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ELŐBESZÉD. 

^ em akarván sem tsapodárság' vagy kérke-
dékenység' gyanújába esni, sem a* magamról 
való beszélléssel az Olvasónak unalmat okoz
ni , egeszén elhallgatom azt a' szerentsés tör» 
tánetet, melly engemet az itt napfényre lép@ 
betses kézírásnak kozre-botsátójává tett. Egye. 
dül magáról a' munkáról, annak Szerzőjéről, 
'sárról a' szempontról, mellyből azt mind az 
eredeti nyelven mind a' magyar fordításban 
tekintem kell, fogok annyit említeni, a' men. 
nyi a* Publikum' elkészítésére szükségesnek 
látszik. 

H E R C Z E G R O C H E F O U C A U L D FE. 
R E N T Z az lőigdik és lőgodlk esztendők kö^ 
zött élt, »s eggy volt a' XIV. Lajos' fényes 
századjának legszebb elméji közzOl. M a az 
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igaz érdemnek illenek mástól költsönözött ra. 
gyogvánnyal ditsekedni, ötöbb mint eggy te* 
kintetben méltán ditsekedhetnék ; mert nem 
tsak jeles virtusokkal tündöklő híres ősöknek 
lett unokája, hanem az azoktól reá maradott 
fényt új ditsőséggel tetézve ollyan maradékok-
nak is adta-által, a' kik arra tökélletesen mél-
tok voltak. A* hajdani kornak meg nem vesz-
tegetett eggyűgyü erköltsei , az újabb idők' 
táínosságával ?s â  tudományok* szeretetével 
párosodva, nemzetségről nemzetségre általme-
nő tulajdonságai voltak ennek â  berezegi ház-
nak, mind addig, míg Frantzia-országnak új 
revolutziój^ által mind titulusától — és attól 
ugyan fájdalom nélkül — megvált, mind eggy 
igen érdemes Örökösét, á\ ki valamint az igaz 
Szabadságnak buzgó pártfogója, úgy a' zabo
látlanságnak esküdtt ellensége volt, méltatlan 
halállal elvesztette* 

A'mi a' M o r á l i s Reflexiók' íróját 
illeti, annak neveltetéséré he&i fordítatott an
nyi gond, a' mennyit talentomai érdemlettek 
volna; de a'természettől ekkor is kipótolta-
tott az , a? mit a' mesterség elmúlatott. Ke-
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vág tudománnyal, de annál józanabb ésszel 'a 

élesebb elmével bírt ; 's á* mi még nagyobb 

ditséretére válik, a' maga idejebélieknek kö

zönséges vallástétele szerént nem kevesebb 

mértékben ékeskedett feddhetetlen erköltsök. 

kel, mint egyebeket felyülhaladó okossággal. 

D e mind ennyi szép tulajdonságokkal sem 

kerúlhette-el, hogy abba â  minden jó tzél* 

minden jó vezér és minden jó plánum nélkül 

való, *s ugyan azért nem tsak vétkes, hanem 

eggyszersmind nevetséges pártütésbe is ne 

keveredett volna, melly Frantziaország" tör

téneteiben â  Parittyás h á b o r ú nevezet 

alatt esméretes, és â  mellynek még XIII. La-

jos* idejében vettetett-meg â  fundamentoma. 

A" Nagyok* hatalma, mellynek elébbeni széles 

határjait Kardinális Richelieu kemény és 

hathatós igazgatása olly igen öszveszorította^, 

szüntelen küszködött már ennek a* hatalmas 

Ministernek életében is régi jussaiért; de tzél-

jának elérésére a* nyilvánságos pártoskodások 

helyett az alattomos mesterkedéseket és titkos 

fortélyokat választotta eszközül. Annak ha-

lálával újra feléledett a" zenebonák" lelke. 
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XIV. Lajos' uralkodásának kezdete, midőn ez 
a' fejedelem az anyja* tútorsága alatt volt , 
igen alkalmatos időnek látszott a' Nagyoknak 
arra, hogy megkötött kezeiket felszabadítsák, 
'S ollyan állapotra tegyenek szert, mellyben 
az ország* dolgaihoz több szavok lehessen , 
*s azokat jobban kények szerént intézhessék. 
Rochefoucauld is, rész szerént a* közönséges 
vélekedés* árjától elragadtatván, rész szerént 
a* Longuevillei Herczegnének, ezen többnyire 
asszonyok* tetszése szerént folytatott táma
dás* eggyik fő intézőjének , szerelmétől meg-
szédftetvén, belé ártotta magát a* rossz ügy
nek védelmezésébe, érette a* Párisi Sz. Antal 
nevű külső-városban esett ütközetben vitézül 
hartzolt, *s eggyszersmind olly sebet is kapott, 
melly ötét eggy ideig szeme* világától meg
fosztotta. 

Ezen pártütés által nem kevéssé ártott a* 
maga hírének, nem tsak azért, hogy eggy olly 
véteknek lett részese, mellyet nem egyéb, ha
nem tsak a* függetlenség* kívánása *s a* nagy
ra-vágyás szült, hanem azért is , hpgy olly 
nyilvánságosan bábjátéka lett eggy asszony* 
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hoz váló vak szerelmének. N e m tett ugyan 
semmi újságot is, midőn magát ezen hajlan
dóságtól hagyta vezettetni, 's nem ö volt sem 
az első sem az utolsó, a' kinn a' szerelem ha
sonló tsmyt követett-e!: (mert ki nem tudja, 
hogy sokszor a' szépek osztogatják-ki a' kár-
piton belől azokat a' rollokat, mellyeket a' 
legnagyobb bajnokok a' világ' láttára és tsu-
dájára játszanak , és hogy sokszor eggy pár 
szép szemek végeznek mind a' hérósok' életé-
röl, mind a' nemzetek' sorsáról?) de abban 
különöst tselekedctt, hogy ezt a' történetet 
eggy pár emlékeztető *s minden frantziák' 
nyelvén forgó versek által szerentsétlenségére 
mindenek előtt esméretessé 's elfelejthetetlennó 
tette. Midőn a' fellyebb említett tsatában meg-
sebesítetett, magára alkalmaztatta Duryer-
nek, eggy frantzia Tudósnak és Költőnek, 
következendő értelmű verseit: 

Hogy megnyerném szírét 's ama' gyöngy szemeket, 
Trónust vívtam, *@ vívni kész voTtam egeket. 

Utóbb , minekutánna ez a' szerelem fel-
ben szakadott, az azon való .bösszankodását 
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is versbe foglalta, 's ezen két sort ekképp' 
változtatta-el: 

Hogy megnyervén szívét, melly úgy elbódított, 
Trónust vívtam, 's értté az Ég megvakított 

Azonban nem sokára megbánta valamint 
a' nevezett Herczegnével való szerelmét, úgy 
a' pártütők kőzze való elegyedését is, 's alig 
várta, hogy azokat a' köteleket eloldozhas. 
sá, melly ek ötét mind az eggyik mind a'ma-
sik felekezethez kaptsolták. Kardinális R e t z, 
a' kinél kevés Historikus esmérte jobban az 
emberi szívet, nem tudván másképp' azt a* 
nyughatatlanságot megmagyarázni , mellyel 
ezen kimenekedését Rochefoucauld kívánta . 
azt állítja felöle, hogy természettől habozó-
gondolkozású volt légyen. S u a r d , a* Pári
si Nemzetilnstitutum^ eggyik tagja, a' ki Ro
chefoucauld' életét leírta, % a' kinek írásából 
az ide iktatott jegyzéseknek eggy része is vé
tetett, más okát adja a' dolognak, 's azt vi
tatja , hogy valamint a' mi Szerzőnknek a* 
maga engedelmes természetével, nyájas er* 
költseivel 's a' gzép nem eránt való hajlandó^ 
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ságával, eggy ollyan udvarban, a' hol min-
denek részekre voltak szakadva, és a' hol a* 
neutralitás legalább is erőtlenségnek tartatott, 
nehéz volt volna valamellyik részre nem ha* 
jolni : úgy más felöl azzal az egyebeknél 
messzebb-látó ésszel, józan okossággal, bé* 
kességet-szeretö szívvel és egyenes jó-lélekkel, 
mellyel mások felett bírt, lehetetlen volt eggy 
ollyan felekezethez sokáig vonnia, melly a' 
haza^-szeretetének színével vétkes szándéko* 
kat palástolt, mellynek minden tagjai a' köz-
jónak félre-tételével a' ibagok* saját hasznokat 
keresték, a* mellyről eggy szóval azt lehet 
mondani, hogy mind az igazgatásnak mind 
magának az okosságnak is gyalázatjára szol-
gált. AkáöüMlyíknek légyen a' kettő közül 
igazsága , áz bizonyos , hogy Rochefbucauld 
az udvar' lármáját a' magános éleC tsendes-
ségével tseréltefel, ̂ s abban kereste *s találta 
is nyugodalmát. A z ő háza azolta a' böltse-
ség' temploma, a' tsínos erköltsök* oskolája 
's a' legszebb örömök' mulató-palotája volt. 
Valakik ranggal, ésszel, talentumokkal 's tsí. 
nos erköltsökkel megkülömböztettek, örömök-
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nek 's ditsŐségeknek tartották, Ő hozzá dereg. 
leni 's vele társalkodni. 

így folytak kellemetesen a' barátsága örö* 
meivel ̂ s a' tudományok' elmés mulatságaival 
megédesítette legjobb napjai mind addig, míg 
a' vénség, lassú lépésekkel hozzája elérkez. 
vén, az ö állhatatosságát , kemény próbára 
nem tette. Két kedves újai közzül ugyan 
azon eggy ütközetben az eggyik elesett, a' má
sik megsebesítetett; maga pedig életének utoL 
só esztendeiben a' szélütésnek hosszas és ki. 
nos következéseit szenvedte. Gyermekei' gyá-
szos élete meghasogatta édes-atyai szívét, de 
a' maga erőtlenségei 's testi fájdalmai nem fá. 
raszthattákel yend-kivül való békeséges-türé* 
sét. A' halált tsendes és bátor lélekkel várta, 
*s akkor is megtetszett rajta, hogy nem sike-
retlenül elmélkedett teljes életében olly sokat 
az emberi élet' dolgairól. 

Két tudós munkát hagyott maga után : 
j%v%<wrfj , vagy némelly maga idejebeli 
történetekről szólló tudósításokat, és ezen 
Gnómákat* Mind a' kettőt* akkor készítet-
te, midőn a* magános élet' tsendes árnyé* 
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kában a' legszebb elmékkel társalkodott. Me* 
moirjait B a y l e *) még Július-Caesáf Com-
mentáriu$ainál is fellyebb betsúlte, ̂s tökélle. 
tesen elhitette magával, hogy kevesen lehetné-
nek még a' Régiek* legbuzgóbb tisztelöji köz-
zül is, a' kik vele e' készben eggy értelemben 
ne volnának. Ki nem esméri ennek a* Tudós* 
nak mély tudományát , éles elméjét $ tiszta 
ízletét? és még is hibázott ezen magával olly 
erősen elhitetett állításában. Legalább a* ma
radék égészen másképp' ítélt az említett mun
ka felölj *s már m a mindenek megeggyeznek 
abban, Tiogy az ugyan díszes tsínossággal van 
írva 's gyönyörűséggel olvastathatik , de Jú
lius-Caesarral nem vetekedhetik az elsőségért, 

Rochefbucauld a' tudós világ előtt való 
betsületét leginkább Gnómájinak köszönheti. 
Ezt a? munkát, mihelytt megjelent, kívánva 
kapták , mohon olvasták, 's minden tudós 
Nemzetek a' magok nyelvekre fordították 
Azolta egész a' mi időnkig számtalan kiadá-

*) Lásd Dictionn. W:t. cntíque: CÉSAR a' G. jegy-
z& alatt. 
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eokat ért, és meg most is, mint nálunk a% 
Abéczés-könyvek , esztendőnként kissébb és 
nagyobb formában újra kinyomtatjtatik , "s 
minden jobb-nevelésü frantziák könyv nélkül 
tanulják a' benne foglalt mondásokat. 

Voltának ugyan ennek a' munkának elei
től fogva oltsárlóji is; mert mellyík jó könyv 
volt valaha illyenek nélkül ? Mingyárt világ-
fa-jövetele után sokan keményen kiköltek el
lene, ̂ s azolta is minden időben találkoztak 
valamint magasztalóji, úgy alázoji is. Ezek
nek ellenvetéseik közül legnevezetesebb az, a* 
melly szerént azzal vádoltatik , hogy annak 
Szerzője az emberi természetet rágalmazza, 
's nem láttatik semmi igaz virtust is feltenni 
az emberek felől. Ennek a' vádnak lehet va
lami fundamentoma; de minden esetre is tsak 
kevés mértékben érdekelheti a' Szerzőt. Ö az 
embereket ollyanoknak festette a' mellyenek
nek látta. Ollyankor midőn az ország fel van 
fordulva 's mindenek külomböző szakadásokra 
vannak oszolva , legtöbb alkalmatosság va
gyon az emberek* megesmerésére , 's legtöbb 
okok serkentenek tselekedeteik' fugójinak nyo-



mozásárá ; illyenkor az indulatok szüntelen 
munkában lévén, az emberek^ természete ma# 
gát jobban kimutatja, a' szív â  maga legbeL 
söbb rejtekeit felfedezi ĝ erőtlenségeit elfelej* 
ti betakarni ; â  képmutatás magát elárulja, 
ŝ a' maga hasznai-keresése hozzá ferkezik 
mindenhez, az intéz mindent *s mindent meg
veszteget. — Azt sem kell elfelejteni , hogy 
Rochefoucauld midőn az Önnszeretetet min-
den tselekedetek' rugójának vette ̂  nem vala* 
melly szorosan meghatározott ̂ s ellene mond* 
hatatlan szent igazságot akart mondani. Ő 
tsak a* maga észre-vételeit írta-le, 's azokat, 
minthogy JoÁaAra kiterjedők voltak, úgy fe-
jezte-ki, mintha /M^^/z^Ar^ kiterjedők voltak 
volna; eggy felől mondásainak fontos rövid' 
séget akarván adni , más felől pedig azt a* 
szabadságot követvén , mellyel mindennap 
élünk mind a' közbeszédben mind a' könyvek* 
ben, midőn általán fogva 's minden tekintet* 
ben igaznak mondunk számtalanszor ollyas* 
mit, a' mi tsak némelly tekintetekben és bi-
zonyos határok között igaz. 

A' többi vádak nem érdemlenek figyelme-
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tességet. Altaljában jóllehet eggyszer más-
szór megtörténik, hogy Szerzőnk az emberi 
szív' titkainak fejtegetésében elfáradván, a' 
tsomót, a' helyett hogy feloldaná, elvágja : 
mindazáltal tagadhatatlan/hogy olly munkát 
adott, a' melly némelly fogyatkozások mel-
lett is felette hasinos és szükséges mindenek' 
n e % a' kik a'nagy-világban élni vagy a'nagy-
világa gondolkozása' módját a' magok' kárá
val eggyüttjáró tapasztalás nélkül megesmér
ni akarják. Senki sem esmérte ezt a' fényes 
játékszint jobban mint Rochefbucauld: senki 
sem festette-le az azon játszó személyeket ele
venebben és igazabban mint ö. 

Ennek a' betses munkának a' néme~ 
tek tsak :ygpben nyerték jó és gyönyörűséggel 
olvastatható fordítását Schulztól, eggy olly 
írójoktól, a' kit, kivált a' prósának kényesbb 
és udvari tsínosságot kívánó nemeiben , elsÖ 
érdemű Classicusnak esmérnek. *) 

Hogy az Ö Tudósaik, a* kik külömben 
minden pallérozott nemzetek' tudomány béli 

kin-
*) A' Franttla Originál legelébb i66jben jelent-meg. 
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kintseit olly szorgalmatosan igyekeznek a^ma^ 
gok^ nyelven megesmértetni, ezzel annyira el
késtek , annak okát nem egyébben ̂  hanem 
azokban a'nagy nehézségekben kell keresni, 
mellyekkel ennek szerentsés általtétele öszve 
vagyon kaptsoltatva. A^ frantzia nyelvben 
jeles számmal vágynak sokértelmű, vagy is 
ollyan szók, mellyejk hol eggyet hol mást je-
lentenek. Különösen sokat lehet illyent ta
lálni az ollyan kifejezések között, mellyek az 
emberi lelket, annak tehetségeit *s tulajdon
ságit jelentik, vagy is az embernek belső fy-
siognomiáját festik. Ez a' környülállás , 
melly külömben ennek a' nyelvnek eggy igen 
nagy fogyatkozását teszi, sokszor nagy szo
rultságba ejti nyelvének minden gazdagsága 
mellett is a' német Fordítót, úgymint a' ki 
gyakorta ugyan-azon egy szót külömb kii-
lomb helyeken külömb külömb szókkal , és 
néha , valahányszor előfordul , tsak nem 
mindannyiszor más más szóval kéntelenítetek 
kitenni. 

H a német nyelvre nehéz ez Erköltaöt-fes~ 
tő Mondásokat jól fordítani, könnyen elgon-

3 
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dolhatni, melly sokkal nehezebb lehet ma* 
gyárra. A' frantzia nyelv különösen az ezen 
könyvben elölfordúló dolgokra nézve ollyan 
â  magyarhoz képest, â  millyen eggy minden 
aprólékságot sebesen észre-vevÖ 's minden 
tsekélységröl kellemetesen tsátsogni-tudó el
més asszony eggy ollyan érett-eszű 's nyomós 
gondolkodású férjfiúhoz képest , â  ki leg-
örömestebb tsak fontos dolgokról beszéli 's 
nem botsátkothatik^le kitsinységekről való 
nyájas szószaporításra a' nélkül, hogy a' ma
ga erőltetését rajta észre ne lehetne venni. A' 
mi nyelvünk távol van még attól is, hogy 
tsak a* német nyelv' gazdagságával is ditse 
kedhetnék. Sok dolgoknak , mellyek ezen 
könyvben elölfordúlnak , kifejezésére éppen 
Hintsenek szavaink; sok ide való szavaink pe
dig ha meg vágynak is, nem elegendőképpen 
meghatárzott értelműek. Ugyan azért alig le 
het az efféle munkák' fordításában eggy két 
lépést tennünk megakadás nélkül. De a' mi 
a* külföldm Literaturának már egynehány je
les darabjaival történt, az történt a'jelenva
lóval is: a' fordítással eggyütt-járó nagy ne-
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hézségek nem egyebet tselekedtek, hanem an
nál inkább lelkesítették ázt a' bátorságot, 
melly a* magyar nemzetben még az íróknak 
is megkülömböztető tulajdonságok láttatik len
ni. 'S szerentsénkre ollyan Tudósunk próbál-
ta ezen a' maga erejét, a' kiben, a' bátorság-
gal eggyütt a' szükséges tudomány és jó ízlés 
is eggyesűlve vagyon; a' kinek nyelvünk' leg-
újab tsínosságának nem kevés részét köszön-
jüb* 's a' kitől a' tudós Publikum nem mást, 
hanem tsak jó és kedvellésre-méltó munkákat 
szokott várni. 

A' minden időbeli frantzia Tudósok' feje-
delme, a' ki a' XIV. Lajos' századját mester-
kézzel lefestette, azt írja az eredeti munka fe 
lől, hogy ez volt eggy azok közzül, mellyek 
a' frantzia nemzet' ízlését formálni leginkább 
segítették, éö hogy ez szoktatta legelsőben a' 
frantziákat gondolkozásra, 's gondólatjaiknak 
elevenen * tisztán és velősen való kifejezésé
re * ) . Lehetne e hát a' magyar fordítás' hasz» 

*) Un des ouvrages qui contribuerent le ̂ lus a for-
mer le goút de la nation, et á lu: donner un e*. 

2 * 
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nos voltáról is kételkedni, ~s nem ígérhetnénk 
e neki a' háládatos maradék előtt (hogy ba
rátom' érdeméről inkább szemérmetesen mint 
kérkedve szólljak) ennek â  ditséretnek legalább 
eggy részét? 

A' Morális Reflexiók itt eggyszerre három 
nyelven jelennek-meg. Azok â  hazának nem 
eléggé háládatos gyermekei , â  kik öseik̂  
nyelvét megvetvén, a* helyett frantziáúl vagy 
németül szeretnek olvasni, azt nyerik , hogy 
erre, kivált az ő nekik legszükségesebb könyv
re könnyebben szert tehetnek, *s talám az ol
vasás közben eggyszer máászor tsak újságkí-

prit de justesse et de précision, fut le recueil des 
Maximes de Francois duc de la Rochefoucauld. 
Quoiqu'il n*y alt presque qu'une vérité dans ce 
liyre, qui est que /*űw;ô r-/?ro/?rf fjf Zf /yzo^z& 
<fe ro«f, cependant cetté pensée se présente sous 
tant d'aspects varié*, qu*elle est presque toujours 
piquante : c*est m,oms un livre que des matéri-
aux pour orner un livre. On'lut avidement ce 
petit recueil: il aqfoutuma á penser , et á ren-
fermer ses pensées dans un tour vif, précis et dé. 
licat. C'étoit un mérite que personne n'avoit 
eu ayant lui en Europe depuis la renaissance des 
lettres. J/^/# ^Zo//(j ̂ / r , (%„/,. ̂ TA%/7. 
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vánásból is a'magyar textusba bele tekintvén, 
hazai nyelvekről igazságosabban tanúinak ítél
ni, ŝ hajlandóbbak lesznek eránta való bal 
vélekedéseket levetkezni. Mások, a' kik nyel* 
vünket ugyan szeretik, de hozzá kevés bizo
dalommal viseltetnek, eggy tekintettel láthat-
ják itt , hogy az a' legtsínosabb nyelvekkel 
való öszvehasonlítást is legalább nem szé* 
gyenelheti, és hogy bár melly mostoha kör
nyülállások között legyen is az azokkal való 
bajvívása , még sem mindenkor gyözettetik-
meg* 

Kellemetes foglalatosság volna ezen utol* 
só igazságot példákkal bővebben megvilágo
sítani , az ezen könyvben elölfbrdúló gondo
latokat kiszedegetvén azokat érdemek szer ént 
megditsérni, 's az eredeti írást a' magyar for
dítással gondosan eggybe-vetni. De azonkí
vül hogy ez, az ezen kevés árkusokból álló 
könyvetskéhez illendő Élőbeszédnek határjain 
jóval túl vinne, az Olvasók közzúl is talál
koznának, a' kik azt nekem , legalább ezen 
a' helyen, meg nem köszönnék. A' könyvek-
hói meríthető gyönyörűségnek legnagyobb 



— XXII — 

édessége, azt mondja valahol H E R D E R , ab* 
ban áll, ha az olvasás közben, mint vala-
melly magános sétálás' alkalmatosságával, a' 
midőn nem is reménylenénk , itt virágra , 
amott gyümöltsre , másutt ismét kellemetes 
forrásra akadunk , néhol pedig holmit ki
gyomlálni és jobbítani valót is találunk. ?--
Hogy ezt a' gyönyörűséget a' Sgyelmetes Ol
vasók mennél elébb kóstolhassák, eggy szóval 
sem kívánom Őket tovább tartóztatni. — Ne-
mes-Dömölkön, Június' gpdikén, igojf. 

KIS JÁNOS. 



i. Ce que nous prenoug 
pour des vertus n'estsou-
vent qu'un assemblagede 
di^erses aclioaa et de di-
vers intéretm que la fortn. 
ne oú notre i^dustríe sa^ 
vént arranger; et ce n*cst 
pas toujours par valcur 
et par chasteté que les 
hommes gont^ vaillans et 
que les femmes soQt 
cbastes. 

jA_ mit az ember virtusnak yesz^ gya
korta nem egyéb, mint holmi cseleke-
detek* ^sczélzások^ szövedéke^ mel-
lyeket a' történet vagy tulajdon mun
kásságunk öszvefuzni tud; ̂ s nem min
denkor bátorságból bátor .a' fer]6, az 
asszony nem mindenkor tiszta-élet* 
szeretetéből tiszta-élető. 



2. L'amour-propre. est J9zf *?c6mfzfAz7fy r/gr 
le plus grand de tous les j^z^f^/zf^g zjf &/zft?r /z//f/2 
flatteurs. <fz'g jző^g/z^fjff. 

Csapodárbb dolog nincs mint az 
Ohnszeretet. 

g. Quelques découver- J"o r W .i5)ẑ gcÁ;zz/ẑ g/z 
tes que Tou ait faites dans wza/z fzzzcA f/» Gf6zgff 6/gr 
le pays de Tamour-propre, Ez^g/z/z'g^g ^g/?z/zc^f Aaf: 
il y resté encorebien des f/m/mer #Zfz6f7ZocAz/zWzz/z-
terres inconnues. ^^a/z/z^f Za/z^f #6/"zg-. 

Aár mennyi új föld találtatott 
légyen fel immár az önnszeretet' tar
tományában , de még temérdek i s-
merétien föíd van hátra feltalálni 
való. 

4. L'amour-propre est D/e JFz^gTz/z^^g zV/ azzj-
plus habile que le plus ^Wcr/zfer, a/f <ffr AKJg-f-
liabile h o m m e du monde. /er/zfeffg JM^AfrA z"/z </fr 

Az önnszeretet fortélyosabb mint 
a" legfbrtélyosabb ember. 

^. L a durée de nos jDzgjD^KfrzzwfgrgrZfz-
passions ne dépend pas ^/zjc^/zj^g/z ÁÁVzg-f /zzcÁ/ 
plus de nous que la durée /MfÁr vo/z %/zf a^, a/f <fzf 
de notre vie. 2)^«fr z//zjfrg j Z^f/zj. 

Kívánságaink" tartóssága csak úgy 
áll rajtunk mint életűnk" hosszura-nyú
lása. 



6. í a passión fait sou* Zf&/^Mjc&a/%m/z(^2f#/% 
vént un fon du plus habi- ĉ /z ̂ fjcAf#ffJfe/z ^&z/z/z 
le h o m m e , et rend sou- ^&/zz Tro/?/*, %/z/f f̂c/z 
vént habiles les plus sots. ^ró/}^/z Tro^zzzm #f-

A' passzió az okos embert is fa-Jan
kóvá teszi néha, néha pedig Mihókból 
is okos embert csinál. + 

y. Ces grandes et écla- Gro/)e zzW ^7&/z^f^& 
tantes actions qui éblouis- 2%^/g/z , ^ a W y^^<? 
sent les yeux, sontrepré- ^/g/z^e/z, ẑ r̂̂ f/z ro^ jPo-
sentées par les politiques ZzYzArfr/z a&r fTzr^zzTZ^f/z 
c o m m e les eEets des grands ^ro/jrr fAz/zg ror^^f W/f, 
desseins , au lieu que ce * W ^wó'A^/^A jz'/ẑ / fzf 
sönt d'ordinaire les effets /z^r A z W f r <fdr Ẑ zzz/zf 
de Thumeur et des pas- «/z^ZfzVf^jcAa/>. 60 war 
sions. Ainsl la guerre ^ r A r z ^ 2wzVc^f/z /fzz-
d'Auguste et d'Antoine, ^zzjfzzj zfW^/zz"o/zzzzJ, (/f/z 
qu'on rapporte a Tambi- 7MA« zVzrg/yz jE%r#fzfaf jf'f& 
tionqu'ils avoient de se zzz /ff/y/z ^ r ^g/f z/z 
rendre maítres du monde , /M^c^g^ &w,rcArfz#f, rzW-
n'étoít peut-étre qu'unef- /gzcAf /zz/r PFzrÁz/% ^ r 
fet de jalousle, jEz/^rjzzr^f. 

Azok a' nagy tettek, mell} ek csil
logásaikkal elvakítják az álmélkodó 
szemet, úgy adattnak-elő a' politicu-
sok által, mint mélységes plánok' re-
snltátumai; pedig igen gyakran csak 
aprólékos passziók' 's eggy bohó gon
dolat' munkája. 'S az a' nagy had, 



melly Augustus és Antonius köztt folyt, 
talán csak eggy szép asszonya szerelme 
miatt borította-el vérrel â  földet, nem 
azért, a' mint állí tátik, hogy eggyike 
vagy másika urává tegye magát a' vi
lágnak. ~ 

8* ^es passión: sönt 
fes seuls orateurs qui per-
suadent toujours : ellem 
sönt comme un art de la 
nature , dönt les régles 
sönt infailltbles; et Thom. 
m e le plus simple qui a 
de la passión persuade 
mieux que le plus éloquent 
qui n'en a point. 

Zfwt W gj, ̂ ^ Jfff J &^g^-

Egyedül a* passzió tud minden eset
ben győzni indításaival Ő mintegy 
mestersége a' természetnek; reguláji hi-
bázhatatlanok; 'sa' legeggyűgyűbb em
ber, ha általa hevítetik, győzedelme
sebben hat hallgatóéira, mint a' legéke-
sebben-szólló, kit az nem hevít. 

9. Les passions ont 
une injustice et un propre 
intéret, qui fait qu'il est 
dangereux de les suivre, 
et qu'on s'en dóit déRer 

Z^^/zjcAa/3 fjf */%»f 



lors m 6 m e mr elles parois- jg/6jf ẑ f̂ /% Mf cgrawAzf?. 
sent lep us raisonnables. /yẑ z/fzg' JcAffW. 

Az indulat igazságtalan ̂s önn hasz
nát tekinti, és e' miatt veszedelmes ka
lauz, kit még akkor is félve kell követ* 
nünk, midőn józannak látszik. 

20. II y a dans le coeur 
humain une génération 
perpétuelle de passions , 
en sorté que la ruine de 
Tune est presque toujours 
rétablissement d*une au-
tre. 

2̂ /z #fg"f fz/Zf /f/cÁ̂  az/J-

(ff/zjcÁű/̂ /̂z, %/zaf ̂ af jE«-
^ </gr áz/zg/i /ff yizjf f/M-

Az emberi szívben úgy rajzanak az 
indulatok mint a' méh a' rajzás' ideje-
ben; úgy hogy azeggyiknek vége csak 
nem mindenkor kezdete a' másiknak. 

11. Les passions en 
cngendrent souvent qul 
leur sönt contraires: Ta-
varice produit quelquefois 
la prodigalité, et la pro
digalité Tavarice; on est 
souvent ferme par foi-
blesse, et audacieux par 
timidité. 

Gg/^. 0/3f ff/ wa/z Aar/-

Eggy indulat néha más ellenkező 
indulatot szül: a'fösvénység vesztege-



test, a* vesztegetés fösvénységet. Az 
ember néha nyakas — mert gyenge: 
néha merész — mert fél. 

22. Quelque sóin qae 
I'on prenne de couvrir ses 
passionspardes apparen-
ces de piété et d*honneur, 
elles paroissent toujours 
au travers de pes voiles. wz^r wzr^f Jff ârzz/zfrr 

Palástold az indulatot â  kegyes-
ség' és becsűletszeretete* palástjával a* 
hogy* tetszik, de az ugyan mindég ki
üti mását alóla. 

%3. Notre amour-pro-
pre sounre plus impatiem-
ment la condamnation de 
nos goüts que de nos opi-
nions. 

f7)zjrg J%g/z7zg6f /zz/M/7zf 

///ẑ j/zfí̂ %/ẑ f/z fm/?/?W/z-

Az önnszeretet nehezebben szén-
vccli, ha kedves fantáziáink nem nyer
nek ja vallást, mint midőn állításainkban 
ellenkeznek velünk. 

14. Les hommes ne 
sönt pas sculement sujets 
á perdre le souvenir des 
bienfaits et des injures, 
ils haissent merne ceux 



fff, z/W z'̂ rf J9f/ezWz^gr 

/zg/z gz/z Z w a ^ » , (/f/zz JZf 

qui les ont obligés, et 
cessent de hair ceux qui 
leur ont fait des outrages ; 
L'application á récompen-
ser le bien et á se Tenger 
du mai leur paroit une 
servitude álaquelle ils ont 
peine á se soumettre. 

A z ember azon felyűl hogy el tud
ja felejteni mind a' vett jót mind a* 
megbántást, sokszor azt, â  ki vele jól 
tett, gyűlöli, azt pedig, a' ki bántotta, 
megszűn gyűlölni. Nehél szolgálatnak 
tetszik neki az a'kéntelenség, hogy a* 
jóért jót , a' rosszért rosszat fizessen-
vissza. 

i^. L a clémence de* jDz\? Tf^ra^^///^ ^ r 
princes n'est souvent qu'u- jPVZrjff/z zjf o/^ /z%r fo/z* 
ne politique pour gagner fz^ , ^ f ZzzTzgẑ zz/ẑ  !̂pf 
TaEeetion des peuples. Ko/^J s% ĝẑ z/z/zg/z. 

A z Uralkodók^ leereszkedése néha 
csak fortélyoskodás; — a^Nép^ hajlan
dóságát akarják rajta megvásárlani. 

16. Cetté clémence 
dönt on fait une vertu, 
se piatique tantét par 
vanité, qifelquefois par 
paresse^ souventpar crain-
te ̂  et presque toujours 

ẑ'g m^z/z zzzr Tzẑ e/zzf 

jEzzW6fzf, zzzwfzYc/z cz/j 
P^r^rojjg/zA^ , o/Y <zvf 
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par tous les trois ensem-
bl*. 

Ez â  virtusnak nézett kegyesség 
néha hiúságból ered; néha unatkozás
ból; gyakorta félelemből is; 's csaknem 
mindenkor mind a' háromból eggy-
szersmind. 

zAre/?% #%/7Zor /%/r^gf//. 

1%, La modération des 
gpersonnes beureuses vient 
<iu calme que la bonne 
fortune donne á leur hu. 
jneur. 

A' szerencsés emberek^ mérséklete 
azon nyugodalomból ered, mellyel az 
6 kedveknek a' reájok mosolygó sze
rencse nyújt. 

ig. L a modératlon est 
tmecrainte de toihber dans 
Fenvie et dans le mépris 
que méritent ceux qui 
s^enivrent de leur bon* 
beur; c'est une raine osteil-
tation de la force de no-
tre esprit; enRa la modé-
fation des hommes dans 
leur plus haute élévation 
45t un désir de paroitre 
plus grands que leur foi-
tune. 

MZ/f, <&VZ J\^Z^ K/Za* 6//g 

Kgrac^^/z^ a%/" jzcA z« 

JffA f« fÁr#/w'G/&c^g ̂(7-

/zg/z, a/f (/gf , w w f/« 
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A' mérséklet attól való tartalék, 

hogy azon irigységnek ŝ megvetésnek 
ne legyünk tárgyaivá^ mellyet azok ér-
elemiének, a' kik magokat szerencséjek 
által el hagyták részegítetni. Hiú fitog
tatása lelkünk' nagy voltának. A* leg-
fenntebb karba helyzetieknél pedig 
arra való vágyás, hogy nagyobbaknak 
tetszhessenek mint azok a' dolgok, mel-
lyek őket nagyokká tették. 

ip. Non* avoas tous )Ffr jM^f a % jfar^ 
assez de force pour sup- #***#, gf/f í^%/k wf»-
portéi les maux d'autruí. ^r^r 3« fr/ragwi. 

