kezdvén, fzcrgjlmatoilanreá 
vigyáz, mitsoda mozgáft tejendö tefíével, á meg fér. 
tftett ember. Ha láttya hogy a' tcíl nem mozdul 
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'«neg-vá!to7tattya á nótát, majd más s-meg más és kú-
Jombozö nótákat fú, nem-is nyugftk-meg énekelni kú-
loaib kűíomb módon, valamíg nem láttya hogy á beteg 
valami érzett vott, mozgatván lafssn laísan keze cs laba 
ujjainak végeit: az honnan a dudás gondollya azon nó-
tát lenni alkalmatoínak annak á nyavalyának el-űzésérc. 
Erőfscn kezdi azért fúni azon nócat, és femmit-is benne 
cl nem változtat. . Ezen muiikátúl fcl-indntatván a* 
beteg, lehelni kezd, cs mint-ha valami croís kötele-
ket íaggatna.cK kezdi labait eroiTen éi kegyetlen kép-
pen mozgatni, ügyfárait-, karjait, kezeit, cs az egefl 
teliét. Majd nagy zuhajjal az ágybúi ki-ugordván , 
és mint-hí őrdogoCkel vólna tefte meg.rakva, égéíz 
nap kezd tántzolni> lévén mellette a' kic a' tánezot 
fcgitsék mindennap, á kic nem főnnek-meg, hanem 
ezen dolgot gyakorollyák, valamíg a' beteg cz által 
á mozgás által a mérget mcg-eméfzti, és magát érzi 
i nyavalyáiul mcg-fzabadúltnak lenni. 

Ezen módon á jól tévő Kgls Fejedelem és az okos 
kőlső táríaság-béli embet, igyekeznék találni alkalma, 
tos nótát ci.egéíségcs gondyifcléft, azoknak á oagy 
nyavalyáknak el-távoztatására, mellycckcl a Közön, 
féges.tárfaság tufakodik ; egyeb - aránt ha tűzzel cs 
vaíTai akarja cl-tötölniágonoÉt, mcilyet egyeb-aránt 
gyenge cízközőckcl kellene gyógyítani, nem vcfzi-cl 
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nyavalyáját 1 Közönséges- tárfaságnak, hanem 
gi gonofzfzivalazt meg-fzaponttya. Eddtg 

L X X I , R E S I 
'AFejedtíemnek A^l aUtté- elméje{fozjvalí 

sfys mag.* alkétlmafzj4t*f* dicséretes. 

AZ a' Fejedelem cl a maga igazgatásában elméjé-
vel, a' kt magát az alatta-valóknak elméjekhes 

tudgya alkalmaztatni. 
Mert ezt meg-tartya maga az Iflcn.is e" Világ-

nak igaxgatásaban, 3 tntnt meg jedzi Lipfim t, K&nyv, 
dzAlkttatofságrúln's T{efzbcn\ az hol aze mondgya; 
Láttdaz.Btt ufca/oc fen-látó nyughatatlan és ferény eL 
mje{et, azjrk*1 í f t e n Fejedtíemmet z^holázx*-meg. Lá-
lod az. Htlnjetiufo!^ tsexdcs és /zjltd tlmeje^et, Ifltn né. 

'tlméjtket, «z$rtadott lfte» >%é{te{itfzjp /téritt <valo ig*Zj-

Tovább* ̂  Fcjcdeler^ gondonya és mint eJgy ma. 
gafs helyml 0iíniléllye meg, az alatta valóknak elmejekrt, 
gnellyek nagyobbak» mc'iyck kiiTébbek, mellyek nagy. 
ti Púi ettek, meliyek aJatsonok cs reftek. A' nagyra BJ. 
letteket befiéd altal, az alaísonokat és reftéket veres által; 
amazokat inccíl.1, .ezeket fsoyegeteűel kell igazgatni. 

A% ala=. 
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AZ ílation elmek és a* közép-femek könnyen igazgat-
tatnak , kúlömben a nagy és fen való elmék. 

A' nagy elmék Wonlók a nagy hajókhoz, mellyek 
mint hogy nagyok könnyen el merülnek, hanemha kor-
mánnyal igazgattatnak. Azért á Fejedelem okoiTaii él-
lyen azoknak á Volgáknak iolgálartyockal, a' kic nagy 
elmével , dc nem nagy jóságos - cselekedettel vannak 
fcl-ruházva. 

L X X Í I. R E S Z. 
Wc Atyafiát lé<%>o Urjtságnte ftn-urta/4 

j*<-vahati^ *' Fejedelemnek 

A* jó fejedelmek az Atyafiackal váló barátságokat 
nagy fzorgalmatoflan igyekeznek meg tartani, fé-

rclem ncikúl. Ha penig valami Öerentsétlen történetiül 
( a mint hogy femmi nincs az emberek dolgaiban allan-
dó ) meg-fértetik, annak edgyűvé való békéltetéséiül és 
meg újjúásárúl igen 0org»lmatoííak. Mert valamikép-
pen á jól meg-edgyeztetett nedveíségekbűl a teftnek jó 
egéíségc, ugy az Atyafiaknak barátságokbúi a BirodaU 
mipáltzának nagy bátorsága íármazik. 

Inníen Jakab Angliának Királlyá, az ő Királyi mun-
kájában , az Atyafiak között való barátságot az ö clsö-
fűlottének Porgalmatoísan javallya. Cyrus-is Cambyfcf-
nek az ö fiának bölcsen javaflotta ; hogy az ö Anyafiait 
és közel valóit cmbctségeílen fogadgva, az egyenetlen-
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•rícgnék c! távöztatásirav rncily gyakrabban az egy tédvlc 
FcjdcSmck kózott, vér nélkül ritkán hataroztathatik meg. 

Mert onnanParmaznak a belső haiakozáíok, (amint 
mondgya Sprcngcrus *"jéFtjcdeltmr kiirtKbnyv.) mel-
lyek tsák egyedüli kivúl valóknak hajtanak haGnot. 

Bizonyság Gallia, á meliy a Király cs kozelvalo Atya-
fiak kozott való egyenetlcmcg miatt, { kozonségefsen 
4' Fejedtimi- o w . miatt): gyakorta nagy veícdeimckbea 
vettetett, cs igeafokalkaímatlanságock*! illettetett. 

L X X I I I . R E S Z . 
A'Tár/afyiAc 0$ps idUfttÁfaá ejtdtlmt tlminec mitnfcíja. 

MEríi kell néked ollyan Taífat vála0taniy a ki mikor 
akarja, mindgyárt urad ichcfsen. 

Ebben a ko-fálbaniitkozott>PaIa:olögus János fzercn-
"tséje, á ki .13 o.efo. az Hl. AmurathcsTőrok Csatárral 
(zo vétséget kotott. De azilletlen TárWkodáínak méltó 
bűntetéfc vólt,a Palarologus fiolgálattya; á ki Amurathef-
nek adó fizetőjévé lott, aTárfíiak nevezeti folgai álla-
potraváltozván. 

LXX1V. R E s z . 
Ajtgit.<égne{oktsfyvánáf*, fagy az. bnkentadatna4 

elvétele, a' Fejtdeltmntc jó igazgatásira tartozj£ 

NAgy okofság kívántatik á íegitségnek vagy kérésé-
ben, vagy el-vételében. 

Kémeiijel^d rminségbz/egitbf^ de4 vattságianpradálí^. 
- Igya* 
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Í^Seleuci;béliek a' Pauhufoktúl5á CariabéliekCy-

yuflul, a' Rhegynufoka' Romaiaktúl, a' MeiTanabéiick 
ugyan-azonoktúl, áChartago-béliek a Galluíoktúl, Spa-
nyolok túl, Liguroktúl, • Balcarcsektűl, Gorogoktúl, á 
Briunniaiak az Anglo-Saxoniaiaktúl, ajerafalero-beliek 
Saladinurtúl, az Hibemufokaz Angluíoktúl, azOla0ok 
a GaliuíoktúH és Arragoniufoktúl, áConftanczinápoly-
béliek á Torőkóktúl t st' Belgák;a' Galluíoktúl,, és má-
fok íokan cgyebektűí akiktuf ícgitségetvárnak vala.vagj 
les hányáíiaf; megrcsafattattak, - vagy el-nyomattattak. 
Meg-láíd azért j^hogy. a8; ki te hozzad jo fegitségre, ne 
légyen a' te életeáiiekles hanyó keíéptzéje.'-

Hald-megaZíHdmerus fabuláját: • Az egér az után. 
na ólálkodó, matskának körmeit cl-kerülni akarván , egy 
tónak a' partyaraifutott; és ott hegy mind fáratságat» 
•-mind Somjuságát meg-konnyebbitcse, meg állapodott 
vala ;, kit midőn a * béka meg - látott vólna i éízre Votte 
hogy az egereknek D«m:alatsony;ncme vólna i és hogy 
egyí?er-s-mind veSedelcmbén forgana i a vízben való §al-
lafsal, és hogy oda juthaíson a' maga hátán való Golgálat-
tal barátságoisan meg-kénálta. Ké&vólt az egér engedni. 
Fel-űl azért á békának lágy határav, és minthogy az úfaf-
hoz 0okatlan vólt vígan vitetik el5#or. De mihelyt a* 
víz a §éltűl hányattatnék és a' béka úBásával alább men-
ne i cs edgy vízi -kigyót-is látna, hertclcníéggel á béka: 
&; tónak batorsagofsabb menedék hellyérc ktzdc menni, 

Bb a; 
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a ókor a? egeretske későn bánván-mcg doíg't, az ötet ví-
vó békanak fegítségét kiáltani , az habok ellen tufakod-
r i , a' vízben merülni, és ífmét mintha meg-fzabadú!na 
fel-joni kezdett: míg meg - ázott fzöre nehezítvén, és 
ereje is laísan lafsan cl fogyván, és meg győzvén otet az 
babok, a' fok víz itala miá meg halna. 

így történik gyakorta az emberek között, hogy a' 
kic halontalan bizakodáísal máfnak oltalmazó fegítségét 
vagy kérték, vagy eí votték, végezetre a' fegítonck jó-
akarattya gonof akarattá vállyék, avvagy valami Ikren-
csétlenség közben járulván, a' remcníctt meg maradás 
helyett Vendelemben ellenek, a* mclytúl féltenek 

Az efett-meg Pompejufon, midőn á Pharfalicumi 
hartz után /Egyiptomban ment vólna, az holott edgy 
Achilla nevű /Egyiptomi dolgától meg-öíetett. 

Az végezetre az igen bölcs Politicufoknak tanácsok, 
hogy az Hatalmaísabb Fcjedeiemtúl, nagy okofsag és 
korúi való vigyázás nélkül, nem kel! fegitséget kcrni. 

Meg tanít bennünket erre ama' költött beléd, mellyel 
régen az Hymerca-bélieknek meg-mutatta Steííchorus, 
hogy bolondul votték légyen el á Phalarifnak nálloknal 
hatalmafsabb Fejedelemnek oltalmát. 