Mindenikünk elég erővel bír elvisel
ni a' más' baját. 

20. L a gonslance des Z)/g IT/zfrjcM/ffrZg^. 
sages n'est que Tart de Af# (fpr M^zjf/zzjf/zz^ffy 
reufermer \Leur agitation c/f (fff A«/zjf^ ̂ Y^rm# W 
dans leur coeun ĵ pr̂ f/z vfrffÁ/ojjfW zw 

A' Bölcsek' rettenhetetlen volta 
csak az a* mesterség, mellyelfedve ttid-
ja vélek tartatni szíveknek zivatarjait. 
' 21. Ceux qu*on con~ 
danme au áupplice^aEec-
tent quelquefois une con. 
ütance et un mápn* de la 

file:///Leur
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mórt, qu: n'est en eífet 
que la crainte de l'envi-
sager; de sorté qu'on peut 
dire que cetté constance 
et ce mépris sönt á leur 
esprit ce que le bandcau 
est á leurs yeux. 

Sokan a' halálra-ítéltettek közzul 
bátolr lélekkel látszanak megvetni a' ha
lált. Ez az ő bátorságok nem egyéb, 
mint az a'felelem, hogy nem mernek 
szeme közzé nézni a' halálnak. E' sze
rint azt lehet mondanunk, hogy ez a' 
bátorság, ez a' halár megvetése épen 
az az ő lelkeknek, a' mi szemeknek 
a* szemkötény. 

22. L a philosophie 
triomphe aisément des 
m a u x passés et des m a u x 
a venir; mais les m a u x 
présens triompheut d'elle. 

A^ philosophia könnyen triumfal 
az elmúlt bajon és a' jövendőn: a' je
lenvaló őrajta triumfal. 

2g. Peu de gens con-
noissent la mórt: on ne 
la souEre pas ordinaire-
ment par lesolution^ mais 

/zg/z ̂ /g/z 7 W . Ggwó'Á/z/zcA 
^z//W(?/ /zzá/z z'A/z /zz'f Af <zzzf 
K ó r j a i , Jo/j(ffr/z^«j I/rz-
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par stupidité et par cou-
t»me; et la plupart des 
hommes meurent, parce-
qu*on nepeut s'empécher 
de mourir. 

Ritka ember ismeri a' halált. Kö
zönségesen azt nem eltökéílésbőí áll-
ják-ki , hanem megbutúlásból és szo
kásból; 's a' legtöbb ember azért hal-
meg, mert nem kerűlhette-el, hogy meg 
haljon. 

24. Lorsque les grands 
hommes se laissent abat-
tre par la longueur de 
leurs infortunes, ils font 
yoir qu'ils ne les soute* 
noient que par la force de 
leur ambitipn , non par 
celle de leur a m e ; etqu'á 
une grandé vanité prés , 
les héros sönt faits com-
me les antres hommes. 

%6/fr^/z, jo Zffg'f/z fff (fa-

#rfr^f/z, « W ^a/f , ff%f 

Midőn â  nagy ember â  tartós nyo
morúság alatt meg csökken , azt bi
zonyítja , hogy ő nem lelke' hanem 
kevélysége' nagy volta által tűrte ba
ját, és hogy a' nagy-ember egyedül ab
ban volt nagyobb másoknál, hogy busz-
kesége nagyobb a' másokénál. 



22r 1^ faut de plus gran-
des vertus pour soutenir 
la bonne fortune que la 
mauvaise. 

Főbb virtusok kellenek a' szerencse' 
kedvezéseit kitűrni, mint üldözéseit. 

ső.Lesoleilni la mórt Z)f/z 7o^, wz'f ̂ g ATo/z-
ne se peuvent regarder /zg, 6a/z/z /Mű/z /zz'fAr m z ^ 
Axement. /gj^g/i ̂ Z/g^/z ̂ /zjfÁg/z, 

Halált, napot, nem nézhetni pislo-
gás nélkül. 

27. O n fait souvent 
vanité des passions, merne 
les plus criminelles; mais 
Tenyie est une passión ti-
mide et honteuse que l'pn 
n'ose j ama is avouer. 

7?zzY ZT/z/zz^/z^^ , W ^ j f 

AgzW z'jf ̂ z/zg jcAfwz % W 

gzz Jc^azz zzz fra^^/z zz/ag'f. 
Az ember gyakran kérkedik erőt

lenségeivel; igen néha a' legvétkesebbel 
is. De az irigység felénk 's világot-ke-
rűlő erőtlenség ; azt soha nem merjük 
láttatni. 

28. L a jalousie est en 
quelque maniére juste et 
laisonnable , puisqu'elle 
ne tend qu*á conserver un 
bien qui^ious appartient, 
ou que nous croyons nous 

zez'jjgr 7?zzcÁJzc^f ̂ fr^c^^ 

/zzzr zfaAz/z azWff/, zz/zj gz/z 
Gzzf zzz ̂ fwg^rg/z, z&zf zz/z-
jfr zVr, ozff r zAzf %zzr /%fr 
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appartenir; au lieu que *##/" Áa7/g/z ; a&fr ^ r 
Tenvie est une fuieur qul JVfzW zjf gz'̂ f ^F«^A ̂  f̂z\? 
ne peut souErir le bien ^/z^g /z^f z/% J9^Jz'^ 
des autres. ez/zf J Cz//fj efzzẐ /z A:a/z/z. 

A^ féltékenység bizonyos tekintet
ben eszes és igazságos indulat, mert az 
ő czélja az , hogy birtokában marad
hassunk annak, a* mi miénk , vagy a* 
mit miénknek tartunk. De az irigység 
az a* neme a* dühödtségig-ment őrűlés-
nek, a'melly nem tűrheti , hogy más 
boldog. 

sp. L e mai que nous M ^ j ẑ/zr (/özWf f^«/z* 
laisons ne nous attire pas zz^f z//zf /zz'f j@ z;zW f ő 
tant de persécutions et de ^^zz/zg'f/z zz/zz/ **^A ^^, 
haine que nos bónnes c/j «/zjrg ^or&zTg'f. 
qualités. 

Az â  rossz, a' mit követünk, nem 
von ránk annyi gyűlölséget és bántást, 
mint a* mi jó rajtunk vagyon. 

30. Nous avons plus 
de force que 'de volonté ; 
et c'est souvent pournous 
excuser á nous-memes , 
que nous nous imaginons 
que les choses sönt ím-
possibles. 

M^zr Ag^f/z wfAr i#z%"-
Áf ̂  g/f ẐZf*g/Z Wz7/f/Z JZ^ 
zzz r̂zzzzĉ f/z ; # W ̂ Zo/j 
&/M zz%j ̂ gy zz/zf jf^Jf zzz 
g/zz"JcAzz(Wz)»f/z, Áa/^/z wzr 
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Több bennünk az erő, mint az aka
rat ezt az erőt használni; 's sokszor 
csak azért tartunk ezt 's amazt lehetet-
lennek^ hogy kimenthessük magunkat 
magunk, előtt, 

33, Si nous n'avions P̂ g/z/g ̂ r W ^ j f Xff-
jpoint de défauts^ nous ne ?zg jp^ÁZ^r Á6Y^^ , w6r-
prendrions pas tant de gf̂ /f wzr w /i/gAf /wzf Jo 
plaislr á en remarquer dans ^ro/jf/w fFb^^f/^Z^/; <z/z 
les autres. ^//z^r/z af(/jagAg/%. 

H a nem volnának magunknak hi
báink, nem gyönyörködnénk olly igen, 
másokban lelhetni azt. 

32. Lafjalousie se nour. J9zg jg^r^^cA^ /zá#rf 
rit dans les doutes ; elle JfgA ^zz/ Zwg/^Z/g , %/%f 
devient fuieur, ou elle 5- Jz'g Wr^f rűfg/z^ o/ffr Aórf 
nit, sitot qu'on passe du aff/^, Jo^aAf /%ű/z eo/# 
doute á la certitude. Zw^z/^Z zwr Gfw//}^^fV 

A' féltékenység kétségből él, *s 
dühösséggé lesz vagy egészeii meg-
szűn, mihelytt â  kétséget bizonyosság 
váltja-fel. 

33.1/orgueUsedédom* 7/̂ /?zgr Áá/f jfcA ̂ fr 
magé toujours, et ne perd *$Yo/& J^a^f/oj , « ^ ff 
rien lors merne qu'il re- rfr/z^rf ̂ fgA/j, jg/^jf wf/z/i 
nonce á la vanitc. frZo^j/?r&fAf r^rjg^/MAA/. 



A* kevélység mindég talál pokolé-
kot, *s nem veszt semmit, még midőn a' 
magasztalást eltiltja is. 

34. Sí nous n*arions 
point d'orgueil, nous ne 
nous plaindrions pas de 
cclui des autres. *ffo/& ̂ /f^grfr 6fjcAwf/"6vz. 

Hanem volnánk magunk kevélyek, 
nem fakadnánk-ki mások ellen, hogy 
azok. 

33. I/orgueil est égal 
dans tous les honimes, et 
il n'y a de diiférence 
qu'aux moyens et á la 
maniére de le metlre a% 
jour. 

ZZ/Ẑ f 7*K7" Z/Z ZZ^/I J%^zYfgZ/Z 
K/Z(f Z/Z 6&?r P F Í P W f^/g 2ZZ 
gzz/ff r/z, zjf er rgrjrAzf^/z. 

A^ kevélység egyenlő mindenben, 
's â  külömbség csak abban áll ̂  hogy 
azt ki mi által és miként érezteti. 

36. II semble que la 
nature, quí a sí sagement 
disposé les organes de 
notre corps pour nous ren
dre heureux, nous ait aus-
si donné Torgueil pour 
nous épargner la douleur 
de connoitre nos imper-
fections. 

& zjf, a/j 06 ̂ zg JVa-
far, Mfg/cAf </zf 0^»a/zg 

ff, zz#i ff/zj <f<zj fcAmgr&-

Vff<z%̂ f7 zzz grJ/7arf/r# 
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Ügy tetszik̂  hogy a* természet a' 
ki a' mi boldogságunkra olly bölcsen 
szerkeztette testünk' orgánjait, a' ke
vélységet is azért adta belénk , hogy 
bennünket tökéletlenségeinknek kínos 
érzésétől megkíméljen. 

gy. L'orgueil a plus de 
part que la bonté auxre-
montrances que nous fai-
sons a ceux qui commet-
tent des fautes ; et nous 
ne les reprenons pas tant 
pour les en corríger, que 
pour leur persuader que 
nous ensommes exempts. 

aZf </zf GzzfAer&zg'&fzf, ̂ /z-
^ z Y a/z ^/z KorfW/zz/z-
^-g/z, ̂ f'g wzr ̂g/zg/z zVzw/z, 
^zg ^f/gAZf Aa^g/z , %/zdf 
wzr farfe//! j/g /zfc^/ fo-
woA/, gg/w JzV zzg ̂ gjfgr^, 

^z/f wzr ro^ *Ar^^ JPgA-

Több része van a' kevélységnek, 
mint a* jószívűségnek, azon oktatások-
ban, mellyeket azoknak adunk a* kik 
hibáztak; 's mi őket nem annyira azért 
feddjük hogy jobbakká tétessenek, ha
nem hogy nékiek ezt mutassuk , hogy 
mi mentek vagyunk az ő fogyatkozá
saiktól. 

3g. Nous promettons 
selon nos espérances » et 
nous tehons selon nos 
cramtes. 

/zacA^e/w wzr ̂ o^g/z, zzW 
Aa^g/z, /e M<zĉ z/f/yz wzr 
/%rc^^/z. 
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A' szerint ígérünk , a' hogy* szí. 
vünk reményig *s a' szerint álljuk sza
vunkat, a* hogy* az retteg. 

39. I/intéret parle tou. Der Z%̂ g/z/zzzf2 j/)rz<?Af 
tes sortes de langues et /^^ *^?racAg, % W j/?Wf 
joue toutes sortes de per- ye<&? TfoZZg , jgZ6j^ jj/?ra-
sonnages, merne celui de f^g % W #<?/&? ̂ er (7)zgA 
désintéressé. ^g/z^&fzz^gzf. 

A* haszonkereset minden nyelvet 
beszéli, minden rollt játszik; még a* 
haszon-nem-kereső* rollját is játsza, ha 
megszorul. 

40. I/intéret qui a« D^r JF^f/i/gw/g , ef̂ r 
veugle les un$, fait la D!fjfm<#f^a^f#a%MZf, 
lumiére des autres. &0%ff jze Tg/zg/w. 

A* haszonkereset ennek befogja a* 
szemét, annak megnyitja. 

4%. Ceux qui s'appli- %#?r jfcÁ z% i;W mzf 
quent trop aux petites cho- &&%#<?* .Df/zg** a^/g^f, 
ses deviennent ordinaire- w/r^f ̂ wó^^Z/cÁ &/z/^Á^ 
ment incapables des gran- &K ̂ ro/}^^. 
des. 

A* ki sokat űz apróságos dolgo-
kat, közönségesen alkalmatlanná teszi, 
magát nagy dolgoknak űzésére. 



4*. Nous n'avons pas íFZrjzW /wcAf j^/"^ 
assez de force pour &uivre ^ ^ 4 ^ K/zffr̂ z Kfrjfa/gaff 
toute notre raison. ^a/fs ZK^u^g/z. 

Az ember nem bír elég erővel, sza
vát fogadni mindég az eszének. 

63.I/homme croit sou-
vent se conduire lorsqu*il 
est condmt ; et pendant 
qne par son esprit ií tend 
á un but, son cceur Ten-
traine insensiblement á un 
autre. 

^gjv^r Z W f Jfrg^f,y%Ar/ 

A z ember sokszor azt hiszi, hogy 
maga intézi magát , pedig intéztetik ; 
's azalatt míg az okosság eme* czél fe
lé vonsza, szíve alattomban ama* felé 
húz6a-el. 

44. L a force et la foi-
blesse de 1'esprit sönt mai* 
nommées ; elles ne sönt 
en effet que la bonne ou 
la mauyaise disposition 
des organes du corps. 

JMÍz/z Jf?///f /zzrAf jggwzf 

N e m jól van mondva : az elme* 
ereje vagy gyengesége, igazán 
szóllván az nem egyéb, mint a* test* or-
gánjainak jó vagy rossz dispositiója. 



4j>. Lecapricedenotre jDer í/^^fjfaW^zjgr^ 
humeur est encore plus T/zzmorJ zVf w^zY /azz/zz-
bizarre que celui de la jc&fr, gff g/gj 6cAzc^ja/j, 
fortune. 

Kedvtelésünk^ áílhatatlansága fe-
lyűlmúlja a' legváltozóbb szerencsê  ját-
sziságát. 

46. I/attachement ou 
TindiEérence que les phi-
losophes avoient pour la 
rie n'étoit qu'un goút de 
leur amour-propre , dönt 
on ne dóit non plus dis-
puter que du goút de la 
langue ou du choix des 
couleurs. 

z^^^f/z, zff gz/z gẑ /zgr Ge-

&Áf7" (fg/Z /Mű/2 f̂ g/Z JO Wf-
#%» jfrgzVf/z /wzz/j , űZ.; 
&^gr <fg/z GgjcA/?zac/É Z/z 
G^rzcAfg/z %/%f Ĵ zr6̂ /z. 

Az a' nagy vágyakozás vagy hi
degség , mellyet â  philosophusok az 
élet eránt mutattak, az ő önnszerétetek-
nek eggy különös és nékiek tulajdon 
ízlete, mellyen épen úgy nem kell di
sputálni , mint azon nem, hogy más 
meg más száj és szem külömböző étket 
*s színt szereti 

47. Notre humeur met 
%e prix átout ce quinous 
vient de la fortune. 

Z7)zjgr J5fzz/Mor ^zWrf 
zzz%^ Ga^g/z 6^f GAzráf 
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A' szerencsének minden adománya 
a'mi tetszésünktől nyeri-meg a* maga 
becsét. 

48* L a felicité est dans 
le goút et non pas dans 
les choses ; et c'est par 
avoir ce qu'on aime qu'on 
est heureux, nonparavoir 
ce qne les autres trouvent 
aimable. 

jg/z, 6&zf m a « JgZ6jf ̂ gr/z 
Aaf , /zzrAf ^JJg/z , (faf 
w^Wre ^fr/z Aa^g/z, macAf 

A* boldogság az ízletben fekszik, 
nem a' dolgokban magokban; 's annak 
birtoka tesz bennünket boldoggá, a* mit 
mi szeretünk, nem annak, a* mit más 
tart érdemesnek a' szeretetre. 

4p. O n n'est jamais sí JVzg zj/ *%z/z jo ̂ Z&c^. 
heureux n: sl malheureux ZzcA o<ffr zzyzg'Z&r̂ ZzcÁ afj 
qu'on se. Timagme. wia/z #&z%6f. 

Ifem vagyunk sem olly igen szeren-
esések sem ollyigen szerencsétlenek so
ha, mint véljük. ~ 

^o. Ceux qui croíent 
avoir du mérite se font un 
honneur d'étre malheu-
reux, pour peisuader aux 
autres et á eux - m e m e s 
qu'ils sönt dignes d'étre 
en butte á la fortmie. 

f̂/z "̂/azf̂ f , ^zarAf JzcA 
gz/zg jEArg űzzf jfz/zgm (7)z-
^/&(7Áf , ZZ/7Z ^ ? W r g 'ZZ/Ẑ / 
jz'cÁ W ^ j f a* #6fraeZfgff/z, 
ff^/j gr wfr^A jgy , /yzzf 
(/f/?z J*ĉ zrÁJ<zZg zzz rz'/z/yf/Zf 



A' kik azt hiszik, hogy bennek ér-
dem vagyon, kevélykednek abban hogy 
szerencsétlenek ; magokkal és mások-
kai akarják látatni, hogy ők méltók , 
a' kikkel ölbe kapjon a* Sors. 

^i. Eien ne dóit tant JVZcAfj mw/j ẑ Mjrg 
diminuer la satisfaction ^gZ^jfz^//Vf^7zÁ^fjojf^r 
que nous avons de nous- rgr/zzi^^r/z, a/f ̂ g ^la^r-

* m e m e s , que de volr que ^gÁ/MK/zg' , <&z/f wzr o/^ 
nous désapprouvons dans #<wff ygrẑ fr/f/z , waj wtr 
un temps ce que nous ap- mo/^e/z 6//Z^/z. 
prouvions dans un autre. 

Alig van valami, â  mi a\ magunk
kal való szertelen megelégedést inkább 
fogyaszthatja mint az a' tapasztalás , 
hogy m a nem javallhatjuk a* mit teg
nap javallottunk, 

,92. Quelque différence ^ g ^ 6^r ^ro/jf# (7/z-
qui paroisse entre les for- ^/gzcM^ff ^ r GZ^c^%'&* 
tunes, il y a nne certaine fgr woZfff dbcA ff/^ ^f-
compensation de biens et wfjjg KfrrÁg/Z«/z^* zw/a 
de maux qul les rend G&fgr^ «/i^ f/^W/z 06 , 
égales. <ffg űZ/g ̂ ZfzcÁ macAf. 

Bár melly nagy légyen a' kü& 
lömbség , mellyet az emberek körűi 
szerencséjekre nézve tapasztalunk, az 
mindazáltal bizonyos, hogy az ő sze
rencséjek 's terheik köztt van eggy bi-



zonyos poltolék , melly alkalmasint 
egyenlővé tászen mindent. 

^3* Quelques grand* 
avantages que la nature 
donne, ce n'est pas elle 
geule , mais la fortune 
avec elle, qul fait les hé. 

a/Zgz/z , jo/z^r/z /yzzf %^r 

Bár melly nagyok légyenek azon 
elsőségek, mellyeket â  természet osz
togat, mindazáltal nem egyedül ő teszi 
a* héróst, hanem ővele eggyütta' sze
rencse. 

54. L e mépris des rí-
chesses étoit dans les phi-
losophes un désir cache 
de venger leur mérite de 
rinjustice de la fortune 
par le mépris des m é m e s 
biens dönt elle les privoit; 
c'étdit un secret pour se 
garantir de l'avilissement 
de la pauvreté; c'étoit un 
chemln détourné pour al-
ler á la considération , 
qu'ils ne pouvoient avoir 
par les richesses* 

/Áz/mf war ̂ ^y ^f/f jR&z-
ZoJo/?Ae^ ẑ/z ^fAff/Tzgr 
Trz g^, z'Árg f̂ gr̂ zf/zff g a/z 

ff z'A/ze/z vorjű^fg, ẑz r^-
rAg/z. JFf zzfzzr ̂fz'f Ai/ajf, 
JZCA DOf ĝ̂ E Df/MZZ^Z-

ZTmwfg', ̂ /z jze ziz (/̂r 
^A/zz/zg- wa^mf/z, <fz*f jz'f 
wzrÁf a^rfA jRfzcAf^iz/?* 
^fZZ/Z/Z/ZfZZ ÁO/Z/Zff^. 



A' gazdagság' megvetése a* philo-
sophusokban titkos arra törekedés volt, 
hogy a' magok' érdemeikért az igazság
talan szerencsén épen azon javak ál
tal, mellyeket az őtőlök megtagadott, 
bosszút állhassanak. Meg akartak me
nekedni általa a' szegénység' alázat-
jaitól. Ezen tekervényes úton igyekez
tek jutni tekintetre, hová gazdagság ál
tal nem juthattanak. 

55. I*a haine pour Ie» J)^r^z/j^f^f/zCz7^f^ 
favoris n'est autre chose Zz/ẑ f, z"jf /zzaÁz'j ű ^ ^ r j , 
que Tamour de la fayeur. #zZj Zz'f^f zwr (rzz/zjf. j?gr 
L e dépit de ne la pas pos- Z7)z/#%f&, </zffe ^zgAf z« 
séder se console et s*adou. &\Mfzf#, /r^ffff ̂ /ẑ f mz7« 
cit par le mépris que Ton ^rz* JzcA ^zzrrA ^zg för-
témoigne de ceux qu: la <zfAfzz;zg' effr#r , <fz'f Jfe 
possédent ; et nous leur ^JzYze/z, zz/ẑ f wzr *#/-##-
refusons nos h o m m a g e s , ^r/z zA/zg/z zz/zfrf ĵ zzízf/-
ne pouvant pas leur óter ^/zg-f/z, zz/fzY wzr ẑ /zf/z 
ce qul leur attire ceux de ^zcÁf /ZfAmf/% ̂ ő/z^g^, zz/rzj 
tout le monde. z'A/zgw /̂z# f̂zz/z/zg'fz/ẑ f/: 

azVfr z#rz^f/z r^rffÁ^f. 

Midőn azok ellen dudogunk, kiket 
a' szerencse felvitt, azt mutatjuk, hogy 
magunk szeretnénk olly szerencsések 
lenni mint ők. Azon támadt bánatunk, 
hogy a' szerencse' kedvezését nem ér-
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heténk.el, enyhülést és vigasztalást ta
lál azoknak gyűlőlésében , a' kik azt 
elérték; 's megtagadjuk tolok kódolá
sunkat, minthogy azt, a' mi nékiek kö
zönséges hódolást szerzett , tőlök el 
nem vehetjük. 

j;6. Pour s'établir dans 7/z r^r ^ro/jf/z H/f/^ 
le m o n d e , on fait tout ce ^zz/j z% ̂ ^om/wg/z, f̂ fzf 
qu*on peut pour yparoitre ^za/z ozYfj, zz/?z z%ze%»f/z, 
établi. ^fa/} ma/z j^Ao/z J^/} &z-

rz/z A<z^g. 
Ha ki lábat akar kapni a' nagy-vi

lágban, egész erővel igyekszik mutat
ni , hogy azt már kapott. 

57. II semble que nos 
actions aient des étoiles 
beureuses 011 malbeureu-
ses, á qui elles dolvent 
une grandé partié de la 
louange et du bláme qu'on 
leur donne. 

K^jrg f̂a/ẑ Zfz/zg'g/z g//z 
^Z&cA/zcAgj odb/- zz/ẑ Z&f?̂ * 

jgg gz/zg/z ^ro/}g/z 7%fz7 

<&Z7ZÁ:f/z, (fz'gazz/'Jzg/aZ/g/z. 

Ügy tetszik , mintha az emberek^ 
cselekedeteit valamelly szerencsés vagy 
szerencsétlen csillagzatok intéznék, kik
nek nagy részben köszönhetik azon di
cséretet vagy gáncsot, mélly azokra 
háramlik. 



%S 
68. II n'y a polnt d'ac-

cídens simalheureuxdont 
les habiles gens ne tirent 
quelque avantage, ni de 
si heureux que les impru-
deiis ne puissent tourner 
á leurpréjudice. 

A^Za^g Zff//g /zZc&f f/w^fA 

Nincs olly szerencsétlen történet, 
mellyből az eszes ember hasznot ne 
vonjon, sem olly szerencsés , mellyből 
kárt ne tudjon magára húzni a' gondo
latlan. 

j#. L a förtnne tourne á 
Tavantáge de ceux qu'élle 
fayorise. 

A^szerencse minden eseteket hasz-
nokra fordítja azoknak, â  kiket ked
vébe fogadott. 

60. La síncérité est une 
ouverture de cceur. O n Iá 
trouve enfortpeu degens; 
et celle que l'on voit d'or-
üinaire n'est qu'une Rne 
dissimulation pour attirer 
ia conSance des autres. 

j%ff/zjcAevz, f/W <ZZf /»a/7 



A' characler' igaz voltát szívömle-
dezés teszi. Kevés emberben találjuk 
azt; 's a' mit közönségesen látunk, nem 
egyéb mint â  legravaszbb fortély, mel. 
lyel meg akarjuk nyerni másoknak bi
zodalmát. 

ői.L'aversion dumen. 0/r »7 ^ J c A f ^ ror 
songé est souvent une ím* Z^e/z /z/cA/j , a/f r^r-
perceptible ambition de jffc^^gr J57zr̂ f/fs , a^fgrw 
rendre nos témoignages ^^jja^g/z (?gz^/cA^ zf/ẑ f 
considérables, et d'attirer z//zjgr/z PFor/g/z jEzWgj^ 
á nos paroles un respect wgr^A &*% i^^rjc^a^/z. 
de religion. 

A' hazugság' útálatja sokszor csak 
titkos büszkeség , tekintetet adni álla-
tásinknak, 's szavainkat olly tisztele-
tessé tenni mint másoknak esküvéseik. 

62. L a vérité ne fait D/f H^^x^gfY J ^ f f 
pas antant de bien dans a/c&f jo r/^/ JV^^g^ z 7 
le monde que ses appa* ^ r fKf/f, gfj zTzr t^AgZ/z 
rences y font de mai. ^Áa<%g/z. 

Az igazság soha nem szül annyi , 
jót a* világon, mint ál fénye kárt. 

63. II n'y a point d'é- J7fz/z w/"JcAwf/z^^z//f. 
loges qu'onne donne ála 6fd%/z^fff Ao&a/z^/e/í^w^-
prudence:cependant,quel' A^,a:;z^^oí?Á Ára/z/z jzf 
que grandé qu'elle sóit , ú* f"Árf/w a//#rAőcÁj/f/z 

Gr*/-



eile ne saurult nous assu- Gra</f , z/̂ j /zYr ^/z 
rer du moindre év éne- jEr/o/^ jfZ^Jf ^ r ̂ r z ^ -
ment, jfg^ 6acAf ^ W f ̂ «f jff-

Mi magasztalásokat nem ad azem-
ber az okosságnak! És még is, légyen 
ő bár melly nagy, a' legkissebb dolog' 
szerencsés elsülése eránt sem állhat so
ha jót. 

64. U a habilehomme jEz/z&/B#frJMö/z/zfMff/} 
dóit regler le rang de ses Ĵ z/zg f/a/zf 2K onf/ze/z 
intérets ̂, et les condulre w w f / z , ̂ W /f&fg/z z« ^ z -
chacun dans son ordre, /ẑ r J?fzA^ «̂r(;A/z?̂ rf/z# 
Notre avidité le írouble O/^ /Mf/z^f Jz'f z;or^%f 
souvent, en nous falsául ^^fArZzcAÁfzY ^r<?A gz/z-
courir á tant de choses á a/z^r z//ẑ  ̂ r ^ f z//zf *% 
la fois , que pour désirer Jo vzW^/z j)//z^/f űwffwz-
trop les moins ímportan- #%a/, ^o/} wzr , z/ẑ f̂ /} 
tes, on manque les plus wzr /zacA K/zwzcAfzg'f^ 
considérables. ^rrz^/z , ^/^ W ^ ^ ^ r ^ 

t;frygA/g/z. 

Az eszes embernek a' maga né
zéseit rendbe kell szedni tudni, 's ér-
teni kell, mellyíket mellyíke után 
hajtsa vége felé. A' mohon-kapás 
sokszor öszvetéveszti a' rendet , *s 
olly sokféle dolgokhoz nyulat ve 
lünk eggyszerre, hogy midőn a' szűk-

4 
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ségt&leneket (ízzük ̂  elmulasztjuk â  
fontosokat. 

6^. L a bonne grace 

est au corps ce que le boa 

sens est á l'esprit. 

A^ jó-mód az â  testnek, â  mi a' lé
leknek a* természetes józan ész. 

66. 11 est difEcile de 

déGair Tamour: ce qu'on 

en peut dire est que, dans 

Tame, c'est une passión 

de régner; dans les esprils, 

c'est une sympathie ; ét 

dans le corp* , ce n'est 

qu'nne envie cachee et dé-

licate de posséder ce que 

Ton aime , aprés beau-

ff/ff M/fz/f f?za# ro/f ;^r; 

coup demystéres. 

Nehéz meghatározni, mi a* szere
lem. Csak azt tudjuk róla mondani, hogy 
a* lélekben uralkodásra-vágyás; az el
mében sympathia; a' testben valamelly 
ismeretlen kívánság bírni a* mit szere
tünk, nagy titkolódások mellett. 

67. S'il y a un amour 

pur et exemt du mélange 

de nos autrcs passions , 

e'est célul qu: #st cache 



— 2p — 

au fond du cceur, et que 

nous ignoions aous-me-

mes. 

zff fj <fz'g, wfZcA^ z/%7)f. 

Ha vagyon tiszta, minden más pas

sziótól ment szerelem , úgy az bizonyo

san az, melly rejtve fekszik â  szív̂  

mélyében, és a* melly et magunk sem 

ismerünk. 

6g. 11 n'y a polnt de 

dégulsement q m pammse 

longtenips cacher Tamour 

oú il est, ni le feindreoú 

11 n'est pas. 

^ f ^ W f 6ew%f P^r-

^e <Az wo jf^ wf , Az/zĝ f 

[Nincs tettetés , melly sok ideig 
titkoljon szerelmet a* hol van , és a' 
melly sok ideig színije, a' hol nincs. 

6p. II n'y a guére de J5^ ̂ ^ z * wf/zz^ Zf«ff. 

gens qui ne soient hon- <f/g jzcA /zzcAf jf^^mfe^, 

teux de s'etre aimés quand gz/za/zĝ r g'f/z^f 2« Áa-

ils ne s'a imént plus. ^f/z, ẑ f/z/z jz'g fzVza/zgffr 

^zc^f mfÁr #f&vz. 

Kevesen vannak, â  kik ne pirul

nának hogy egymást szerették, mi

kor többé nem szeretik. 

4* 
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yo, 11 faut demeurer 
d'accord, á Tkonneur de 
la vertu , que les plus 
grands malbeurs des hom-
mes sontceux oú ilstom-
bent par leurs crimes. 

A^ virtus' dicsőségére kenteiének 
vagyunk megvallani, hogy az emberek
nek azok a' legnagyobb szerencsétlen* 
ségeik, a' mellyekbe tulajdon vétkek 
által estének. 

71, Sí on juge de Ta- 45cÁ//f/}f /%#% u^^/f 
mour par la plupart de Z W f /zacA ^g^ mggjff/z 
ses effets , il ressemble zAr^r ZKWa/zg^/z, jo Agf 
plus á la haine qu'á la- J/e /MgAr ro/w ̂ Agjff, g/j 

Ha a' szerelmet legtöbbszöri mívei-
nél fbgva akarjuk megítélni, kenteiének 
vagyunk azt mondani, hogy inkább ha
sonlít gyűlőlséghez, mint barátsághoz. 

72, O n peul trouver 
des femmes qui n'ont ja-
mais eu de galanterie ; 
mais il est rare d'en trou-
ver qui n'en aient jamais 
eu qu'uife. 

N e m mondhatni , hogy nincs as-
gzony, â  kinek soha nem volt alatto-



mos szerelme: de ritka felől mondhat
ni-el, hogy csak eggy volt. 

73. Iln'y a qne d'une 
sorté d'amour, mais il y 
en a mille différentes co-
pies. 

J57f^/g^/ /zz/r jEz/z Orz-

/?Zfd/Z. 

A' szerelemnek csak eggy az ori-
ginálja. Copiája ezer van, *s mindeggyi-
ke külömböző. 

y4. L*amour^ aussi bien 
que le feu , ne peut subsi-
ster sans un mouvemeat 
continuel, et 11 ce#se de 
vivre dés qu'il cesse d'es-
pérer ou de cralndre. 

2?fg Zg^f ^a^/z, W g 

Af%, %/ẑ f jze j/zr̂ z" , jo-

A^ szerelem, valamint a' tűz , nem 
tarthat szűnetlen gerjesztés nélkül, 's 
elalszik , mihelytt nincs mit remélnie 
vagy féltenie. 

% j * II en est du véri-
table amour c o m m e de 
Tapparitioii des esprits : 
tout le monde en parié, 
mais peu de, gens «n 
ont vu. 

fff ̂ j zz/zg TMzY Gfjpe/zjf. 
frJcÁgzVzz//z^d^: a//g ̂ Kf/f 
zz/dz/j &zz?o/z zf/ gr&aA/g/z, 

Az igaz szerelem' dolga ollyanmint 
1' kísérteteké : minden ember pengeti 
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róla a' nyelvét, 's kevés van , a' ki 

látta. 

76. I/amour préte son JDzf Z W f ^o/g'/ zArf« 

n o m á u n nombre inGnide jVamg/z g//ẑ r w/zeW/gcAg/z 

commerces qu'on lui at- JMö/zg'f eo/z KdrAaZf/zz^^/z, 

tribue, et ou il n'a non a/z ̂ /zg/z Jff /zzcAf #Mg^r 

plu$ de part que le dogé 7%ffZ Aaf, a/f ̂ r J)o^(? 