Azt mondgya ö: hogy a ló mikor cgyPer még ma-
ga régi Sabadságában élne á réten, nem leven femmi tc-
rch vifelcfnek és zabol ínak alája vettetvén, bánkódik 
Vala hogy a* izamfokoak feregei ax o legelő helyét há-

borgat-
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fcorgatnák, cs hogy az O jobb falattyait elolíc felfal-
nák. Kihez képeftaz illyen tárfaságtúlmeg.mcncked-
nt kívánkozván, el-mcgycn az emberhez, cs kéri az 
embert hogy áfzarvafok ellen légyen fegitséggei. Az 
ember fogadgya. Tanácsban kelnek hogy mitsodi 
formán JeJicfsen az jobban meg; hogy illy büntetet-
len ne rohannyanak á, iarvafok á legelő helyre } csel. 
utóllyára tépett hogy az o nyilaival felfegyverkezett 
embert a' ló yenné hátára, és hogy fzájában a zaba. 
látbé-vcnnc, hogy a'ló az cmbertúl jóval tátott útat* 
igazgattatván ookoíTabb medertől, követhetne. Igy 
azért á {jarvafok ellen való had ferentséfen elo-ment# 
edgy rc^ét cl-futamtatván, máíi krémét cl-ver vénává, 
jaknak De a'ló regi fzabadjágát kérvén, tagadta az 
ember azt néki Gabadnak lenni; mert kőz igafság vóU 
na, hogy az ember a ki vélle illy nagy jót tóit vólns. 
tovább-is á Jónak fegitségcvel maga haítaára élhetne. 
Az honnan a bolondul bt -vott zabola alatt, #nak-
utánna a* lónak Póígálni kellett: hagyván az ytánaa 
való maradéknak pcldáúl, hogy az hatalmaíT«bb Ur-
nák fegitségéc nem könnyen kelletnék cl-vstj ui, ha-
júm igen okoífan cskőrnyúl nézve. 

L X X V . R E S Z. V 
dz.e/zJ>Sz}{nec meg váUftj*/*, is a tégbexyttel. Á 

ímMfel.tott regrectjelozftgyekexjtne^mtg-feleden. ^ 
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KÓnnyd dolog a' Fejedelemnek.elméjében vata,. 
míc á végben vitelre fel-tenni* dc 3zt.jtlcndo e0Js.o-. 

aóknek meg válaítáfa által véghez vinni,g'akona nehéz., 
Járattal fel^t tLhat*rvzunkj. *' mtllytket tthttségid; 

il ncm <végezjink.: 

Annakokáért a Fejedelemtick &kofsígári cs * Ta-
nácsofoknak ferénységcre.tartozik,, ugy,folytatni a " 
dolgot az igyekezetnek űtában, hogy á végben viteL 
nek úttyától cl ne.távozzanak s- a'roetyhca a ' külső, 
tárfaság. bélieknek ítéletek,fzcrinta' jó tanácsoknak 
ereje cs haPnálátofsága álfe 

TsnácstlnirvtUmné^njéghe^nemniinni?: annyin 
if/tgn mmt fig*dni mihébtn, es_ ntmfzjilnu 

fcXXVL. R B S Z: 
4.'V'Jífdtlmes ét kétséges fa meneteik deliét *fio\g*l( 

AItaly ,ntm 4', Fejcdeltm*lt4Ü$ll wégkcxjvinni* 
A ^Vokoftágnak cÜtséretivel hkes.Fejsdclmek , nem 

&\ :ták magok gtméljTjbélimunkájokat ollyan dol. 
gokra a*ini,m e 11yckmtnt hogy ne bezek és nagyok, nin-
ísenek a^ régben vitelhcz kottetctt yckdekm nélkül, an-
nak felette bizonytalan ki mcnetelnekis alája, vetcettenck. 
Ugyan-^t minthogy aVFcicdclmcknekJerencséjet cs ál-
kpatt^ok az, hogy á nagy és kiváltképpen való dolgokat,, 

^ ^ m a g o k híre terjedésére kelicfsék igazgauuok * a' ko- -
" • " -• " • " " " • zőnsé^-
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! ígafság kiyánnya, hogy ők tsak a' Mtórsagiis 
és bizonyos ditsőfséggel öfive köttetett dolgokat igyekez-
zek véghez vinni; a1 nagyokat, vePcdelmeíéket, cs bi-
zonytalan ki-menetcl alá vettettekét penig, Öolgájókrac* 
követekre bízzak; ugy hogy ha az cl-kezdétt dolgok jól 
véghez nem mennek, nem a' Fejedelemnek bóldogtaláfr-
saga, hanem a' Solgaknak aem okofsága tefsck-ki. 

L ^ V T I . TR 5 S % 
'A/ ^ ^ 

btn 'vétés nill&U magafzjnsetye forint adgya, 
nt penig *' mzg* alatt* -ftiU'fislgik,.által. 

Sfstus nevüCarHináí áz ö'Leveíeiben némcíly Feje-
dinieknek helytelen'tanácsokat nem jovaiiya, a** 

kic nem magok közben vetés nélkű!, hanem a'' Tartó iná-
oyoknak Igazgatójiáltal, adnaklVátoloknáklgazga^ 
tókat, éx az EröCségcknek Elöljárókat. Mert az a" Feje-
delemnek maga tií?ti; a' kihez illik, hogy kegyelmei-
fégenek munkait maga o0togafsa, gyulőlsegének penig 
munkáit raafok által adgya-ki. Mert egyéb-iránt ha ez 
a' rend meg-váitozik, laísan laísan a' Fejedelem gyűlöl-
íégben, a' Volgák kedvcfségbc eíhek; mellyeknek edgyike 
a' Fejedelem méltóságának, a* máfík bátorságának el-
lene vagyon. 

Meliy dologban a' mint az uralkodáínak egyéb réeei-
bca-is, igen vetkezett Henricus ili. Galliának Királlyá^ 
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sTki midőn nagy Tartományinak igazgatásit Udvari-
ban kedves embereinek o0togatta vólna; ugyan azonok. 
nak azt az hatalmat-is adta, hogy a'meliy Várofcknak 
mitsodás Birákat, micsodás Hadnagyokat, és Százado-
sokat akarnának, fabadofsan tehetnének. 

L X X V I I I . R É S Z . 
A Fejedelmeket illeti (C kbzbnséges Cjyuléseknekokos 

rendé leje, és igaz.gAtáf<t. 

íí Z Orízág győlcsénck őfzvc-gyűjtésében, a Fe-
jedelcmnek méltósága, igazgatásában, s-rcndelé-

fében, okofsága fénlik. 
T ovábbá á Gyűléfeknek ©kos rendelésében s-igaz-

gításában meg-kivántatik clőfzőr j hogy á kic azok-
ban benne forognak, á közönséges jóra tzélozzanak, 
ki-rekcfztvén onnan minden hafzontalan munkáknak 
tekervényit: hogy nc kcnícrittefsönk igaznak hinni, 
a mic á Ratisbonai közönséges Gyűlés felől mondott 
nem régen edgy kőíso táríaság-béli ember, Protefiét. 
tióvalgyülitnl^bftsvc, b/t^vt-gyul-vén edgy&tt ifzunki 
tdgy&tt i-ván tanácskozunk tanácsl^zyán V dolgot meg. 
Z&varju^, t»eg.zjt<z/ar<ván el-T<cgezzű^ ei-mégt-
^eltett meg-vettyk^j, és búzánk meg. maradót iát elménk; 
re fem o>efz<z£k; 

Két do-
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Kct dolog vagyon annak-fclette á többi kozott i 

Gyűléfekben igen fzűkséges, az eledelnek bősége, 
és az elméknek cdgyefsegc, 

Mcg-vóltanak ezek bizonyoíTan abban á Lengyel 
Gyűlésben, melyben Henric* Andiufok Herrzegc, Len-
gyel Királya váiaftatott. Mert midőn abban az idő-
ben négy egei mértfőídőn "Warfva Várofa korúi fzáz 
ezer lovas mulatoznék s negyven napnál tobb napo-
kon, lovaknak abrakjok; magoknak borok, hufok, 
halok, és egyéb eledelek egéízen meg-vólt: és a mi 
nagyobb és majd minLcdgy nehezen hihető dolog, 
femmi vifzíza?onáfoks SAháborgáfok abban a' nagy 
fzámú Nemcfségben nem hallattettanak. -

A ' Németh Gyűléfekben két M.M. úgymint ar 

Mfíiútttde h MutavilitaSi az az, a'Sokaság és a' VáL 
tozandóság; ésvi§őtn kct P. P. i'Prolixttas és Prodiga*. -
Utat, az az sazHóízfzúság és Tékozlás, eS-távoíufséb 

A' Néaicth^ Gyűléfeknek fokaságokíúhrt ^Eneas 
Svlvius72.Levelében illyen fzóckal : A'Némcteknck 
minden-napi Orfzág Gyűléfek faporodóks és mindé-
mk Gyöleínek méhében más vagyon. Hihető do-
log-is ( minthogy á r / ^ , Afzfzonyi neműfó á Deák-
ban) könnyen tcrchben efnek és fzúlnck a'Gyülélek. 

A' mi Gyűlésünknek meg-változáfnúl azt mon-
dotta V«CarolusCsáfzár a' mint Lipiius írja tzono. 

Cc tiibae 
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tálban a S. Könyv: Polit. 5. Rc0. Valamint a viperák 
Annyokat meg-oiik, ugy a Németh Gyűléfekben az 
utolsó végezélek cl-tőrlik az elsőket. 

Tékozláfnak nagy jele , a'vendégségekben való 
bujálkodás, cs azoknak fzsporasága. 

Meg-nyújtyák á Gyűicickct á mód nélkól való es 
helytelen villongáfok az clo! áléiról. A ' mellyekröl 
Samoifcius János Lengyel-orfágnak nagy Cancellari. 
uíTa azt mondgya : A' Németek (úgymond) tbíhire 
*Z. & Gyhléfekj»en egyebet nem cstltkefzrttkj hantm hogy 
4Z, Ülés felett <vefiekedgytn 

L X X 1 X . R E S Z . 
AFrigy kbtéfeka:F-jtdelemtílolajfán igA^gattaJfanak. 

A ' Frigy kotéfek okoíTin cs túdoíían igazgattatnak 
* * á Fejedelmektől, eíopór ha ollyackal kötnek Fri-
gyet, a* kiknek hűségekről és álhatatcfságokrúl, cs 
igy a Frigy kötélnek erőségéről, nem kételkedhetni. 

Nem ide valók penig az olíyan Frigy kotéfek, mel-
lyek á Királyok és á Kozonségcs-tárfaságok kozott vet-
tetnek. Mert cz illyenek nem igen bátorságoílak és 
eroílek ; azért mert á Királyoknak és á Szabad-váro-
foknak dolgok, cgymáílal termcfzet fzcrint ellenkez-
nek, a'mint Írásban hadu Polybius; és hogy igen 
ritka a* Királyoknak és Szabad - vároíokaak edgyefsc-
gck, a mint buonyittya Dcmoílhcncs. 
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Máíod(?or. Ha á Frigy kőtélnek változásának va-

lami illendő módon orvofsága találtatik. Egyéb iránt 
a Frigy kőteleknek fzentól való meg-tartásának, kön-
nyű és leg jobb módgya ez; hogy azoktúl á kic kö-
vetséget kőiotcek közönséges akaratbúi valami közön, 
séges Gy ölés rcndcltcfsék, á melly az után, az ő kőfztők 
lévő viO0álkodáfokat el-igazí tcsa, és azokról Ítéletet té-
gyen. Meg. mólt az. régen tartva az. Aihends tárosíé-
helí és Lacétdtmoníéltcl^ k°fzS' 

Harmadfzor. Ha á fzővetseget vetők a Frigy kö-
tésben nem helyhefztctik bizodalmokat; hanem in-
kább magockal el.hitetik, hogy á Frigy kotéfek ereje, 
ben az ő fzerentséjeket bizváft nem hclyhcíztethctik 

A' Frigy kőtéíekben tsak annyi erő vagyon á men-
nyit enged a mcg.alkuvóknak változó akarattya. Gya-
korta azok a' melly hamar edgyé léfznek, ollyan ha-
mar el-o0olnak. 