á ce qui se fait á Venise. a/z ̂ / M , w a j a% ^f/zd» 

A' szerelem számtalan szövetke

zéseknek kölcsönözi nevét, mellyekben 

csak annyi a' része, mint a' Szultánnak 

a' Díván' végzéseiben. 

yy. L'amour de la ju- CfrgcAf^^zfjZWf zff 

stice n'est, en la plupart ^gy </g/z /MfzVfg/z ̂ Mg)zfcAfw 

des hommes, que la crain- jBgj^r^/zz/f, ZTfzg'grfcA/zg'. 

te de souErir rinjustice. ĝzfg/z z% ZezWg^* 

A z igazság' szeretete a' legtöbb em

berben csak attól való tartalék , hogy 

maga talál szenvedni igazságtalanságot. 

yg. Le silence est le jSc&Mffz^e/zzff <f*rjzc&fr. 

parti le plus súr pour ce- j/g M ^ ^ y % r ^g/z, </er jú?6 

lui qui se dé5e de soi- a z ^ JzcA jg/^jf wzcAf per

m e m é . 6z,ff*/z 2 % ̂ ó)z/zg^^/a«^f. 

A* ki magához nem bízik , nem 

bánhat okosabban, mint ha hallgat. 
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79* Ce qui nous rend 

sí changeans dans nos 
amítxés, c'est qu'il est dif-
Gcile de connoltre les qua-
lités de T a m e , et facile 
de connoitre celles de 
Tesprit. 

^ z j &^f z/z !/wjfr^ 

Zf, «/z<f <f«/j ej ZficAf fj/$ 

Az, hogy illy változók vagyunk 
barátságinkban, onnan jő, mert nehéz 
kiismerni a' lélek' tulajdonságait, az el-
mééit könnyű.. 

go. Nous ne pouvons 
r:en aimer que par rap-
port á nous, et nous ne 
faisons que suivre notjre 
gout et notre plaisir quand 
nous préférons nos amis 
a nous-memes; c'est néan-
moins par cetté préféren-
ce seule que l'amítié peut 
étre vraie et paifaite. 

w% J B g z ^ a«jF %/zj ; /zzzr 

Kfrgvz##%/z^e/zyo^/zzWr, 
wg/z/z W r z/TZfrf fr^zz/z^ 
iwzj j^Z6ff rorzzeAr/z ; zz/z<f 
</ocA Áa/z/z Tzzzr őf^rcA </zg-
jf/z Korzzfg' ^rgzf/ZifjcAa/^ 

Az emb^r qiagára nézve szeret 
mindent a' mit szeret, *s magát nézi , 
saját örömét keresi még akkor is , ml-
dőn barátjait elébe teszi magának. És 
még is a' barátság csak az efféle ál~ 
dozatok által lesz igazi szép barátság. 
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g2. L a récondliation yfMfjóÁ/zz/^ /zrzf %/z-

avec nos ennemim n'est jfr^ J^-gK/z^/z zj/ /zzr^fj, 
qu'un désirderendre notre #/f F f r/g/ẑ /̂z, %/zjrg^zm-
conditíon meilleure, une /MK/z^ 6fAá^ZzcA^r zzz /?%a. 
lassitude de la guerre, et r^g/z, zff (T^^fr^//} & j 
nne crainte de quelque Arwgvf, */z<f J9gjor^/z//j 
mauvais événemeat. ror rfwa/zz^g/z jrAZzm/Me/z 

Midőn barátinkkal megbékélünk , 
egyedül arra törekedünk, hogy állapo
tunkat jobbá tehessük. Belé untunk a' 
harczba, 's attól tartunk, hogy végre 
még valami kedvetlen dolog talál érni. 

#2. Quand nous som- íFf^/z wzr &« Zzf̂ f/z 
mes las d'aimer,nous som. a^gr<fr&/jzg' JzVẑ f, zjf ej 
mes bien-aises qu'on ««j rgfAf, z^e/z^m/z«zz/zf 
no us de v len ne inEdéle , &/zfrfzz zczraf, «/?% ro/z zz/zj-
pour nous dégager de rgr Trgzgg Zojg*jprocAf/z 
notre Edélité. %« j^-^. 

Mikor meguntunk szeretni, kedve
sen vesszük, ha erántunk hűségtele-
nekké lesznek. így szép szerrel sza-
badúlunk-mega' béklyó' hordásától, 

83.Il est plus honteux ^faw JoZZfg jz<?̂  m ^ r * 
de se déBer de ses amis jc^mg/z , êg'f/z fgz/zg 
que d'en étre trompé. jFrezz/zzfg mz/j/nz«z,ff&, <z/f 

yo/z zÁ/zg/z ^g/ro^f/z , ZK 

http://83.Il
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Rútabb gyanakodni barátink ellen 

mint általok megcsalattatni. 
8 ^ Nous persuadons O/y ̂ g r r f ^ M w/rzz/zj, 

souvent d'aimer les gens ^a/} WrZdzzfg Z(f6f/z, <fzf 
plus puissans que nous, mac^f/^fr J z W , <zZf %z;zr, 
et néanmoins c'est Tinté- zz/zJ <focA zjf gj ̂Zq/f J5z% 
rét seul qui produit notre ĝ/z/zz/Zz , Jer ̂ ey «/zjg. 
amitié;nousMeimusdon- r^r fr^zz/z^jc^a/y &z/̂ ? 
nens pas á eux pour le Grz/;z^ #<%»f. ITzr ̂ a/z^f/z 
bien que nous leur vou- /zzrAf ̂ z/z zA/ze/z, ẑ /ezZ wzr 
lons fairé, mais pour célul ffzz/af y%r jze ẑ zz/z woZ* 
que nous en voulons réce- Ze#, jo/z^7*7z wfzY jzg ff-
voir. w A j y%r %/zf f&zz/z JoZ/f/f. 

Sokszor elhitetjük magunkkal) hogy 
szeretjük a' kik nagyobbak nálunknál, 
fedig ez a' mi szeretetünk nem egyéb, 
hanem haszonlesés. N e m azért tapad
tunk beléjek hogy ők vegyék nekünk 
hasznunkat , hanem hogy mi vegyük 
nekik. 

83. Notre déGaiice )u- Z7/zjfrJ#zy}fra%f/zrff#f-
stifie la tromperie d'au- y^rZz^f (Zf/z jggfrzz^ ̂ Z/z^ 
trui, rgr. 

Bízatlanságunk igazolja a' mások' 
csalárd voltokat 

86. C o m m e n t préten. ^ z ^ WZZjZ <Zzz , ^ / } * 
dons-nous qu'un autre gar- ez/z yf/z^rgr ̂ ZgzVz GgA^z/M. 



de notre secret, sí nous 

nepouvons le garder nous-

memes ? 

Wf/g/f (Az gf JfZ%f/ fZZC^f 

&awzj/ ? 

Hogyan kívánhatjuk^ hogy más ki 

ne beszéllje titkunkat, ha magunk nem 

hallgathatjuk-el ? 

J)zg E&g'f/z#f6f vf^ró'j. 

KMff wzr 6fr̂ cA/Zf/z ẑ rf 

8%. I/amour - propre 

nous augmente ou nous 

diminue les bonnes qua-

litésdenos amisápropor-

tion de la satisfaction que 

nous avons d'eux; et nous 

jugeons de leur mérlte par 

la maniere dönt ils vivent 

avee nous. 

Az önnszeretet a' szerint nagyítja 

vagy fogyasztja barátink' jó tulajdon

ságaikat , a' mint vélek inkább vagy 

kevesebbé megelégedve vagyunk, 's a* 

szerint becsüljük érdemeiket, a' hogy' 

velünk bánnak. 

/zz/}, K/ẑ d̂z/z J^fAjrA &6fr 

88. Tout le monde se 

pla:nt de sa mémoire ̂  et 

personne ne se piaint de 

son jugement. 

Kiki hallatja azt a'panaszt/hogy 
emlékezete gyenge: nem azt senki, 
hogy gyenge az értelme. 
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8g. II m'^ en a poiat 

qui pressent tant les autres 
que les paresseux, lors-
qu'ils ont satisfait á feur 
paresse, ils veulent pa-
rokre diligens. 

Senki sem unszol mást annyira szor
galomra mint â  rest mikor belé unt â  
resteskedésbe ŝ munkásnak akar lát-
szám. 

90. L a plus grandé 
ambition n'en a pas la 
moindre apparence lors-
qu'elle se reAcontre dans 
une impossibilité absolue 
d*arriver oú elle aspire. 

A^ legdühödtebb nagyra-vágyás is 
épen nem látszik nagyra-vágyásnak ̂  
mikor győzhetetlen akadályok köztt 
van, elérni oda^ a' hová igyekezett. 

pi. Détromper un hőm
m é préoccupé de son mé-
rite, c'est lui rendre un 
aus'si mauvais oEice que 
celui que l'on rendit á ce 
fou d'Athénes qui croyoit 
que tous les vaigseaux qui 
arriyoient dans le port 
étoient á lui. 

yy-ff^/Z^fZ^ /Z^Á/Mf/Z, #fz/jf 

jD/d/zjf /gzj^g/z, ̂ /z ma/z 

efz'g z/M ^z/^/z a/zAame/z) 
y%r jfz/ze Az"f7/. 
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Tükröt tartván annak elébe, a' ki 

önn magába felette szerelmes, néki é~ 
pen olly kelletlen szolgálatot nyújtunk, 
mint midőn eggy valaki azt az Athénaí 
őrültet hozta volt eszére, â  ki azt hitte, 
hogy minden hajó , melly a* Piréeus-
ban kiköt, övé. 

p2. Les vieillards ai- jf/ffj&fBffmd^f/z^fr/z 
ment á donner de bong #*fe ZgAr^/z ̂ g^^/z , z///t 
préceptes, pour se conso- JzcA g^ ^rojfg/z^ ̂ Ta/j j/^ 
ler de n'etre plus en etat wz^fyMgArz/)z*%a/z^ j//ẑ , 
de donner de mauvais ő̂'jg ^^rj/?zfZg z^ ̂ g^g/z. 
exemples. 

A z öregek örömest osztogatják a' 
jó tanácsokat; sajnálják , hogy többé 
nem adhatnak rossz példát. 

03. Les grand* noms Gro/}f #ffr6fe,Mz***/z 
abaissent, au lieu d'éle- ^r&c^/z, wg/z/z ma/g j/g 
ver, ceux qui ne les sa- /zzcAf a«/rf^^ grAa/^/g 
vént pas soutenir, A:a/z/z, jf<zz"f a* grA^e/z , 

/zz'g^gr. 

A^ reánk szállt csillogó nevek, ha 
azokhoz képest nem élhetünk, a'helyett 
hogy emelnének, földig nyomnak ben
nünket. 

94. L a marque d'un mé- ĵ z/z jB^wgzj ro/z azf/j^y 
rite extraordinaire est de orYfívzf/ú^f/z f̂ ?r6f/f/zfff/f 
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voir que ceux qui Fenvient *Mf </zff; ŵ /z/z <̂ gg # # % # " 
le plus sönt contraint* de jk/z JVezWgr <ferj^f/z ̂ f-
le louer. 2WK/z^g/z j//z^, z^rg /^o6-

rg^/zgr 2K w^r^g/z. 
Szer felett való érdemnek jele, ha 

, legmérgesebb irigyeink kantelének ma
gasztalóink lenni. 

93. C*est íme preuve JEj zez^f ro/z 7a«fr 
de peu d'amitié , de ne fyfzwz<fjc&d^f, wg^/z z&vr 
s'appercevoir pas du re. #zzrAf ^f/MfrÁe/z,^ű/jz/^j. 
froidissement de celle de rg JP/f%/%ff Z^w wfr</fM. 
nos amis. 

Kevés barátságról mutat bennünk 
mások eránt észre nem venni hogy má
sok hűlnek erántunk. 

pó.Ons'esttrompélors-
qu'on a cru que Tesprit 
et le jugement étoient deux 
choses diEérentes: le juge. 
ment n'est que la grandeur 
de la lumiére de Fesprit ; 
cetté lumiére pánetre le 
fond des choses ; elle y 
remarque tout ce qu'il faut 
remarqúer , et appergoit 
celles qui semblentimper-
ceptibles. Ainsi il faut 
demeurer d'accord que 
c'est Tétendue de la lu-
miére de l'esprit qui pro-

^ jzVzgf. Zg/z^re zjf 
TzzcAff a/j Jf^fzr/^/zr^ //ff 
frjffr/z. Dzfjgr A$cÁar/l 
/̂/cA: 6&v/zgf <zK/"^g^ Grz//z<f 
/g6/f r 6(zcAf, 6f/#frÁf, waf 

f/zzVfCÁ:f/z wzYZ. *$o /?zr//} 
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duit tous les eifets qu'on ff7rA;«/z^g/z Á^Dor^rz/z^-f, 
attribue au jugement. ^&g ma/z abr J?e«rfAgz-

Csalatkoznak a' kik azt hiszik $ 
hogy az elmésség és az értelem 
két külömböző dolog. Ez csak élesen
látása amannak. Ez az élesen-látás be
hat minden dolog* velejére, megsejti a* 
mi sejteni való, *s felkapja a* mi rejtve 
akara maradni, E* szerint meg kell 
vallanunk, hogy az mind az elme* tisz
tánlátásának míve , a* mit az értelem* 
mívének veszünk. 

p/. Chacun d:t du bien ^f^r/yza/z/r J/?rzcAf ̂zzf 
de son coeur, et personne ro/z jgz/zg/zz ̂ fgrzg/z, /zz^. 
n'en ose dire de son es- 7?KzW z^a^f gz/z ^ Z f W ^ ^ 
prít. 2/o/z jff/if/M ^frj/^/Z6fg. 

Kiki dicséri szíve* jóságát. Elme-
je* jóságáról minden hallgat. 

pg. LapolitessedeTes. jp̂ z/ẑ gzY ̂ J PfrJfaw-
prit consisteá penser des <ffj 6ffff^f (farzVz, ^ A 
choses honnetes et déli- ^z^/z rgz/zg «/z^ a<zrfg ^ * 
cates. c^g^ dff/*6f. 

A* széplelkAség abban áll, hogy 
az ember illendőséggel eggyező *s kel
lemes képeknek adjon szállást lelkében. 
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pp.Lagalanterie deTes- CaAz^f^rzf <ffj Á r 
piit est de dire des choses jfa^^j 4&zrz# , jc^mgz-
Eatteuses d'une maniére c^fZÁa/Yf Z)f^g ̂ ^7/zg" 
agréable. fz/z^fAZfzWef ggg jag-̂ /z. 

Az elmésség^ galanteriája abban 
áil, hogy kedves dolgokat kedves mód
dal tudjunk mondani. 

ioo. II arrive souvent 0/2f jff/Zf/z jzcA Z)z/z-
que des choses se présen- #f <7f/?z T^rjfA/z^ z^ Jo 
tent plns achevéesánotre roZ/fW^fer Ggj/a/z" <&zr, 
esprit, qu'il iie les pour- a/f fr Jzg ̂ r ^ Á ^rq/Jf 
roit fairé avec beaticoup jKzz^jf wcA^Áá^g Agrror-
d'art. 6rw2#f/z Aó/z/zg/z. 

A' dolgok sokszor olly elvégzett 
alakban kelnek a' lélek* elébe, a' hogy' 
az őket a* legnagyobb mesterkedéssel 
sem tudta volna maga elébe terjeszteni. 

ioi. I/esprit est tou- TmzTMfr ^ f c&zf jF/fr& 
jours la dupe du cccur. <ff/z ̂ rjfg/z(f zzz/w J9f^g/z. 

A* szív mindég csínyt ejt az eszei;. 
302. Tous ceux qui M^er jgzVzew ^rj^/z^f 

connoíssent leur esprit ne áf?z^ , Áe/z/zf /zzcAf zm-
connoissent pas leur cceur. ?zzfr Jfz/z ̂ ffr&, 

Ifem következik, hogy a' ki isme-
ri az eszét, szívét is ismeri. 

103. Les ho m m e s et ^ f / z W f ^ «/%(f #<#f 
l(s afTaires ont leur poiat áf^f^f/f Á^f/z zÁrf/z fz^^ 
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de perspective. II y en a 
qu'il faut voir de prés 
pour en bien juger, et d'au-
tres dönt on ne juge )a» 
mais si bien que quand 
on en est éloigne. 

iOj. Pour bien savoir 
les choses, il en faut sa
voir le détail; et commeil 
est presque inRni, nos con-
noissances sönt toujours 

/zf^ GgjWfjy?zz/z^f. Z"; 
^Zg^Z^ fWZí^-f , (ffg %̂(Z/Z Z/Z 
<fgr jZV#Ae jgAf/z /yzzz/j, «/?* 
jz'g a% 6f%rfÁez7f/z, zz/ẑ f 
a/z^frg, dfze /?za/z %zf rzc^* 
f/g'er ̂ fMr^ffZf, <%/j zz/e/z/z 
TMa/z JZf azzj ^ r JP̂ r/zg 

: Z7>?% gzVz D/^g" ^a/z& 
z% ^g/z^g^ , 77%zz/j /?za/z ff 

l jgz/zg/z Á/fz/zfff/z 7%gz7f/z 
fzacA Á;g/Z7Ẑ 7z; zẑ f̂ ̂  (fz<?-

%/zjrf 

Tulajdon nezó-pontja van mind az 
embernek , mind â  dolgoknak; némeL 
lyíket közelről kell szemlélni hogy ro
lók helyesen Ítélhessünk, némellyíkről 
akkor ítélünk igazán, ha távolról látjuk. 

104. Celui-lá n'est pas JVzc^f ^gr zjf rgr^zV^ 
raisonnable á qui le ha- fz^, <ffr<f*rc6Zz^%##<Wz 
sard faittroúverla raison, l̂?r/zzz/z/if ^ a W g & , jo/z-
mais celu: qui la connoit, <&?r/z z/fr Jz'g Â /z/zf , jz'f 
qni la discerne, et qui la wd#/f , z'/z z^r Z^f. 
goúte. 

N e m az az eszes ember, a' ki vak-
tában tesz* eszes tettet, hanem a* ki 
tudja mit kíván az ész, a* ki szabad
ján választja azt, 's benne él, hal. 
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fuperEcielles et imparfai- «/%frg Ag^^Wfjg áejfa/z-

Hogy a' dolgokat igazán ismerjük, 
arra az kívántatik^ hogy legkissebbré
szeikben ismerjük; ̂ s minthogy ezek 
â  részek felette sokak ̂  isméretünknek 
mindég tökélletlennek kell maradni. 

10^. C'est une espéce JEj zjf fw%g ̂ frf t?o/( 
de coquetterie de fairé re- Ab^efferff , mer^/f z« 
marquer qu'on n'en fait ja- Zajjg/i, ̂ g/j m a * &%#f 
mais. ^&6f. 

Eggy^ neme a' koketteríenek, érez-
tetni, hogy bennünk nincs koketteríe. 

ioy. I/esprit ne sau- j9fr f̂ rjfaviaT â/z/z 
főit jouer long-temps le wcAf /a/z^f </(g /W/e < W 
personnage du coeur. ZT^r&g^j j^W^/z. 

A z elme nem játszhatja sokáig a* 
szív" rollját. 

iog, Lajeunesse chan- Dz\r Jz/^eW M/fcAWf 
ge se* goúts par l'ardeur z/z ;'&rf/?z GgJ^^macA aacA 
du sang, et la rieil lessé f̂/?» Dra/z^g a'gf ̂ /fff j , 
conserve les siens par Tac- & W aVw ̂ //fr ^gAáíf ̂ f#^ 
Goutumance. jgz/zf* a&f Cewo^z^fff. 

A z ifjú ember változtatja hajlandó-
ságait; mert vére hév: az öreg ember 
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megmarad a* magáéi mellett, mert meg
szokta ő&et. 

iop. O n ne donnericn JM% /zzcAff zjf /?za,'% 
$1 libéialement que ses yrfy^f^fr,gZf mzf j(<z^. 
conseils. 

Semmit sem osztogatunk szíveseb
ben mint tanácsot. 

n o . Plus on aimeune 7^yg«rzg'ff /wa/z jgz/z 
maitresse, et plus on e&t ^a<f^f/z Z W ^ , ̂ gJ/o/gr-
prés de la hair. / ^ r z'jf mo/z, jz* &« ^űj-

jf/z. 

Minél forróbban szereted Kedvese
det , annál közelebb jársz azon pont
hoz , hogy gyűlöld. 

i:%. Le: défauts de Dze fg^Z^r <f*j P̂ /%, 
respritaugmententenvi- jfaWgJ r^rmg^r^/z jz'cA 
eillissant, comme ceuxdu mzY <&?m ^Z/gr, «/ze ^ 
yisage. .FfAZer (ffr ^ Z ^ / z ^ . 

A z eíme^ hijánosságai azon szerint 
nőnek esztendeinkkel, mint az ábra-
zatéi. 

i%2. Ily a debons ma- ^ ^ W f ^%ff jE#f/z, 
líages, mais 11 n'y en a ű^gr W/zg Aó'jfZzcÁf. 
point de délicieux. 

Jó házasság van: nincs gyönyörű* 
séges. 
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i j,g, O n nese peut con-

soler d'étre trompé par ses 
ennemis et trahi par ses 
amis, et Ton est souvent 
satisfait de Tétre par soi-
m&me. 

Jk&z/z zjf zzAfró'jfZzcA , 
270/z Jgz/zfTZ ffz'Wf/z ̂ gfro-
#e% zz/ẑf ro/z Jfz/zê  frg^/f-
(ffM ĝ/ázzfc/̂ f &zz Jgy/z, 
zz/zzf Z^jf ff JzcA o/> #f-
yaZ/g/%, wg/z/z mű!/z gj </«rcA 

Isem lelünk vigasztalást midőn ba-
rátjaink megcsaltanak ̂  /s ellenségeink 
csínyt ejtettek rajtunk: azon pedig, ha 
önnmagunk csalhattuk-meg magunkat, 
gyakorta még örvendünk. 

^f 7Z , OA/Zf f J 2ZZ mgr^f 72 , 
zVf Jo ZfzcA/̂  aZj gj Jc/Wer 
zjf, ̂/Z(/rg %w z)ffrz%f/z^ 
o/z/zg (fa/j fzf ff mgrÁ#/z. 

114. II est aussi facile 
de se tromper soi-m&me 
sans s'en appercevoir, qu'il 
est difHóile de tromper les 
autres sans qu'ils s'en ap-
per^olvent. 

Szint olly könnyű magunknak meg
csalni önn-magunkat, â  nélkül hogy 
megsejtenénk , mint a' melly nehéz 
másokat megcsalnunk; hogy ők meg ne 
sejtsék. 

11^. Rien n'est moins 
sincére quela maniére de 
demander et de donner 
des conseils. Celuí qui 
ea demande paroit ayoir 
un@ d6féren@e respectu* 

jZVfĉ /J zVf Jo wf/if^ 

jB^ff %/?% J^AfA «/z^ ̂ f/r. 
f/̂ fz/zz/ẑ  Z70/Z ̂ zzfA. fffr 
(&zrzz/w z)z'̂ f/, jfÁfz/zf jg;% 
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*a*e pour les sentimens /f yfzz//z^mgJfz/zfr^7/^. 
de son ami* bien qn'il ne /zzz/zgr %% ̂ ^g^rg/z, zz/aA 
pense qu'á lul fairé ap- r g W gr jfzwg gz^g/zg *A^$ 
prouver les siens et á le <z/zjcAzz«/zcA zz/zzf zA^ jgz//w 
rendre garant de sa con« jBzzr^7zjez/zgjj9f^gA/MfMj 
duite; et celui qui con- %zzm<zcAf^ (fg/zAf; *z/frzA/z 
seille paye la conEance mzY^^/^ , #f2aA# ^ ^ 
qu'on lui témoigne d*un f^erfraz/g^, (faj ma/% zÁ/M 
zéle ardent et désinléres- 6fZ##f, mzY fAafz^gr «^-
sé, quoiqu'il ne cberche fz^g/ZM6f%fg'fr 2%gzZ/zg^. 
le plus souvent, dans les m f , o^ gr ^/gzcA o/Y z/z 
conseils qull donne, que zff^z /^afAf, zff/z fr^zf^f, 
son propre intérét ou sa Jfz/Zf^ gzg'/zf/z KorfAgzV 
gloire. ozf^r ĵ z/zg/z *%oíe jzzcAf. 

Eggy eggy hamisbb bánás nincsen, 
mint a' tanácskérés és a' tanácsadás. 
A' ki kér^ azt látszik mutatni, hogy te
kintettel van barátja' ítélete eránt; holott 
őtet csak arra szorítja , hogy javallja 
szándékát, 's légyen kezesévé cseleke
detének. Ellenben a' ki tanácsot nyújt, 
buzgó 's maga hasznát nem néző szí
vességgel látszik fizetni akarni a' ben-
ne vetett bizodalmat; pedig inkábbára 
mindég a' maga hasznát vagy dicsősé
gét keresi a' nyújtott tanácsban. 

116. L a plus subtile de JDze jffz/zjff Z z W zjf 
*outes les önesses est de (fzf, z^ zfz'f ̂ f/f^g JPzzZ/f 
gavoir bien feindre de tom- jzrA zz/zz/fr^fA/z^ ^#/^/f-
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ber dans les piége* qu'on gg« ̂ g^g/z 2K ̂ <%zwg»; «/Z(f 
nous tend ; et Ton n'est wzg z'jf ef ZgzcAffr, K/zj z« 
jamaissi aísément trompé ^r/^e/z, öjj wemz tc/r 
que quand on songé á ^fjrÁa^fgf jz/ẑ f , ̂ W r c 
tromper les autres. ifz 6efr%*/z. 

Nincs messzebb vitt ravaszság, mint 
magunkat a' kitett kelepczében észre
vehetetlenül megfogatni hagynunk; 's 
soha sem járunk közelebb â  csalatta-
táshoz , mint midőn mást akarunk reá
szedni. 

11%. L'intention de ne Dfr Morjafz* aze z% 
jamaís tromper nous ex- ^gfr&^g% , jgfaf zf/zj z/z 
pose á étre souvent trom- Gg/aÁr, o/if ̂ fro^/z &« 
pés. zz/fr</g/z. 

A z â  szép feltétel, hogy mást so
ha meg nem csalunk, azon szerencsét
lenségnek tesz-ki bennünket, hogy sok
szor megcsalattassunk. 

118. Nous sommes sí ^Fzr Jz/ẑ f ff Jo #f-
accoutumés á nous dégui- woA/zf, z//zf ̂ g^f/z vf/z^rf 
ser aux autres, qu'á laEn zzz vgrjff J/g^, (̂ z/j wzr K/zf 
nous nous déguisons á a/?z JSrz&fĝ fg'f̂  K/ZJ Ĵ Z6ff 
nous-mémes. vgrfWZf/z. 

Annyira megszoktuk a* teltetést 
mások eránt, hogy végre magunk eránt 
is álorczába öltözünk* 
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i ip. O n falt plua sou- J^z^ 6^<?A# 6/>cr a w 

vént des trahisons par ií^^wAcMg^, a/f a«j Plor, 
foiblesse que par un des- JAfg, gz/zg/z P^grr^Á. 
sein formé de trahir. 

Többször csal az ember erőtlenség
ből mint akarva. 

120. O n fait souvent J W ^ f jgZ/f^ f&wf *zaa 
du bien pour pouvoir im- G«^gj, »/M «/ẑ gj/r̂ z/YJ9ő-
puné ment fairé du mai. jgf ̂ %/z&« Aó'/ẑ f̂ z. 

Az ember sokszor jót tesz , hogy 
azután büntetlen' tehessen rosszat. 

12 %. Si nous résistons a *Ff%% ̂  (/gz/ze/z Zfz * 
nos passions , ĉ est plus <& #JcÁa/h%z /zz'cAf gr/z^jf* 
par leur foiblesse que par J» <̂z/ẑ * gj ??%fAr zArgr 
notre force. JrAwakÁf , afj êz/ẑ r 

Ha megesik ̂  hogy erőt vettünk in
dulatainkon , köszönjük azt inkább az 
azok' gyenge voltoknak , mint a* ma-
gunk' erőnknek. 

122. O n n'auróit guáre J ^ ^ M/&r^ /zzV frf«-
de plaisir si Ton ne se ab ^a^f/z, wg^wmű/zjzcA 
Hatioit jamais. /zzg jc&nwff&ffff. 

Kevés öröme volna az embernek , 
ha magának nem hízelkedhetnék. 

123. Les plus habiles Z)z"f ./f%j%yf/f/vzfffff/z 
aS"ectent toute leur vie de ^ f / z j/rA g'mmf^rf/^r 
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Warner les fmesses, pour fgzWg űfgr ZzVf a%f, z//» 
s'en servlr en quelque f̂zzrcA JzezV^f^gf/zf ̂ ro-
grandé occasion et pour y}g 7%af o^er fz/ggw wzcA-
quelque grand intéret, /zgv/z JVa/z ozf̂ zz/̂ Arr/z. 

A' legfbrtélyosbb emberek mindég 
â  fortély ellen csevegnek. Yalamelly 
nagy akalmatossággal, yalamelly nagy 
czélra magok akarnak fortéllyal élni. 

124, L'usage ordinalre Tmmer #ff# jgy/z , 
de la Enesse est la marque ^g^/gf a«/^ ez/ze/z ẐgzVzZz-
^un petit esprit; et il ar- rAg/z Gffjf, «/%(/ //zjf ̂f-
ilve presque toujours que Jfá/ẑ ẑ  ̂ f jĉ /fÁf ff , &f/f 
celui qui s'en sert pour se ^ r , abr JZ"cA </(M/zzrfAűzẑ  
couvrir en un endroit se zfgr ez/zf/z *$f//g ̂ r^azz^ 
découvre en un autre. <fgr a/ẑ &r/z fz/zf JB/o/jf 

A' ki mindég fortéllyal él, azt mu
tatja, hogy szűk értelemmel bír; 's úgy 
tapasztalni, hogy a' ki így az eggyik 
lyukat akarja köpenyegével eltakarni, 
a* másikat fedi-fel. 

12^. Les Gnesse* et les Zzff zz/zűf Pfrnzf& f̂ f-
trahisonsne viennent que Jfg^f«azzj JWa/zg'g/a/z zz/w-
de manque d'habíleté. yajjg/ẑ fr A/zzg'AfzY. 

Ravaszkodás *s hitszegés kis lélek̂  
jele. 

126. Le vrai moyen Dff aw&r* W ^ ^ ^ f 
d'etre trompé, c'est de se frô f/z zzz werab/z * zVf* 
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erőire plus 5n queles au- wA/k(r AA^er %w &*#*#, 
trés. oZj^f%<frf. 

Nincs igazbb út arra , hogy meg. 
csalatassunk, mint magunkat okosab
baknak hinni másoknál. 

127. Le premier mouve- (%cAf/bz*fű«WwaA zff 
ment de joie que nous % g y m a j G^oma/g a/Z 
ayons du bonheur de nos mwzdf a' yrawMfa Or^f^ 
amis ne vient pas toujours ;za/6a%, mw*df a* &7ÁK^* 
de la bonté de notre na- /̂r?%gf ybr^/aja^a«. Zf. 
turel, ni de Tamitié que Agff̂ /p/z ?;oA elrf&ffóW 
nous avons pour eux; c'cst ff^/zz, 'j f^ű^f^m.) 
le plus souvent un efFet 
de l'amour-propre , qu: 
nous Hatte de l'espérance 
d'étre heureux á notre 
tour, ou de retirer quel-
que utilité de leur bonne 
fortune. 

Barátink' szerencséjén támadt örö
münknek első mozdúlatja nem mindég 
jele szívünk' jóságának és harátink' 
igaz szeretetének. Sok ízben az csak 
az önnszeretet' míve, melly nekünk az
zal a' reménnyel hízelkedik % hogy va
laha mi is szerencsések leszünk, vagy 
azzal bíztat, hogy ennek az ő szeren
cséjeknek reánk is háramlik valamelly 
haszna. 
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3 2g. II souEit quelque- O/y zjf gj #f%a# ̂  roA 

foís d'étre grossíer pour gzg jgy/z , * m /zzcÁf yo/t 
n'étre pas trompé par un fz^fm ̂ %g/Z;zmff/z ̂ ffro-
habile homme. g'f/z zzf #f7Y&#. 

Sokszor elég ̂  otrombának lepni ̂  
hogy az ember a' legpróbáltabb csalik̂  
kezei közműi is kisikamljon. 

i2p. L a foiblesseestle *fr^wacMfff zjf ^ r 
seul défaut qu'on ne sau* ff/gz^f jFgAZer, abr W c ^ 
roit corriger. z% rfr^gjfgr/g j/gAf. 

Az erőtlenség áz az eggy fogyat
kozás^ mellyen a' javítás nem fog. 

igo. Le momdre défaut J)gr Á/fz/zjfg JPgAZ^r 
des femmes qui se sönt <fer ̂ Za/zff/z ^Fg^gr zj/, 
abandonnées á fairé l'a- (&z/j j;g ga&z^f ff/z^ 
mourgc'est de fairé Tamour. 

Legkissebb hibája a* szerelmet-tar-
tó asszonyoknak â  szerelmet-tartás. 

1^1. II est plus aísé ^J zjf WffV Zgzc^fff , 
d*étre sage pour les au* y % r ^ W r g , a 7 j y % r JffA, 
trés que de Tétre pour «/ggjg a« ay/z. 
soi-méme. 

Könnyebb más^ számára lennünk 
eszeseknek^ mint â  magunkéra. 

132. Les seuies bon, 
nes copies sönt celles qui 
nous font voir le ridi-
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etilé des méchaas origí- #f6*r Or^/za/g zajZúAz 
naux. fffzg%. 

Egyedül azok â  copiák jó copiák^ 
mellyek érezhetőleg látatják ̂  nyomó 
rúlt originálok̂  nevetséges ségeit. 

133* O n n'est jamaís JV/f ma#Af m a w ,fzc& 
sí ridícule par les qualités (f^rcA f̂zg jEz^/zAfffg/z, <f/g 
que Ton a que par télies m a « Aaf, fo /aeAgr/gfA , 
que Ton aEecte d'avoir,, o/f (f«rcA gfff, ̂ / ^ A ^ ma/z 

A z embert soha nem teszik azok 
a' különösségek, a* mellyekkel bín olly 
nevetségessé, mint a* mellyekkel bírni 
szeretne. 

134' O m est quelque- JRfa/z ;Vf o/% W f jfcÁ 
fois aussi diFérent de soi- W^jf Jo jgAr z/z ^Fz^gr* 
m ^ m e que des autres. jyyrzẑ A, a/f azzf ^f/z^r/z. 

A z ember sok esetekben hasonlat-
lanabb magához mint akárkihez egyéb, 
hez. 

:g^* H y a des gens jEf ̂ z'^f Zfzzf^ , gfz'f 
qui n'auroient jamais été Mzg rgrZW^ ̂ <?wor^/z wa» 
amoureux s'ils n'avoíent rf/z, zrg/z/z Jz'g ?zze z/o/z 
jamais entendu parler de ^ r Z W g Mff?/zjprfc##% 

Némelly embernek eszébe sem jut
na hogy szeressen, ha nem hallotta vol* 
na hogy más szeret. 
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136. O n parle peu JMa/zrgdbf M%vz^,Wf/Wf 

quand la vanité ne fait ẐZg JE/WÁ:^ «/zj /zZfA/ 
pas parler. rfcfg/z /wacAf. 