Attúl á 0ővctscgtűl, mclíyct az Anglufok cs Spa-
nyolok á Galliai Király ellen kötöttének vala , ( Cjmcc'u 
urdűfnai^ i i. Kónyv ) minekutánna Navarra - orüágát 
el.nyerte, cl-ugrott Ferdinánd* Spanyol Király, és (cin-
mi módő nem vnettethetett, arra hogy tovább á maga 
fegyverét az Anglufok fegyverével egyben.kőííe. 

Midőn VII. Clemcn* Pápa, a' Galliai Király Fe-
rencz, és a' Veiccaci Közönséges-tárfaság egy ben. 
- - . — - Cc » idTáo 
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adván fegyvereket. 0abadságokat oltalmazni, csaCsí-
firoak fclcttéb-való hatalmának ciciben állani, elvé. 
gcí?ték volna ; fenki nem vala eleinten, aki a0t nem 
gondollya vala, hogy illyen nagyJárazon és vízen való 
Hadaknak keííségcvcl, egéí? Oíaf-orfzág, régi állapot, 
tyára viízí'za. tér : mindazáltal maga a* dolog, s-a* 
mindennapi ízemmel látás, a'mint íokfzor az előtt, 
ugy ackor-is mcg-bizonyÍLotta, hogyá Frigy kotéfek 
méltósággal és hírrel bírnak inkább, mint erővel. Mert 
azon ki vili hogy Laus Pompejit el foglalták, és Cre. 
monát fel-adaíial vifzfza-votték,; femmi nevezetes 
dolgot nem vilclteack j mívcl-hogy.á fegitségnek cl ha. 
Wtásával fem t bátorságoío próbálni né merevítenek. 

Attúl á Sőmségtűl meily á Pápa kő0t és Spanyol 
Király kozott és/s iFelentzei.Tátfasag kozott á Torok 
ellen lőtt, Jcg-elsofecn-isa Veientzéfek Jakadtanak-cl, 
minthogy gyanakodnának hogy a"Spanyol csak ma-
ga tulajdon hsfoiác követné. Melly ugy levén, ama* 
Naupaftumnál lévő nagy győzedelem, a* Kercfztyé-
nek dolgának tellyeíséggcLícmmit fem halá l t , és a 
micnk.is hajókat nyervén, OtOágokatve0tcttcnek-el. 

Ugy-is van, hogy á Velcntzci Közönséges-tárfa. 
Ag, gyakorta nem gondolván á Frigy kőtéfeckcl, azt 
alította, hogy a* ízercncsenek folyását a' közönséges 
meg-maradién néha félre kellene hajtani, hogy a* 

Közön-
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Kőzőnségés-tárfaságnak hajója aki álló tengeri koPiklák-
ban ütközvén, hajó-tőréft ne Senyvedne. A'mint meg-
jedzette Forítncrus Tacitufra való nótaiban. 

Azon dolgot tanietya Paruta Pal Szene Márk Gond-
•ifeloje és Vitéze, a' VcltntxfiHift. 5. Könyv, az ho-
lott Trcviíanus Domokoft a' Közönséges-tárfaságnak 
okos Tanács-hívét és Sz. Marknak Gondvifelőjét, a. Ta-
nácsban ekképpen tőtc-koz-bé0édéve{ hozza-bé: K.éní?c-
rittetúnk engedni az idők Mkséginek, és gyakorta meg-
változtatni akaratunkat, fel - tott czéiunkat," barátinkat 

. cs ellcnséginkct,; és gyanúinak tartanunk rainden kúlso 
hatalmaiságot, felni lokaktúl,*hinni kevcílcknek, és 0ún-
tclen-való vigyszaiTaltnárpktselckcdedrcvigyázni, hogy 
azokhoz 0abjuk i magunkét,'lévénnckunk ebben az al-
hatatUnsagban edgy álhatatosfel-tott czélunk, i mi álla-
pótunknak meg tartáía, cs á miKőzőnséges-tarfaságunk-
nak nagysága. 

Edgyet:értTrevi(anu(TalLconardiislR[emus,maga vi-
felö, értelmes, és mind házánál s-mind künn Haz; ja meg-
marad.mért~kúiőmb.kúíömb- féie dolgokban gyakorol-
tatott ember. fczek az ő lzavai az említett Parunnál 
Hifi. %. Könyv. ÓSveieilett magunkat csatolnunk néha 
edgyel, néha maílal, ;á mint az'időknek dolga é» a' ma-
gunk haízna kivannya vala. Tizenharmadik cíztendeje 
Biull a' miólta á Fr<mtzia?Királyal Frigyelek vagyunk. 
L>c iBeg-ncvckcdvcn á Csavarnak hatalma OlaG orfrsgban, 

Cc | ésnena 



l o f l XXIX. K t s z . 
és nem jővcn a Frantziai fcgitcség ; ugy hogy lehetetlen-
nek l.níoct, hagy az ellenségnek reánk-űtését elsenyved-
he(súk,á Csáíar régére álloctűk> kő vetvén ollyan tanácsot, 
mclíyct á mi dolgainknak bátorsága nékünk javalt vala, á 
Csatár akarattyanac eged vén, a Frátziaknak hátra maradt 
réöét Öla0-or0ágbú! ki-uztűk. De kevés idő múlva láb-
ra alván á Frantziai Támadás, midőn maga Ferentz a* 
Galliai Király az hadvifeléfnek Vezére vóln3, cl-hagyván 
a Csáfhrral való Frigyünket, a Francziával való régi ba-
rátságot meg-újjitottuk. Kinek midőn mindenek ellen-
kező képpen és rcménség felett efnek vala, el Oeílefoetvéra 
a Sereg s-a' Király maga-is Rabbá efvén , hogy á győze-
dclmeínek hítalmát idején meg-eloznők , ilméc a' Csá-
Cárral Frigyet tőttunk. Kinek Nagysága és Hatalma 
midőn gyanús vólna, mihelyt á Frantziai Királyban aki 
már ackor meg í?abadúlt vala, láttuk hogy iírnét fegy-
verhez akar nyúlni, íímét táríul adtuk hozzája magun-
kat, hogy ki úzzűk Itaüabúl a Csáfzár pártyán lévőket. 
Es bizonyára okos tanács vólt 0olgálni az időnek ; mert 
azzal tartottuk-meg a' Közönséges -táríaságot, és an-
nak méltósággal cgygyutt való Békcfséget ízerzettűnk. 
£ze'tct Hemití. 

IV. Henricus Galliának Királya, midőn már annyira 
ment vólna a dolog, hogy a'Spanyolockal békcfséget 
ferzene, akarván azt meg-gátol ni az Anglufok, és a né-
kik adott hitet vií$a-kivánni, azt felelte : A' Királyok 
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öem más okon Soktak egymáiTa! Békefséget vetni és Fri-
gyet , hanem illy titkos okon, hogy a mi nékik haínos, 
azt mindenkor elkővefsék ; árai penig ártalmas és veSe-
dclmcs, okoílan el-távoztafsák. Azért 6 töüc ne kiván-
nyák azt, hogy bizonytalan és veszedelmes ki - meneteli) 
hadát tarcson, mert o az ó dolgainak hafznáiatos békef-
íegét inkább fzereti. Ojfateu az.b Leveleiben. 

Ditséretes dolog ugyan a' Frigy kötéfeket és Szövet* 
cségeket meg tartani, ha á fzabados dolgoknak meg-ól-
talmozáfockal tartathatnak-meg. De eí-vc&vén dolgát 
a Frigyes réG mellyet mi fememképpen nem íegithetúnk, 
magunkat tőik ei-váladtani, és magunk dolgára vigyáz-
ni Gabados. Esteien hit az, a melly k te bárátodat meg 
nem tarthattya, és tégedet meg-tapod, kiváltképpen mi-
dőn femmi olly dolog nincs, á mellyértte attúl féíly. To-
vábbá igen bátorságoíla téSiá Frigyet az egymáftul való 
félelem , mert á ki azt meg-Gegni akarja, midőn kétel-
kedik , ha győzedelmes lehet-é» és fél a' táría a bofzfzú-
álláftúí, meg-ijjed. 

Végezetre azt mondhattyuk á Frigy kotéfekiűl kö-
ZonségeíTen , hogy bizonytalan és kétséges azoknak ál-
lapattyok, akar azok közei-való 0om0édokkal,akartávu! 
léyőckel vetteífenek. Mert az első rend-béliek gyakorta 
csalárdok ésvcfzedelmefsek, (kiváltképpen ha a'Frigye: 
erőís cs hatalmas) az utolsók penig hontalanok; holott 

»lig 
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alig kúldefscnck Mkségnck idcjcn el á íegitségek. A' meU 
lyct ige értelmesé módnak ki az Olaffok c' Példa bcEédben ? 
A'me/zjze v*(ó-piz^f«h(t ftm olty4.meg a' Igzelyalótüzsc* > 
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JJtm ktü a' kit/iemiüytl^ kpzptt njalé <vi4dalt 4% 

Ktrtfityén Fejtdelernckne^ meg-engtdn't. 

A* Kercfztyén Kőzőnséges-tárfaságnak leg-ártalmaf-
fabb doglcleteísége közzé, méltán fámláltatik ama" 

vad és te'lyeíséggel duhős bajviváfnak fzokáfa , á melly 
mind a' magános mind a közönséges jónak karával oBvc 
köttetett: ugyhogyjiaannalcalkalmaiiansági: valójában 
meg gondolnák a' Fejedelmek s nem lehetne hogy azt 
hathatós c0kőzőckel el-torolni felne indíttatnának. 

Meg-yaiiom ugyan hogy nem akármi okbúl ajánlott 
$-kivántatQtt.kétízemély,kőzt vaíá viadalokat keli isten-
telenséggel kárhoztatni tellyefséggel Mert Dávid-is 
Golüttal bajviváfsal vítt-meg, a' melly fcsbados és (zent 
vala , .mind azért.hogy Iftennektanácsábúl lőtt; mind 
penig hogy Saul Király méltóságos parancjolattyábúl 
lőtt, ^ókséges meg-oltalmazására á Közönséges-tárfa-
fágnak. Néha fübad az hadakozáft két Eernély kőzt 
való viadalra-is fordítani , midőn az, közönséges 
akaratbúi Icfz, hogy egynek halálával, fokaknak vé-
res halálok meg-váltafsék. Így a Romaiak az Alba-
síufuckal való íudit fordították három Horatius neven, 

6 hé. 
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cs három Cnriatius ncven lévő mind kct rcfzrűl hármas5 

Atyafiak edgymáiTal való viadalára. Hafonló-képpen 
Wcnczel á Cseh-orízági Király, á Cseh-orízágra menő 
Láfzló nevű Carmiai Hertzegtűl hivattatván egymáffal 
való viadalra, azt jó-0iVél fel-válalta, hogy á nagy hadat 
viadallal, és á Kófségnek javát maga ve0edelmével meg-
váltaná ; Iftent híváü azért alázatoílan fegitsegre, a'Sz. 
Jámbor fel-űl a' lóra ,, és mindgyárt látta az o ellenkező 
Tárfa, hogy az Angyaltúl edgy kópia adatnék néki, ma-
gát penig igy hallotta meg-mtétni v- Mtg ne ökleld/ 
Mellyet midőn látna meg-ijjedett» álórúllc-ugrott, és 
a' Szent Jámbornak lábaihoz borul van ̂ bocsánatot kért, 
a kit á meg-engídéfré.mintaiöÉSaálláfra kéí?ebnek talált. 