Keveset beszéli az ember, ha â  
hiúság nem beszéllteti. 

137. O n aime mieux Z W f r ja^Z /Ma/z jBó* 
dire du mai de soi-meme jgj ro/f JzcA , aZf ̂ ar 
que de n^en point parler. yzZcAZf. 

Az ember kész rosszat is mondani 
magáról, csak magát emlegethesse. 

138. Une des choses 
qui fait que Ton trouve 
si peu de gens qui pa-
roissent raisonnables et 
agreables dans la conver-
sation, c'est qu'il n'y a 
presque personne qui ne 
pense plutot á ce qu'il 
veut dire, qu'á répondre 
précisément á ce qu'on 
lui dit. Les plus habiles 
et les plus complaisans 
se conteutent de montrer 
seulement unemineatten-
tive , en merne temps que 
Kon voit dans leurs yeux 
et dans leur esprit un éga-
rement pour ce qu'onleur 
dit, et une précipltation 
pour retourner á ce qu*ils 

ĉ g/z , warATW fwwfz ̂ f^ 
j&o/zrfrjafzo/rg/z jo Wf/z^ 
tfrjZa/z<^»g K/zaf K/ẑ grÂ Z-

</ű/f ma/z/ajf Zm/zzer /Mf^r 
g%/" ̂ gj a# ̂ f/z^f/z/2/^^^ 
ẑ <zf W2<f̂  fr^f/z<f a/zfwor-
/^/Z tf/Z% J9/g i^Z/ZJZg/Z 

^f/% jZf^, ̂ZZg JMz'f/zg ^ r 
y^z^/mgrÁJam&zZ zẑ  *za-
f̂ f/z , wá^rf^^ /Mű^ Z/g 
(Árf/?i ^ ^ ' %/%(/ G^ZjZg 
j&zzYfr/zz/^ r/?7f ̂ ffw, w<zj 
ma/z J^Z , ZfTẐZ /?Zó'Ẑ ZZ- / 
f̂ e/z ̂ &c^/2zZZ a^T^J^f. 
^zgrÁZ, waj j/f jag'g/z woZ-
Zf/z. JkZa^ re^Z/jZ, ̂ /J 
fj ̂ eZ/z ̂ Z&cAZZ(?Af J J%fzZ-
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reulent dire; au lieu de W W , yf^^gr^ i« ^ ^ Z ^ ^ 
considérer que c'est un Ẑ /f «/z^ jfg 2% ̂ gwm/zg/z , 
mauvais moyen de plaire ẑ g/z/f m a ^ jzcA JfZ6jf f@ 
aux autres, ou de les per- ^^"^" f« ̂ f/a/Zf/z j^cAf, 
suader, que de chercher « W <fa/f <ffg Aiz/fff, ̂ ^f 
si fórt á se plaire á soi- JBa^^Aórg/z «wf ̂ Kf 2K awf-
meme, et que bien écou, worff/g , ̂ /f aZ/gr^ócAjfc 
ler et bien répondre est fjf,a%f7M6/z&^6krAb/z» 
une des plus grandes per* yerjaf/o/* ggf^gw Aa/z/f. 
fections qu'on puisse avoir 
dans la conversatlon. 

Eggyik oka annak , hogy a' társa-
ságokban olly kevés az eszes és magát 
kedveltetni-tudó ember, az, hogy kiki 
inkább azon töri fejét, hogy mit mond
jon, mint hogy illőleg mit feleljen. A' 
kiknek legtöbb módjok van , megelég
szenek vele, ha ott ülnek figyelmezni-
látszó képpel, holott ki lehet látni sze
meken, hogy elméjek távol kalandoz, 
*s magokat elfelejtve , minden nyomon 
oda esnek-vissza, a' mit mondani akar
tak volt. N e m látják, hogy épen nem 
szerencsés eszkőz az a' másoknak - tet
szésre és a* mások' megnyerésére, mi
dőn olly felette nyugtalanul igyekszünk 
önnmagunknak tetszeni ; 's hogy jól 
tudni figyelmezni 's jól tudni felelni, 
cggyike a' legelső tökéletességeknek , 
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mellyek által â  társaságokban ma
gunkra fényt vonhatunk. 

139. Un homme d'es-
prit seroit souyent bíen 
embarrassé dans la com-
pagnie des sots. 

f/a^^f /?zz%/jrf f o/z* Jf Ar %;ez -
/f^f/z jfyvz zz/zfgr Zf&fg/» 
vozz ̂ gz/zg/w. 

A z eszes ember sokszor el fogna 
azok köztt akadni, â  kik nem azok. 

340. Nous nous van-
tons souvent de ne nous 
point ennuyer; nous som-
m e s si glorieux que nous 
ne voulons pas nous trou. 
yer de mauvaise compag-
nle. 

ÁfzVzf /zz/ẑ g fFípzYe z« ̂ <z-
^g/z , zf̂ f̂ wzr fz/zzf f* 
j/o7% , <fa/j W r zz^f z/z 
Agz/zfr fZ/zJcAZű/ffTwff/: G # 

Zf/z. 
Gyakorta, magunknak-tetszve, azt 

mondjuk, hogy nem unatkozunk-meg 
magunkban , *s büszkébbek vagyunk 
mint hogy megvallani akarhatnánk , 
hogy gyáva társaságban vagyunk. 

141. C o m m e c'est le 
caractéie des grands es-
prits de fairé entendre ca 
peu de paroles beaucoup 
de choses, les petits es-
prits ̂  au contraire, "ont le 
don de beaucoup pailff 
et de ne ilea dire, 

jjz/z/z z/z zz/f^^ ^Fbzff az* 
/rg'f/z, fo z'f/ f J ̂ zg Gű6# 
^/^z/z^r, rz'f/ az* j/)r̂ fÁ#7z 
«/?g/ /zzf^ff &zz jag-f/z, 
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Valamint a' jő fejnek tulajdona , 

hogy kevés szóval sokat mond : úgy 
viszont tulajdona a* rossznak, hogy so
kat cseveg *s nem mond semmit. 

«;;jrg jBf f/rf^gz7«/z^J^ra/y, 
r^r^ro/j^r/z ẑ zr <#f For-
JBÁfg'f ^f/z^r^r , a/j^ Azzj 
^fcÁ^/z^/^r^rf Kg/Wz^/z-
Jff, &/%(/ zfzr wo/k/z Zo^-
,yr#cAf/%r %/zj, wáÁr^/z^ 
wzr j/(? zA/zf/z 2% g'f̂ g/z 
JfÁfZ/Zf/Z. 

Inkább tulajdon ítéletünknek, mint 
az idegen érdemnek becsülése cselek
szi, hogy tisztelettel szóllunk a' má
sok' dicséretes tulajdonsága felől ; 's 
önn-magunknak vadászunk dicséretet, 
midőn úgy tetszik, hogy azt mi adunk 
másoknak. 

142. C'est plutót par 
restimé de nos propres 
sentimens que nous exa-
géroas les bonnes qualités 
des autres, que par restimé 
de leur mérite; et nous 
voulons noas^attirer des 
louanges lorsqu'il semble 
que nous leur en donnons. 

] ^ . O n n'aime point 
á louer, et on ne loueja-
mais personne sans inté
zet. L a louange est une 
flatterle habile , cachée , 
et délicate , qui satisfait 
différemment celui qui la 
donne et celui qui la re
dőit; Tua la prend com-

y%&z/z Jo6f z//ẑ gr̂  z/̂ zf 
/MíZ/Z /0#f /ZZ^y^/MA/Zz/o^/Zf 
^/^"g/Z/ZZZ^. Z 0 6 ZJ^ fZ/Zf 
/zjfzg'g, rf rjf f g^f e , yöz/zc 
6c^/MfZC^g/gr , (fz'f fZ/Ẑ g/"J 
</f*% Jű/z/Y fAzzf , ̂ r Jff 
/MűcAf, a/zz/drj z/f/yz, zfg/yz 
jze ^z7f. JOzfjer /zz"/?%/7zf 
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m e une recompense de <#f%jffa%, %#(f/f/zfr^%fáf 
son mériteU'autre ladon- f/f, a/rz W ^ g ^zY/z^ezf 

z//ẑ  ^f«r/Áff/w^jAr^/3P 
;/zj Z/rAf zzr jfZ2(f/f, 

ne pour fairé remarquer 
són équité et son discer-
nement. 

A z ember nem örömest dicsér, *s 
nem dicsér semmit önnön haszna nél
kül. A' dicséret ravasz, alattomos *s 
szépnemű hízelkedés, melly kétféleké
pen csiklandja azt a' ki adja, és azt a' 
kinek adatik. Eggyike úgy veszi, mint 
érdemeinek tartozó bérét, másika úgy 
adja, mint azt a' módot, melly az ölel-
ke* egyenességet 's ítélete* igazságos 
voltát éreztetheti másokkal. 

144. Nous cboisissons 
aouvent des louanges em-
poisonées, qui font voir 
par contrc-coup, en ceux 
que nous louons, des de-
fauts que nous n'osons dé. 
couvrir d'une aulre sorté. 

#7r w&^Zf/z o/? Áfzm-

a/z f̂g/zg/z, ̂ ff wz'r 7o#f# , 

Ẑ jjf/z , <fz*f ẑ zr ű«/" Afiwf 

Az ember néha mérgezett magasz-
tálasokat választ, mellyek a* magok* 
ellendöfések által a' magasztalt sze
mélyeken olly fogyatkozásokat szem-
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lelteinek, mellyeket nem vala bátorsá

gunk más úton kimutatni. 

14.5. Onneloue d'ordi- Ggwó^ZffA Z o ^ m a ^ , 

naire que pour étre loué. « m # f W f &« Wfr</f/z. 

Közönségesen csak azért dicsé-

rünk , hogy minket is dicsérjenek. 

14.6. Peu de gens sönt íFf^^y J^p/zjgAe/z jf/z<f 

assez sages pour préférer Wffff ̂ f w g ' , /f&fg/fcÁf/z 

le bláme qui leur est utile Z a ^ / fa*fj^g/Z(/g/» Z,o6^ 

& la louange qui les trahit. eora%afe&f#. 

Kevés ember bír elég ésszel, elébe 
tenni â  hasznos gáncsot az ártalmas 
dicséretnek. 

147. II y a des repró- JE"j ̂ »Wf Porw&/ff, 

ches qui louent , et des f̂/f Zo^, «/Z(/Zo&j^r6c^e, 

louanges qui médlsent. <#f y^^rrg^g/z Jz/z^. 

Van gáncs, â  melly magasztalás: 
van dicséret, â  melly gyalázat. 

143. L e refus de la Zo^j^r&cAg a^/f^wg/z $ 

louange est un désir d'étre Ág^/ff ̂  gz^fy/wa/ ^fZ06/ 

loué deux fois. w^r^f^ woZ/^/r. 

Nemfbgadni-ela' dicséretet, sok

szor csak annyi, mint azt akarni, hogy 

kétszer dicsérjenek. 

149. L e désir de méri- Fgr&mg'f/z , <#f Z06-

ter les louanges qu'on jprwc^f, 6ffg m g ^ ̂ /gj 
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nous donne fortiEe notre azacÁf, a* pfraKf/zf/z, ^g-
vertu; et celles qu'on don- y^j/^f %/fjrg 7 1 ^ ^ ^ ^ ; 
ne á resprit, á la valeur, %/ẑ f <#«? 777̂ /2 ^ w Kfr-
etá la beaute, contríbuent j/a/ze/g, ^/% J%W&g %/z<f 
á les augmenter. <ffr J^ó/z^g^ ̂ z'f̂ f $ ÁgZ-

A z a' vágyás , melly meg akarja 
érdemleni a' nyújtott dicséretet , lel
künknek új erőt ád a" virtusra; elmés-
ségünk', vitéz voltunk', szépségűnk'ma
gasztalása! pedig gyarapítják azokat. 

1,50. II est plus diffici-
le de s'empécher d'étre 
gouverné que de gouver-
aer les autres. 

Nehezebb az embernek magát kor
mányozni nem hagyni mint másokat 
kormányozni. 

igi, Si nous ne nous 
Hattions point nous.mé* 
mcs, )a ilaiterie des autres 
ne nous pourroit nuire. 

Ha magunk nem hízelkednénk ma
gunknak, a'mások' hízelkedése nékünk 
nem tenne kárt. 

] j2. L a nature fait le 
mérite, et la t'ortuue le 
met eu oeuvre. ,, 

6 
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^ Érdemet â  természet ád : â  sze
rencse csak fénybe hozza. 

i ^ . JLa fortune nous D a f G/^cA: rgr^fJJ^rf 
corrige de plusieurs dé- /Ma/zcAf fleAZfr a/z zz/zj , 
fauts que la raison ne z^g/cAg f̂ze F̂ r/zzz/z/z* /zzcAf 
sauroit corriger, z;grAgjjgr/z ^ó/z/z^. 

A^ történet sok fbgyatkozásinktól 
megment, mellyektől az ész meg nem 
tudott menteni. 

1,54. Ilyadesgensdé* JEf ̂ z'f̂ f Zewff ro/z 
goütans avec du me n t e , f^r^zg/zffgw, ̂ /zg tz/zWrzg" 
et d'autres qui plaisent JZ/ẑ Z, z/W a/zaYf, <fzg ^ ^ 
avec des défauts. zArg/z f^A/gr/z ̂ g/h/Zg^* 

Némélly ember minden tökélletes-
ségei mellett szenvedhetetlen : más né
mélly minden hibáji mellett kedves. 

:^5* II 7 a des gens ^ f ̂ zg^f Zezzff, ̂ rd/z 
dönt tout le mérite con- ^a/zz^J Fgr^z'g/zjf /farz/z 
siste á dire et á fairé des #fJ/fAf , a/^gr/zg Z)z/z^e 
sottiscs utilement, et qui #zzf JVzzfgg/z ̂zz ẑAzz/z ẑ /ẑ  
gáteroient tout s%ls chan- ẑz jag-f/z, zz/za' a'z'g a ^ j 
geeient de conduite. rgr^gr^g/z wzVra'g/z, zí/g/z/z 

jz'f zAr J9f/zgA/7Zf/z aWgr-

Vannak^ kiknek minden érdemek 
abban áll, hogy a' legsületlenebb szól 
*s tettet is haszonnal tudják mondani ̂s 
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tennie és a' kik mindent fonákul tenűé-
nek, ha módjokat megváltoztatnák. 

156. L a gloire des J9fr ^^Á/77 ^ro/}fr 
grands h o m m e s se dóit ton- ^fáVz^gr mz^/} ^gj/a/zo^g" 
jours mesurer aux moyens /zacA ^/z v%##f&z oZ^f-
dont ils se sönt servis pour /weffg/z w f r/f̂ /z, w o ^ r c A 
l'acqnérir. jzg z'A/z er/wz^f/z. 

A^ nagy emberek^ dicséretét min
dég azon módokhoz kell mérsékleni, 
mellyek által azt szerzettek. 

i^y. Les rois font des 2)/g jATó/zzg-d j/g7M/?fZw # 
h o m m e s cornme des pic- ^íg/zjcÁf^, wze ykT̂ V/ẑ /̂z: 
ces de moonoies: ils les J^^6g/zzÁ/zg/z^g/zH^rfA, 
font valoir ce qu'ils ven- wg/c^g/z jzg wo//g/z; z/«^ 
lent; et Fon est forcé de wza/z zff ̂ eawzwzg'f/z , Jz'g 
les recevoir selon leur ^ac^ zÁrg/yz Abz/rj, /zA&f 
cours , ct non pas selon a^fr /zacA z^re/w JcÁroof , 
leur véritable prix. &zf /zĝ /?zg/z* 

A^ királyok úgy bélyegzenek em
bert mint pénzt. Annak teszik, a' mi
nek akarják; 'smi osztán kenteiének va
gyunk őket nem belső becsek , hanem 
a' rajtok való nyomtaték szerint venni. 

]j;8. Ce n'est pas assez JWcAf #f%%# j ^ ff , 
d'avoir de grandes quali- ^/'^^ f o r a ^ g a% ^a^^/z; 
tés , il en fant avoir Té. m^/z mzzc/j ̂ m z Y a^ zvzWA-
conomie, jf/z«?/7f/z wz Jff/;, 
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]Sem elég, nagy tulajdonságokkal 
bírni: gazdálkodni is kell tudni vélek. 

339* Quelque éclatan-
te que sóit nne action, el-
le ne dőlt pas passerpour 
grandé lorsqu'elle n'est 
pas 1'eEet d'un grand des-
sein. 

izzzcA jf^^ m a ^ ; /%r g'ro/j 

zjf. 

Légyen â  tett bár melly ragyogó , 
de nagynak venni nem lehet, hanemha 
nagy szándék szülte. 

160$ II dóit y avoir nne 
certaine proportion entre 
les actions et les desselns, 
si oa en veut tirer tous 
les elfets qu'elles peuvent 
prodnire. 

& /MZ//} gZ/Z ^gWZJ-
fff KgrAá7//zz/j %wfjc^g/f 
#A/Z6#Zf/Z^f/Z K/Zff E>ZfW&/"-
y^7Z Jgy^ , Wf/Z/Z Wű/Z (Z//g 
J^b^/z ^araz/jfffAf/zwzY/, 
<#f Jfg ̂frz/or^rz/z^f/z ̂ ó'/z-
^g/z. 

A' tett és szándék köztt valamelly 
proportiónak kell lenni, ha mind azon 
kedvező következéseket akarjuk kihúz
ni belőlök, mellyeket szülhetnek. 

i6r. L'art de savoir 
bien mettre en oeuvre de 
médiocres qualités dérobe 
restimé , et donne sou-
vent plus de réputation 
que le véritable mérite, 

Z)z'f Azz/zjz", /Mzfz"g7w<%j. 

Agr^zzj^zz^g^g/z , Jz"zf̂ A 
^cÁfzz/z^", %/z<f vgrfc^fz^i 



A' Középszerű tulajdonságokkal él-
ni-tudás tekintetet lop magára, 's gya
korta nagyobb nevet szerez mint a' va
ló érdem. 

162. II y aune infmlté 
de conduites quiparoissent 
ridicules, et dönt les rai-
aons cachées sönt trés sa» 
ges et trés solides. cÁf/z ̂ z//» G r % / z ^ /z^f/z. 

Ezer meg' ezer bánást lehetne ne-
vezni, mellyek nevetségeseknek tetsze-
nek, és a' mellyek még is igen bölcs , 
igen meggondolt okokon állanak. 

163. II est plus facile de 
paroltre digne des emplois 
qu'on n'a pas que de ceux 
qu'on exerce. 

Könnyebb méltóknak látszanunk 
azon méltóságokra , mellyekkel nem 
bírunk, mint a' mellycket viselünk. 

164. Notre mérite nous 
kittire restimé des honné-
tes gens, et notre étoile 
celle du public. 

jc^<z^/f K/zj ̂ aj Z06 rgfzAf-
//cAgr J^/zjrAf«, M/zgfz//z. 
jer Ggffzr/; ̂ j J&06 ̂ffr 
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A' jó emberek' becsülését érde

meink szerzik.meg: a* világét csillag, 
zataink. 

lójr. L e monde rácom- JDzg ^ e ^ ̂ ^Zo^/zf ó/l 
pense plus souvent les ap- fer ̂ /z <$ĉ gz/z ro/z f̂ gr-
parences du mérite que le ^Kf/zjf, a/j <faj ^gr^zf/zj^ 
mérite mérne. J^ZW. 

A' világ többször jutalmazza az ér
dem' színét mint magát az érdemet. 

166*. 1/avarice est plus DfrGfffazjf aferM^rfA-
opposée á réconomie que jcÁa/7/zcMfzf /MgAr f/zzg'f-
la libéralité. g-e/z^fjf^z", a/f <fzg uPrgr-

A' fösvénység inkább van ellenére 
a* gazdaságnak mint a' bőven-költés. 

i6y. L'espérance, tonte JD^ TTn^W/z^, Jofrz7-
trompeuse qu'elle est, sert ^frzjcA Jz'g W , ẑg/zf we-
au moins á nous mener á /z^J^g/zj, «/zf a z ^ ^^/^z/, 
la An de la vle par un che- f Azg-f/?% j^z^g zz//?z Zzg/f 
min agréable, ^ J Ẑ ĝ g/zj &«y^rf/z. 

Bár melly csalfa a' remény ̂  leg-
alább az a' jó vagyon benne, hogy 
bennünket kies ösvényen vezet-el az 
élet' határáig. 

i6g. Pendant que la pa- íl̂ /z/z f ̂w/ro.fff##f/f 
resse et la timidité nous o ^ r &íc^^% &/ZJ z/z ^f/% 
retiennent dans notrc de- GYüVz&f/z ̂ r J^zcÁf f^(zí' 
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volr, notrevertu enasou- fg^,/^//^ o/% <7â o/g a//a 

vént tout Thonneur. J5%rg azzy zz/zj7g 7 % ^ e W . 

Sokszor â  restség és gyáva fele
lem tartóztatnak bennünket tisztünknek 
határai köztt, és még is az egész becsü
let virtusunkat éri értté. 

]6p. II est difEcile de JFf ;jf fc^wgr a% ^f-

démélers: un procédé net^ zzr^fz7^/z , 06 ez/z rez/ffJ , 

sincére ct honnéte, est un o^vzfj,r6^/zcAfJ^gfra^g/z 

effetdeprobité ou d*habi- gfAf#fd#z"cMfzf zzW/^zz^-

leté. AgzY g/zí yrz/zg'f, ô «?r /zfc&f. 

Nehéz dolog meghatározni ̂  ha va-

lamelly tiszta, igaz , szép tett jóság-

nak munkája e, vagy ravaszságé. 

170. Les verlus se per-

dent dans TiHlérct, com-

m e les Heuves se perdent 

dans la mer. 

lyi. Nous sommes si 

préoccupés en notre fa^ 

veur, que souvent ce que 

nous prenons pour d@s 

yerhisn'est que des viccs 

7)z<? 7zz^g/Z(/d/Z Pf7"#f. m 

zzẑ í̂ , wz'g <fzg 6Yró'/?%e J^A 

z/z ̂ Azf y*fffr i;fr/zgrf/z. 

^Kzr jz/Z(f jo z# (7zz7z. 

fff/Z Z//ZJgr fZ/Zg'f/ZO/TZ/Mf/Z , 

<Az/J o/k, w a j wzry%r ?-%. 

f̂7Z(f Aa/ff^, /zzcAf J zVẑ , a/f 

f?//z Aaffgr, </fzj z^r ófAwg^ 

A^ virtusok ugy enyésznek-el a* 

haszonlesésben , mint a' tenger' árjai-

ban a' folyamok. 



qui leur ressemblent et z/7Z(7rW<7/fjEzg'^/zZzd6dZz/zf 

que Tamour-propre nous vgr^/gzWff ror/%Árf. 

déguise. 

Annyira el vagyunk foglalva ma-
gunk eránt az önnszeretet által , hogy 
a' mi nekünk virtusnak látszik, gyakor
ta nem egyéb , mint ahhoz hasonlító 
vétek, mellyet álorczában vezet felénk 
a' hiúság. 

172, Ily a di verses sor. J5% g»Wf azz/gyer/gy y/r* 

tes de curiosités : l'une f̂ /z ro/z JVf^g'fer: z W J^z-

d'intéret, qui nous porté f̂/z/z'zz/zf.? , f̂z'g zz/zj a/z-

a désirer d'apprendre ce f;W6f, zzz /gr/ze/z, waf/z&-

qui nous peut étre utile ; fẑ /z Aa/z/z, Zf/ẑ f < W ^ o / -

et Tautre d'orgueil, qui zej, ̂ /zg azzf <fg/» T^zg^f 

vient du désir de savoir Aerroz^fAf, gfgzz/zjjd/z, zz/af 

ce que les autres ignorent, am/re /zzcA^ wz'jj^/z. 

A^ tudni-szeretéŝ  viszketegségének 

sok neme vagyon; eggyik neme a' ha-

szonnézésé , melly bennünket annak 

buzdít tanulására, a* mi javunkra vál

hat : másik a' kevélységé , melly azt 

akarja vélünk tudatni, a' mit más nem 

tud. 

173. I l v a u t m i e u x e m . Z f z'jf 6f,Mfr, zz/zr 

ployer notre esprit ásup* ^r/7ZzcÁf/zzz^jgr/z^rj/<z/zz/, 

portfr les infortunes qui #<#f/zwár"fz^f (/>z/a//e 2% 



nous arrivent, qu^á pré- fr/r^f/i) a/a ^o/M/n^*^ 
voir celles qui nous peu- &^ ^r/orjrAg/z* 
vént arriver. 

Jobb hasznát veszzük az észnek, 
midőn arra fordítjuk, hogy tűrje-el â  
ránk jött bal eseteket, mint midőn azt 
akarjuk általa előre látni, a' mik ben
nünket érni fognak. 

174. La constance en ^fffa/z^zg'^fzY z/* <f<?r 
amour est une inconstan- Zzc ̂^ zjf gz/ze gzrz^f O W e -
ce perpétuelle , quí fait jfá/z^z^dzV, rrr/yi^f ̂ (?-
que notre cceur s'attache rg/z K/zj^r Tfera /zagÁ «/z<̂  
successivement á toutes warA^/zoZ/f/zKbr*&^^^r 
les qnalités de la person# ^g/ff^g^ ^rjo/z Aáwg'f, 
ne que nous aimons, don- %/z<f ̂ aZ<f ̂ zejg/yz ̂ a M /̂ -
nant tantót la préférence ^ ^ m aba Kbrra/z^ ^ W ^ ; 
A Tune, tantot á Taulre: Jo *ff ̂z'g fg Jgf^aw^^fíf 
de sorté que cetté constan- /zzr^j, aff Z7/z6efM/z^g^-
ce n'est qu'une inconstan- A<?^, ̂ ^ f̂/zjfZ6f/z G^f/z* 
ce arrétée et renfermée jf(z/ẑ  # f # * W f % ##df a«^ 
dans un merne sujet. z'̂/z fz/zg-gjcAr^Af. 

A^ szerelem' állandósága szünetlen 
állhatatlanság , melly által szívünk a' 
szeretett tárgynak mindenik tulajdonsá
gaiba tapad, 's majd ennek adja közöt-
tök az elsőséget, majd amannak; úgy 
hogy ez az állandóság nem egyéb mint 
merő állhatatlanság, melly azon-eggy 
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tárgyon lebdes és egyedül arra. szorít
tatott. 

1 % . Ily a deux sortes 
de cpnstance en amour : 
Fune vient de ce que Ton 
trouye sans cesse dans la 
personne que l'on aime 
de nouveaux sujets d'ai-
m e r ; et l'autre vient de 
ce qu^on se fait un hon-
neur d'etre constant. 

& ^gf^f gwgy j&"ffw 
ro/z J9gjfá^^z^^gzf z/z <far 
Zzg^g : ̂ ffg gg/zg ̂ /zf̂ rz/zg-f 
<&z&er, <f<z/j ma/z z/?z/7zgr-
,/orf /z<?«g Gf^g/fffa/Z6/g <z/z 

^g^ ; ̂f/g a/*<zVf ̂ A f r, 6̂ z/} 
/M̂ z/z ff/Zf jE%re ^arz/z 

A^ szerelembeli állandóságnak ket
tő a' neme: az eggyik onnan ered, hogy 
a* szeretett személyen mindég új oko
kat lelünk azt szeretni; a* másik onnan, 
hogy becsűletet keresünk a% állandó
ságban. 

2?f&arr#cMfzf z'f̂  fz-
TZg Tzzgff/zzf , g/zg zz/gzfg;' 
^ro/}g/z T a ^ Z /zocA^rof-
j<ff jCo^ r^r^/z^ , ẑ fzY 
jz'g /zz'ĉ f̂ zff , a/f <#f 
Z)(zzzfr ro/z Z<z%7Zf/z zz/ẑ f 
(7f/V%AZ^/z, (fzf /mázz fzcA 
wg(fgr TZg^wg^ /zo(?A #e-

Az állandóság nem érdemel sem 
gáncsot sem dicséretet; mert az olly 
képzeletek^ ̂s érzések̂  tartóssága, mel-

176. L a persevérance 
n'est digne ni de bláme 
ni delouange, parcequ'el-
le n*est que la durée des 
goúts et des sentimens, 
qu'on ne s'ote et qu'on ne 
se donne point. 
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lyeket sem nem adhatunk magunknak, 
sem le nem rázhatunk. 

ff̂ ZJ ZWZf A/Z ̂ fKf & -

Á̂ a/z/zf jr^a^f/z y%.f,fe#, zjf 

7̂f r a/z*g/z , o ^ r Kgrgvzw-

/Z/zWZ/cMfzf, ro/z ^f^e/z^ 
^//f Z//Zf 2ZZ ^ZZ^ Ág/Z/Z^TZ , 

^zc^z* f̂/zzzg- , z z ^ ̂ %^* 

TZZZZZ^ , PO/Z ^fg/Zf ZZ , ^/z^ Zf/ZJ 

MZfAz* JO ^ZZ/ Áf/Z/Zg/Z,7M^r 

6fwzf/z</frf 2zz zz/gr^/z. 

i/y. Ce qui nous fait 

aimer les nquvelles con-

noissances n'est pas tant 

la lassitude que nous a-

vons des vieilles , ou le 

piaisír de changer, que le 

dégoút de n'ctrepas assez 

admirés de ceux qui nous 

connoissent trop, et Te-

sperance de Tétre dayan-

tage de ceux qui ne nous 

connoissent pas tant. 

Bennünket az új ismerkedések felé 

nem annyira a' régiekbe-únatkozás vagy 

a' csere' kívánatossága vonsz, mint az 

azon támadott neheztelés, hogy azok 

által, a' kik bennünket jól ismertek, 

nem csudáitatunk eléggé , vagy annak 

reméllése, hogy azok által, a' kik még 

kevésbbé ismernek , inkább fogunk 

csudáltatni. 

i7#. Nous nous plaig-

nons quelquefois légére

ment de nos amis, pour 

justifier par avance notre 

iégéreté. 

0/% 6f6/a#f/z zz/zr %/zj 

Tzzzr Zfzc#f#z# &&er zz^frf 

.Frfzz/zdff, zz/zz z/z ror^KJ 

zz/zjrg ZDz&fjfa/zjfyy&fzf 2zz 

rfĉ zygr/zg'f/z, 
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Megesik, hogy barátink ellen kön-

nyűleg panaszkodunk; hogy előre men
tek legyünk közelítő elhűlésünk miatt. 

iyp. Notre repentir 
n'est pas tant un regret 
du mai que nous avons 
fait, qu'une crainte de ce-
lui qui nous en peut ar-
riyer. 

joz^oAZ ez/z rg^^ff jBf-
Áe/z/zf/zz/j ^fgj f/g^g/j, ő/ffj 
wzr ^gfAa/z Aa^g/; , aff 
J9gJorg/zz/j ror ̂ e m , < W 
zz/zf /̂fzrazzj grwac^Jg 7 
ẑ/z/z* 

Megbánásunk nem annyira bánkó
dó megismérete az általunk elkövetett 
rossznak , mint azon rossztól való tar
talék, mellyet az reánk vonszhat. 

#go. Ily aune incons-
tance qui vientdelalégé-
reté de Tespiit, ou de sa 
foiblesse qul lui fait rece-
voir tóutes les opinions 
d'autrui; il y en a une 
autre qui est plus excusa-
ble, qui vient du dégout 
des choses. 

jf (z/Z(fẑ gzY,(fzg <zzzj j^7&c^. 
fz^^^zY odbr 6cAwacAAgzY 
<̂ gj ̂ r jfa/z^f g 7zz"j/?rz/ẑ f, 
afz'f ̂ gfg/» űZ/g y%fgz/zzz/z-
^g?z a/Zdfgrfr Azz/^rz/z^f ; 
zz/zgf ez/zg a/zdfff 7?zgAr 2f/ 
f^fffÁZzZ^Zg'g/Z^, </z'g aZZJ 

Van eggy állhatatlanság, melly az 
ész' könnyűségéből vagy gyengeségé
ből úgy ered, hogy amaz a' mások' vé
lekedéseiket mind reá tolja az észre ; 
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és eggy másik inkább menthető, melly 
unatkozásból ered. 

i#i. Les vlces entrent 
dans la composition des 
vertus, c o m m e les poisons 
entrent dans la composi
tion des remédes. L a pru-
dence les assemble et les 
tempére, et elle s'en sert 
utilement contre les m a u x 
de la vie. 

2)zg Zzzjfgr mzjcAg/% 
Mf& % « m J Y o ^ fffr Zzz-
ĝ/zzfg/z , iz/z'g zfz'g Gzyyg 
3%/M jJYo^g (fgr ^zVmzY-
/g/. Z)zf ̂ Zf^Á^zV J<zm/M-
7f^ zz/Z(/ z#rjfW jz^, zz/ẑ f 
f̂̂ z'g/ẑ  JzrA z^rfr /MzY 2Vzz-
f&g/z ̂ fg-f/z ̂ z'g C^p^^Z z/Ti 
^zf/zjc^ZzfAg/z Zf6f/z. 

JNéha a' vétek segélli a' virtust, mint 
a' hogyan a' méreg hasznos az orvosi 
szerekre. Az okosság választást tesz 
bennek 's mérsékli, *s hasznosan él vé
lek az élet' bajai ellen. 

i&2. Ily a des crimes 
qui deviennent innocens 
et merne glorieux par lenr 
éclat, leur nombre, et leur 
excés. D e la vient que les 
voleries publiques sönt des 
habiletés) et que prendre 
des provinces injustement 
s'apelle fairé des conque-
tcs. 

-Ef #z<?#f ffr#rff&f/z, 
<̂ Zf M/ZJ^«/(7z^ , Jf#jf 
rzzÁ/w/zrA f̂zzr<;A G/<z/z3 ̂  
jf/zaaÁ/ %%df Gró'jjg wgr* 
<f(f/z; g^^er Áó'mmf gj , 
ff(z/j JDff^fffy ror zzíẐ r 
yfz^<f/z, Ggf c^zrAZzr^^f zY, 
v/zzf zz/z^r^r^^g PF^/za^-
/?2f ro/z Z^;z^r/z, JEro^f. 

Némelly vétkek ártatlanokká, sót 
még dicséretesekké is lesznek ragyogá
sok, számok's nagy sollok áltaí, ír 



nen vagyon, hogy fényes nappal lop

ni, élni-tudás* mesterségének tartatik, 

's egész tartományokat igazságtalanul 

elfoglalni, katonai virtusnak. 

183. Nous avouons nos ffzr ^gj^^g/z zz/zjrf 

défauts pour réparer par j^AZgr fz/z , zz/M ̂ r c A 

notre sincérité le tort f̂zz/rzĉ ẑg'ÁfzY ̂ /z A$cAfz-

qu'ils nous font dans Te- ^g/z z% /z'/̂ g/z , ^ ^ JZf 

gprit des autres. «/zj ̂ gy y^W^r/z fÁzz/z. 

Az ember megvallja a'maga bot
lásait, hogy a' szép vallástét által azt 
a* kárt, mellyet ezek néki a* mások* 
ítéletében ejtettenek, jóvá tegye. 

*84. II y & des héros J&f ̂ z ^ f^Zzfg/z z/» 

ca mai c o m m e en bien. ^ó'Jg/z zz/z'f z/% Gzz^^/z. 

A^ rossznak azonként vágynak hé-

rósai mint a' jónak. 

igj.Onneméprisepas v^z/z rgrw^fgf /zW^ 

tous ceux qui ont des vU ^ZZ<?, zfz'g Z,rz^^r ^a^f/z, 

ces, maison méprise tous zz#er vf//^, ^z^ azzcA /zz^^ 

ceux qui n'ont aucune jEz/zf Zzz^^^f Á^g/z. 

vertu. 

Nem mind utáltatnak azok, â  kik

nek vannak vétkeik: de igen mind a-

zok, a' kikben nincs semmi érdem. 
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i&6. Î e nom de la vertu J)fr JVgwg ^gr TTw^vzff 

sertá rintérét aussíuti- ^/f/zf^m^^g/z/z^f&g^/g 
lement que les vices. Jo ror/^gzY^ű/y , a/j (faf 

A' virtus' nevezete szint úgy sike
resen szolgálja a' haszonlesést mint a' 
vétek. 

így. La santé de l'a-
m e n'est pas plus assu-
rée que celle du corps ; et 
quoique Ton paroisse 
éloigné des passíons , on 
n̂ est pas moins en dan-
ger de s'y laisser empor-
ter que de tomber mala-
de quand on se porté 
bien. 

A' lélek' egésséges volta nem tar-
tósbb mint a' testé ; 's ámbár úgy tet
szik , hogy minden indulattól mentek 
vagyunk; szint olly könnyű elragadtat
nunk általok, mint hirtelen megbeteged
nünk , midőn semmi bajunk nincs. 

]%@. II semble que la 
nature ait prescrit á cha-
que h o m m e des sa nais-
sance des bornespour les 
veitus et ponr les vices 

V̂a/f(r /^(&/n f̂f/zJĉ f/% 
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Ügy tetszik, hogy a' természet 

minden ember körűi kiszabta, mihelytt 
született, mind virtusainak, mind vét-
keinek a" határt. 

igp. II n'appartient A^r^ro/j^/z J%ff/zjcAf/z 
qu'aux grands h o m m e s Aó)%/M^ ff &M, gro^/Jg fle^-
d'avoir de grands défauts. /gr &K Aa6f/z. 

Csak nagy-embereknek áll jól nagy 
fogyatkozásokkal bírnL^ 

ipo* Onpeut dire qu@ J^z/z Aó'/z/zff JAgg/z ; 
les vices nous attendent <f/g Zűjffrgrwarf^g/z^/z.f 
dans le cours de la vie a*f ̂ f/w f f ^ ^ ̂ J Z^-
c o m m e des hotes chez qui 6f#J wzg G<zjfw/rfAg, ̂ g)' 
:1 faut successivement lo- <ff̂ f/z #?za/z /zacA */z<f/zacA 
ser ; et je doute que Tex* ez/zÁgArg/z /M^/} ; ̂ /%̂  z&A 
périence nous les fit évi- awdz/fe, ̂ a/} #/zj ̂ /^ JEr 
ter s'il nous étoit permis /űArK/zg' ror&^r &v/%?cvz 
de fairé deux fois le me - Áő'/z/zfg , ŵ /z/z W r ^ « 
m e chemin. M^g" azw?y/?W /)Z(ZcÁf/.r 

^Yr/^f/z. 
Azt mondhatni, hogy a* botlások 

az embert úgy várják az élet' útján 
mint azok a' fogadósok , kiknél egy
más után bé kell szállani; 's nagyon 
kétlem, hogy ha még eggyszer megte
hetnénk utunkat, a' káros tapasztalás 
el tudná e őket velünk kerűltetni ? 

19:. 
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ipi. Quand les vices 

nous quiftent, nous nous 
Hattons de la créance que 
c'est nous qui les quittons. 

Mikor â  vétek oda-hagyta az em
bert, ő azzal a* képzelettel hízelkedik 
magának; hogy a* vétket ő hagyta-oda. 

192. Ily a des rechútes 
dans les maladies de l*a-
m e comme dans celles du 
corps. Ce que nous pfe* 
nons pour notre guérison 
n'est le plus souvent qu'un 
reláche ou un changement 
de mai. 

A* lélek* nyavalyáéiban szint úgy 
vannak visszarogyások mint a' testéi-
ben. A* mit gyógyulásnak vettünk , 
sokszor nem egyéb mint rövid pihe
nés, vagy új neme a* nyavalyának. 

ipg. Les défauts de 
Tame sönt comme les bles-
sures du corps : quelque 
sóin qu'on prenne de les 
guérir, la cicatrice párolt 
toujours; et elles sönt á 
tout moment en danger 
de se rouvrir. 
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A'lélek' hibáji ollyanok mint a' 
test' sebei. Gyógyítsuk a' hogy' tet* 
szik) mindég méglátszik forradása, 's 
soha sem tudjuk bizonyosan, nem fa
kadnak e fel megint. 

104. Ce qui nous em- ^Fzzf zz^j o/> pgr^z/z-
péche souvent de nous zfgrf, gz/zg/yz fz/z&e/zzf/z Za# 
abandonner á un seul vice j/fr 7zzzfAzzzAzz/ẑ f/z , zjf 
est que nous en avons plu- ẑ'f j , z&z/} wzr m ^ r ^ r ^ 

Sokszor az embert az vonja - el 
eggy véteknek űzésétől, hogy többet 
űz eggynél. 

ip^. Nous oublíons ai^ M^zr rfz^fjjf/i zz/zj/g 
sément nos fautes lors- ff/#e&zz/z^f/z ZfzgAf, zz/g/z/z 
qu'elles ne sönt súes que /zz'fwzz/zzf zfarzz/% zz/gz/f , 
de nous. zz/j W r . 

Könnyen felejtjük botlásainkat , 
ha magunkon kivűl nincs senki a' ki 
tudja. 

ip6. II y a des gens de 
qul Ton ne peut jamais 
erőire du mai sans l'avoir 
yu; mais íl n'y enapoint 
de qui 11 nous doiye sur« 
prendre en le" voyant. 

& ^zez;f Zezzff, ro;z 
f̂f̂ g/z wzz/z /zzcAf J J?ojf.p 

^"^ZZ^g/Z ÁZZ/Z/Z , IZ/f/Z/Z /MZZ7Z 
fj/zzcAz'^gj^f/z (̂zf ; zẑ fr 
f J ^Z*f z)f /ZZf/MZZ^ZZ% ű ^ (ff//Z 
ff zz/zj z)f/rfz?zz/f̂  (fzzr/yf, 
zzff/z/z wzr ff ff^f/z. 
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Vannak, a' kik felől el nem hihet

jük, hogy rosszat követhetnek-el, ha 
nem láttuk hogy elkövették : de senki 
sincs, a' kin csudálkozzunk hogy el
követhette, ha látjuk hogy elkövette. 

]<#. Nous élevons la M/7r^r^^f/z^^^«A/% 
gloire des unspourabais- ^zgffj, « m ffg/z uR^/yz /g-
ger celle des autres ; et /zgj JMa/z/zipj gK JcA#zá#-
quelqqefois on loueroit Zgr/z, * W o/z" wz7r<fg/?z<ẑ  
moins M . le Prince etM, Aar^z ̂ /z Zwó'^/z %/z<* 
de Turenne, si on ne les jPrfg^r/cA ^/z Zwgyf^w 
vouloit point blámer tous wg/zzger /o^/z,z^^^/z#?za/z 
deux. /zzcAf ̂ gyfff fa^Z% wozVff. 

Ezt és amazt dicsérjük, hogy ezt 
és amazt annál inkább gyalázhassuk; 
's megesik , hogy Pétert és Pált ke-
vésbbé magasztalnánk, ha az nem 
volna czélunk, hogy mind kettejeket 
gáncsoljuk. 

ipg. Le desir de pa» Dzg ̂ g^zgr^g, űz/jg'g. , 
loitre habile empeche sou- Yfrvzf %zf jcAg//Zf/z, rgrAz/z-
vént de le devenir. a'grf o/Y, ej ̂ % z&^r^/z. 

Annak óhajtása, hogy jártasoknak 
tartattassunk, azt cselekszi, hogy nem 
leszünk soha azok. 

lAp. L a vertu n'iroit Z)zg 7z^g/z/f ẑg/zg'g 
pas :i lóin si la vani- /z#%f Jo % ^ , ẑ f/z/: fAr 

7 * 
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lé ne lui tenolt compa- ' m c ^ ^ J 5 ' z W W ^ G # W A 
gnie. JcAa/Y Zezjffff* 

A^ virtus nem menne olly mésszé-
re, ha â  hiúság eggyütt nem menne 
vele. 

íFfr z/z JzcA ĵ Ẑ jf Jo 
t>W %zz^/z^e/z ̂ Zaz/^r, €f(%/j 

ÁÓ/z/zg, frrf ; ű W w^r 

200$ Celni qui croit 
pouvoirtrouyer en soi-roe-
m e de quói se passer de 
tout %e monde, se trompe 
fórt; mais célul qui croit 
qu'on ne peut se passer 
de lui, se trompe encore 
davantagg, 

A' ki azt hitette-el magával, hogy 
el lehet mások nélkül, nagyon megcsal
ja magát: de még inkább csalatkozik * 
a' ki azt hiszi, hogy mások nem lehet* 
nek-el nélküle. 

201. Les faux honne-
tes gens sönt ceux qui dé-
guisent leurs défauts aux 
autres et á eux-menies. 
Les vrais honnetes gens 
soat ceux qui les connois-
sent parfaitement ct les 
confessent. 

Wf/cÁg fz'g ̂ f/zazz Akf/z/zg/z 
zwzaf fzVz^j/g^f/z. 

!Nem-igazán-becsületes ember, a" 
ki a' maga hibájit mások előtt 's ma-
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ga előtt elrejti. A z igazán-becsűletes-
ember, a' ki tök^lletesen ismeri hiba-
ját, *s nem általija megvallani. 

202. Le vraí honnete Z)gr wa^rAa/? fWZzc&c 
L o m m e est celui quí nese j?̂ z/z/z zjf <fgr , WfZfAgr 
pique de rien* /^ wcAfjz;o^o/7i;»f/z f̂ y/f 

A z igazán.becsületes ember, â  
ki semmiben nem affectál tökélletes-
séget. 

203. La sévérité des DfgZ^r^Ma^K/zg'^r 
femmes est un ajustement íFe^gr W ^/z ^^ffrfcA 
et un fard qu'elles ajou* K W gf/ig F^r&fgr^/^ f̂ . 
tent á leur beauté. r^r &?Aó/z^gZr. 

Szép asszonyaink' begyessége pi
pere és orczafesték; nevelni akarják 
általa szépségeket. 

204. L'honneteté des JAr&^gfgAo^^gf^f-
femmes est souvent Pa- Mg^mf/i zj/ o/^ jffAf%a# 
mour de leur ráputation y%r zArg/z ̂ Mfg/z 7?K^ «/zaf 
et de leur repos, Z/g^g %«r /&/^f. 

A z ő feddhetetlen viseletek gya
korta csak becsületek' féltése 's bajke-
rűlés. 

20^. C'est étre vérítable- JD^f Agz/jf ewz waAr-
meni honnete homme que A/z/Y rf^c/ggr JT̂ z/;/* Jgy*, 
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de vouloir étre toujours ^f/z/z wa/z JzrA <fe/z ^Zz* 
exposé á la vue des hon- c&f/z re^ZfcAfr JM%;/z/zgr 
netes gens. Af/z^Wf. 

Az igazán derék-ember, a* ki mindég 
akarja, hogy lássák a' derék-emberek. 

206. .Lafolie nous sínt 
dans tous les temps de la 
vie. S: quelqu'un paroit 
sage , c'est seulement par-
ceque ses folies sönt pro-
portionnées á son áge et 
á sa fortune. 

Zg^g/zj. ^f/z/z ygz»a/z(f 

rz/z, ̂ &z/j jfz/zg 2%or^gz* 
f e/z jfz/zf/yt ̂ //gr z//z<f ̂ r -
/Mó^f/z a/z^f/wffjg/z Jz/Zí/. 

A^ bolondság nyomon jár eggyütt 
velünk az életnek minden szakain. Ha 
ez vagy amaz eszesnek tetszik, az on
nan jő, mert az ő bolondságai korához 
*d vagyonjához hozzá illenek. 

207. II y a des gens 
niais qüi se connoissent 
et qui emploient habile
ment leur niaiseiie. 

Vannak gubók 
gubók , ̂s hasznát 
gubók. 

2og. Q m vit sans folie 
n'est pas sí sage qu'il le 
croit. 

K/z^/ (fg/z jRzz/" y%r joZf^g 
%K ̂ gj^f/z g'fJcAzcAf a% /z«-

, a' kik tudják hogy 
tudják venni hogy 

?Ffr jzcA Árgz/zg JVűvr-

ẑ/j gr ̂ 7<z«^^ 
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A' ki nem követ-el holmi bohósá

got, koránt sincs annyi esze mint gon
dolja. 

sop. E n v:e:llí@sant on JMzY <&%% ̂ f/f^r jfg^f 
dcvient plus fou et plus /yz/z/zz/z; 7%orÁfzY«/i/fM^fJ-
sage. Ágz/. 

Minél tovább él az ember , annál 
inkább nő, 's fogy is eggyszersmind, 
az esze. 

2%o. II y a des gens & ^fg^f Zewff, <fzg 
qui ressemblent aux vau- ./ff&w/zcAAWf/Mffd&%z G<zf-
deyilles, qu'on ne chante jg/zZze</gr/z Aa^<?/: ; /fffer-
qu*un certain temps* m a # fózg'f Jzg g/w^ ̂ gr/f, 

jo (?%aM zz/ẑf wzWrzg^ jzg 

Sok ember olly^n mint n^melly 
nóta ; minden dalija eggy ideig, ha 
melly bohó 's ízetlen is. 

211. L a plupart des JDzg mezWf«Zfz%^ 6f. 
gens ne jugent de^ hom- fzrfÁfz7f/z ẑ'g ̂ fg/zj^g/: 
mes que par la vogue /̂q/]r /zacA <ft7/7» jEz^r, wo-
qu'ils ont * ou par lenr mzf /y*g/z JzcA %/% jfg 
fortune. ^fr^/z^f, o ^ r ̂ acA zAr^/?* 

A z ember^ becsét legtöbben azon 
tolongás szerint szabják-meg , a* mel-
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lyet körűltte látnak ̂  vagy erszénye 
szerint. 

212.I/amour de la gloi
re, la crainte de la hon-
te, le dessein de fairé for-
tune, le desir de rendre 
iiotre vie c o m m o d e et a-
gréable , et Tenvíe d'a-
baisser les aütres , sönt 
aouyent les canses de cet
té valeur s: célebre par* 
ml les hommes. 

rg TfozVe/z, Pl?r/a/z^f^ wacA 

d/e aw^/re Afrg^MJefgffz: 
^(fj jz/z«f o/k* </zg g«g//g^ 

ẑ /z/gr /̂f/z .#fpfz,fc#f/z <fz\ 
/zg/z jo ̂ ro/Jffz JVa/fZf/z ̂ af. 

Dicsősége szeretete, szégyenvallás, 
tol való félelem , fenntebb polczokra 
vágyás, az â  kívánság, hogy életünk
nek több kényt 's kedvességet adhas-
sunk, hogy lenyomhassunk másokat , 
ezek sokszor az okai annak a* nagylel
kűségnek, melly olly czifra nevet nyert 
az emberek között. 

2:3. Lavalenrestdans ^ < y #f#*fwzf/z Jo/^z. 
les simples soldats u n m é - ff/z W Y^^/frAgzY gz/z ̂ f 
tier périHenx qu'ils ont yVz^rZzcAgf ffa/z^WfrA;, a% 
pris pour gagner leur vie. ^ / w Jz% ##% JzrA z% /záfÁ-

rg/z , #<#"f"0%% #*6f a. 

Közönséges katonákban a' vitézség 
veszedelmes kézimunka, mellyre azért 
adták magokat, hogy élődhessenek. 
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* % 4 . L a parfaite valeur 

et la poltronnerie complet-
te sönt deux extrémités 
oú Ton arrive rarement. 
L'espace qui est entre 
deux est vaste, et contient 
toutes les autres espéces 
de courage. II n'y a pas 
moins de différence entre 
elles qu'entre les, visages 
et les humeurs. II y a 
des h o m m e s qui s'expo-
sent volontiers au com-
mencement d'une action , 
et qui se reláchent et se 
rebutent aisément par sa 
durée. II y en a qui sönt 
contens quand ils ont sa-
tisfait á Thonneur du m o n 
dó , et qui font fórt peu 
de chose au-delá. O n en 
voit qui ne sönt pas tou-
jours également maitres 
de leur peur; d'autres se 
laissent quelquefois entrai-
ner á des terreurs généra
les; d'autres vont á la char-
ge parcequ'ils n'osent de-
meurer dans leurs postes, 
II s'en trouve en qui l'ha-
bitude des moindres pé-
rils aEermit le courage, et 
les prépare á s'exposer á 
de plus grands. II y en a 

frAZarfg f g ^ g z f jz/z<f 
zw^y &?^rf/Mf, *% ^g/zg^ 
oizz/z jg/ZfA ^g/ű/z^z". D f r 
/?a^/M %wzjf^g/z ^f^efe/z 
^ jgro/j, fwz^zz/yz/a/jf űZ-
/g &^r^g ./frff/z ro/r ̂ fzz^A, 
(fzf zz/zf̂ r jzc^ fo «/f^JgfcA 
JzVzr(% a/f dfze G f JZCÁ/f r zz/ẑ T 
GfmzzfÁJzzrz^/z. J5j # W f 
J^g^JcAf/z, zzYg z/w jf/z/a/z-
^g €/<?r JcÁ/acA^ Gf/aAr 
jzzc&f/z, K/zcf z/z effr Dazz-
fr ZgzcAf ^ArA/ajJf/z zz/ẑ f 
ej &z;«?rzfrzz/jzg' zz/gr̂ g/z. JFf 
^ W f A7Z6frg , f̂z'g %zz/rzf-
<fg/z J z W , zz/f/z/z jzg Wgr 
aZz^vmez/zf/z jEArf ^d/zz/^ 
^^^<z/z Áaẑ f/z , zz/zgf z7z"j 
iz/f/zzg' &6fr 6#fJe /[Z/z<zzzf 
f^«/z ; A/Z6fr^, afz'f /zzcVzf 
z/MW%er^ZfzcA/7t&/jzg' z^rgr 
J^zzrc^fjaTW^fzY y^z'jf^r 
jzVẑ f; ű/z^rf, z/zg jz\?Á dfzzrc& 
^zj űZ^f/yzgz/zg &?ArgcA:g/z 
?MzY ybrfrfZMe/z Zajjg/z ; 
(zWrg, (fzg jzc& ez/zZafjg/z, 
ZZ'gz'Z JZf AZZCÁf ZZ/Ű^f/Z, ŰZZ^ 
zArg/z JPoj/f/z zzz ^/gz'^/zf 
zz/zzfrf, ẑ\? zzzzj Ẑgz/zgr/z 
Gg/fzAr^/z y % W Á %zg^g/z , 
zz/zzZ ̂ ZzzroA jze zzw ̂ ró/jőf-
rg ^"gwo^/zf Wfrzff/z; ű:;z. 
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qtú sönt braves á coups 
d*epées, et qui craignent 
le coups de mousquet ; 
d'autres sönt assurés aux 
coups de mousquet, et ap-
préhendent de se battre á 
l'epée. Tous ces courages 
de diEérentes espéces con-
TÍennent, en ce que la nuit 
augmentant la crainte et 
cachant les bonnes et les 
mauvaises actions , elle 
donne laliberté de semé-
nager. II y a encore un 
autre ménagement plus ge
nerál ; car on ne voit point 
d b o m m e qui fasse tout ce 
qu'il seroit capable de fai-
re dans une occasion s'il 
étoít assuré d'en revenir; 
de sorté qu':l est visíble 
que la crainte de la mórt 
diminue quelque chose de 
la valeur. 

A' tökélletes vitézség és ̂  tökélle. 
tes gyávaság két végpont, hová ritka 
ember jut-el. Temérdek a' kettő köztt 
a* hézag, "*s magában foglalja â  kato-
nai virtusnak minden egyéb nemeit, 
mellyek olly hasonlatlanok egymás, 
hoz mint az emberek^ ábrázatjaik 's 

ro/z ^fKfÁ frg^g/% 6&zrf# 

fcÁo/ze/z. jVocA aZ^f/Mgz-

j/cA %% j(?Ao/zg/z : /zff/wa/Z(f 

i/o/z &zg Ao/?27»g/z. *9o fff 
gj Á:Zar, óTa/f ^ uFwrcAZ 
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gondolkozások. Némelly keresi a* ve
szélyt a' csata* elején, de tüze lankad 
és elalszik, ha tart a* csata. Eggy má
sik megelégli, ha megfelelt annak a' 
mit tőle az úgy nevezett becsület kí
vánt, *s ennél többet nem teszen. Ez 
nem mindenkor tud erőt venni felei
mén: azt néha megszállja a' köz ret
tegés ; amaz pedig néki megy' a* 
tűznek, mert posztján nem mer vesz
teg maradni. iNémelly magát kis ve
szélyekhez szoktatja, 's ez által bá
torságot kap , nagyoknak készülvén 
ellenekbe. Némelly bátran kél szab-
dalkozásra 's a' puskától fél : né-
melly a' puskától nem fel ̂ s a' kard
tól retteg. Mind ezen külömböző ne
mei a* bátorságnak öszvejőnek ab
ban , hogy a* felelmet-nevelő *s mind 
nagy mind nem-nagy tetteket elfedő éj 
mindennek szabadon hagyja a' maga 
kímélését, ha néki úgy tetszik. 'S ezen 
maga-kímélésnek van még eggy közön
ségesebb oka is : Senki sem tesz' an
nyit, a' mennyit fogna, ha tudná hogy 
ott nem marad; 's innen világos, hogy 
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â  haláltól való félelem bágyasztja â  
vitézséget. 

2;^;. L a parfaite valeur 
est de fairé sans témoins 
cé qu'on serőit capable 
de fairé devant tout le 
monde. 

jfgAf ̂ arí/z, a&z/j ma/z oA-

«/zfar aZ/gr fFg/f ^«^<?/z 

Az igaz vitézség abban áll, hogy-
ha valaki tanú nélkül megteszi azt, a' 
mit az egész világa szemléltére fogna 
tenni tudni. 

216. I/íntrépidlté est 
une force extraordinaire 
de l'ame, qui réleve au-
dessus des troubles , des 
désordres, et des émotions 
que la vue des grandspé. 
rils pourroit exciter en el-
le : c'est par cetté force 
que les héros se maintien-
ment en un état paisible , 
et conservent Tusage libre 
de leur raison dans les 
accidens les plus surpre-
nans e( les plus terribles. 

(7)zfrJrArorA:fwAgzY zjf 
fz/;g zwz#e«f#&#/zc&* *?far-
Af ^ r Jff/g , (&«; &6er 
/̂z'g Kígr/eg'g/íAfff ̂  (7)zr«. 
Ae zz/ẑf ^y&r/wf erAa6g/z 
fjf, %/f/cAf ^ r ^/z^/zc^ 
^rq/}fr Gg/YzAr^/z z'w z^r 
grr^g/z ó̂/z/zz'ő; ẑ /ẑ  ̂ zVja 
*$Y^rAg zjf ej, wg/c^g dfze 
jFfg/̂ g/z z/z rzzAẑ f/yz C/gzc^-
^gwzcAf grAáZf, K7Z(f zA/ẑ /z 
f/f/z yrgye/z Gg^razzcA z'A-
rgr ̂ fr/zzz^/Y #%r <f̂ /z &^gr-
raJfAf/z^jff^ zz^őf/z/rfAffr-
#fWf/z Kor/lz%/z ^g. 

A^ rettenhetetlenség az â  rend ki-
vől való ereje a' léleknek , melly által 
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felyűlemelkedik minden réműlésen, tar
talékon ̂ s ijedtségen, â  miket â  nagy 
veszélye látása támaszthatna; *s ez az 
erő az, a' melly &' hérósokat hideg vér
rel hagyja lenni, 's azt cselekszi, hogy 
ők a' legrettenetesebb "s legváratlanabb 
esetekben is fejeknek tökélletesen hasz* 
nát vehetik. 

üiy. L'hypocrisie est *5%Afz"/zÁfi%Wf W ff-
u n h o m m a g e q u e le vice /zg ̂ T^/^zg'^/zg' , <#e <f<zf 
rend á la vertu, Z<w/gr <fer 7«^«^<f 6rz/f#f. 

A' képmutatás az a' tisztelet, mel
lyel a' gonoszság hódol a' virtusnak. 

2ig. L a plupart des Dzgm^zWe^JMf/zJcÁf^ 
hommes s'exposent assez jff^g/z z/z A$cA/űfAff^ az'^m-
dans la guerre pour sau. /ícAj^jf, «/% f^rf jE%rr 
ver leur honneur ; mais /zzc^^ %ff r^rZzerg/z; A^^r 
peu se veulent toujours wg/zz^g fo yi?jf , ^Zf #j 
exposer autant qu'il est /zóYAz^ W , (fze jE%zw#r/ö 
nécessaire pour fairé réus- dffrf#fw<y>f/z fff ff<^ J^f/A 
sir le dessein pour lequel z*g/i, 
ils s'exposent. 

Sokan vannak a' kik â  harezban 
eléggé kiteszik magokat, hogy becsüle
teket megtarthassák : de ritka, a' ki 
mindég kész légyen, magát annyira ki
tenni, a' mennyire szükség; hogy aráz 
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ügy, mélly miatt magát kitette, győz* 
zön. 

sig. O n ne veutpoint 
p érdre la vie, et on veut 
acquérir de la gloire; ce 
qui fait qne les braves 
ont plus d'adresse et d'es
prit pour éviter la mórt, 
que les gens de chicane 
n'en ont pour "conserver 
leur bien. 

JX&wz wi/Z (faj Zg^/z 
/zzĉ f rgr/zgrg/z K/za' /%a/z 

Á o m m r gj, áa/f jPaf/J^gA 
^f« m ^ r Gg%z§-A;gzY K/za* 

rer/?ZfzWg/z, a & jpg^grAfZ-

A z ember nem szeretné elveszteni 
életét, *s szeretne dicsőségre jutni. Ez 
cselekszi, hogy a' kik egymást ököllel 
bántják, több okossággal 's gyakorlott
sággal bírnak elhárítani a' halált, mint 
a' kik pennával szurkálódnak, meg
tartani vagyonjokat. 

220. II n'y a guére de 
personnes qui dans le pre
mier penchant de l'áge ne 
fassent connoltre par oú 
leur corps et leur esprit 
doiyent dáfaillir. 

Jc^g/z , a'/g ̂ rr/» grjff/z 
JEz/zfrzff z/zj ̂ Zfgr /zz'̂ f 
rgrrz'g^g/z, w o zAr Ao'r. 
/?gr K/za* Gffjf jgK̂ rjf 
je^wacÁ wgr^f/z ^r/y^/z. 

Kevés ember van, a' ki belépvén 
érettebb korába, el ne árulná, hol fogna 
teste is elméje is legelébb hanyatlást 
érzeni. 
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esi. II en est de la jEjzVf mz/</gr Zr^g^/zf. 

reconnolssancc c o m m e de #cMfz"f , wzg /%/( 7rg% 
la bonne foi des mar- *g/zff G/<z%6^/z z/^^r AízWI 
chands, elle entietient le Zfzzff/z: jze «/zfgrAáZf ^ ^ 
commerce ; et souvent ^^e//jc^(z/yZzf^f/z Fi?r» 
nous ne payons pas par- ^#Ár ; z/W W r ^fg^/g/z 
cequ'il est juste de nous ^zcAf , wffZ fj ̂ zzVz^ w f 
acquitter, maispour trou- ^%«frag"g/z, JoW^r?z z//M 
ver plus facilement des (f̂ j/o Zezc^ffr /g/Ma/ẑ f Ágf 
gens qui nous pretent. ^ W f / z , ̂ r «^f ̂ org'A 

A' háládatosság ollyan portéka , 
mint a' kereskedők köztt az ígérettar-
tás; az tartja-fenn az adást, vevést; ̂s 
gyakorta nem azért fizetünk, mert il
lő lefizetni a' mivel tartozunk, hanem 
hogy bizonyosabban kapjunk embert 
a* ki kölcsön adjon, ha ismét megszo
rulunk. 

222. Tous ceux qui ^VzcAf <z//f , we/r^g ab'f 
g'acquittent des deyolrs de J^zcAff/z (ffr ̂ rA^/z/zf/zf^* 
la reconnoissaace nepeu- A^zY ű6f^%/z, ÁőVz^g/z </ar-
yent pas pour cela se Hat- */» JzrA ffÁ/yzf zc^^/)z, f/ -
ter d'étre reconnoissants. Ae/z/zz"/zrA a% Jgy^. 

Azért hogy valaki a' tartozat* kö
telességeinek megfelelt , nem mindég 
hízelkedhetik magának , hogy hálá
datos. # 

223* Ce qui fait le jDa/f /Mű^ jzc^ z/z <Arr 
mécompte dan@ la recon- jE/Áf/z/ẑ /zp̂ AfzY ?frrff#* 
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noissance qu^on attend 
des graces que Fon a fai-
tes , c*est que Torgueil 
de célul quí donne et 
Torgueil de celui qui re-
colt ne peuirent convenir 
du prix du bienfait. ^Z/Z^f/Z ^ŰTZ^. 

Hogy az ember olly csúful meg
csalja magát calculusaiban, midőn a' 
maga jótéteményeiért köszönetet vár , 
onnan jő, mert az adó' kevélysége és 
a' vevő' kevélysége meg nem alkhat-
nak a' jótét' árán. 

224. L e trop grand 
empressement qu'on a de 
s'acquitter d'une obligát:^ 
on est une espéced'ingra-
titude. 

Igen is nyugtalan' igyekezni an
nak lefizetésén a' mivel a' vett jóért 
tartozunk, eggyik neme a' háládatlan* 
ságnak. 

22j. O n donne plus 
aisément des bornes á sa 
reconnoissance qu'á ses 
espéiauKes et qu'á ses dé-

a/j Ĵ z/zĝ  ̂/ô /ẑ /zg'f ̂ z//Z(/ 
?K&/6fc6f/z (rrá/zag/z» 

Az 
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Az ember hamarább szab határt 
háládatosságának , mint reményeinek 
ŝ kívánságainak. 

226. I/orgueil ne Teut Z)^r J^oZs «%# ^fcAf 
pas devoir, et ramour- jc^^&f^ jgy*^, ^ W </fd 
propre ne veut pas payer. J % f ^ Z W f w/c^f ̂ g 2aA/g/z. 

A' kevélység tartozni nem akar, az 
önnszerétet Gzetni nem. 

22/. l e bien que nous Z)<zj 6«fg , «&zJ K^r 
avons regu de quelqu'un f/zz^a/z^g/z Á<z6g/z , ^fr^ 
veut que nous respections Za/z^f, </a/j M/zr <f^j Z/g* 
le mai qu'il nous fait. ^e/ r«Az^r fr^g/z , wa^ 

mA/i %/zJ g«/%^f. 
A' mástól vett jó azt kívánja, hogy 

viseljük békével a' tőle vett rosszat. 
ysg. Rien n'est sí con-

ragieux que l'exemple, et 
nous ne faisons jamais de 
grands biens ni de grands 
m a u x qui n'en produi-
sent de semblables. Nous 
imitons lesbonnes actions 
par emulation, et les mau-
vaiáes par la malignité 
de notre nature , que la 
honte retenoit prisonnié-
re, et que l'exemple \met 
en liberté. 

cArf^ e/f ^fyj/?ff/ , K/ẑ f 
w/r jffY%f# /zzg f W G«ffj 
oífgr z/z'g/ JBó'jgJ, waj /zzĉ f 
^A/zZzcAfJ G%faf o//gr jBó-
jfj Vzgrror^r^cA^. Gzfff 

a«j ̂ r /zaf&r/zcAg/; Plpr-
A^rZAf^ /zacA , (f/f ro/z 

j/?jW f/f fr^"A#^ ^Jffaf 
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Semmi sincs ragadóbb mint a' pél
da, 's az ember nem tehet sem vala-
melly nevezetes jót, sem valamelly ne
vezetes rosszat , hogy az hasonló jót 
vágy rosszat ne szüljön. A' jónak di
cséretes vetélkedésből csináljuk mását, 
a' rossznak természetünk' visszásságá
ból, mellyet a* szégyen fogva tartott , 
a' példa pedig szabadságba tett. 

S2p. C'est une grandé wEf &ff gz/zg ^ro/jg 
folie de vouloir étre *age JVarrAfzf , eZzW# WfzVf 
tout seul. ĵ r/z ** woZZf/z. 

Nagy bolondság az emberben, azt 
akarni, hogy csak neki légyen helyén 
az esze. 

230* Qüélque prétex- M^zjy%r Cr&/z^g wZr 
te que nous donnions á a%c& zz^jgr/?zZgzW^ &/zf̂ r-
nos aiHictions , ce n'est Z^^/z , jfbjf z/yz/zzgr j/W 
Bouvent que Pintérét et gj jEz^/z/z%fa #/Zdf jEzW-
la vanité qul les causent. A^z/, ̂/z'f ej ̂ ^rror^rz/z^/z. 

Adjunk kesergéseinknek bár melly 
hímes okot, annyi mindazáltal bizo
nyos, hogy azok csaknem mindég hiú
ságból 's a' magunk* szer felett való 
szeretetéből erednek. 