Más kúlombsége vágyon az'olíyan bajvíváfoknak a' 
mellyekct magános akaratbúi , a'magános boí£úságnak; 

meg'bo60úlására valaki íeUvé0en ; í mert áz illyenek tel-
lyeíségge! meg-tíítatuk: és meg fem engedtettek, cs á Fc]' 
jcdclmcktűíis nem kell meg engedtetni.1' 

De nem akarok femmít-is ez eröfsített dologrúí ma-
gam értcímébűi mondani. - Mcrrircttcnctes tűrhetetlen • 
c' moílani Világjűle s,, ebben a* materíaban: való igafság-
nak meg-hallá$ára;; és láttitnékiistalám vé^edeímefnek 
annyi fok magok ellen fel fcgjycrkczctíezerekelfcn, ked-
vetlen dolgot íóllani. Mondom Atmyi f%frf^e!len; mert 
*ncg-cet0ik "T%eophilas T^ynaudnsíétl 5. Könyv, a jóságos 
tselckcdctckrűl. Csak Frantzia-orfágban, 30, cfztendók. 

- ^ Dd - A b ; -
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cl foSjafá alatt annjin hullottanak-el a bajvívás miatt, hogj 
bcioÜők ollyan Sereg tölt vóína , a' melly a Kercíztyen-
f égnek ellenségit á Törököt meg-izgathatta volna. 

Hallyuk-meg azért mint értsenek elfclöi nádamnál 
fockal Bölcsebbek. 

Cornelius á Lápide igen bölcs ember, és a Sz, írás tu-
dós magyarázzctyával nevezetes, az £ccicíiaft.K. 47. Ré£. 
mondgya a' bajvívafokat tellyeíséggel nem ízabadofsak-
nak, igafságtaíanoknak , meg-fertczierceknek, cs azért-
is á Sz.Kegulaktú! nehéz búntetefre méltóknak Ítéltettek. 

A' Valentiai Concíhumtól Gyöiéftál hivattatnak az 
tgymáíl bajra hívók <véres latro^a^ cs rfientehngyil-
fa/etyai, á mint meg-jedzi a felíycbb meg-nevezett 
Tíieophiíus, 

A'Tridcntinumi Concilium, Sefs. 15. Cap. 19 illyen 
formán póll: A' bajvíváínak gyűlölséges (?okáfa, melly 
az ördög mefterségébűi jött- bé , hogy á teűeknek véres 
halálaval á lelkek ei-veízését-is meg-nyerje , a" KereÉ?tyén 
Vihgbúlteílyefséggei ki-töröltefsék. A'Csáfox, a'Ki-
rályok , az Hertzcgek, Fcjedcímek, Tartományok Elöl-
járóji, Ifpányok, és akarmi néven való idö Izcrint való 
lí rak, a' kic á bajvíváfra az ö föidckenn a KerePtycnck 
közt helyt engednek, azért, á íCözönséges-gyúlckezetbűi 
ki-tiltalTanak, és mind á Városnak, Caitélynak, és akar-
mi Helynek-is birásácúl, uraságárúí, az hol cudnulhk 
áWjvíyaíí meg-engedték á kitazEcclcíu után bírnak, 

meg. 
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iW«g-fofztaflanak, és ha őrökben adatott joizágok» 
előbbi Clroktúí mindgyárt vifzíza-vettfíenek. A'kik 
penig cgymáflTal hartzra ki.mennck , és azoknak in-
4ífójí-is, az Ecclefíábul való ki-tiltáfíal, jóMgok el-
vetésével, és örökkévaló gyalázatnak büntetésével, 
cs mwt á gyilkolok á Sz. rendtartás 0erint meg-bún-
tefíenek, és ha á viadalban meg.halnak, az Eccleíia 
foha el ne temcíle őket. Azok-is a kic á b.ij vívásnak 
dolgában tanácsét adtanak, akar annak jufsát, akar 
cselekedetit tanácsolván, vagy akarmi úton módon 
azt jovallották, még a* kic fzemiélték-is, ki-tiltaíTa. 
nak az Ecclefíábúl, és az őrocké való átoknak kőtelei-
vel mcg-kőtteÖenek s-bántetteíTcnck. Nem alván el-
lene femminémő &»badság, es emlekezetre nem méltó 
meg-ve0tegettetett régi Bokás. Eddig a Tridwt. ConclL 

Cauísinüs Miklós nagy tudományú í-jámborsügu 
ember , ázt mondgya a Sz.. Vi<v<trba,n t, fzafaji. 
i, Könyv. A' kct fzeméllyek kőzt v-iló bajvíváfok az 
embernek termc0etit mindén oktalanságra által-változ. 
tattyák. A' főid gyomrábúl ki-áfattatott vás, vala-
mennyire mcg-lzégyenli magát midőn láttya, hogy 
illyen hóhérságra élnek vélle, ét hogy ugy élcímenk 
az emberek meg-őlésére. Ezek á fzánakozáfra mél-
tó emberek , néha edgy fzócskánák magyarázásáért, 
néha á Pívnek tsak csupa ha#ootalan induUtoisagicrt, 

Dd i vagy 
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vagy (zóvil vagy iratai cgymáft bajra hijjáK a' via-
dalnak helyet rendelnek, Itéíő.Bírákat, cs a' viadal, 
nak elo-mozditóit s-a' tnínt közönségeden híjják ol-
talmazóit állítanak, kérnek magok heljében következő, 
ket, cs mint.cdgy Vitzéket^is,a kicmivcíhogy csendes 
cs meg nem gyuladotteímévelvannak, jól áhal-lácíyak, 
hogy az ő dolgok cftelenclaiéjiS emberhez ilhk, holott 
életeket olly ember ellen téflik-Bkí veüedelemre, a'Ki 
foha óket nem bántotta, a kit még nem-is c(mertek; 
el-mennck mind-azonáltal, vonattatván kcgyttlenűl». 
lú-ki azhaflontafan tekintetnekXórvennyéiű!, mcljnek 
egyéb fundamentumafriíncs , 'hanem az embereknek 
iolond képzéfek. ifCölsö-képpcis ugyani meg-ijjer-
Jcezett embernek femmi ábrazartyát nem muuttyák. 
dc belől á í iveki jelen-való vcdedclcmnek elhihetct-
len feleimétől ugyan meg dobbannak. Mint a'Bo. 
fzorkányok titkos helyet kerefnek, cs gyakorta ezt az 
ifzonyú dolgot az Hóld-vi!agáná! követik-d : nem 
gondolváa-mcg azt, hogy Iftcn annyi 0cmeckcl néz-
ze oket, a' menny i csillag az égen. Ennek *' fene-
vadság felett való diihofscgnck vége, a* teftnek halá-
la, a' léleknek orocké-való helyre hofzhatatlan kára , 
az Iftennek cl-kcröihcteilcn haragja, a' Fejedelmek-
nek és á Tiszteknek világos bofifzonkodáfi, a* Tör-
vényeknek fenyegetefe cs menykoyei» az Igazaknak 

wcg. 
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íjneg-atkozáfa, cs végezetre mind az égnek mind a'íold-
nek átka. 

Akarjak ugyan ók nem tudom m'tsodabetsűdet meg-
• oltalmazásának ízúkségével ezt a' meg.menthetetlen vét-
ket meg-menteni, xiinmt-edgy btciűlcteísé tenni ; de 
tneg-xsaLatkoznak ezek á vakok, cs magockal edgyutt 
ináíokat-is igen megcsalnák. Sockal kűlombőzo úton 
kell á KereStyén cííibcfnékiíetsűktu oltalmazni. Melyre 
pézvckétiiel£Ktudományt-ákafom;göndotiyanak jói meg 

, azok , á kic bajviváfra ki-hivattatnák. 
. Az/éíspitnclíyetcfőnkben-in8annez Domokos, tu-

dós és elö-keló Theologus. Azt mondgya: Ne rejts eí 
tc magaci á retétbcn,-dc jarj:közonséges helyen, nem ko-
moron ;és aízvc-ranczoltfiomlockal, hanem becsülettel 
és etnbcríégeíTen ; rés ha torténikhögy a* te ellenkező tár-
íod oltyaa fvskmcw Jiogyáte reád mennyen, cselekedd 
hogy tégedkeforntaláüyonmagadnak Gabadosmeg oltal-
fnazaíotira,ancllyctáterméíetnck törvénye kinek-kinek 
meg-enged. 

De ezen á Tudományon nem nyuglik-mcg a' Világ, 
feleld azt hit, a'bajvivátra hívónak, a'mit felelt Augu-
ftus Csatár M. Antoniufnak, midőn attúl kiváltképpen, 
való bajra és viadalra hivattatnék. O azt izente Antoni-
ufnak , mivel mar Antonius dolgairúl való kétségben esé-
ícvcl arra a' dúhoíségre jutott, hogy maga clesct-is meg-
v " V" T" Dá 3 " .atákM 
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utálta, keres ö más utat s-módot, mellyel tifztefségcfscí>* 
ben meg-halhat, annál a' véren folyt dűhöfségénél. 

Érre mit mondatok ő N'emefíek i AuguitusCsáíS.ír-
Isa' ki a' bajvinft melyre hivatott meg-vetette, nem Ne-
mes vólt é ? Ha azt mondod, az az Auguftus Csáízár 
feleleti félénk emberhez illett. Azt mondom éri, hogy 
az a' felénk ember ízérzetté a' Világnak első Birodalmát, 
Antonius penig a' ki otet bajra hívta, minden Nemefsé-
gével edgyűtc ditsérctlcndl edgy alanynak karján cs ölé--
ben hók-meg. 
_ A'niáíík Tudomány Szent Ephrarfafírusé, a' kit citál 

Aloyfius Növárinus Kúl: Munkácsk: 7-dik Szakarának 
41. Levelében. Á' melybűi a' bajt-vivók a' kik magokat 
tiStefségcknek 0úkséges meg-oltalmazásával mentik, vi-
lágetTan meg-crthetlk, a Terestyéneknek igaz ti§tefségc j 
és öftnte való ditsofsége miben állyon. A' Keresztyé-
neknek dicsőfsége (úgymond az á Szent) az Iftennek pa-
rancsolattya. A' Kerefryéneknek dicsőfsége, az Apofto-
loknak és a Prophétákrtak tudománnyá. A' KcrePtyének 
ditsofsége j a' léleknek alázatofsága s a' lelki fzegénység, 
és az engedelmefség. A' KereStyének ditsofsége^ az han-
gicsáló fzerfzámockal való énekléss á fzivben való meg-
iilctődélTcl edgyutt. A' Kcreíztyéneknek ditsófsége, a* 
konyhulláfockal ófzve-köttetett bűnön való bánkódás* 
A'Kerefztyének ditsofsége, a* tfeltdscg és nyugodalom, 
és mindeneknek magát alája vetni s-meg - betsűlni. A' 

Kere0-
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Kcrcíztycnek ditsofsége, 3fzt mondani barátodnak ; 
vétkeztem ellened, botsáfs-meg nékem. A'Ke re íz. 
ryének dusőiicge, az Idegeneknek és Jövevényeknek 
bé-fogadafa, és azokon való Pánskozás, A' Kcreíz-
tyéneknek dirsőfsége és ődvöfsége , mindenkor ma-
gok apcalához fogadni a' l'zegényeket, árvákat, jöve-
vényekét j rnerc az illyen házat foha nem hadgya a* 
Chriftus maga jelen léte nélkül. A' Kercízryénck di-
csőfsége, nem hadni hogy le-mennyen az haragon a 
Nap,és fenkire való haraggal a koporsóban nem falhni. 
A' Kerefztyének dicsőfsége és coronája, ányouiorúsá-
gokat eí fzenvedni, és nem bofzfzonkodni. 