— 93 
ég;. I l y a dans les 

afflictions diyerses sortes 
d'hypocrisie. Dans Tune/ 
sous prétexte de pleurer 
la perte d'une personne 
qui nous est chere, nous 
nous pleurons nous-mé* 
m e s ; nous pleurons la 
diminution de notre bien, 
de notre plaisir, de notre 
considération ; nous re-
grettons la bonne opini-
on qu'on avoit de nous. 
Ainsi les morts ontThon-
neur des larmes qui ne 
coulent que pour les vi-
vans. Je dis que c'est 
une espéce d'hypocrisie , 
parceque dans ces sortes 
d'afHictions on se trompe 
soi-meme. 11 y a une 
autre hypocrisie qui n'est 
pas sí innocente, parce-
qu'elle impose a tout le 
monde ; c'est rafHiction 
de certaines personnes qui 
aspirent á la gloire d'une 
belle et immortelle dou-
leur. Aprés que les temps 
qui consume tout, a fait 
cesser celle qu'elles avoi-
ent en eifet, elles nelais-
sent pas d'opiniatrer leurs 
pleurs^ leurs plaintes, et 

ffe/z /MfArfrg ^rfg/z rozz 
7ff%rAf7gy Jfaff. ^^/^ 
^fwgz/zf/z zz;zr z"/z gz/zgr ̂ g-
ZW^/z ArJo/z zz/zf jff&ff, 
ẑ/zr ̂ fWfz'/Zf/z ff̂ /z ̂ f^/h7Z 
z//zfgrf P^rmó^/zf, zz/zj-
r^r jFr^K^g/g, a/z^rj ^^-
J^/zj. Jo /a/Zf az//" <fzf 
7b^g/z <Zzg uEArg <&?r 7%r//-
Wg^ , (ZZg. 6&VZ Ẑ f/7(/(?/Z 
ĵ z-f/jg/z. TcA Jű^f , ̂ /fj 
Jgy fz/zg v^rf ro/z ̂ fzzr^f-
Zey, «/fz'Z /Ma/z z/gy <fWfr 
Ga^M/zg' rozz ZezW jzrA 
Jg/^f^ fazzjc^f ; f j ^ W ^ 
fz/zg <z/Z(/rg , dfz'e ;zzcAf Jo 
z/̂ jcÁzz/̂ ẑ " zjf , wezY fz'f 
a/Zg M̂ Ẑf" f&zz.fcAf , <fz'f , 
we/z/z "̂fzrÁfje fgrfozẑ /z 
/zzzcA f̂/TZ 77zz/(/7Z fz/ze; 
jrÁó'/zg/z , gzzzgr fz^z^/z 
7r<7z/rz^gzf rz/ẑ g/z. íf̂ f zz/z 
^ze ű/Zfj Zz/ẑ fr/ẑ f ZezY 
6/ze, zz/gZĉ g fz'f ẑ z'rÁ/zrA 
yzz^/rf/z, ̂ ejfz% &a? , Jo 
/űArg/z j/g z/M/ncT" /zocA 
^^rf/zá'cAz^yiorf, zzz zz;gz-
/Zf/Z, 2ZZ ̂ Z<7^g/Z, ZZZ JfZz/L 
Zfzz; jzg j/;zWf/z g/z'f 7?o//f 
^ / fFgAÁ/^g/z^g/z , zr/z/f 
jfrfz;f/z , ̂ zzrcA űZ/c z'̂ rf 
TfüWZzz/zgYvz 2zz z^fr/zV^. 

8 * 



94 — 
feurs soupirs ; elles pren-
nent un personnage lu* 
gubre , et travaillent á 
persuader partoutes levrs 
actions que leur déplaisír 
me Gnira qu'avec leur vie. 
Cetté triste et fatigante va-
nité se trouve d'ordinaire 
dans les f emmes ambitieu* 
ses. C o m m e leur sexe 
leur ferme tous les che-
mins qul menent á la 
gloire, elles s'eforcent de 
se rendre célábres par la 
montre d'une Inconsolable 
afBicrion* II y a encore 
une autre espéce de larmes 
qui n'ont que de petites 
sourdes , qui coulent et 
se tarissent facilement : 
on pleure pour avoir la 
réputatioa d'étre tendre ; 
on pleure pour étre piaint; 
on pleure pour étre pleure, 
enEnon pleure pouréyiter 
la honte de ne pleurer pasl^ 

jc^Z^f/zAfz/ ;z%r mzY zA-
r#w* Zf^f* fmfe/% wfr^ff. 
Dzfj^ /ű/?%/Mfr/z^ ^r-
fcA*wr#c&f JEz/^ZWf ̂ ?/z -
gfff ma/z # f W / W z c 6 ^gy 
IFff^erA , </ze az0a#f# 
woZ&a. JDa zAr CfJc^/gcAf 
*Áa«%* o/Ze Zgf^a^g %K7» 
7^«A^t r^rfcAZzg/jf, jo Y*fg-
Zf^ jze fzcA, ̂ «rcA JrAaz/-
fra^g/i rz/zgj M/z&^grwz/z^ 
Z/fAf^ G r ^ m j 6frz7^mf&M 
wer^/z. jEf ̂ zf^f /zocA 
fz/zg awfrf yfrf ro/z 7%r^-
7Zf/Z , 4?Zf ŰZZf íZr/Mf^ Á:/fZ-
^g/z g%fZZe/z A:ommf/z zz/ẑ  
Z^zc^f ̂ 7/̂ /}f/g a/zzf Zffr^f 
ffoc^f^ ; ?y^z^ wz7Z jzc^ 
^/z jR«/^ 6f/ẑ j zarfe# jRfgr-
%g/zf, ma/z zz/zZZ jzcA j)gw 
f̂űKfr/z ̂  wa/z wzVZ JzcA 
7%rű/zf/z grz^fz/zf^ ; % W 

K/w dbr 6<rA(z^Zg %zr g/zf-
^fÁf/z , (Zű/j 7M(z/z azc/zf 

A' kesergésekben sok neme lel 
helyt â  képmutatásnak. Majd önn-
magunkat siratjuk, midőn eggy szere
tett személye halálán kesergünk; 's il-
lyenkor vagyonúnknak, örömeinknek^ 
tekintetünknek fogyását siratjuk; azon 
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bánkódunk) hogy oda van a' ki ben
nünket kedvellL 'S e' szerint azon kö-
nyű által mellycsak az élőkért fbly, a' 
holtak tiszteltetnek. Azt mondom te. 
hát, hogy ez eggyik neme a' képmuta
tásnak/ mert az efféle kesergésekben 
az ember önnmagát csalja-meg. De 
van eggy más képmutatás is , 's az 
nincs illy ártatlan, mert mindent meg-
csal; aZ) midőn némellyek eggy örökké 
tartó szép kesergés' dicsőségére vágy-
nak. A^ minden kínt megenyhítő idő az 
általok valóban érzett fajdalmát már 
megenyhítette, *s ők még is megmaka-
csítják magokat, ̂ s nem szűnnek-meg 
sírni, nyögni; a' vígasztalhatatlant ját-
szák, ̂ s minden cselekedetek el akar
ja hitetni a' világgal, hogy bánatjok 
eltekkel eggyütt fogy-el. Ezt a' bús, 
únadékos hiúságot leginkább â  ke
vély asszonyszemélyeken tapasztaljuk. 
Minthogy nemek zárva tartja előttök 
a* dicsőségnek minden nyíladékit, a* 
vigasztalást nem lelhető epedés^ alak-
ja által igyekeznek megkülömböztetni 
magokat. Továbbá van a' sírásnak 



meg eggy más neme is, melly nyomó-
rúlt ̂ s kisded kútfőből ered; hamar fa
kad , hamar fogy. Sírnak, hogy őket 
érzékenyszívűeknek tartsuk ; sírnak , 
hogy szánjuk; sírnak, hogy sirattassa
nak. Sokszor csak azért sírnak, mert 
szegyeinek nem sírni. 

232. Nous ne regret- A W f fmmer &%&z%ff/z 
tons pas toujours la perte wzr ̂ /z KgrZfgjf zz/zjr̂ r 
de nos amis par la consi- frg^/i^g z/z ̂ zzcÁfzcAf zV^ 
dération de leur mérite ; rgr P^r^z'f^jfg , Jo/z^r/z 
mais par celle de nos be- <>/? z^ Tg^c^zcA^ zz/zjr̂ r 
soins et de la bonne opi- J?<%far/>zz,yff zz/z<f ̂ r ̂ &/z-
níon qu'ils avoint de nous. j f/̂ e/z J ^ ^ r z ^ , </z'f jzf 

ro/z %/zj Aaf^g/z. 
Barátink^ halálát siratván, sokszor 

nem az ő érdemeikre nézve siratjuk 
őket, hanem tulajdon szükségeinkre néz
ve, és hogy nincs az többé, a' ki ben* 
nünket tekintetére méltóztatott, 

293. Nous nousconso- fPzr zYojff/z zz/zf o/=/zf 
lons aisément des dis- y % ^ r g ^ r /̂z'f Z7/z/%7/^ 
graces de nos amjs lors- «/zfr^r fr^zz/z&?, wf/z/zfz"g 
qu'elles serven t a signa^ ẑ'g/ze/z , K/wrg ZarfZzcA. 
ler notre tendresse pou; ^fzYy^r jz'g z?e/MgrÁ6ar gz& 

Könnyen léi az ember vigasztalást 
barátja* szerencsétlenségét keseregvén, 
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ha az módot ád, erántok való szívessé
günket látszatóvá tenni. 

234. II semble que Pa- JEj j^gz/zf , <f^/j ̂ g 
mour-propre sóit la dupe jF/g-e/z/z^g i;o/z 6fgr Gzz/-
de la bonté, et qu'il s'ou- ^erazg-Wf^^^^^Zf/zW, 
blie lui - mérne lorsque zz/ẑ f ^a/j Jz'e JzcA J<?76jf 
nuus travaillons pour Ta- rerg-z^/jf , zz/g/z/z W r aw 
vantage des autres. Ce- C^/zf^g/z ^//z^grgr ar^gf-
pendant c'est prendre le ff/z; z"Wdjjg/z ̂ fz'gj Aez/jf, 
cheminleplusassuré pour f̂g/z jzc^grjff/z PFög» &K 
arriver á ses5ns;c'estpré- Jfz/if^z Z W g /zg^mg/z; gf 
tei á usure sous prétexte A^z/jf azz/" R/«cAgr Zgz'Af/z, 
de donner; c'est enfin s'ac- zz/áArgW /M<z/z aw ^g^g/z 
quérir tout le m o n d e par Jr^gzwf; ej Aez/jf eW/z^A, 
un moyen subtil ét déli- azVe Ĵ ff/zjĉ g/z <fzzrcA gz/zg 
cat. y^z/zg zz/z(/ f(//g PFig/ẑ zz/zg' 

Ügy látszik , hogy az önnszeretet 
játéka a' jószívűségnek, és hogy az el-
feletkezett magáról , midőn a' mások' 
javán dolgozik. Pedig nem választhat 
bizonyosbb ösvényt czélja felé. Duzs 
uzsorára ád kölcsön midőn ingyen lát
szik adni, 's %' legszebb , legravaszbb 
móddal mindent megnyer magának. 

235. Nul ne mérite M f / w a W z/fn#f/zf (ffff 
d'etre Ioné de sa bonté Z06 ^ r ffgrzg/zj^zzff , 
s'il n'a pas la force d'é- wf/2^ er ̂ zcAf Anz/% ̂ f . 
tre méchant; tout autre /zz/^Azzf, 6ó'fg ZK f«?y^ ; 
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bonté n'est le plus sou* /g^f a W r f GaffAers^Wf 
vént que paresse ou ím- z'jf o/? /zWfJ a/j förafroj-
puissance de la volonté. fg/zÁ̂ zV o^gr (/w^rmó^fA 

Senki nem érdemes hogy szíve' jó-
sága miatt dicsértessék) hanemha elég 
erővel bír, rossz is lehetni. Minden mas 
jóság inkábbára tunyaság 's akaratnak 
tehetetlensége, 

236. II n'est pas sí J&%y<fe/zmfz'jff/zJk&/z. 
dangereux de fairé du mai jcAf/z zjz" gj /zf'cAf Jo ̂ g. 
A la plupart des bommes /ű^r/zg^ ẑ /zg/z Zezabf a* 
que de leur fairé trop de f̂ zz/z, a/f 2^ r W GzzfgJ. 
bien. 

Sok emberrel kevésbbé veszedel
mes rosszul bánni, mint igen is jól. 

237. Bien ne flatte plus 
notre orgueil que la con^ 
fiance des grands, parce, 
que nous la regardons 
c o m m e un eEet de notre 
mérite , sans considere; 
qu'elle ne vient le plus 
souvent que de vanité ou 
d'iapuissance de gardey 
le secret. Ainsi on peut 
dire, que la conBanceest 
quelquefois comme un re, 
lacbement de Tame ^ qul 
cberche á se soulager du 

m^Ár zz/zfgrm JYo/a aZj 
(fűj Kerfra%g/z ̂ r GraJ-
je/Z) zz/fzY zz/zr gj y&r f̂zf 
PKzr^K^ M/zjr^r f^?^ze/z-
fff AaZf^/z ; wzr rg^gf-
ff/z, <fa/j ̂  o/if azzj JEz-
/fZA;gzf o^er (/jrzv̂ rmô e/z, 
ẑ/z (zfAezm/z//} z% 6fwa^-
rg/z, f/z^rz^f. &» Aa/z/z 
?%AVZ J#^g/z , </#/} F^r-
frazzf/z o/ẑ  ̂ ZgzcAf<z/?z ez/ẑ  
JErmaffzz/zg' ̂ r *$dfZf zjf, 
W f M f </ze Zf?f/ , zfze Jz'f 
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poid* dönt elle est prés- ^r&cA/ , ̂ gT«rcA f^ gr. 
&ée. /wA/er^ j«c^A 

Hiúságunkat semmi nem csiklandja 
inkább mint a' Nagyok' bizodalma, mert 
azt saját érdemünk' mívének nézzük, 
's felejtjük hogy az őnálok hiúságból 
eredhet, vagy onnan, hogy nem tudják 
magokba zárni titkokat. E* szerint azt 
mondhatni, hogy az efféle meghitel 
mintegy eltikkadása a' léleknek; kön
nyíteni akar általa az őtet nyomó ter
hén. 

238' O n peut dire de J?fű^ ̂ a/z/z ja^f/z,^^/} 
Tagfément séparé de la ^#*z*f& z/» ̂ Fgjdw , ro/z 
beauté, que c'est une sy- abr Jc^őVzAgzY ^frg^/zf , 
métrie dönt on ne sait ff/zg ̂ rf ro/z JTrmmf^rzg 
point les régles , et un zff , abrea 7?f^g//z /yza/z 
lapport secret des traits ?zzcAz* ̂/z/zz" .- gz/zg ^g^^z-
ensemble , et des traits /?%f *0r??yű/Ázg azYfr Z &-
avec les coulenrs et 1'air ^ mzY <ff^ TwzzW zz/zcT 
de la personne, ^ / M ^wsg/f ^fKJjfr^. 

Azt mondhatni, hogy a' kecs , kü
lönvéve a* szépségtől, eggy valamelly 
symmetria, mellynek regulájit nem is-
merjük; eggy valamelly titkos sympa-
thiája a' vonásoknak egymáshoz, s' â  
vonásoknak a' színekhez és az egész 
külsőhöz. 



100 — 
*3y. Lácoquetterieest Dzf JKoWfgrzf a^r 

le fond et rhameur des ^gz^gr zjf <̂ er (ZrwWmg' 
femmes; mais toutes ne z'&rff CAaraÁr^rj , zff fA-
la mettent pas en prati- re JVaf^r; a ^ r /zz'cÂ  a/A? 
que, parceque la coquet- j^ f%g/z jzg f/z f̂a/Z6f/zz/ẑ  , 
terie de quelques unes zzffz7jz*f&yfz/zzg'f/zzfzzrc& 
est retenue par la craiate JPz#rc^ffzz^^^zY W ^ r ̂ r -
ou par la raison. /ziz/z/z^^^zz/z^^ Wr^f. 

Az asszonyi szívnek c&alfáskodás 
â  fo charaktere; abból van szőve egész 
valóságok. De nem veszi munkába 
mindenike, mert némellyiknél a' fele
lem , némellyiknél az okosság fogva 
tartja. 

240. O n incommode 0/7 zjf /wa/z (z/z^r/z 
souventlesautres, quand &Zrfz6»,zz/f/z/z /Tza^^/aK^^ 
011 croit ne les pouvoir fA^g/z Tzz^ Zajfzlg' J^y/z azz 
jamais incommoder. ÁóVz/zg/z. 

Sokszor megesik, hogy elántatunk 
másokat, midőn azt hisszük, hogy nem 
fognánk soha elúntathatni. 

24:. II y a peu de .Ej^ze^f zz/g/zẑ  a/z JzrA 
choses impossibles par zz/zmő^ZzcAg Dz/z^g ; zz/ẑ  
elles-memes, et l'applica- jyzfAr ^rzfrofje/zAgzY a/f 
tion ponr les fairé réus- yfr/yzzzfA zz/z //zz/y}/?zzYW/z 
sir nous manque plus que zjẑ  gj zz/g/z/g zwzz/z jz^ w c A^ 
les moyens. /w^ZzcA macAf. 

Kevés dolog van magában-lehetet-
len ; 's inkább va^ytLpk elégséges eltö-
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a 

kéllésnek híjával végre hajtani félté-
teinket, mint eszközöknek, mellyek 
oda vigyenek. 

242. Lasouveraineha- Z)zg aZ/g/Aó'rAfff # W f -
bilité consiste á bien con- ^/«^ÁezY ^gjfg^f </arz/z , 
noitre le prix des choses. <&z/} ma/z ^g/z H^^rfA W<?r 

A' legfőbb eszesség a' dolgok' űzé-
sében abban áll, hogy igazán ismerjük 
a' dolgok' becsét, 

243. C'est nne grand Gro/jg ^g/^Zz/^gzYzjf 
habilité que de savoir dfz'f, ófzf jzcA &ẑ  rgr^gr-
cachér son habilité. ^g/g rgrj^^f. 

ÜSTagy okosság a' dolgok' űzésében, 
elrejteni tudni az okosságot. 

244. L a Bdélité qni pa, 
roit en la plupart des 
hommes, n'est qn'une in-
vention de Tamour-pro-
pre pour attirer la coníi-
ance; c'est un moyen de 
nous élever au-dessns des 
autres, et de nous rendre 
dépositaíres des choses les 
plus importantes, 

A' hűség sokakban csak önnszere-
tet' fortélya, megnyerni másoknak bi
zodalmát; arra szolgáló eszköz , hogy 

7rf%f zff ̂ <?y fzr/fyz 
JTff/zfcAf/z /zzcAfj, aZf ez/g 
jAT^/w^Tfy ^ r ^^f/z7fg. 
^ , zz/w A^rfrazzg/z zzz ̂ g-
W/z/zf#; ff z*Jf fz/z JXfz/ 
W , zẑ J ő^fr v̂ /z</rg 2K 
erAf^f/z zz/ẑ Tz/̂ j zzz 7%gzY-
AgA/Mgr/f AócAf/wzcAfz^ef 
JDzVz^g 2Zf m<z^g/z. 



magunkat másoknál feljebb vigyük, 's 
igen fontos dolgok' depositáriusivá te-
gyük. 

*45* 3L» magnanimité Ao^gr ^zzfA i;gr-
méprise tout pour Avoir jcAmaA/ aZZff, « m a^gj 

A' nagyszívőség megvét mindent, 
hogy bírjon mindent. 

246. I/iater&t met en D^r ^ g ^ f w w ^ ^ z ^ f 
oeuvre toutes sortes de zzZ/g/z ^rfe/% ro/z Zzz^g/z-
vcrtus et de vices. ^/z ^ m f JLzu^gr/z <fg* 

«5cAwzz^. 
A* haszonlesés munkába vesz min

den virtust, minden vétket. 
247. I/humilité n'est 

souvent qu'unefeintesou-
mission dönt on se seit 
pour soumettre les autres : 
c'est u n artiGce de Tor-
gueil, qui s'abaísse pour 
s'élever ; ek , bien qu'il 
se transforme en mille 
maniéres, il n'est jamais 
inieux déguise et plus ca-
pable de tromper que 
lorsqu'il se cache sous la 
Ggure de Thumilité. 

aZf z/org'ĝ ĝ g/zg (/)zfgr-
Wf;[/&/%", «/» JzrA v^/zaYg 
2K KWferwfr/fM. & zjf 
gz/z Azz/zj%Tzy f̂gf Jz"oZ-
agj, </̂ r jzcA fr/zzf^rz^f, 
zz/M jzcA zzz grAf^g/z; %/*</ 
/yzagr gr JzeA z/z ẑ azzjg/z<f 
GgjfaZ^/z zz7MÁ:z*gzWf/z, /zz'g 
zjf gr ^fjjfr t/grArZgzWgf 
zz/zr/yaAzg'gr ziz fázzjg#g/z, 
a/j wg/z/z gr JzcA zz/zfer 
^g/w J?fa/zW (fgr Z)g^zz/^A 
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A z alázatosság sokszor csak szín-
lelt hunnyászkodás , hogy másokat 
megalázhassunk. Álnok mestersége a* 
kevélységnek, melly lelapul hogy fel-
szállhasson; és, öltözzék bár ezer meg* 
ezer alakba, de jobban soha el nem rej
tezett, csalni soha sem alkalmatosabb, 
mint midőn az alázatosság* álorczáját 
vészi-fel. 

243. II y a des person- JFz/zẑ f/z Zg«^7f Jff, 
nes á qui les défauts si* &*# jRpA/fr ^f%f ; <%Wr^ 
entbien, et d'autres qui j z W , & y fArf/z ̂ izAp^JE;-
sont disgraciées par leurs ^g^j^^f/z wzWrz^, 
bonnes qualités. 

Némellynek jól áll még a' hiba is: 
hémelly â  legjobb tulajdonság által is 
visszás. 

249. II est aussí ordi- Jb ̂ fwó%/zZzcA fj zVf^ 
naire de voir changer les dff/z Ggjg^mag?^ Jo « ^ f -
goúts qn'il est extraordi- wó'A/zZẑ A zVf <w, ̂ g/z j % / ^ 
naire de volr changer les JzcA ű/z(ffr/z ** j^f/z. 
inclinations, 

A' melly közönséges dolog azt lát
ni, hogy tetszéseink változnak : olly 
szokatlan azt látni; hogy hajlandósá
gaink változzanak. 
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2̂ 0. II n'y a* pas Z)zg^(frg6fja/yzÁ;gzY/z^( 

moins d'éloquence dans /zẐ Af JOwoAZ z/yz Zo/zg ̂ r 
le ton de la voix, dans ^fm/zzg, a/f z/z ̂ fgr fJ^a^Z 
les yeux, et dans Tair de (ffr PKbrff. 
fa personne quiparle, que 
dans lechoix des paroles. 

Az ékesen-szóllás nem áll kevésb-
béa^ szózatban, szemben ^ a* Szólló-
nak külsőjében , mint a* szók^ megvá
lasztásában. 

231. L a véritable elo-
quence consiste á dire tout 
ce qu'il faut, et á ne dire 
que ce qu*il faut. 

Az igazi ékesen-szólíás abban áll, 
hogy azt mondjuk a' mit kell, és csa k 
azt mondjuk a' mit kell. 

232. Tous les sent!-
mens ont chacun un ton 
de voix , des gestes , et 
des mines qui leur sönt 
propres ; et ce rapport , 
bon ou mauvais, agiéable 
ou désagréable $ est ce 
qui fait que les person-
nes plaisent ou déplai-
4;@nt. 

^z7f jF/?z0#%<7%/zg'f# 
^a^g/z ezzz2̂ //z zAre ^z^/zg 
jJYz/TZ/TZf, z'Ar fZ^f^fJ^fű/Z-
^ - zzzza' J%#f/zf/z.yzW, zz/z<Y 
z,%r Zzzja/TZf/if/ẑ Za/ẑ , ^zzf 

o ^ r zz/za/z^f^^zM, z'jf gj, 
zz;aj cz/ze/z JF̂ g/zjc/̂ f/z #f-
/a^z%» o ^ r wzWrz^ zwac^f. 
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Tulajdon hangzatja van minden ér
zésnek, tulajdon kéz* és testmozgása, 
tulajdon játéka a' szem* tekintéseivel; 
és ezeknek eggyüvéillése, ha jó vagy 
nem jó, cselekszi, hogy ím* ez tetszik, 
amaz nem tetszik. 

*53, Dans toutes les JMö/z awyz/mf *v* /g^f^» 
* professions chacun affecte *T^/z^ gz/zg JMzg/zg K/z^ 

une mlne et un extérieur ezVz^^fa/^/z^a/z, f/mA^/z^f 
pour paroitre ce qu'il veut %% ^^/z , y&r waj ma/z 
qu'on le croie. Ainsi 011 jzc^ aag^Jf^f/z wz"jjg/z 
peut dire que le monde wz77. 6b Aa/z/z ma/z ja-
n'est composé que de ml- # f # , (/a/f ̂ zg íFfZ/ aaj 
mes. Zazf̂ gr ̂ ffg/zg^ WffAf, 

Az ember minden státusban bizo
nyos külsőt, bizonyos alakos tartást 
vész magára, hogy annak láttassék a* 
minek szeretne tartattni. E' szerint el 
lehet mondani, hogy a' világ merő alak-
játék. 

234. Lagravité estimé . G r W / ^ f %ff fz"*f Aő'r-
mystére du corps, inven- /?grZ^Ae Azz/zjf 9 «#f fr. 
lé pour cacher des défauts y ^ W ^ ^ zj/, %*% ̂ g ̂ áf/z* 
de Tesprit. (̂rZ ̂ ff G^zV^J ẑz rgr^ 

áerg-f/z. 

A* gravitás testnek ravaszsága , 
melly arra való, hogy az elme' hibájit 
fedezze-el. 
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sjj. La Háttérié est ^ÁzzZs f%f a* ca#&Zyf 
une fausse monnoie quí Zf/zf/M/crdfzfozV6,áf/^ 
n'a de cours queparnotre #dw*ff m<zgyar^a(/q; #Z-
vanité. m a r a ^ 

A^ csapodárság hamis pénz ; an-
Aak csak a' mi hiúságunk ád kelletet. 

%^6. Le piaisír de l'a- 2>gj Kf^/z^f/r ^gy 
moar est d'aímer; et Ton <^r Zzf^f wf, z% #e6f/z, 
ést plus heureux par la « W ^ia^ zjf #Z#c6#cAfr 
passión qne Fon a que ^w^A </zg ^f/%A/g , <#g 
par celle que 1'oa donue. ma/z Aa^ , o/f gfz'g w<z/z 

A' szerelem' minden becse szere
lésben áll; 's a' szerelmes boldogabb 
azon érzéáek által a' melly ékkel bír , 
mint a' mellyeket gerjeszt. 

2jy. La ciyilité est un Gff%zYz^Wf z*/w i7)?zm 
désir d'en recevoir , et ^ a ^ d zjf T^gr/a/z^/z , 
d'etre estimé poli, ^^/%%' ^gÁaW^zzW<z/j 

ŷ f/zgr Ĵ z/z/z awfgwgfffÁ. 
/zgf 2« ŵ r̂ fg/z. 

A^ társasági kedveltetés arra való 
vágyás, hogy velünk nyájasan bánja
nak , 's jó-tónusú embereknek tartas
sunk. 

2J8. L'éducation que Z)z^ ̂ r&zgAzf/z^ , (f/<? 
l'oa donne d'ordinaire ma/z ̂ -^wJ^/zZz^ y«/zg-̂ /z 
aux jeuaes gtns est un ZLg^ff/; #;'f6f , zVr fz/ẑ  
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second amour - propre 

qu'on leur inspíre. ama* ẑ f̂/z gz^ó/jf. 

A' Hátai- embereknek adott neve
lés új kényeztetés az önnszeretetre. 

s^p. II n^y a point de 

passión oú Famour de soi-

zneme regne sí puissam-

ment que dans l'amour ; 

et Kon e)t souvent plus 

disposé á gacrlEer le re* 

posde te qu'on aimequ'a 

pérdre le sien. 

<f̂ r Zff6f, zzW z/w/wfr z'jf 

#f*f/Z <faAz/Z ̂ B ̂ f^f%. 

Egy indulatban sem érezteti magát 
annyira a' magunk' szeretete mint a' 
szerelemben ; *s gyakorta készebbek 
vagyunk szeretett tárgyunknak egész 
nyugodalmát feldúlni, mint legkissebb 
léséét elveszteni a* magunkénak. 

@6o. Ce qu*on nomme 

libéralité n^estleplussou-

Yent que la vaaité de don-

ner, que nous aimons 

mieux que ce que nous 

donuons. 

PP&f m<z^ frgy^e6^-

^zY ^#w»f, /jf yiwf f/%-

m^r ez/ze JEz'WÁfff , <fze 

<#f G<z6f/z. 

A' mit adakozásnak neveznek, 

csaknem mindég eggy bizonyos hiúság, 

melly feljebb becsüli az adhatást mint 

a' mit ád. 
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261. L a pitié est son-
vent un sentiment de nos 
piopres m a ü % dans les 
maux d*autiui: c'est une 
habíle prévoyance des 
malbeurs oú nous pouvons 
tomber: Nous donnons 
du secours aux autres 
pour les engager á nous 
en donner en de sembla-
bles occasions ; et ces 
services que nous leur 
rendohs sönt , a propre-
ment parler, unbien que 
nous faisons á nous-me-
mes par avance. 

A^ szánakozás gyakorta tulajdon 
fajdalmunknak érzése a'más'fájdalmá
ban ; sebes előlátása azoknak , a' mik 
minket is érhetnek. Segéltünk máso
kat, hogy hasonló esetekben mások is 
segélljenek minket; 's ezen másoknak 
nyújtott szolgálatok^ igazán szóllyán , 
olly jótétek; mellyekét előre nyújtunk 
önnmagunknak. 

zz/zĵ rgr fẑ f/ze/z (Tf^gZ z/z 
<fg/z (7f6̂ //z ̂ f^^grgr. & 
zjf ez/z ̂ g&^fgr Pö rázza-
^Zzc^ azz/ Z7)^z%, ̂fzg &/zj 
^^fg'^f/z ÁóVẑ g/%. MKz? 
^g^f^ ^%f&r* , ^ m z f 
jz'g zz/zj #<?y űA/z/zĉ /̂z Gg. 
Zí^f^AfzYg/z Agy#/z » zf/ẑf 
ẑ'gĵ r J)zg/zjf , < W wzr 
f̂ /Ẑ /Z Wffg/Zg Zjf , ^f/ZdW 
^f^O/M/ZZ^/Z, gZ/Z jDz'f^jf , 
^/z W r zf/zf Jgz^jf. űzz/" 

262. L a petitessé de 
Tesprit fait Topíniátreté : 
nous ne croyons pas ai-
sément ce qui est au*delá 
de ce que nous voyons, 

/zzcAf zWf&f rfz'f̂ f zẑ Jf/" 
GZazz^f wfiffr, e/f zz/zfgr 
^zz^f. 
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; A^ lélek̂  szegény-volta makacssá
got szül; *s ritkán esik-meg , hogy hi
tünk tovább hasson , mint a* meddig 

; szemünk lát. 
263. C'est se tromper 

que de crofre qu'il n'y ait 
que les violentespassíons, 
c o m m e l'ambition et Fa-
m o u r , q m puis^ent trióm-
pher des autres* L a pa^ 
resse^ toute languissante 
qu^elle est, ne laisse pas 
d'ea étre souvent la maí-
tresse ; elle usurpe sur 
toüs les desseins et sur 
toutes les actions de la 
vie, elle y détruit et y 

^ f Zjf j%ZfCÁ , IZ/̂ /Z/2 
wa/z ^Za^6f , z&z/i ^«r 

ff/z, a/f Zfg&g zz/zzf JE%r-
j&cAf, afff &̂ rzg"f/z ^gjzg. 

Á^zY , jo jc^wfr^Z/fg' jz'g 
zjf , zz/zrzf zArgr /zzĉ f jg/-
ff/z J%ffZJ^rz/z. jjzg (fráVzg-f 
JffA ̂ gy zzzVf/z )̂zfzz/zzr/f7z, 
^^y a//g/zffűw//zz^§'f^fz/z, 
%z^z/ zz/zf^r^r^f zzW v^r-
ZfÁrf zz/z/M^rÁ/z^ zfzgZgz". 
^^JCÁ(Z/Z"f^» ZẐ Zf zfz'f 2 % . 
^/z^/z. 

consume Insensiblement 
les passions et les vertus. 

Csalatkozik a* ki elhitette magával, 
hogy egyedül a' hánykódó indulatok, 
a' millyetén a' nagyra-vágyás és szere
lem, vehetnek erőt a' többieken. Az 
unalom , bár mi rest és tunya, gya
korta meggyőzi őket. Kiterjeszti hatal
mát minden feltételre, minden czélra; 
's észrevehetetlenül fojt és emészt-meg 
minden indulatot, minden virtust. 
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264. L a promptitude 

á erőire le mai sans Ta-
voír assez examinéestun 
cfTet de l'orgueil et de la 
paresse. Onveut trouver 
des coupables, et Ton ne 
íreut pas se donn er la peine 
d'examiner les erimes. 

i)ze Kordz/z^Agzí, « o 
mzf ẑ zr <̂ zzf J9ólf̂  , o^^e 
%z^ zzwffrJzzcAf/z, ̂ Zű^^/Z) 

/g/z JfÁzzẐ /zg'g Azzz7̂ ;z, a & T 

wez jg ̂ r*$fÁ%zW^gm&Af zz. 
A z a' készség, a' mellyel megvizs

gálás nélkül hisszük-el a' rosszat má
sok felől ̂  kevélységből ered és restéi-
kedésből. Vétkest akarunk kapni , *s 
nem akarjuk fárasztana magunkat a' bi
zonyságok' megfontolásával. 

26^. Nos recusons des 
juges pour les plus petits 
intéréts; et nous voulons 
bien que notre réputation 
et notre gloire dépendent 
du jugement des h o m m e s 
qui nous sönt tous con-
traires, ou par leur peu 
jalousie, ou par leurpré^ 
occupation, ou par leur 
peu de lumiére; et ce n'est 
que pour les fairé pronon-
cer en notre faveur que 
nous exposons en tant de 
maniéres notre repos et 
notre vle. 

?zzzr Zf/jg €&*j ^^gfrg 6f-

Zz'ĝ gr zz/zjgrzf ^zz^/% JV/%. 
z?zg/z z/zz(f JfoZ^ ^/% Z7K 

w/zj, ffy gj </zzrcA i#/f/-. 
JzzcAf, ot/fr t;or^g^/}^c' 
JMgyvzzwzg' , orffr jEz/z^^. 
fcArű/zÁr^^zY a W Ab/?/fjg 
<̂z/zz f/zfg'fg'f̂  ^gjff%f 
a z W ; zzW z5Zq/j zz/zz z^rg 
*y/Z7M/»f/Z ZZ/ZJ ZZf (rZZVZj/f/Z 
3 % jOffZZfZ/Z/Zf/Z , W ű ^ ^ Z Z WZZ" 
fo rzfzya/^ zzzzjrf 7^«Af 
/zzẑ  zzzzjfr Zf^#/z, 
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N e m nyugszunk.meg olly bírák-
ban, kiknek legkíssebb interesszéjek is 
coliisióban vagyon a' miénkkel, 's olly 
emberek' ítéletére bízzuk jó-nevünket 
's becsületünket, a' kik vagy irigység-
bői; vagy mivel előre el vannak elle
nünk foglalvâ  's néha csak szűk-értei-
műségből is, velünk nyilván ellenke
zésben vannak. 'S egyedül azért té-
szük - ki olly sok esetekben nyugodal
munkat 's életünket, hogy az ő voksai
kat nyerhessük-meg. 