Eddig fzólla Szent Ephraefaűrus a' Kerefzty én ék-
nek igaz dicsofségérűl: mefíyet ha a' bajvívók fze-
mek előtt tartanának, és magoknak czélái fel-tenné-
nek, a bajviváfokrijl való gondolatokat tiíztefségek-
nek iufzontalaa meg-tartásának fzine slatt, eiméjek-
re fem vennék. 

5Yfm Kcrcfijyéni Neme/ség> hanem tfytlen kfgjet. 
leuség , d tifzfejségne^ rcfzets\ejcrül Urnádéit 
•ttllongáfikcit, fegyvernel^éhvel ak*rm el térölnt. 

L X X X I . R. E S Z. 
A Fcjedelmcknec £UÍ{scge$HaAi me/ierségne^titdománjarol 

| ível az Orlzágoknak két erős kőtelei vannak, i 
Fegyver cs á 7Srye'nyek > nem Ülik a Fejedelmek. 4/ v \ 

M 
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hcz' hogy az hadakozáfaak dolgaiban tudatlanok c& 
éft«icnck legyenek. 

Az hadi mcftcrscg penig fok intő Regulákbal áll, 
mellyekct ki-adnak,azok áiúc hadakozáfnak mefícreL 
nek valiyák m a g o k a t k i c kozzűl némellyeket akar-
tam c' Munkácskában Ic-irnü. 1 

i . Regula.. A' Fejedelem légyen Békefség fzcreto 
midőnhadat.viíei,.éí.azhadaktúl jó gondvifeio, mi-
dőn békcíscgcvagyon., 

a. Az hadnak feíettcb-való kívánását, a békef-
/cgnek fzeretetivel kell meg - zabolázni; mert vala-
míg békefsegbcn íehet;élni»;nem,tifztefscgei dolog il 
Fejedelmieknek* fegyverhez. nyúlni., Ama' békefség; 
fzerető Martiaaus ímperatornak? mindenkor fzájában 
forgott ím-elmondás t- loU *' Sefa/s cgaz.fí4dnáL 
Maradgypn, oda.háti^és &,kegyetlen Scythákhoz vet., 
tcfsek Caracall&nak ama' mondata; • A' fegyverben va* • 

gyón minden ditilfségem s' mrg-maradáfbm* 
Ha jobb edgy,láttya á bekcfségnek ~,mint fízfon.-

tya i- gyózfidclcmnek, ( a ,mint;.m.oadgya Cardinalis 
Bellarminus) mennyivel léfzca=}.ob.b a' bckcfségnek. 
edgy lóttya, az hadnak 100. lóttyánál., 

Annyival ditsérctcfscbb békefséggel az hadat cí-
fordítani, mint fem haddal békcfségct kercfni i á men-
pyiveí ditsófségeíTcbb kezdetiben, mint fem fel no-. 

véscbcat 
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vesében' i gonofzokat ki-vcfztcni. lobbá* bekefséget 
mtg.tartani, mint azjfzerezni. 

3.^. Akármely hadnak fel. véreiéről okoíTan és fo. 
káig kel! tanácskozni, kiváltképpen ollyanrul a meliy 
mindtávulyvaló, mind veízedeltnes ; azaz: a'mellyel 
eroís*és hadakozó, és tollúnk távuly lévő ellenség ellen 
kell viícini. Tl-jtteydtdts <f. Kinyv. 

4, \ Valamit az igaíságbui és egyenefségbül kell 
cselekedni; jóllehet gyakorta nem a Közönséges-tárfaság-
nak méltósága 0erint láttafsék lenni, mindazonáltal meg-, 
kell cselekedni, hogy az hadakozás és az hadbúi rámad-
ható nyomorúság eí-tavoztaísék. Thucydida ugy un ett. 

y.^. Minekelőtte á Fejedelem hadhoz fogna, Púk. 
fég á maga Erejét meg-mérsékeilye, .hogy hataímaflab-
bat ne ingereilyen betsűlctinek s-javainak nem kevés ká-
rával. . Melly dologban láttatott vétkezni i'Sabáttdiai: 

Herczeg, midőn cz b-Symbolumával)tgycvz\ ék, (avagy 
inkábbmondgyam vi£$a-élt) OP-GRTUNE, joker, 
és reá támadott Galliára, a' melly mind népeckel; 

s mind erővel fockal hataímaffabb. De a Frantziai Király 
IV. Henricus pénzt veretvén, melynek edgyik réíére reá : 

\-ala veretve OPORTUN1 US; azaz: jd{or, meg-
tanította hogy nem okos emberhez illik, magánál eröf-
íebbet hadakozáíra hivni. 

Hem bátorságé! az$k*t tneg.férteni h \tket el nem lehet • 
•rvefzjeni. 

Eé: 
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Mivel az hadakozáfnak ritkán vagyon az áf 

vége, mellyet reménlhetni, a mint Thucydides mondgja, 
az hadat viíclendő Fejedelmeknek mcg-kcll gondolni, 
azoknak mitsoda végét kcllyen okoíTan reménlení, és 
micsoda végétül kellcfsékiélni: és nem csak az ellenség-
nek mcg-űtcsérul, hanem a' ki-Jabadúláfról-is keli gon-
dolkodni, 

A' mellyet bár véghez-vitt volna hajdonában LeopoL 
dus AuÁriának Hcrczege, ki tanácsot tartván az b Fő fo 
rendeivel, hogy az Helvetiufokra mennyen, és őket déb-
bi engedcimeíségérehajcsa, az o Bolondgyát kijeién lé-
vén mindeneket hall yaia,;kccdezé; ha az cl-végezftt ta-
nácsok te Jenék-e? felelt a Bolond: nem tet0cnek énné-
kem , mert/minden tí yégezéftek tsak az ellenségre va-
ló meneteire czélqzník, a';ki-menckcdéfrúl penig fenki 
emlékezetét nem téfzen. Ez jövendölésül vólt, mellyet 
maga á ki-menetel bizonyított, mert az Herczeg az övéi-
vel edgyútt oda ve&ert. 

7. ^ Az hadat vagy más ellen tndítcyuk , vagy az 
ellenünk indíttatottat cl-űzzűk» Ezzel a' Kőzőnséges-
tárfwágnak meg-maradafa_, amazzal á Birodalomnak ter-
jc0tcfe kereftetik. Amarra reménséggel őíkőnőztetűnk, 
erre á félelemtul hajtatunk. Ez mindenkor igaz és ke-
gyes, a'terméfzcttcUis meg-edgyező hadakozás, á melly 
erőt erővel vi^a-verni fobadnak itéll. Amaz gyakorta 
helytelen, mert igaz okai kickel az illyen nehéz dolog 
meg- ékeíittcfsék, gyakorta nincsenek. 
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f . % A' Fegyver cs a' Törvények köze AtyiSságl 

vagyon; mert á Fegyver Törvény nélkóí. a Törvény 
Fegyver nélkül fzökos.- Azért á Fejedelem a Fegy-
ver kőzt a Törvényről, áTörvények kőzt á Fegyver* 
rul meg emlékezzek, 

Dicsofscg néíköl való Fegyver az, melly nem 
0olgál az lften ditsöfségére, mellyet mcg.efincrvén lV. 
Hénch ki vezeték nevel Mágnufn3c»^»«4hivattat0tc 
Galliának Királya', i'oí i. eflt ujjónnan fzúletctt fíatíJ 
kájának XJlIi Lajofnak jobia kezében a' kard marko. 
lactyát adván, á Serégéknek Urát kérte, hogy azzal 
még valaha t ; ditsőíscge tcrjcíztcscre élne. Htttelinm 
Cj/tíltÁtnlí tftjendónlgnt'efttt'dolgainak^ 

i o. "R- Nem keveíTebbé kell á kegyefséggel hartzoJ-
ni az ellenség;cllen^ m'rnt fegyVerrcK' 

Meg efmérte azt á'Tőrők Csáfzár is, midőn azt' 
mondotta , Ferdinánd, úgymond (ezen á néven má%-
födik Romai Csáfzár ) Sz*nt% <vél/enjAn lften* ér' 
l étette httdakorjQ Avktictntu mtndgyai 

11.^. Az hadban igen erőfs oltalom az lflen Te** 
gedelmében való bizodalom:, 

Ezen Regulának: igafjágáí TH-dik Ferdinándnak-
A'ttyafia Guilielmus maga keze irásáva! meg-bizonyi. 
totta, midőn azon a napoti mellyen á Csáfzár névé--
fel.'elsőben fegyvert fogott, az ő jóságos-weJekedc-
^ ^ - %c *. ** 



tinek jelét nyakában Aggó, Szentség tartó ékefscgc-
ben ezt zárta ; léfakjthl féllyek, holott te nem tsa^ve. 
üm uxgy, hanem ugyan enyim rvagy. Ugyan-azon 
dicsérete; Fejedelmet, intvén mátok > hogyá fűrügo-
Jyóbifok cücn venné-íel á pántzéitj azt felelte: Ifit* 
a" mt Pmtzélun^. 

i a. Az Iften fegitségenek kérefe, a győzede. 
lemre eleve való jó eí ké&űles. 

A' mi Felséges Csatárunknak Lcopöldufnak az Ac-
tyának báttya Fcls. Lcopoici Hertzeg bé.fzoiította vólt 
a Neoburgumi kerítés közzé Cseh-or£ág végibe, Slan-
gitiftáSvetziai hadnak Vezérét Öámos haddal. Ofiro-
nioilya vala nagy erővei á keritcít, hogy az ellenséget 
á fcí-adáfra kén0eritnc; dc rnég-is annak yakmerősé. 
gét meg nem győzheti vala. Jelem vala már az oilrom, 
nák ideje, midőn az Herczeg az övéihez fordulván, 
A Ahsénel^ áldozattyáe úgymond vigy&{_ véghez,, és 
Ifitn meg-íolondtttya az. ellenséget. Arra á mondáira, 
csudálatos dolog, mihelyt á 0cnt oítya á jelen lévők-
nek Iá ttokra fcU emeltetett, ottan hallatott á kéri. 
teírúl a fel-adáínak jele; a melyre á Fcls. Hertzeg ke-
gyeden mondotta-; Így kell meg~gybzji'ntz.ellmséget, 

13,^. Az hadnak Izcrzését az halón kell elkezdeni. 
Hlyen értelemben volt Colignim Galliának hadi Gc-

neraliíli, a' ki c' jelei mondáíTál, jelenteni akarta, 
hogy 



hogy az hajnak mindenek előtt élcfrc kei! gondot vi-
felni. Tb(tanús Hifi. 41. KSny^u. 

.14.^. A' Vitézi ditsofség, nemcngedéfsel, hanem 
vágaíTal; nem hivalkodáíCii, hanem csapáŰal; nem 
fealadáílal, hanem űzéííel fzereztetik. 

i ?• ^ Az hadban á vafnak rcfteiője az arany, cs 
meg- tompu! a vas, melly arannyal nem éicíuteuk. 

ig.7^ Az hadban á közép hciiy leg-jobb, mert az 
erőűck tartyák a közép hellyet, á féicimeíck kozott ét 
3 bátrak kozott. 

17 ^. Az hadban, többet munkálódik á pénznek 
ofztogatáfa, mint az ilgyuknak ki-fűtéfe. Az.ez^S, 
forbly meg rmtya * <V4s kapudat. 

18- 7^ Az hadakozásban nagy nevezetes dolgok, 
edgy ízem-pillantásban cí-fordittatuak, és el-veinek. 
Azért á ferénység meg-kivántatik. 

í í í o , cfzt. Bavariának Fejedelme Maximifian o't 
napot engedvén felső Auftriának nagy Rendeinek, kic 
alatt akarnak-é vagy nem engedni a' Csáfzár Parancsolat-
tyának ? végeznék-el; azonban még el nem telvén azoa 
öt napok, hadait az ö Tartományoknak határihoz moz-
dította : melly ferénységgel meg-rémitvén azokat, min-
denre engedelmeífck voltak neki az Auílriacuíok. 

Az Hollandiai Seregeknek, vezére Gróff Mauritius 
1^91.eít. Zuthphaniát, Daventriát, Huiftát, Delizielt, 
Ntmomaguraot, eröfs keritéflei meg-eröísittstett Váró-

1 E« 3 foW 
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ípkat, kevés holnapoknak cl-folyáfa alatt, maga hatalmát 
kan hajtotta; hogy annakutánna nem helytelenül nevez-
tcíctt legyen Repülő Sa/na(^, cs Belgiumnál^ meny^orjb-^ 
hüjtnlí rettentőjén^ 

19. \ Az hadban a férfiakelícninkább mint fenr 
a falak ellen kell hartzoInL, 

Sfortia Fcrentzncfe vitéz. Fejedelemnek jeles mondáfa-

ez vólt:, Az ellenséges Seregeksmeg-;vercsével meg fzűnt 
az had ,dc ás Vátofoknakés;Caftélyoknak meg vételévels 
gyakorta nagyobb hadakozismaradrhatra., 

10: ^ A-bé/ícftéges^túres; és az áihatatofság, a*' 
bóldóghjdakozáfra való'nagy kéteroíségek;. 

Midőn 15 f o. eízt. MauritiusiSaxomaí,Fejedelemnek 
iunáesábúí Magdeburgumot,Caro!us V. Imperátor meg-
hallotta volna* jóllchít á,Város nagy §orub(ra jutott vol-
na , , bekeíséges. túréíTel s-álliatatoisággal mindazonáltal 
a' Magdeburgumiak annyira vitték a dolgot, hogy bé--
Jcefségnek kedves Articuluíic kérvén magoknak, győze--
delmeflek Jöttek legyen, és az Inoperiumtól giatiaban vé-. 
(eltettek., 

Az hadnak boldog'kii menetelé nem annyi* 
raiokaságával a Vitézeknek,, mint mineműségével nyc-
íettetik,;. 

Rofvvurm jeles Hadi-vezéi% yooo.Ncmeth Vitézekkel ! 
bort járván » ötven ezer Tőrokot meg-futamtatott. 
Wagy Sáador akarván meg hódoicatni az cgcfzVi lá- -
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f |at, vitt-ki táborba hármícz ezerGyaiogot, és négy vagy 
ot ezer Lovagot. Ezzel á kevés emberrel, mellyiklégyen 
tsudálatofabb, hogy rocg-gyozte-é á Világot, vagy hogy 
hozzá mert fogni ? bizonytalan; holottilíyen vt&dcimes 
hadra, nem válogatott N. Sándorerofs, s-éíeteknek leg-
jobbéi dcjekkeh'irágzó lífiakat, hanq régieket, és többire 
azhadakozásbúiki-aggottakat, akik áz Attyávai, és áz 
Attyának báttyaival hadakoztanak, úgyhogy nem an-
nyira vitézeknek, mint vitézségnek meftereinek gondol-
nád. Ti0tet-is 60 e t̂entiosón alölTciiki nem viíelt ,'ugy 
hogy ha a" Tábornak eleit láttad volna, azt mondanád, 
hogy valami régi Kőzonséges-tklaságnákTanátsoíit lát-
tad. Az hartzon azért fenki nem ifzaladáfrul, hanem 
a* gyözedelemrűi gonddíkozík vala, és íenkinekremén-
fégc nem lábaiban, ;hancm*karjaiban vala. H len be n i ' 
Persák Királya Dárius, Nagy Sándor ellenkező Tárfa, hát 
friZ ezer Vitézeket támá&ott ellenben, kic nem kevciseb» 
bé á N.Sándor.mefterségévél,.:aiinr.a Macedóniaiak erő-
jével hátat adtak. 

A' gazdag Tárház azhadakozáfra #öWgfs. 
Mert az had 1 pénznek ki menthetetlen otvénye: ki-

nek meg-tőltésére fem á Perfiai arany termo hegyek, íem 
mind á két indiánik.arany és ezűíl bányái nem elegek. 
Az honnan edgy Kapitany, Luíiumának Sebeílyén neviS 
Királlyának, inidon Barbcria ellen Való hád viíeléfnek 
dolga forgatia-feaiH arra az hadra hárojaícbes-fölyatna-

tottnoa* 
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tot mondott fzöbcgefnck lenni : Férfialpa^ 
máfi Eléfiseí^, h*rm<td'ik*t Pé»z>iek^ folyamattyát. Es 
ama* nagy hirőTriyultius jános-jakab nevő Kapitány-, 
megkérdettetvén mitsodák volnának az hadban i?ők-
ícgeíTck? azt felelte, hogy három dolgok igen fzűk. 
fégeífek : pénz., pénz,fénzj ( 

Innen meg-erthetni (azt mondgya Klec^ta á Tárház-
rul i. Könyv, i. 7{éfz^) Micsoda maga gondolatlansága 
légyen fok Fejedelmeknek, á kic békeiségnek idején fem-
mi pénzt nem gyűjtottenek, femmit e3-nem tottenek; ha-
nem mindeneket valamellyekct az alatta-valók, akarva és 
nem akarva adtak, eltékozolva ci-vcOtettck és fem mi re 
kellő'dolgokra költöttek ; az hadnak idején penig fzo-
kott ragadozáfokra vifzfza-térnek, cs alattok-valóit tcl-
lyefséggel meg-nyúzzák: gyakrabban az oroíiány búr-
hoz róka bőrt, á róka bőrhoz oroíiány bőrt toldván,., 
vagy penig annyi pénzt vcfz'nek'. fel kölcsön , hogy 
meg-fízetefre elégtcíénck legyenek. Igy békéli Khckttu, 

Az hidat inkább meg-tartyák a' 0úkség fe-
lett való klntsek, mint fetn az crafrikos adó 0edéfck.. 
Thucydides mondgya. 

24. \ Az hadakozás tanátcsal, pénznek fokságá-
val, és ellene álláilal inkább, mint fem az ellenségre 
való menetellel vitetik véghez., Tericles.mondája. 

1 f. Az hatalmas 0om0édoknak hadákbzáíi, vagy 
e&indgym meg.olcjífanaka'meg-nyugott fomfédok-

tul8, 



i ' z rx r . rí e s l'- __ íVf 
Wíl , vágy pedig ugyan-azon hadra akaráttyok elíen. 
is cl-vonattatnak, és abban jobban bclé-kcvcrcdnck. 
Igy cgéfz Gorog-orfzág belé-kcverődzőtt, előfzőr a* 
ekorintuíiakiúl, cs Corcyra-béiicktül indíttatott ha-
dakozásban. ( 

2S. 2^ Midoá 32ob edgyídoben két kűlombozo 
Fejedelmektől kct félé való hadakozás fenyeget, nem 
kell mind kettőhöz cgy0er s~mind fogni, hanem elso-
beii azzal, a ki igazabnak mutáttya magát, meg.kell 
feerződni 5 cs edgy réfzról á félelmet el-kclí hántánú; 
Jgy á Romaiak, á Chartago.bélieckcl frigyet tsinálta-
nak, közel levén á Galliai hadakozás. Jgy Guíiavus-
Svctziái Király, minekelőtte Némctkorfág ellen ha. 
dat támafztana, elébb öt. efztendeig való frigyet kö-
tött á Lengyelekkel, mely az mán af e&cndők hoz-' 
zá járulásával meg„bővittetett. 

47. A* nagy cs mefzfze-való hadakozlft vifelS; 
Hadi.vezérnek, nem kell háta jnege-femmi néki-ár* 
talmas ellenséges helyt hadni.-

Igy Guftavus Svctziái Király, felso Németh-orPágZ 
ra 0ándékozván, előfzőr Po meráni át, Marchiát, Sa. 
xoniát meghódoltatta. Ellenben a* Franczia hadnak 
vezére Lainrcchius minthogy Ncapoliíl Pállotta-meg, 
uránná hát megé hagyván s.mcg nem vévén Medio--

• lánuniot, Ticinumot és Lombardiát cl-v&ctcc. ^ 



itiS ixxxT, a t s % 
zS. ^. Az hadnak vezéréhez nem illik, hogy azi<foé 

:3pró Várofocskáknak és Caftélyoknak meg - vételében 
töicsc-el; hanem a* leg-első Váró A 0aIlya-meg. 

Igy igen okoíTan, midőn Bavariának Fejedelme Ma-
ximiiianus reá akarván menni a Csehekre, á kik az o Ki. 
rályoktul Ferdinanduftul el-0akadtanak vala, egyefieísen 
Prágához ment, mellyet mint Cseh-orfzágnak első Szé- -
kes Várofsát, ott álván közei hozzá harezot, és győze-
delmet nyervén, el-hagy?an az aprób Varoíokat, azon 
nap meg-vott. 

Vétkezett ellenben Discügverius Galliai Gróff, kinek 
.midőn meg-kéilett volna venni Genuá:, el-hagyván azt, 
eló^or az hadnak erejét fordította némelíy apróiékos Vá. 
rofokra és Caftélykákra. Azonközben á Genua-béliek 
meg-eröfsitették magokat, és igy meg-fo0tattanak á Fran-
tziák azon Várofnak meg-vételére valóhatálomtúl. 

zs>. Az hadakozó Elöljárónak okofságához tar-
tozik , hogy nem vakmerőképpen, hanem nagy okof-
fággal és vigyázáílal mennyen arra á Nemzetcségre , a' 
meüyben két felek edgymáshoz való gyűlölséges meg* 
fonláfsal edgymás közt ellenséges-kcppen hartzolnak. 

A' rnfgok kőzt zenebonáskodó meg-hafonlott Nem-
zctcségckre reá ütni, néha előmenetelei volt, de gyakor-
ta á fel-ingerlőnek ártott. 