266* II n'y a guere Af//i J?fg»fcAW JcAar/: 
d'homrhe assez habile j f ^ ^ ^ g ^ ^ , aZZff ^ f 
pour connoitre tout le jBó'jg, ̂faj er jf/^gf, a%/^ 
mai qu'il fait. z%/2*dff/z. 

Nincs olly éleslátású ember, a* ki 
mind érezze a' kárt, mellyet tészen. 

267. L'honneuracquis ^rr«/%^^/zg JE%rg wf 
est caution de celui qu'on JS&r^g y&r ̂  2% grrg/z-
doit acquérlr. ^g/z^. 

A' nyert becsület nyerendőkre va
ló kötelezés. 

268. L a jeunesse est 
11 ne ivresse contínuelle ; 
c'est la Hévre de la rai- Af/f; jgg zjf ff/% jRg^fr 
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Az ifjúság szűnetlen részegőltség, 
észnek hideglelése az, 

269. O n aime á devi- JMavz fr/örfc^f á"^^ 
ner les autres, mais oa a W r g , wzZZ a&?r K^gr/z 
n'aime pas á étre deviné. jg/^jf fr/brJcAf w^r^^* 

Az ember szeret más' szívébe lát-
ni; ha az övébe látnak, azt nem szereti. 

270. II y a des gens jEf ̂ "/^ ^í^/zjc^^ , 
qu'on approuve dans le effg w ^^mfiM^/z Ze6e# 
monde , qu: n*ont pour ^g/a/&?/z, ̂ //̂  Jf(f^ aZ/gr 
tout mérite que les vices Kf?v#f/&fff /z/cAfj ^fjz-
qui servent au commerce fzg^, g/f (f^ f//z^^W^/z, 
de la vie. dffg <&?# ĝ f jg//jc/[â ?/fcÂ /r 

Sok ember tetszik a' közönséges 
életben, pedig nincs bennek semmi ér
dem, hanemha azok a' vétkes tulajdon
ságok , mellyek a' társaságos szövetke
zést segéllik. 

cyi. C'est une en^ & fjf gz/zf Za/fg'Wfz/z. 
nuyeuse maladie que de ^g Arű/z^Ag/f, &6er Jf//zf 
conserver sa santé par uq (Tfj&wfAg/f afarcA z# 
!rop grand régime. j/rg/*̂ f ^ / A a 7 ^ < z m & ^ 

w<zcAf/z* 

Alkalmatlan betegeskedés szoros 
vigyázat által nyerni-meg az égés-
séget. 
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27%" ^^ boa natúréi, 
qui se vante (Tétre sisen-
gible, est souyent étouífé 
par le moíndre intéret. 

zczr^ o/7 <f*rcA </g/z Ar̂ z/z-

A jószívűség, melly olly igen óhajt 
ragyogni érzékeny voltával, gyakran 
a' legcsekélybb haszon' sugara által is 
elfbjtatik. 

c%3# I/absence dimi-
Due les médiocres passi-
ons et augmente les gran^ 
des, c o m m e le vént éteint 
les bougies et allume le 
feu. 

K/ẑ f ̂ er^zeArf jfar^g, wzg 
(fgr f̂ z/ẑ f Z/c^fgr awj. 

A' távollét fogyasztja a' középsze-
rű passziót^ a' nagyot gerjeszti, mint a' 
hogy' a' szél eloltja a' mécset, a' szövet-
neket lángoltatja. 

274. Les femmes erői
en t souvent aimer, encore 
qu*elles n'aiment pas : 
l'occupation d-une intri-
%ue , rémotion d'esprit 
oue donne la galanterie , 
la pente natqrelleau plai-
sir d'etre aimées* et la 
peine de refuser, leur per-
suadeut au'elles ont de 

0/% ̂ ZűK^f/z (fz'f ff^z-
#*r jcÁo/z *zz Z^g^/z, wf/z/r 
jz'g /zorA /zgfAf Zfĝ g/z, Z)/f 
jBfjeÁ^zgw/zg" mzY ez/zgr 
Zz^JcÁa^f, ̂ /f ^/zffrg/z. 
^ & w , w^/cAg Ga/a/zfgrzg 

&Z^ ^ / ? % (r^JZZZJJg^g/z^f 2gg 
Z4ff/Yff/Z , «/Z(f <Z*Z6 iícAwZf-
rzg'irzf , jBzYff« K/M Cf. 
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la passión , lorsqu'elles ^g^Zzf^f @5^zzwffjf/(, a^^r-
n'ont que de la coquet- r^^f/z Jz'f, <fa/j jze ZzV̂ g/z 
terie. zmzArf/zaf Jzg ^7q/j ^o^ff 

jzW. 
A z asszonyok sokszor azt hiszik, 

hogy szeretnek, pedig még nem szeret
nek. Elméjek a' szerelem' játékos me
netele által el van foglalva, fantaziájok 
lángot kapott, titkos vonszódást arzé
nek a' szerettetés' örömei felé , küsz-
ködnek magokkal szeretőiknek mago
kat megadni; 's mind ez elhitette ve-
lek hogy szeretnek, pedig csak kokét-
tíroznak. 

27,5, Ce qui fait qiTon M̂ ?/z/z m a a @/Y mz( 
est souvént mécontent de G^JcAű/Yjfr%gr/z %%**-
ceux qui négocient, c'est /rz'g^/z z'jf, jo A o m m ^ ff 
qu'ils abandonnent prés* ^ A f r , <&%/} jzg /aff zw* 
que toujours Tintérét de ^z^r ̂ f 7)z/erfjjg z^rgr 
leurs amis pour Pintérét P^r^(z^/^/z^ azzj ̂ /z ̂ zz-
du succés de la négocia- #f/zi#rZzfrf%, zefz/fj, zz/g-
tion, qu: devient le leur ^g/z (ffj J?^Amf, zAre í/w-
parrhonneur d'avoirréus- ffr/%fAwff/%^ ^Zac&ZzrA 
si á ce qulls avoient en, fffzrcA^gf^fzf zzf Aaz?g/z , 
(repris. zf/^% zArzg'g/z zz/zrzf. 

Az, hogy a' Negociánsok' barát-
^ágtalansága ellen sokszor panaszra 
kell fakadnunk, onnan ered , mert ők 
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igen is készek barátkáiknak javokat â  
kereskedés' szerencsés folytának felál
dozni, melly azon dicsőségnél fogva ̂  
hogy elsült a* mihez fogtak, nékiek sa
ját interesszéjekké vál. 

1276. Quand nous exa-
gérons la tendresse que 
nos amis ont pour nous , 
c'est souvent moins par 
reconnoissance que par 
le désir de fairé jugcr 
de notre mérlte. 

7/c^^gf/ Zf/wr^r jpíre^/z^ 

a & jfg zjf , jo ^ffcAffAf 

rg M?r^ff//j^ z/zj ZzcAf 

Midőn barátinknak erántunk mnta-
tottr jóságokat nagyítva hirdetjük , azt 
bizonyosan nem annyira háládatossá-
gunk* nagy voltából cselekesszük, mint 
azon kívánságból, hogy â  mi becsün
ket mások lérezzék. 

277.I/approbation que 
Ton donne á ceux qui 
entrent dans le monde 
vient souvent de l'envie 
secrete que Fon porté á 
ceux qui y sönt établis. 

<ff«f/z ̂ fwaArf , </z"f frf^ 
f/z abr ̂ ro/jf/z W^/^ az^. 

gí/Zf/72 AfzWzf6f/Z JVfZdf 
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ISTyájasan-fogadása azoknak, a'kik 
a' nagy világba most lépnek-fel, gya
korta titkos gyulőlést árúl-el a^ok eránt, 
a' kik ott már ragyognak. * 

27g. L'orgueil qui nous D e r *ÍY(?Zg, ̂ r ẑ/zf Jo 
: népire tant d'envie noug ^rq/jf/z JVfzW ^z/zy7&/jf, 
sert souvent aussi á la ^g/zf z//zj q/%, <#<?,#/; #i?aW 
modérer. %zz m^z/j^w, 

A'kevélység, melly sokszor irigy
séget leheli belénk, sokszor ezen irigy
séget mérsékli is. 

279. II y a des fausse- j E f ^ W f rgr^a/;/?ff (//z-
tés déguisées qui repré- z^aÁrÁ^zYg/z , wg/c&e ^ f 
sentent si bien la vérité , f^zArAgzY f o wafzzrZzcA 
que ce seroit mai juger 4/?:g^/z, </a/j ej JMa/z^gZ 
que de ne s'y pas laisser a/z J?gzzrfAgzY%/z^jAra/^ 
tromper. r^rra/^^/z w & W f , vp/z zÁ-

7Zg/Z %/Zg»ff##JC&f 2K Z?/gf"? 
^g/z. 

Vannak ál hamisságok is, mellyek 
1 olly természetesen játszák az igazat, 
; hogy kevés értelmet gyanítatna maga 
^ felől, a' ki magát általok megcsalatni 
nem hagyná. 

1 280. II n'y apás quel» 0/> ^gg&zr/^ ff /zzc^f 
quefois moins d'habilebé ^grz/z^r^r /C/zzg'&fzf, fz-
á savoir d*un bon con- ^g/z ^«fd/z 7&zf& &zf /zzf 
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scil qu'á se bien conseil- ^f/r, o/j azcA jgẐ jf ror-
ler soi-meme, /&<%##/% a« rafAf/z. 

JNéha nem kívántatik kevésbb okos
ság élni tudni a' jó tanáccsal 9 mint jó 
tanácsot adni önnmagunknak. 

sgi. II y a des mé-
chans qui seroient moins 
dangereux s'ils n'avoient 
aucune bonté. Wővz/z j/f ef«rc^a«J &ez/zf 

Van eggy neme â  rosszaknak , 
kik koránt sem volnának annyira ve
szedelmesek, ha bennek semmi jó nem 
volna. 

cg2. La magnanimité 
est assez bien déBnie par 
son nom merne ; néan-
moins on pourroit dire 
que c'est le bon sens de 
Torgueü , et la vqie la 
plus noble pou? lecevoir 
des louanges. 

A' széplelkűségmár eléggé meg va
gyon magyarázva neve által: azonban 
azt mondhatni felőle, hogy ő a' büsz
keség* józansága, *s a' legnemesbb út, 
dicséretre jntni. 
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28#. II est impossible 2 & zjf z/zz/wó^Z^, zz/w 

d'aimer uae seconde fois gt^gyfg/zma/ z^ ZW^/z , 
ce qu'on a yéritablement w a j m a * 2K ZWf/i wzr/%. 
cessé d'aimer. ZzrA a&e^fAó'rf Aaf. 

Lehetetlen másod' ízben szeretni , 
a' mit szeretni igazán megszűntünk 
aggyszcr. 

2&4. C'estmoinslafer-
tilité de l'esprit qui nou$ 
fait trouver plusieurs ex-
pédiens sur une mérne 
afFaire , que ce n'est le 
défait de lumíére qu: nous 
fait arréter á tout ce qui 
@e présente a notre ima-
gination, et qui nousem-
peche de discerner d'a-
bord ce qui est le meil-
leur. 

3M JS"f/Zf/M ZzffgfAf WZJJf/Z, 
<z/j eW/MfAr JXfa/gg'gZ a/g 
tR?Áar/jz/zw, ófgr w/zf ^^y 
(ff/M z« rgrẑ gz/g/z /zó'f Azg-f, 

j/f#*/%\f&ra/% 6/ar6fgfgf » 
%/ẑ f «/M Áf/gfferf, a«f ̂ /* 
g/-j/f/; ^ Z ; ^ z# K/z/gr-
JcAez\&/z, w a j (faj %%rÁ> 
Ja/Mffg zjf. 

N e m annyira leleményes elmének 
jele az, midőn valaki sok módot talál , 
baján könnyíteni, hanem a' gyengélke
dő értelemé inkább, mint a' melly min
denen felakad, a' mi magát képzeleté-
nek elébe tolja, 's meg nem tudja vá
lasztani, mi a' sok köztt a' legjobb. 

9%. II y a des affai-
res et des maladies que 
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les remédes aigrissent en 
gertainstemps; et la gran
dé babilité consiste á 
connoltre qiiand 11 est 
dangeieux d'en user. 

288* Le méri te des 
hommes a sa saison auss: 
bien qne les fmits. 

Némelly elakadás, némelly beteg
ség még nehezebbé vál a* segéllő eszkö
zök által/ 's mély belátás kívántatik 
arra, hogy kiismerjük, mikor kell ve-
lek élni. 

236. ̂ a simpliclté a& FfrjffZ/ff JSwz/bZf wf 
fectée est une imposture ez^y^mf ̂ ffc^fZ^". 
délicate. 

A^ színlelt eggyűgyűség igen el-
més csalárdság. 

2gy. II y a' plus de f W e r ^ J 7/wmorj 
défauts dans Thümeur que Ji/ẑ f ̂ áz^fr, * & i^^7#r 
dans Tesprit. ^ J ^erjfa/f^J. 

Több hiba van â  rossz-kedvben, 
mint az akaratban. 
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Az ember' érdemeinek szint úgy 
meg van a' maga érlelő ideje mint a' 
fold' terméseinek. 

JMÖ/Z &4/Z/Z Po/M ^ « -
morw^g ro/z /wa^g^g/z Gg-
^^iw/g^ fag'fa , 6&z/} gr 

Aa^g: awg'g/igA/M (ffgjg , 

ggp. O n peut dire de 
l'humeur des hommes 
comme de la plupart des 
bátlmens ̂  qu'elle a* di* 
verses faces, les unes agré-
ables et les aütres désa-
gréables. 

A z emberek^ kedvszesszenései íe-
lől azt lehet mondani , a' mit némelly 
architectúrai munkák felől , hogy kü 
lömböző nézetjek vagyon: némellyíke 
kedves, némellyíke visszás. 

apu. Lamodérationne 
peut avoir le méri te de 
combattre rambitíon et 
de la soumettre; elles ne 
se trouvent jamais ensem-
ble. La modération est 
la langueur et la paresse 
de Tame, comme rambi
tíon en est Taclivité et 
Tardeur. 

J9gr J%fa/j^/z^ Á:omm/ 
</aj Zo6 wgAf 2K , (fa/} 
j/g (fg^ ^%r^gzY& 6g^á/?z-
^/g * W ü/zfgr̂ /r&ĉ f. & c 
jí/z^g^ ̂ /gA az'g ^gy^fg /zu-
ĉr/z gf/zâ (fgr. j%fa/J/-
^/zg' /ff iSgAwgr/^/Z^gff 
g//ẑ  fgra&"o.f,fgaAgzf, JEAr-
^gff^ wf j&g^Áa/^/^^g// 
/̂Z6f 7%^/^gff ^gr Jgg/g. 

A' mérsékletre nem illik az a' di
cséret, hogy a' nagyra-vágyást megtá
madja és meggyőzi. A' kettő soha nem 
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jár eggy útón. A' mérséklet bágyadt-
sága 's nyugta a* léleknek : a* nagyra
vágyás heve és munkássága. 

2pi. Nonsaimonstoú* JS^jfaW^ Áa^g^ W r 
jours ceux qui noüs ad- JDz'f #e6, gffg ẑ/zf ^z^^/i-
mirent, et nous n'aimons #ffr/z , %/*af /zẑ Af z/M/M̂ r 
pastoujoursceuxquenous Z)gg, M/gZfAe wzr 6^wzz^-
admirons. ^grw. 

Mindég szeretjük â  kik bennünket 
csudálnak, de nem szeretjük mindenkor 
a* kiket mi csudálunk. 

gpg. II s'en faut bien GZ<zzz^/zz/r/zz^^^a/j 
que nóus ne connoissions <f« zm/yzgr M/fz/}f, waf ^ 
toutes nos volontes. W//j^. 

Koránt se hidd , hogy tudod min
dég, mit akarsz. 

303. llestdiglciled'aL. jEf zj/ jc^wfr , J)zr 
mer ceux que nous n'est:- Zz^& 2« Aű&f/z, <fzf W r 
ínons point; mais il ne azc&f ffAáfZf/z; a^gr f & # 
Test pas mbins d W m e r Jo ̂ fÁ^er zVf ff^ Z)/f Zze^ 
ceúx que nous estimons %zz Aa##z , (fz'f W r *z/fzf 
beáutoúp plus que nous. ^o^fr jc&afa#z, a/j zz/zf, 

Bajos dolog azt szeretni â  kit nem 
becsülünk: de nem kevésbbé bajos azo
kat szeretnünk a' kiket sokkal feljebb 
becsülünk magunknál, 
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2p,f. Les humeurs dü 
corps ont un cours ordi-
naire et régié qui meut 
@t tourne imperceptible-
ment notre volonté : elles 
roulent insensiblement, et 
exercent successivement 
un empire se eret en nous; 
de sorté qu'elles ont une 
part eonsidérable átontes 
nos actions , sans que 
nous le puíssions connoi-
tre. 

fg/z ez/zg/z ̂ /gfgÁ - %/wf rg-
^/»<%/j^f/: Zazz/*, ^ r 
ff/zrfr/yẑ r̂ f zz/zjgr̂  PFz7. 
Zf^ wgf^f % W Zg/z/cf; j/^ 
6g^f^f/z fzcA %%/Mfr6#cÁ 
zzW &^f/z a ^ W f ^ j ^ / W e/-
/zg ^fAgf'mg jR^rrjf^^ 
&^gr K/w a%J; zz/ẑ Z jo ^a-
ĝ/z fz'f gz/ẑ /z ^gfra^Af/z-
c^g/z ./f/zf&ezY <z^ azVd'/z zz/z-
j^r^ /̂a/ẑ Zzz/zg'f̂  , o^/zg 
(/g/j wzr <&zr**% wzVfgw. 

A' tesf éltető nedveinek rendes és 
kiszabott fblyamatjok vagyon , melly 
észrevehetetlenül költögeti *s kormá
nyozza az akaratot; alattomban van 
mozgások, ̂ s titkos uralkodást gyakor* 
lanak rajtunk; "s ekként igen nevezetes 
részek van minden cselekedetinkben, a' 
nélkül hogy azt magunk tudnánk. 

s<%;. L a reconnoisaance 
dans la plurpart des hom-
mes n'ea;t qu'une forte et 
secrete enyie de rccevoir 
de plus grands bíenfaits. 

J)zf JEr^/z^f/zcA^zf 
zV# ̂ fy (fg/z /?26Zfff/z y^/z-
f fÁ^/Z WCÁff * ű/f fZ/Z ̂ f. 

A' háládatosság a' legtöbb embe
rekben csak arra való titkos vágyás , 
hogy nagyobb jótéteket végyenek. 

*p6. 
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ügő. Presque tout le JPajf ^ZZ^ JMf^jc^g^ 
monde prend piai sir á fr̂ zg-g/z ̂ r/z ÁzW/zerf Per-
s'acquitter des petites ob- ^zW/zc^A^zY^/z a^ ; rzWe 
ligations ; beaucoup de g/?z/7̂ /ẑ /z \Er6f/z/zzYzcA-
gens ont de la reconnois- ^zY^^g^^ró/j^r^; a^gr 
sance pour les médiocres; /Izjf Agz/ẑ r 7)a/zÁ^r^zY 
mais il n'y a presque /%r ̂ ro/fe* 
personne qui n'ait de Tm-
gratitude ponr les grandes. 

Csaknem minden ember örömmel 
fizeti-le â  mivel kisded kedvezésekért 
tartozik; sokan háládatosok középsze-
rű jótétekért is: de alig van eggy, â  
ki nagyért volna az. 

2p%, II y a' des folie^ J5"f ̂ z^f JMzrrAezff/z , 
qui se prennent comme €fz%? wzV ű/zj^^^Wf 
les maladies contagieuses. Ara/zA^^f/z ybrf (fr^/z. 

BTémelly bolondság úgy ragad-el 
mint némelly nyavalya. 

spg. Assez de gend JMzz/zcAg Zgzzfe vgr-
méprisent le bien , rnaig jcA/yẑ Af/z GezV zzW Gzzf, 
peu savent le donner. ^ ^ r wg^zg'g j z W jẑ arÁ: 

Sok ember nem becsüli a\ pénzt és 
gazdagságot: de ritka bír elég erővel, 
másnak adni. 

2pp. Ce n'est d'ordi- Cfzz/ó^/zZz^ /zĝ /wg/; 
nalre que dans de petits zwr /zzzr ̂ ^y zzzzztfzcÁ̂ e;: 



intéret& que nous prenons JP/̂ /Zf/z <#f (%^/%r A ^ 
le hasaid de ne pas croi- zz/zf, &?#% JcAg/zig /zzcA^ 
le aux apparences* 2zz frazzg/z. 

Közönségesen csak kis tekintetű 
dolgokban szánjuk-el magunkat ̂  nem 
hinni a' külső színnek. 

300. Quelque bien 
qu'on nous dise de nous, 
on ne nous apprend rien 
de nouveau. 

vzW G«ffj ro/z afzr ; f/7%-
??zgr wzr^f /?%zz/: g/zr /zz^ff 

Mondjanak rólad bár mennyi jót , 
újságot ugyan előtted nem mondanak. 

301, Nouspardonnons 
souvent á ceux qüi nous 
erniuíent; mais nous ne 
pouvons pardonner á ceux 
que nous ennuyons. 

ö>Z(fgr/z, zz/g/z/z JZg zz/zj 7zz/z-

^zf, wg^/z wzr Jz# ẑ /ẑ /z 

Hogy bennünket más úntatott-el ^ 
azt néki meg tudjuk bocsátani: nem azt 
néki soha, hogy mi untattuk-el őtet. 

302. L'intéret,queron 
accuse de tous nos crimes, 
méri te souvent d'étreloué 
de nos bonues actions. 

D f r J%f/z/zzzY& , <7^m 
wzr űZ/g %/zjrf Z/̂ z/zzg-g/z-
^/z űzz/g&rz/f^ , rfr(fzg/zí 
o/Y rfz'f :E%rg zz/zjgr̂ r #%-
fg^ 7fa?z6f/zz^^/z. 

A^ haszonvadászást a^zal vádoljuk^ 
hogy ő az oka minden botlásunknak : 
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pedig igen sokszor ő az oka legszebb 
tetteinknek is. 

303, O n ne trouve 
guére d'ingrats tant qu'oa 
est en état de fairé dn 
bien. 

zm *ffű/z^ zW, Gzf^^f ̂f% 

Ritkán akadsz háládatlanra 
módod van jól tenni* 

míg 

304. II est aussl hon-
néte d'etre glorieux avec 
goi-meme qu'il est ridi-
cule de Tétre avec les 
aiitres. 

JEf zVf /z/cAf Baaaffdvz-
6%-, j^o/z ű z ^ jzcA Jff&ff, 

Épen úgy nem illetlen önnmagunk 
miatt büszkélkedni^ mint a' hogy' más 
miatt kevélykedni nevetséges. 

30^. O n a fait nne 
vertu de la modération , 
pour borner Tambition des 
grands h o m m e s , et pour 
consoler les geng médio-
eres de leur peu de for-
tune et de leur peu de 
méri te. 

^ 2 ^ TTzcrAf a*f (fff 
^z/fz^zz/z^ ez/zf 7z/^fW» 

Gro/jf/i %zz ̂ ffcÁr&^f/a; 
zz/ẑf z/z'f ^fff/f/Vgff^ #6er 
/Ár ^rf/z^f ^rmő^f/z 
z//ẑ  z'Árf ^frz/z^f/z Kf/"-

Virtust csináltunk a' mérsékletből, 
hogy határ yettessék a' Nagyok' ne-
gédségének/s a' középszerű emberkék 

*o 



vigasztalást találjanak, hogy nekik ke
vés érték, kevés érdem jutott. 

306. II y a des gens JEf ^z#6f Zgz//g , ^/f 
destinés á étre sots ̂  qui #fjfz/?z/yzf J z W , J)K7M/?z-
ne font pas seulement Aó/7/ggZf Jfy/z, f̂/f /z/cÁf 
des sottisesparleurclioix, ^/o/f a/^^r/zf A?frfzc&f a%J 
mais que la fortune merne f ẑ f/zg r Pf^ű^/ 6f^fÁf/z , 
contraint d*@n fairé. Jow^r/z f̂z'g ̂ zj J^ÁzoÁ-

Sok ember felől el vala végezve, 
hogy gubó maradjon; *s az efféle gubók 
â  magok' bohóságaikat nem mindég 
szabad választások szerint csinálják , 
hanem azért, mivel a' sors mintegy reá 
szorítja őket, 

307. II arrlvequelqne- J5f freff/z ^Ygrj z^% 
fois des accidens dans la Z^d/z fa//^ <fz/z, w o wztz^ 
yie, d'oú il faut étre un fz/z %/f/zyy W/jg^vz /MZ^/f, 
peu fou pour se bien ti- «/yz jz^A Ágr^z/j ZK zrz/z-
rer. <ff/z. 

A z embert ê  világon sok olly vi
szontagság éri, hogy eggy kisség bo-
londnak kell lennie , hogy bajából jól 
kifejtődhessék. 

gőg. S'il y a des hom- KP^/z^ ff Z«?«ff #z'f6f, 
mes dönt le ridicule n'ait ffz'f /zz'f &%#fr#f#f ^7<>j^ 



jamais pari:, c'est qu*on Jf/z aY#f6f/z &*&?* , fo 
ne %'a pas bien cherché. Á o m m ^ ff <W e r , _ ̂ } 

;?w/z zA/zg/z /zzcAf rgcAf 
?zac^fj/7grr #af. 

Ha ezen vagy amazon nevetséges 
oldalokat nem láttunk, az egyedül on
nan vagyon, mert nem néztük-meg sze
mesen. 

3<>p. Ce qui fait que Da/j Z W A ^ ^ r ẑ/zőf 
les amans et les maitres- G ^ Z W ^ /zz'g &?/%*<? ^i?z7f 
ses ne s'ennuient point ^a^g/z, w^w^ jz^ 6#f gzw-
d'étre ensemble , c'est a W g r j/W , A o w m f ^z-
qu'ils parlent toujours ^gr , <&%/} jzg ^gf/a/z^ 
d*eux,mémes, po/z jgcA jg%ff j/?rgĉ e/z. 

Hogy â  Szerelmes és Kedvese el 
nem unnak eggyütt-lenní, eggyutt-csre-
vegni, annak az az oka, mert mindég 
magok felől foly közttök a" beszéd. 

310 Pourquoi faut, il 
que nous ayons assez de 
mémoire pour retenir jus-
qu'aux moindres particu-
larités de ce qui nous est 
arrivé, et que nous n'er* 
ayons pas assez pour nous 
souvenir combién de fois 
nous les avons contées á 
la mérne personne? 

Gfd&ZC&f/Zf/j ̂ g«Z^^O^g/Z, 

/zgf z'jf , #z'j azz/̂  ̂ fg %/z-

^fAaZ^^, zz/ẑ Tẑ arK/yz w g 
#f/z%#^ &g/yz zẑ f %^ fr//z-
^gr/z, wz^ rzW/yzaZ wzr gf 
JcAo/z ff/zfr zzW f̂ g/z ̂ r -
f e/̂ g/z ArJo/z fr̂ á'AZf Aa* 
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Miért kéli annyi emlékezéssel bír-
nunk, hogy a' rajtunk történteket leg-
aprólékosbb különösségekig megtart-
juk/s miért nem bírunk annyival, hogy 
eszünkbe jusson, hány ízben beszálltuk
éi immár ugyan-azon személynek ? 

311. L'extreme plaisir Dzg ror&^ZZgAf frf«-
que nous prenons á par- db, <fzf wzr tarázz j^/z^/z, 
ler de nous-memes nous^ ẑ /z #/&f j ^ j f 2% f/?rf-
dóit fairé craindre de n'en ĉ /̂z , JoZZfg «/ZJ ^a/z^g 
donner guére a' ceux quí f/ẑ zĉ f/z, d&z/j zz^f/g Zzf-
nous écoutent. ^ó'r^r ZgzrAf A<?z/ẑ  ^ara/z 

" jfz%6&?/z A;6)z^^/z. 
Az a* szertelen öröm, mellyet ne

künk az ád, ha magunk felől szóllha-
tunk, megsejdítethetné, hogy azzal nem 
$ok örömet adunk másnak. 

312. Ce qui nous e m . PFűJ ##f ̂ fwó'A^ZzcA 
peche d'ordinaire de fairé Az'Wf/"^, z//zjrg jFrfzz/Zdb 
voir le fond denotrecoeur (zzz/* gfd/z GrzzW K^jgrj 
á nos amis n'est pas tant #örsf/zf 6Zzc^f/z Jszf 7aj-
la déEance que nous avons jg/z , zaf wc^f fOwoA/ 
d'eux que celle que nous V%fz/}^r<z«f^ ̂ ^g/z jz'g, <zz*f 
avons de nous-memes. ^gg'f/z zz/zj jf/6j^# 

Hogy barátinkkal szívünk* mélyéig 
nem hagyunk látatni, az nem annyira 
az erántok mint a* magunk eránt való 
bízatlanságból ered. 
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313* &es personnes 

foibles ne peuvent étre 
sincéreg* 

Gyenge ember nemieket nyíltszívű. 
314. Ce n'est pas un 

grand malheur d'obliger 
des ingrats ; mais c'en est 
insupportable d̂ étre obli-
§é á un mai - honhete 
homme. 

Háládatlannal közleni jótétet, nem 
felette nagy baj: de elviselhetetlen baj/ 
rossz embernek köszönni jót. 

313. O n trouve des 
moyens pour guérír de la 
folie, mais on n'en trouve 
point pour redresser un 
esprit de travers. 

Kigyógyítni az őrjöngőst, arra ta
lálhatni szert: nem arra soha, hogy az 
hozatt^ssék helyre , a* kinek az esze 
kificzamlott. 

316. Onnesauroít con- JMa^ Wr^f ̂ f^f &z#-
seryerlong-temps lessen- ^g aVf Gf/%A/f, a%? /7%a^ 
timens qu'on dqit avoír y%r ^ ^ ^ JP^^^Wg « W 
pour ses amis et pour ses %KoMf#affr 2% wáArg/i 
bienfaiteurs, sl on selais- J c A « Z ^ zjf , &?*w&rf/z 
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se la liberté de parler sou- Aó'/z/zg/z, zz/gw/z wza/z JzcA 
vént de leurs défauts. ^ze frgy^ezV frZfzzẑ ,̂ o/^' 

C#f/Z. 

Kihal az emberben â  hűség, mel
lyel barátja *s jóltevőji eránt tartozik, ha 
szabadságot enged magának, gyakor
ta szóllani azoknak fogyatkozásaik fe
lől. 

317. W u e r les princes Z)zf i%rjfg7z wfg'f/z 
des vertus qu'ils n'ont 7zz^fzz^/z &?&vz , (fze jz^ 
nas, c'est leur dire im- /zzcAf #fjzfaf/z,&fZ/}f, zA-
punément des injures. %f/z K7^gjfr<z/7 6cA/Mőf-

Olly tulajdonságokért magasztal
ni â  Nagyokat, mellyekkel nem bír
nak , annyi mint őket szembe szidal
mazni. 

318. Nous sommes ^rJz'W/zg&frd&znz/z, 
plus prés d*almer ceux J9zV Zzf^ %zz ̂ fW/z/z^/z, ̂ zg 
qui nous ha'issent que ceux wzr Aafjf^ , a/j ̂ z'g zz/zj 
qui nous aiment plus que meAr Z z ^ w , <zzf W r w o / -
nous ne voulons. 7̂ /z. 

Közelebb járunk hozzá, hogy gyű-
lőlőinket szeressük, mint azokat, a' 
kik bennünket inkább kedvellnek mint 
magunk akarjuk. 
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310, II n'y a queceux Z^r v^ra^fZWeJ^^. 
qui sönt méprisables qui j<?A(?/z W o f # f # r^racA^f 
craignent d'étre méprisés. 3% %#??'<&?*. 

Csak annak van oka meg-vettetés-
től tartanig â  ki méltó hogy rúegvettes-
sék. 

320. Notre sagesse Z7/zfr̂  ^KfZfAfzV z'jf 
n'estpasmoinsálamerci /zzĉ f Wf/z^fr fz/z jEWZ 
de la fortune que nos <&# Zz^zZZf , o/j zz/zjer 
biens$ /^r^io^f/z. 

Az ember^ esze szint úgy laptája a* 
szerencsének mint az erszénye. 

321. II y a dans la 7/* abr j#/frj%c&f#<#f 
jalousie plus d*amour- mf&r ^z^f/zZz^f,^7j Zzg-
propre que d'amour. ^. 

A' féltékenységben több az önnsze-
retet mint a' szeretet. 

322. Nous nous con* *$c^wác^6f fró'jfff zz/zj 
solons souyent par foi- o/Y &^gr (//z/azYf, &^fr 
blesse des maux dönt la wa/c^g ̂ zg ̂ r/ZK^/lf zz/zf 
ralson n'a pas la force %zz ẑ ró'ĵ /z , wc^f jfará 
de nous conaoler. ^g^zzg" z'jf. 

Elménk^ gyengesége gyakorta olly 
esetekben is talál vigasztalás^ mellyek-
fiek az ész' egész ereje sem nyújthat azt. 

323. Le rídicule dés- ' ZácAfrZzc^AgzV jc^a/z-
honofeplusqueledeshon- zfff m ^ r , cZf 6fA(Z/zz7f. 



A^ mi nevetséges, nagyobb gyaláz 
zatot vonsz reánk mint â  gyalázat. 

324, Nous n'avouons ^/^ ^jf^g/g 6/0/} 
^e petits défauts que pour g^zr^/M ̂ f/fg fg^Zgr gz/z, 
persuader que nous n'en K/% ̂f/ẑ frg 2% &^grrf</f/z, 
avons pas de grands.. <&%/} ẑ Zr ĝz/gg ^ro/jg/z 

Kisded hibákat egyedül azért val-
lünk magunkra, hogy azt hitethessük-
el másokkal, hogy bennünk nincsenek 
nagyok. 

325. L'envie est plus ir- jVöwf zjf MTzz/grJó'̂ /zZZ-
réconclliable que lahaine. cA<?r , aZj /fa/f. 

A z irigység engesztelhetetlenebb 
mint a* harag. 

326. O n erőit quelque- 0/7 ^ZaK^jf ^ (fZg 
fois ha:r la Háttérié, mais »$c^/»gfcAgZf^ a# Aajjg/z , 
on ne hait que la manié- a6fr df# A<7JJgjf ?z«r (/fg 
re de Eatter# ^rf W g /%a/z <#r JcÁ/%dz-

c^^Zf, 

Sokszor azt hiszed , hogy utálod 
â  hízelkedést, holott csak a' módját 
nem szereted, a' mellyel neked hízel
kednek, 

327. Onpardonnetant ^Taw Pfrse^f aZ/ej, J@ 
que Fon aime. Zaa^f 7»a^ Z/g6f. 



Míg szeretűnk, minden meg vagyon 
bocsátva. 