Gondolkozván én (úgymond Forftnerus) Tacitufra 
Taló nótáiban) a kújlőmbózó kimenetelnek micsoda okai 

— " - lehet. 
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lehettek', cfében jutott; hogj azok á kik á két meg-hafon-
lótc rcíznck akarmellyikétűl hivattattak, dolgokat fze-
reacséfen elő-vittek ; de a kik magok kényén ma fok ha-
dakozásában avatták magokat, a mint Goktak Sóin:, ma-
gok ^érzették magoknak a' verdéimet. Mert az első 
dologban, minekutánna akarmeüyik ré§nek fegyverével, 
a' mienk-is őGvc-csatoItatott, könnyű az erőtlenebbeket 
el nyomni: cs az-is á belső mcg-hafonláfnak dűhőfsége, 
hogy az .a' réf, ,a' melly a' külsőket hijja, gyakrabban el-
felejtvén a* maga meg-maradását , egyebet ellenkezőinek 
vc&cdelménél ne kerefsen,. A' külsőknek przdájok lenni 
inkább kívánnak , mint ícm magok felekezetivel csende-
fen bánni, és a mit magok erejével véghez nem vihetnek,. 
Hazájok. vel?edelmével kereíik, az idegen Nemzetcsége-
ket ki-híván nerö k'evefébbLhadakoznii mintáz Hazát* 
prédálni, és örökségül bitni.'. 

A' más dologban penigy,midőn a' külsőnek mind i ' 
két •raeg-hafonlott'féí ellensége,;-nem reménlhetni ollyan; 

ki menetelt. Sőt próbilhatóbb dolog, oliyankor, mind 
&' két meg-hafonlott fél hogy tanácskozás által meg ed-
gyez, (a' melly egyedül edgy úta' meg-maradafra) hogy 
az edgymás kőzt való gyűlölséget le-téfzi, és edgyben 
adott erővel az •ellenségre mégyen'; midőn láttya mind- • 
nyáj ok fabadságoknak vettetni a' cseleket. 

Philippus viczé Comes Mediolanumi Fejedelem, a' 
Rörentiaiaknak meg-hafonláíokrayigyázván, midőn; 

Ff * ; ' 
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hu^or való &íz-ezer arany.pcnznél tőbbctköltatt vcíí-
na, femmire fem mehetett. Mikor Ferencz a Fran-
cziai Király á Spanyolokat az ő határokban háborgat-
ná, mindgyárt az o kegyeden pártolkodáfokat, cs Ki-
ráííyok eiícn való haragos indul.ittyokacic. tőitek. ^vicz 

c/ard. 14. Könyv. r 

Vaiamcnnyifzer a Galfuíok egymás közt harczoU 
ván, kölcsönős febekkel egymáft Sebeisitctték, ruihclt 
votték ebekben , hogy a Spanyolok onnét alkalmatof-
fágot veiknek az ő dolgok cí-követésére, és magok 
hiíznárúl való gondolkozása, le-tévén a gyűlölséget, 
a kólső ellenség ellen egyben esküdnek vala. 

Bátorságosabb szert, meg nem edgyezven egy-
más között edgy akarmclly ellenséges Nemzetség, nyu-
godni, mig kölcsönős vér ontáííal magokat el.fogyat-' 
tyák. Es igy nyavalyások Hazájokat férfiaktál, fegy-
vertől, és egyéb hadra való erőtől meg-foíztván, te 
fwfznodra hadakoznak, és az után á rcájok jövőknek 
cicikben nem alhatnak. 

Javallyák a világi dolgokhoz értök-is, hogy á gyen-
gébb félnek alattomban fegitseg kóldefsék, nem azért 
mintha az hadakozásnak végét vetnének, hanem hogj 
azt továbra vontathassák. Igy Alcibiades TiíTafer-
nifnek javallotta, hogy felettébb á Laczdemonbélic-
kct nc íegi tcsemert mcg-kcll ö néki emlékezni ar-
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rul, liogy a más győzedelmet nem a* magáét Baporitaná; 
annyiban keil az hadat fen tartani s hogy a' íűkség miatt 
félben ne fakafoaísék. 

Midőn OlaG-orBágb&ná Piíloriaiak belső meg-hafon-
lásban volnának, és a Florcntiaiak moíl cdgyik, moft á, 
máíik párthoz hajolnának , rövid időn annyira jutott a* 
dolog, hogy a Piíloriaiak meg-unván a' dolgot, fzabad 
jó-akarattyok fzcrint magokat, és mindeneket á Florcn-
tiajiak hatalma alá adnák. 

30.^. Az. hadban az Előljáró fe»mitőí-is inkább 
ne féllyen, mint attúl hogy félni láttafsék. 

Ez á femmi veBcdelmekiűl nem irtózó elmének bátor-
íága, a' Felséges Leopoldus Guliclmus Hertzcgbcn, mi-
dőn a' Csatári és Királyi hadaknak Előljárójok volna, vi-
lágos jelekkel jmeg-tctÉett, a' mint elő hozza Avancinus 
CjvilteJm. Leápold *vijelt dolgairól *valóelmélkedestben. 

Midőn Salafeldiánál őt ellenséges Seregtűi, úgymint 
a. Svccus, Hafsus, Luneburgus, Gallus.Vinariai feregektűl, 
o fockal keveíebb magával, az őregálgyuk nélkül lévén, 
kőrnyűl volna vétetve, mint edgyűt vitézkedő tárfok 
mindenkor melleitek vólt Leopoldus az övéinek, hellyé* 
bűi fem mozdult-ki; noha az öreg golyóbifoknak ereje-
tűi már fokán mellette cLcílenek volna, cs meg fem vál-
toztatta a' maga fzállását, noha azt az Házát az ellenség-
nek már harmadik golyóbifla meg-rontotta vala. 

Hafonió bátorsággal állott ^oiffeabitumnál, az haZ 
\ f f ) ^ 
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nyatlók kozt bátorságos, az el-esok kózt egyencflen áiloSr, 
egyedül Nemes elméjének. álhatatofságával meg-erőfsit-
tetvén. H' nyüvánságos, és á bizonyság tévőnek Cseh-
orgágnak Fo- igazgatójának, ̂ Martirúz Gróíf BernharcU 
aak;méltóságával.meg-eroísittetctt ditséretcs mondás; 
Hallottam (úgymond) magam á Svét ellcnségtűl, ár Fcls. 
Fo HcrczcgctWolffenbitumnál (minthogy á. Sereget hel-
lyébűi. ki r mozdítani, s , az hadnak állapottya nem engedi 
vala) abban az állásban a' melyre á. nagyobb fzámfzeri- -
gyeknek 0áznál tobb lővéfe.eíil^vala, ollyan bátran meg-
állani, hogy még tsak kitsíny meg-mozdításávaJ-is, vagy • 
fejének vagy teltének á lovéfek előtt magát el hetit vonta:; 
az utánna-valóknak penig,-á.kic á.félelemnek valami jelét: 
mutattyák vala azt mondotta: a 'ki félénk' sávezzék-ej,, 
hogy reftségének peldájávalaz álhatatoífan hadakozókar: 
meg ne zavarja. Honnati as íllenség-is csudálván álha-
tatofságát j magok'közt aztmosd-Ottak t .vagyAngyal á: 
Fo Hertzeg a' ki.amott olly meg- mozd'ulhatatlanúli áll,, 
vagy annak képe, avvagy az o fomélyében valami tsuda.. 

Látta Bclgium-is Leopoldufnak csudálkozáfra méltó , 
erejének* és nagyra Mletctt elméjének világos jeleit. Ar- -
mentcriánál el-rontván a"; golyóbis vas gallerának pártá- • 
zattyát, meg-mutatta mit akarna az ellenség, és mit nem • 
akarna az Lften. Landracumnál még az álgyu golyóbifíúí • 
tí-foggatatott mellttteálló P'allavicin5 Marchionak lova se. 
msejiEené-megj és a fátorára lővoldoztetett goljó biíok íc • 

habod-*-
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háborírották.mcg, a mikor parantsolni az Hadi.vc* 
sereknek mit cselekedgyenek. Cortracumnál edgy-
néhány lővcftiM által. 0akaí?tatván á fátor á kiben lakik 
vala, egyedül csak a Fo Hertzeg álhatatofságával ál-
lott.meg, midőn azokat a' veizcdelmeket nem mél-
tóztatta arra, hogy azoktul félne. A' többi kőzött 
olly kőzcl ment ;egy "Vár alá, hogy mind maga, mind 
á kik mellette munkáíódaak vala, hallották a keritéf-
rüí fzollóFrantziákat, kic ezt mondgyák vala: amaz 
( úgymond ) á Leopoldus, á ki ki-vont fegyvert vi» 
fel kezében, Lendinmnál hafonióTcUcdelmekcn, ha-
fonió erővel ment által 

Gyakorta meg-intetilc vala az őveitül hogy magát 
ne tenne-ki annyi veíedelmeknek, kiknek ő vagy az: 
mondgya vala, á mit Albertus régenten Belgiumnak 
Fejedelme : V egy é^elméje^re hogy még <t' táboroknak. 
Eléljáróji kpzjjtéi fenk} fal toro álgyunat^golyóbijfa mi-
att el nem nje/zstt. Avvagy amaz Carolus V. nagy 
Csatárhoz illendő mondáit, mellyet mondott midőn 
Nordhngánál győzedelmeskednék III. Ferdinandus» 
Csa/^ edgy.is az^Aufíriai Familtábulmég a' nagy hada* 
kpxjfnai^tkzj k5z.őtt.ü, nagyobb jtámfierigynek yagy áL 
gyma^lővéfét&l el nem uefett. Avancin" mongja ezeket. 

31./^ Jobb az Hadi-vezérnek az ő ellenségének, 
mint fem az ő maga vagy Fejedelme határán az ellen-
léggel Wczolni. ' ^ í gy 
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IgyThémiftocIcs az Athenas Városbelieknek HácS 

nadgya, áMedufok ellen Gorőg-or0ágon kivöi vit-
te Seregeit. Hannibál Affricábúl OlaÍMr£ágban ment 
hadakozni á Romaiak ellen. Scipio Ohfz-orfzágbul 
Affricában á Cbartago Város.béüek ellen. V. Caroly 
Doria Andráfnak és Léva Antalnak tanátcsábul Sere-
gével bé-rontott Galliában, Galliának I. Feremz ne-
vű Királya ell«n, minekelőtte amaz Olafz-orfzágban 
feé-menne , hadat indítván a* Csáfzár pártyán levők. 

Mert á.Fejedelem a raaga határán várván az ellenZ 
íégctj kénfzerittetik maga költségén két Tábort tari-
sani-si, sa ellenség Táborát és á magáét. 

Továbbá á Vitcz á ki az o ellenségére á maga foll 
áében mégyen>,nagyobb bátorsága van, mint fém; 
ackor, mikor á maga házánál reméntelcnól láttya ma-
gát. el-nyomattátni, 

3 a.2 .̂. Az okos Hadi-vezér idegenek taaátsokbúl; 
s-más vezérlésébdl nem vifrt á Seregeket vakmerőképp 
pen efméretlen hellyekre » hanem.ha igen fzámos és 
erofs á Sereg* és á meg-téréfnek módgyát teilyefscg-
g.el meg-tapaftaita, és ha az útnak vezcritűl kezeíTe-
ket vott légyen. Ezen Regulát tartotta-megDemo--
ühencs , midőn az -^coluTokri rontana á Mefseniu-. 
Ak jovallákkbúL 
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33; 7^ Valamint a' tágas mezokon föhá nem kell 
annak üant&ndéckal ütközetet felvenni, kinek fockal 
kcveíTcbb lovas Seregei vannak mint az ellenségneky 
á mint itéliPölybius; ugy a kicsiny Seregnek á nagy. 
gyal ítarofs helyeken, nem penig fik és tágas mcz&í 
kon'kell meg-ótkozni, hogy á kiíTcbb Sereg a' ivagy-
túl kornyúl ne vétefsék. 

34 % Az ellenség meg-gyozésének cs a'gyoze* 
delem meg-nyerésének könnyű módgya az» ha az á 
Vára és Eröfségc az ellenségnek á melíy nagyobb, é* 
a melyben a Vitézlő rendnek éléfit bé-gyűjtette* meg-
vétetik. PolybtM Hifi. i.K&nyv. 

3 5. % Az harezban bár kitsiny Jégycn.is a' fegit- -
cség, de ha rcmcntelen az ellenségnek meg-mutatca^ 
tik, és ha kiváltképpen rcájok őt, ha fontén már győ-
zedelmefck-is, de meg-fiuamtattya okct. Mert fokkat 
inkább fél az ellenség azoktól á kic az harcz kozibcA 
joiiek. mint á kic már hartzolnak. Tbucydides 5 Kőn.-
Wrajtdas P~itézjkcz. h>*lf eratiejálan* 

3<f.^ A'jóHsdi vezérnek tiftij boy á Vitézeket ' 
a kiknek íóldgyok ki-jár , a' prxdátúl, az eroíaktáí^ • 
és a' meg nyomoritafíúl el-tilcsa. . 

Olly fíoroffan meg-tartozkodtak-az ciött á Vité-
zek az hadi fenyítékkel a' prardátúl, a* mint cmleke--
ietben hadta Scaurns# hogy a' mint egy hegynek az -

— - Gg_, 
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. aiíjábaegy altnáckal mcg.rakott aíma.fát a Tábor maga 
kőzze bé- fogisit, más nap onnan a* Tábor cl-induivárv 
tsak egy hijja ícm vólt. . Frtntmmtíadi mefter fi 3, %/% 

3 7 , ^ A z Hadnak vezérinek gyakran megkelicm le-
kezni arrúl á modáfrúl, a mellyet modott Belgiű Guber-
nátora, és egy0cr-s-mind régi Hadi vezér Albanus +H* 
(C mint l^ell meg-bkntettda' <vétkez$t és meg-ajándékozod 
az.érdemcft, a' te Táborod, erőfsferfiackal ttllyes léfzjn. 

3%. Nem kell a' Vitézt mmdgyárt meg-utálni 
az ő Hadnagyának 5 mert ha ferény, meg-fzűnik fc-
rénységétűlj ha reft, reílcbb kezd lenni. Cyrtu mondája. 

3 9.7^ Nem kell el-0envédni a ré{?egséget á Vitézben. 
Az.hóKátoná\,k&ZX}i-líól>ben yeftjene^.elpthár t&L 

tejfel, mmt fem <-vér «ntáffal. 
Midőn Romát Caroius Borboniul lévén Hadi ve-

zér, négy legioNémeth Vitéz cl-foglalta volna, egy 
cfoendő ei-telvén alig ment vifzfza fél legio Németh-
orfzágban, holott á ré0egségen kivúl való femmi egyéb 
meg.bántódáfok nem vólt. (fxicaardtnw. 

40. % Két nagy kegjetlcn ellésége vágjon az hadakoJ 
záfnak s á melly femmi Seregektűi meg nem győzettet-
hetik, azért-isigcelkell távoztatni 5 azEbség éi áHideg. 

Igy tapa0taita azt Caroius V.Imperator, Méta Váro-
sának meg.Mállásában, holott már midőn majd minden 
feregei hideggel és éhséggel el fogynának, á Város meg 
daliását félben kellett hadni. Ml-
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Mídon r^SeSc. 3Bstavufokjólfcí-kéíláftSerege Gu. 

íiclmus Auriacus vezérsége alatt, közel lévén á tél á Mo-
fa folyó vízen által költözött volna, cs Albán«s Hertzeg 
minden élesét ci-fogta volna, azö Vitézi réK gerincéh-
féggel meg njomorittattanak,el oBoltanak és eUílcnek. 

4 1 . % A* tábor-járásban arra kell vigyázni, hogy 
az légyen nem négy 0egeletú, hanem keregdéd. Továb-
bá hogj á Tábor fántzal és árockal mindenkor meg-erőf-
íittefsék." A' voStíokafa mindenkor Cyrufnak, és á Ro-
maiaknak: a' kik foha Tábor nélkül harezot nem állot-
tanak. Kiknek'mennyi haítook lőtt légyen á tábori dol-
gokban^ nevezetes Hadi-vezér/Emili' Pál á Vitézekhez 
tőtt jeles oratiojábán meg-mondotta. Azt mongya vala; 
hogy a' mi eleink á meg'erőfsittetett Tábort a* Seregek-
nek minden ízerentséjekre, mint-egy ki-kötő révet alít-' 
tyák vala lenni,' az honnan harczrá ki-mehctnének, ész 
melj, ha háborgattatnának menedek heljek lehetne: és aki 
Táborátúl meg-foítatott vólt,meg- gjőzettetnck tartatott. • 

42,.^. „Arra kell igejti gondot vifelni,hogy á meg-
győzetett ellenség Táborátúl. is mindgyárr, és minden 
Tábori efzkőzeitúl meg-foftafsék; hogy. légyen egéfz a' 
győzedelem, meijtűl azok meg ijedvén kétségben ellenek. • 

Julius Csáfzárrúl mondgyák hogy foha edgy cllensé-
get-is meg nem gjőzőrt, akinek Táborát-is fel nem verte, -
Annjira né ad vala ameg-íjjedteknek időt Svttonm írja. 

33, X. Arra válaftott embereknek az egéü ícreg kozzűl 
- - c g . . ' m r 
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Jukscg lcnní, á kic á meg-gjőzőtt ellcségtill nyert praedks 
.ésimeg-vőtt városbúi valói ő0ve-6cdgyék ésmeg-oféak. 

Ugy cselekednek vala okoíTan á Romaiak régen. EL 
lenkezot cselekednek moft bolondul á Németek. 

Maximilián AuítriánakFő Hertzege III. Mahumct 
Torok Csatárral Egerhez közel i j $ f efo. meg hartzohván,' 
fok Törököt le-vágatván győzedelmeskedett. De mint-
hogy többire á Vitézek Maximilianus parantsolattya el-
len idő előtt a' praedának eAcnek, és az ellenség Táboráé 
prédálták, ifonyu fdelemtuí vifeltetvén , hertelen el-ía-
Iadcanak. Az honná a' lőtt, hogj á ló többet tapodott-e! 
mint az ellenség meg-ő!t; és igy a' prxdáló Németek a* 
győzedelcmnek nem kevés réfét ve0tcttck-cl. A" mi na-
gyobb magát a' Törők Csatárt elevenen el foghatták vol-
na, ha a' vitézlő rend elbocsátván az ellenséget, él meg-
bontván árendet, íietvea'prsedán nem kapdolott.volna. 
Azért a' mig az ember az ellenséget egéízízen meg nem 
győzi, addig ne prxdállyon, és hogy az elébb nc légyen, 
crőífen meg-keli tiltani á Seregben. Berodet. p.kSrt. 

4 4 - ^ A' kémeknek f^olgálactyok az Had-vezcri-. 
4ck igen Júkséges. 

J' kéweh fzolgálauyA a' bátorságnál^ fierz$ oka. A° 
tneg-inteitetett tmber* már kpzjp iránt bátorságos. 

Azok továbbá i j ó kémek, i kicgjakoroltak ámagok el 
fejtésébe, és á máfok világoííágra való hozásába magokat. 

A'kémeknél^ iletelj, tudrn és mm tudatni baláíokj 
iud*tni es nem tudni. 4 í • ^ 



4 Az Hadnak vezéri, a* kic kivannak az ha j . 
Búi gazdagúini, nem feokunak győzedclmekkeJ ne-
vezecelíek lenni. 

Azokat edgy valaki illyen éles vériekkel jegyzi .meg: 
Sokan Htd.rvtzfrtk, mert fok/tt hanzolmtk* 
Ibcrt nttg. érdemli^ neyit Hadnagyoknak* 
S*kan aiezetőji feíím az. aranynak, 
Ezskú Hadnapt netezjtben --vannak• 

'46*. R. Nyiíván.yaló levén az hadban á* fzerencsé* 
nek meg-változáfa, s-a' dolog egében meg-fordulván, 
jobb akarmi bátorságos conditióvai a békefséghez fogni, 
mint fem erővel az hatalmasabb ellen hadakozni. la lm 
Csájiár tanáccsá a' Galliai hadrul x.Kinyv. 

47 % Ne levén bátorságos á békcíség, avagy frigy 
köttetvén bizonyos ideig , haza boti ára ni, és fegy-
veréből le-vetkefztetni á' Vitézlő rendet, nem taná-
csos dolog. Mert igy á Fejedelének méltósága meg-erő-
telcníttetik ; az az, gyalázatra és ve0edelemre ki-tétetik. 

Melyre nézve az okos Fejedelmek, kevelTebnek tart-
ván a. pénzben, mint a Vitézekben való kár valiáft, nem 
bocsátanak edgy aránt el mindeneket, hanem fokakat i' 
ZáGIók alatt meg-mara0tván, akarnak a közönséges meg 
maiadálra vigyázni, eí a következhető nehéfségeken fe-
gíteni. For/ín. Tacitufra ualó nxtailan. 

Gonzága Lajos (azt mondgya Poííévinus) á meg-öre-
gedett cs hadra alkalmatlan Vitézeket, egei életekre Való 

Gg ; 
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tüplálratáfokra gondot vifeivén> magok helyekre bocsa.' 
totta, azokat penig a' kik még nyers idejtlek lévén , föL 
íóldot akarta nak venni, croíségűl a Várofokban be-totte. 
A* kik a' többinél iffiabbak s-etőísebbek voltak, tíz pénz 
érő garaft adván nékik napjában , a' békefségnek idején-
is, mint Ginre az hadakozáskor meg-mara6tván , pz ár-
kok ásásában , a' Mincius folyó-víz, nfztításában , és a' 
ki-kőtő réveknek fzélefitésébcn fáradoztanak., 

Máfok a! kiknek a.! költségnek ki/Tcbbítéséért tet-
fzett a' Seregnek réízét az hadbúí.el-bocsátani, azokat 
bocsátották-cl, a' kik felől reménlhcttck , hogy iíméc 
ha a' fzúkség hozza ,,könnyen viTzíza - állathatni őket 
az hadi kőtelei*égben, .azokat penig á kikml el hitték, 
hogy nehezen vehetni Zá$ló alá őket, meg tartották. 

Igy Belgiumban» a'Spanyolok és Hollandufok kőzt 
vetett tizenkét eptendeig tartó frigy után, a' Spanyolok a* 
Nemeteket mind felfzabadítottak hadi kőtelefségektúl,. 
mint a' kiket mindenkor kcÉ>en találnának á fóldos vitéz, 

fegnek fel-vételére: és meg-tartották áSpanyolokat, , 
Olaízokat, Burgunduíokat és Bibcu 

nufokat. 