323. II est plus diífh. & wf wfzY jr^wfwr 
cíle d'étre Adélé ása mai- /rgzz %« jgya, zz/f̂ w w a % 
tresse quand on est heu- ^f^/&c^f, <z/j zzv/z/z m a w 
reux que quand on en est M^rrAór^ Zz^^. 
maltraité. 

Nehezebb hlyen maradni, midőn 
Kedvesünk visszonozza érzésünket , 
mint midőn keménykedik. 

329. les femmes ne D z ^ ITfz6fr wzfjf^ 
connoissent pastoute leur ;zz^f ̂ a«g , wz'f AoA:f^ 
coquetterie. jzg fz'W. 

Az asszonyok magok sem tudják 
mennyire kokettek. 

330. Les femmes n^ont Afz/z M ^ z ^ zjf «/<%&/. 
pointdesévéritécomplette ^ g ^ j/?r^g , ŵ /z/z z^/^ 
sans aversiqn* jgz^ Zz'ffWWer /zzcÂ  gzz-

zz/zWgr fjf. 
Nincs igazán-kemény asszony, ha

nemha imádója szenvedhetetlennek tet
szik előtte. 

331* Les femmes peu* 
vént moinssurmonterleur 
coquetterie qneleurs pas-
sions. 

JOz'f ^<yzW Aó/z^/% 
zÁrg AbÁ^^fgrzg zzw/zzg'dr 
^^AgrrJcAf^, <z/j zAff Zff-



Az asszonyoknak nehezebb csél
csapságokon erőt venni mint lángokon. 
' 332. Dans Tamour la 7>z <fgr j&zf&? ̂ A f ^ r 

tromperie \ a presque tou- Z?*frzy» tfW/wgr w^j^r, a^f 
{ours plus lóin que la ^ f ̂ fí/jfra^g/z, 
méíiance. 

A^ szerelemben csaknem mindég 
tovább megyén a' csalás mint a- bízat? 
lanság* 

333* II y a une certai- J?J ̂ ^ f fz/Zf ̂ rf z;o/z 
ne sorté d'amour dönt Tex- Z W c , abre/s Z7g6fr/yz(z/f 
cés empeche la jalousie* Â z/zg jEz/^rJzzcAf azz/%o/%. 

Van eggy neme â  szerelemnek ̂  
melly nagyobb, mint hogy hozzája fér
hessen a' féltés. 

334* II en est de cer- Ĵ fzf /M/z/zrAg/z Pörz&-
taines bonnes qualités "̂g/z t;grAáZ^ gf Jzc^ , wz<y 
c o m m e des sens; ceux qui f/zzf ̂ g/z Jz/z/zg/z: wgr <&?-
en sönt entiérement pri- r̂ /z ĝz/zg Aa( , rgr/wz/jz" 
vés ne peuyent ni les ap- ^ W ^g^rgz/Y fz'g /zzcÂ . 
percevoir ni les compren-
dre. 

Némelly szép tulajdonságról el
mondhatni a* mit az érzékek körűi ta
pasztalunk : a' ki nem bír vélek, meg 
nem foghatja hogy lehessenek. 
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3&5, lorsqne notre hai- M̂ /̂z/z zz/zjgr /&%/} j^r 
ne esttrop yive, elle nous WA&/Y z'jz" , fo Jefaf zr 
met an-dessous de ceux %#j &^^r ̂ /^, w^ZcA^ W r 
que nous haissons. ^aJJf/z , Áz'/zawf* 

Midőn gyűlőlségünk igen eleven, 
lejjebb ejt bennünket gyűlőlségünk' tár
gyainál. 

336. Noas ne ressen- (//z^rgJE^f/r/zg^^Wf 
tons nos biens et nos maux <&?/z ̂ a/}j/a^y%r <̂ aj Gg-
qu'á pro portion de notre j^AZ fẑ jfrf C/&cAj K/ẑ f 
amour-propre. (//ẑ Z&cAj a/z, 

Szerencsénk' 's szerencsétlenségünk' 
nagy vagy kis voltát az önnszeretet 
szabja-meg. 

g^y. L'esprit delaplu^ ^fy r/f/z wezjff/z ̂ K^z-
part des femmes sertplus ^r/z^zf/zf ̂ r M^zY%/yz^r, 
á fortifier leur folie que z'̂ rg ZT&or&fzff/z űKj&K^fY-
lenr raison. f̂f/z, a/f f'Árg/z F^rj^aW, 

Az elmésség az asszonyoknál kö
zönségesen arra való, hogy bolondsá
gaikban erősödjenek-meg általa, nem 
az eszességben. % 

338. Les passlons de D a j jP̂ zzer ̂ r Jb̂ f/zaf 
la jeunesse ne sönt gnére zj/ ̂ m wzẑ rf/z /7/&cA;^ 
plus opposées au salnt /zz'f̂ f jfá'r^r f/zz^^f* 
qne la tiédeur des vieil. ^fjf^f, oZf ̂ f/# 2 ^ % ^ Á ^ 
les gen*, f̂ff yf/f̂ rf. 
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Az ifjú kor' lángja nehezen lesz in
kább ellenére a' jónak mint az öreg kor' 
fagya. 

339.1/accentdu pays j)gr vf«j^r#^ <fej 
oú Fon est né demeure Z a W ^ f , worz^ 7MA/z ̂ g-
dans Tesprit et dans le ô̂ rf/zzjf,̂ áz/z"ef z/?z ̂ r -
coeur c o m m e dans lelan- jfaW^ %/wf /̂grag/z , w/g 
gage. z/z ̂ r ^prac^g. 

A' honni accentus örökké megma
rad az elmében és szívben ̂  valamint a' 
szóejtésben. 

g40. Pour étre nn Z/jw gz/z ̂ ro/}gr J^z^/z 
grand h o m m e il fant sa* &K fgyvz, /wẑ /j y?zg/z jgz/z 
voir proEter de toute sa GZ&c& z/z jgz/zg/w ^g/z&g^ 
fortnne. Z7/?z/ű/ẑ g zzz /zzzf%g/z z/gy-

jffÁ/Z. 

Hogy nagy légy, egész szerencsé
det kell használni tudnod. 

341. L a plupart des jD/fmezjff/z.#%vzfc&f/z 
h o m m e s ont, c o m m e les &a#f/z, wzg «/z'̂  f/?a/zzg/z, 
plantes , des propriétés rgrjfgc^f^ ^zg-g/zjc^^f^, 
cachées que le hasard fait (fz'g ̂ r Z z ^ / / ̂ grror-
découvrir. &z"fAf. 

A' legtöbb embernek titkos tulaj
donságai vannak^ valamint a' plánták-
nak, mellyeket â  történet fedez-feL 
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342* &e@ occasions 

nons font connoitre aux 
aufres, et encore plus á 
nous-memes. Ag/z/ẑ /z Zfr/ẑ /z. 

A^ környülállások ismertetnek-meg 
bennünket másokkal ̂  és még inkább 
önnmagunkkal. 

343. 11 nepent y avoír 
de régle dans l'esprit ni 
dans le coeur des femmes 
si le temperament n'en est 
d'accord. 

jEj ̂ zWfy&r ^f^ ̂ r -
Jfa/Z(f %/zűf ̂ aj A^ra </#r 

^g//z, aZf (fz'f <faj 7fm/;g-

Az asszonyi ész és szív csak azt a* 
törvényt ismeri, mellyet a> vélf heves
sége mond jónak. 

344" Nous ne tronvons 
güére de gens debonsens 
qne ceux qui sönt de no-
tre avis. 

#7r fr^zzf^ /zzf/̂ z/z<f » 
ffJKTZffg/f ./K&MJC&f/ZPfr-
jfa«<f JW, aZf <ff??z , (ffr 

Az ember azt hiszi , hogy egyedül 
annak van helyén az esze, a' ki eggy 
értelemben van vele. 

34$. Quand on aime, 
on doute sonvent de ce 
qu'on croit le plug. 

M^g^^ m ű ^ #f&f, %w^A 

A;orow m<*/z <zm ygjfffff^ 



A' ki szeret, gyakran a' felől is ké
telkedik , a' mi felől tökélletesen meg 
van győződve. 

346. Le plus grand mi- Z W ^ru/jff W^/z^r 
racle de l'amour , c'est ^ r Zzg^g zjf ; wg/f/i jfc 
de guérir de la coquet- (ffg ̂ C o W ^ r ^ Ag//f. 
terie. 

Legfőbb csudatéte a' szerelemnek 
az ̂  midőn a' koketterieből gyógyítja-
meg az asszonyi szívet. 

347$ Ce qul nous don- If̂ zj z/̂ f (z^T Zewff, 
ne tant d'aigreur centre ff/d %/zj &^gr//jfg^ , jo 
ceux qui nous font des H- j^Ar fr^zf^grf , zjf (f/gj, 
nesses, c'est qu'ils croient d̂ z/j jzg fzcA ^7%-gr 6f&/z-
étre plus habiles que Ae/z, a/j*wzr# 
nous. 

A^ mi bennünket olly annyira el
keserít azok ellen â  kik rajtunk csínyt 
ejtettek, az annak képzeláse , hogy ők 
szemesebbeknek hiszik magokat ná
lunknál. 

348. O n a bien de la 2 & AáZf jc^wgr , <%#<? 
peine á rompre,, quand Zz^jcAű/Y a^t^^rgcAf^ , 
on ne s'aime plus. ŵ /z/f /yza/z f/waWfr mc&f 

Nem könnyű akkor megszegni a' 
szeretetet̂  mikor elhűlt már a' szív. 

349, 
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g49* O n s'ennuie prés- flajf z*7?z/?zer Aaf mA/z 

que toujoursavecles gens ^gy Zfz/^/z Za^g *Kez/f, 
avec qui il n'est pas per- w o gf /zzcAf gr/az/̂ f zjf 
mis de s'ennuyer. we/c^e 2% Aa^g^. 

Csaknem mindég unatkozás száll-
ja-meg az embert azok köztt , â  kik kö
rűi megúnatkozni nem szabad. 

250. U n honn&tehom- JEz^ r^Á^Zz^gr ^Ma/z/^ 
m e peut étre amoureux Áa## wűA/zjz/z/zzg' , a^ar 
com m e un fbu, mais non ^zcAf ^árrz'jrA z/̂ rZ/̂ f 
pas comme un sot. jfy/z. 

Az eszes ember szerethet úgy mint 
az őrült, de nem mint a' bolond. 

35%. II y a de certains JEf^z^f^fWjjg f^-
défauts qui bien mis en ffr, </z'f, ̂ gfc^zcAf Afrazzf 
ceuyre brillent plus que ^f#o&vz, AdZ/fr ̂ /g/z&f/z, 
la vertu mérne. a/j ̂ ffg T a ^ d W Jf/^ff. 

ífémelly hiba, ha yele bánni tud
nak , magánál a' virtusnál is inkább 
csillog. 

<%%2. Onperdquelque- J#a/zPffYz'frf a%zWA?# 
fois des personnes qu'on ,#f/zJcÁf/z, <#f /wa/z /TZfAr 
regrette plus qu'on n'en 6f(/a%frf a/j 6efra%frf , 
estafAigé, et d'autresdont %/zafaWrf , ̂ z'g /Mű:/z Z'f-
on est afGigé et qu'on ne frazẑ rf a#ar /zzc^^ &%&z%-
regrelte guére. ert, 

]Síéha ollyak halnak-el körűittünk , 
a' kiket inkább szánunk mint keser-
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günk: néha ollyak, a' kiket inkább ke
sergünk mint szánunk. 

353* Nous ne loúóns " V̂zzr <#f ^ < ^ ^ ^/" 

d'ordinaire de bon cceur (z^zc/cf^ zzz Zo6f^ , ^'# 
que ceux qui noüs admi* z^/zj z)^zz/zz/z<Zfr/z. 
r e n t , 

Inkábbára ,igazán t:sak azokat di-
csérjük, a' kik bennünket csudálnak. 

354. Les petits esprits AZgz/zg^ Ggzjffr/z/^z//z 
gont trop blessés des pe- A7fz/zz^#fzff# zz/f^g;^roj-
tites choses ; les grands jg Gezjffr r^c^/z Jze JzcA 
esprits les voient toutes ^Z/g ror /&zj v^zz^ zz/zzZ 
et n'en sönt point blessés. 6Zfz"6f/z^Zfz"cA^##/g'. 

Kis lelkeknek nagyon fajnak a' ki
csinységek. A' nagy lelkek is érzik a' 
bántást, de általa meg nem bántatnak. 

3 ^ . I/humilité est la Z)g/)zzzfA /ff ̂ j zz/̂ A-
véritable preuve des ver- r^ A'g/z/z&dzĉ g/z fÁrfjfZ/-
tus cbrétiennes: sans elle rA^r Tzzg^Wf/z. O^/zg Jzr 
nons conservons tous nos ^ Z ^ g ^ K/zj aZ/g ###-<? 
défants, et ils sönt seu- J^AZgr, zz/ẑ  Jz'g zrfr^/z 
lemenl/couverts par Tor- z)Zo/}z;ow ^ZoZzg #&ff&Zfz-
gueil, qui les cache aux <fe z", Ẑfr jz'f ^/zzZf r/z zẑ tZ 
autres, et souvent ánous- o/Y zz/zf W6^z" r^r^zz^z". 
memes. 

Az alázatosság igazi próbaköve a' 
keresztyéni virtusnak. Ez nélkül min-
den hibáink megmaradnak, csak hogy 
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fogva tartja a' kevélység, melly őket 
mások;, sőt gyakran magunk előtt is el
rejti. 

336, LeslnRdélltés de* 
vroint éteindre Tamour; 
et il ne faudroit point 
étre jaloux quand oa a 
sujet de Tétre : il n'y a 
que les personnes qui évi" 
tent de donner de la ja* 
lousie qui soient digne$ 
qu'on en ait pour elles. 

A^ hűségtelenségnek el kellene ol
tani a*szeretetet, 's nem kellene féltés
re gerjedni, ha a' féltésnek van helye. 
Egyedül azok érdemlik hogy féltsük, 
a' kik nem adnak okot hogy féltsük. 

36/. Onse décrie beau-
coup plus auprés denous 
par les moindres inEdéli-
tés qu'on nous fait* que 
par les plus grandes qu'on 
íait aux autres. 

(f/g Á/ff/wff &7)ffrfKf, (//g 
«/zj fr0%, /M^r ^^y f̂/zf 
vgr̂ a/3rf , afj 6&rcA &fzf 
j^Awár^fj^, <fz"f yf/z<̂ rf 

A^ legkissebb hűségtelenség által 
is utáltabbá teszi előttünk magát a' vét
kes, ha az ellenünk vagyon elkövetve, 
mint a' legnagyobb által, melly más el
len követtetett. 

ii 



3j&. La jalousle nalt jEz/^rJzzcAf W f 6fJf&/z-
toujours avec T amour> f̂zg" zzzg'ZfzcÁ 7?zzY ̂ r ZL^-
mais elle ne meurt pas &? a ^ a/)fr /zzcAf z/M/»fr 
toujours avec lui. jfzr/)f jz'g /yzzY zAr. 

A' féltékenység mindenkor eggyütt 
támad a' szerelemmel^ de nem eg
gyütt hal-meg vele. 

3«#. L a plupart des JVz'cAf jowoAZ azzj Zz\y 
femmes ne pleurent pas ^f 6fw^f/zf/z ^ /nfzjff/z 
tant la mórt de leurs P F ^ ^ r ̂ f/z 7b(/ z'Argr 
amans pour les ayoir /^&gMa/)gr, afj ű%j Kfr-
aimés que pour paroitre Za^g/z,/Zf^frZWg wgr/A 
plus dignes d'étre aimées, 2% jĉ ẑ/zg/z. 

A' legtöbb asszony nem annyira 
szerelemből siratja' f&rje' halálát̂  mint 
azon kívánságból, hogy érdemesnek 
tessék újobban szerettetni. 

360. Les víolences O ^ ̂ r^z/z* &/zj (fzf Gf-
qu'on nous fait nous font wa/f, <fzg K/w ^/zz/rg a/z-
souvent moins de peine fÁ«7z, /zzcAf Jo jc/z/zẑ rz-
que celles que nous nous /z'r/z a/z, a/j f̂zg wzr ẑ /ẑ  
faisons á nous-mémes. JfZ^jf a/zfAzz/z* 

A^ melly erőszakot mások köyet-
nek-el rajtunk ̂  az nekünk sokszor ke-
vésbbé fáĵ  mint a' mit magunk köve-
tünk-el magunkon. 

361. O n sait asse* Da/j /wa/z Wc^f ro/z 
qu'ilnefautguere parler jfZ/zfrjFra%j/?rff#f/Z7M#.? 



de sa femme ; mais on Jf , wrf/j ^za/z azemZzc^ 
ne sait pas assez qu'on űZ^g/wez/z; a#er /zzcAf fo 
devroit encoremolns par- <zZ^/Mez/z zW/jma/z,6&z/j 
ler de soi. /^^/z %ocA w^/zz^^r ro% 

Hogy feleségeink felől szóllani nem 
illik, azt â  világ alkalmasint megtanul
ta: de azt nem tanulta-meg olly íor-
mán, hogy még kevésbbé illik, magunk 
felől szóllani. 

362. II y a de bonnes 
qualités qui dégénerent 
tn défauts quand elles 
sönt naturelles, et d'autres 
qui ne sönt jamais par-
faites quand elles sönt 
acquises : il faut , par 
exemple, que la raison 
nous rendé ménagefs de 
notre bien et de notre 
conHance , et il faut au 
contraire que la nature 
nous donne la bonté et 
la valeur. 

If émelly jó tulajdonság hibává vál-
tozik-el, ha természeti, némelly ismét 
soha nem lesz tökélletes , ha szerezve 
vagyon. Példának okáért: hogy taka

r j #ff6f 7^or2%f, <fz"f 
f/2 JP^Mőr azzfw/f/z, wg^/z 
ej #af#/Y/cÁf ̂  zz/zűf a/z^rf, 
dKf TZZg roZ/Á"0/M/7%g/Z Wgr-
f̂g/z, «/f/z/z jzg f/"ẑ or̂ g/zg 
JZ/ző/. 4Í0 /%«/} M/ZJ f/z'f 
^r^zz/z/z" mzY«/zjgr/Mf^r. 
/M%»f/z, zz/zg ??zzf z/wjgr/?z 
^frzYazzf/z , PFzrfÁJc&a/Y 
ZfArg/z ; /ẑ r̂ (Zz'g JV<zffzr 

j^af^/z. 
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rékosan kell mind pénzünkkel mind bí~ 
zodálmunkkal bánnunk, arra bennün-
ket megtanít az ész: de jó szívet, bátor 
lelket a' természettől kell kapnunk. 

363. Quelque déRance &So mi/JfrazzzjrA ẑ zr 
que nous ayons de la sin. azzcA #%§"?# ^^ ^zz/rzcÁ-
cérité de ceux qui nous fzg'Afzf ^za/zcA^r Vk^/z-
parlent , nous croyons jcA#* jz/z^f, ̂  «/zf ff-
toujours qu'ils nous d%, zmzj jag'f/z , Jo ^Zaz/^f/z 
sent plus vrai qu'aux au- ẑ/zr ̂ forA W f ű W % \ f&z/i; 
trés. j^^6^d/z&g/zJ wa^r^r jz/ẑ /, 

e/f ̂ ^^^ ^/z^frg. 
Bár mell) kevés hitelt nyújtunk is 

ennek vagy amannak midőn nekünk 
valamit mond: mindazáltal azt his
szük, hogy nekünk csakugyan inkább 
mond igazat mint másnak, 

364. II y apeu d'bon- JEf ̂ z'fAf ẑ g/zẑ  frg«f 
netes femmes qui ne soient PTfz^fr , ĝ/zg/z ef wzcAf 
lasses de leur métier* Z á f ^ w & r ^ , ff az* Jgy/z. 

Kevés tisztes asszony van , a' ki 
belé ne unjon mesterségébe. 

^65. L a plupart des JWgzVf JzVz^ frfzzg ^Trz. # 
honnétes femmes sönt #fr z/^r^or^f/z^ JcAfzYzf , 
des Irésors cachés , qui <fzg /zzzr 6fgfA^z/z Jz'^gr-
ne sönt en súretéquepar- ^ ^ J z ' W , wg/Z ma/z jzg 
cequ'onneles cherchepas. wztVz^ Jzzr^f, 
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A' mi tisztes asszonyaink rejtett 

kincsek; de csak azért vannak bátor
ságban, mert senki nem kereste. 

g66. ILes violences JDzf Ggz^aZ^, ̂ zg /Ma/z 
qu'on se fait pour s'eiü- JzcA <z/zr&zf, W/zg Z#z*^r 
pecher d'aimer sönt sou- zzz w/z&Wr#c&f/z , z'ff o/% 
vcnt plus cruelles que Jc^/»fr&7zf A^r a/j <#e (T/z-
les rigueurs de cé qu'on f m ^ W / z r A W f , wo/yzzY 
aime. <%/ff# &zf ^g/W^^ MKg/6 

^zza/f. 
Az a' küszködés, mellybe nékünk 

szerelmünk' elfojtása kerül, sokszor kí
nosabb mint a' szeretett személy min
den hidegsége. 

367. II n'y a* guére J5z/z JPgzg'gr w^z/f Ĵ Z-
de poltroas qui connois- fg/z ̂ a/z&, %í«g jf%% ^ 
sent toujours toute leur fff. 
peur* 

A^ gyáva ritkán tudja egészen 
mennyire gyáva ő. 

363. C'est presque f W f z/MMzff" Zz'fg'f rfz<? 
toujours la faute de ce- ^r^«Z^ (z/z uDf/yz » ^ r 
lui qui aime, de ne pas Z W f , wg/z/zgr/zz^Af m^rAf* 
connoitre quand on cesse //̂ /J /M<z/z z % /zzc^/ m^Ar 
de Taimer* Zz'^f. 

Csaknem mindenkor annak a' hi
bája, a'ti szeret, ha meg nem sejdíti, 
hogy már nem szerettetik. 
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3^p, O n craínt tou-

jours de voir ce qu*on 

aime quand on vient de 

fal re des coquetteries ail-

leurs. 

W%^Z^ Z/^6f , Wf/Z/Z 7M(Z/Z 

Mindég reszket az ember meglátni 

a' kit szeret, ha alattomban kaczérko-

dott. 

370. II y a de certai-

ne@ larmes quinous trom-

pent souvent nous-mémes, 

aprés avoir trompé les 

autres* 

jgj ̂ "Wf g/wg ^rf %;o/z 

7%7"6/*f/Z , €*Vf Oj^ &/ZJ 

Van eggy neme â  sírásnak, melly 
megcsalván másokat, végre sokszor 
önnmagunkat is megcsal 

371. Sironcroitalmer *Fö/z# wz<z/z JgzV* JRÍ^-

sa maltressepour l'amour cAg^ <zz/f Z^z^gy&r w 3% 

d'elle, onest biea tromi Z W e m ^7<z%^, zrrz" m^/z 

pé. ff^r^* 

A^ ki azt hiszi, hogy Szépjét Szép-
je miatt szereti, nagyon csalatkozik. 

372. O n dóit se con-

soler de ses fautes quand 

011 a la force de les 

avouer. 

ẑ g/z/z ma/z jfar^ ĝ/z&rg' 

wf , f/g ef/zza^gj^Af/z. 

Az ember nyugton lehet hibáji mi

att, ha elég ereje van, megvallani. 
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373. I/envie est dé- M^z^rf i^ezzTzgkcAa/^ 

truite par la váritable f^r^rá/^^/z^zW, wa^-
amitié, et la coquctterie r<? Zz'f̂ e <#e AbAff^rze# 
par le véritable amour. 

Az igazi barátság eltolja az irigy
séget; a' kaczérságot az igazi szerelem. 

374. Le plus grand Der Zfűay?//̂ Ẑgr f̂fj 
défaut de la pénétration Aĉ ar/jzVz/zf z'ff/zzcÂ (/a/f 
n'est pas de n'aller point er wcAf zzz/yz ZzWg, Jo/z* 
jusqu'au but^ c'est de la abr/z 6/a/J gr akra^fr Az/z* 
passer. azzj (/rz/ẑ f. 

Az élesen-látásnak nem az â  leg
főbb hibája hogy nem hat-el a* czélig, 
hanem hogy túlhat rajta. 

375* O n donne des JKfaw Á̂ z/z/z #zzff% J&zfA 
conséils, mais on n'inspire ^f6f#, a&r ̂ W ^ Aa/z</f//z 
point de conduite. ZfArf^z. 

Tanácsot könnyű adni : bár sikert 
is adhatna véle az ember! 

376. Quand notre mé- F̂̂ /z/z %/zjr^ f^or^%f 
rite baisse , notre goút jzVz&f;z,.fz/z&Z azzcÁ zẑ jfr 
baisse anssi. GWfÁ/7Wf&. 

Ha becsünk alább száll; alább szál-
lanak ízleteink is. 

377. Laviolencequ'oa Df'f Gfz^ű/z", (fz'f ma/z 
se fait pour demeurer 5- jzcA a/zfAzzf, z/z dfer Zz\?# 
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délé á ce qu'on aime ne áf frg^ aw 6/ez6f^, zf^ 
vaut guére mieux qu'une /zzĉ Y z;W ̂ gffgr, afj Z/)z-
inEdelité. frg^f. 

Az az erőlködés, a' mellyel állán-
dóak igyekszünk lenni szereiműnkben, 
nem sokkal jobb a' hitszegésnéL 

37&J Nos actions sönt f7/zj/-g #ö/w#w/%'f/z 
c o m m e les bouts-rimés , j / W zí/zg J5"/ẑ rfz/?%g , ^ 
que cbacun fait rapporter /f^r a/ya/jf , wora/z gr 
á ce qui luí piait. z^/4 

Tetteink ollyanok mint a' versek* 
sorain az eggyező két szótag; kiki oda 
alkalmaztatja, a' hová tetszik, 

37p. I/enrie de parler Z)gr ^z/z^ ro^ «^j 
de nous, et de fairé voir jf/&ff z% j^rgcAg/z zz/ẑ f 
nos défauts du cóté que %/zjrg jpg&Zer */z ̂ /% Zz'cA-
nous Youlons biens les /̂  &zz aez^f/z , ẑ orz/z w/r 
montrer, fait une grandé fzg wz7/zfcAf^, mecAf ez-
partie de notre sincé- /zf/z ̂ ro/je/z 7%gzY zz/zjg. 
rité. r^r O^wAeraz^gzY űzzf. 

Az ember' szertelen vágyása, ma
gát emlegetni, 's az a' kívánság, hogy 
hibáji abban a' fényben nézettessenek , 
a' mellyben magunk szeretjük , nagy 
részben okai nyíltszívűségünknek. 

380. O a ne devroit JVzzr <&zra6fr joZ/fg 
s'étonner que de pouvoir ma/z grjfazzg/z, (Az/j /?%(%/* 
encore s*étonnen /zocA frĵ <zz//zg/z Aa^/z. 
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Azon az eggyen kellene csudálkoz-
nunk, hogy még tudunk csudálkozni. 

38%. O n est presque Jt&z/z zjf ĵ zjf ^g/z j ^ 
également diEicile á con- jĉ zf/gr a* f̂/rzfdfẑ e/z , 
tenter quand on a beau- wfw/z wa/z &f/Yz^f Zzg^f, 
coup d'amour eb quand a/j ŵ /z/z /»a/z ̂ ar Áfz/zf 
on n'en a plus guére. yig^/f. 

Csaknem épen olly nehéz annak 
tenni valamit kedvére a' ki hévvel sze
ret , mint a' ki már nem szeret. 

582* H n'y a point de A W * J%&v*JcA W o ^ 
gens qui aient plus sou- /gr f//zrffAf fz/j dbr /zzcÂ  
vént tort que ceux qui ZfzWf^ A:<z/z/z, ^^z/j fr f/)z-
ne peuvent souífrir d'en r^Á^^^g. 
avoir. 

Senkinek sincs többször nem iga
za, mint a'ki épen nem tűrheti, hogy 
igaza ne legyen. 

383. U n sot n'a pa@ JFz/z Tro^f ^af /zzc&f 
assez d'étofFe pour étre *ffg^"#f/%43', ̂ /̂  ̂ ^ ^̂  
bon. jfy/z* 

Gubónak nincs miből jó lenni. 
38$. Si la vaníté ne IPö/z/z e/ẑ  j E z W W ^ 

ren verse pas entiérement <zzzcA /zzcAf ^frag(g ű//f 
les vertus, du moins elle Jzy^Wf/z zz/yzwzr/> , Jo 
les ébianle toutes. frjcA&fffr/ fzf ̂ ocA aZ-

7g, 
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Ha a* hiúság fel nem döntögeti is 
mind á* virtust, legalább mindeniket 
megtántorgatja, 

38$:* Ce qui nons rend pFöf %/zf ̂ g JEfW^gz^ 
la vanité des autres in- yfaabrer K/zerZr^Z&cA 
supportable, c'est quelle wiacAf, zff ̂ zgj, </a/} fzf 
blesse la nőt re. , K/rjre W f / a % f , 

A^ mások^ hiúságát az teszi előt
tünk eltűrhetetlenné, hogy a' miénknek 
ád döfüst. 

38^. O n renonce plus J^z/; /̂zfjag'f /fzc&ffr 
aisément a son intéret qu'á Jgz/zg/w A^orfA^z/f, <zíf jgf-
son goút, /%fr ̂ Vg^/fg"* 

Könnyebb lemondani hasznunkról 
mint hajlandóságunkról. 

387* L a fortune ne Agzwf/w J^/M^Ag/2 
paroit jamais si aveugle <fa«cAf <&w G7&c& fo 
qu'á ceux á qui elle ne /̂f/z</, aZj <ff/%, w^Zc^g/w 
fait pas de bien. ej /zzĉ f wo^Z wz/A 

Senkinek sem látszik a' szerencse 
olly vaknak, mint a* kinek nem kedve-
zctt. 

388. II fant gouverner 
la fortune comme la san-
té ; en jouir quand elle 
est bonne, prendre patí-
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ence quand elle est mau- 6f/z, wf/z/z ff z/̂ j ̂ 7 ̂ rAf, 
vaise, et ne fairé jamais z/Wzzz^z^aZz"^/Me?zJ^^. 
de grands remédes sans W/z ̂zzr z/yz ̂ rz/z^fzrg^^/g 
un extr&me besoi». JVofA/üZZf ̂ rfj/g/z* 

A' szerencsével úgy kell bánni 
mint az egésséggel : használni kell 
ha kedvez, tűrni kell ha nyom, 's csak 
épen akkor nyúlni erőszakos szerek-
hez, midőn a' legnagyobb szükség kí
vánja. 

389. I/alr bourgeois AYfZ/zJfáWfz'jcAff M^f-
se perd quelquefóis á Tar* Jf* vrr/z'grf Jzc^ 2zzwgz7f/g 
m é e ; mais il ne se perd fz/zffr</fry^rmf^ #6fr /zzr 
jamais á la cour. aw% ̂ fb/f* 

Az alszületési mód néha lefaragó-
dik â  katonai életben, nem más szol
gálatban soha egészen. 

390. Onpeutetreplus JUa^^ű^/z/^z/zfrj^r^ 
fin qu'un autre, mais non a&f ez/z^/z^#rer, a^gr /zzVr 
pas plus 5n que tous les y^z/zgr, dZf aZ/g ̂ /z<fr^. 
autres. 

Ravaszabb mint más, lehet az em
ber: de ravaszabb mint más minden, 
nem lehet. 

391. O n est quelque- Of% z'ff wa/z mz/Zdfff 
fois moins malheureux zz^Z&r^Zzc^ , ro/z gz^^r 
d'etre trompé parcequ'on, ^f/z^ff/zjPfrJo/z ̂ ^ro^f/* 
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aüne, que d'en étre dé- %zz zz/gr^/z, a & 2K ẑ fjfg/z, 
trompé. ffa/j /wa/z ^gfro^/z zz/zr̂ . 

Az ember néha kevésbbé szeren-
tsétlen az által, hogy Kedvese megcsal
ta, mint az által, hogy tudja hogy meg
csalta. 

392. O a garde long* J%&% ^gAaZz" jgz"/ẑ /z fr-
temps soa premier amant jff# Zz^M^^^r Za/z^^ , 
quandonn'enprend pas ŵ /z/z ?Ma/z Jz^A Á̂ z/ẑ /z 
un second. 3wgy^/z azz^g/^f. 

Sok ideig bírja első'szeretőjét, â  ki 
mást nem yeszen mellé, 

# 
393. Nous n'avons pas ^ z r Aa^f/z «zcAf Tfgrz 

le courage de dire en ^ ^ ^ , z/w ^Z^g/Mgz/z^/z 
général que nous n'avons &zz ̂gAűcfz/yZ'cfzz , z&z/j wzr 
point de défauts, et que Â z/zg .f^/f/, z/W zz/zjrg 
nos ennemis n'ont point f(fz/z^ Á̂ z'/zg Zzz^f/z^g/z 
de bonnes qualités; mais Aa^g/z , a^gr z/z fz/zj5gZ/zf/z 
en détail nous ne som- JW&vz jz/ẑ f wz'r /z^Ag zfűr-
mes pas trop éloignés de rzz/z, gf &zz -̂/azẑ g/z. 
le croife, 

N e m merjük áltáljában állatni , 
hogy nincsenek fogyatkozásaink 's el-
lenséginkben nincsenek jeles tulajdon
ságok: de eggyes esetekben igen kö
zel vagyunk hozzá, hogy higyjűk. 
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Jigz'/zf/z zzwjgrgr jp^AAr 

ű/j «#zzz#czf. ^Fzr rney. 
/ẑ /z , aze JcAZ/f/jf g/Zf 
yrz^/zjAg y&^^/z^/z <%* , 
zz/ẑ /, oA/zg (7f̂  6#/vg^a &% 
4;fr/zz^fg^ , A&f/rg Jze 
^Zq/j gfẑ  ̂ zzjzzz)z//ẑ  ^rr-
Jf#f/Z. 

394. D e (ous nos dé-
fauts celui dönt nous de-
meurons le plus aisément 
d'accord c'est la paresse: 
nous nous persuadons 
qu*e!1e tient á toutes les 
vertus paísibles, et qué, 
sans détruire entiérement 
les autres elle en suspend 
seulementles fonctions. 

Eggy hibánkat sem valljuk-meg 
készebben mint â  restséget. Azt his
szük , hogy az minden nyugodalmas 
virtust magában foglal, és hogy ő nem 
oltja-el a' több virtust, hanem azoknak 
munkásságokat csak felfüggeszti. 

395* H y a une éláva-
lion qui ne dépend point 
de la fortune; c'est un cer-
tain ait qui nous distin-
gue et qui semble nous 
destiner aux grandes cbo-
ses; c'est un prix que 
nous nous donnons im-
perceptiblement á nous-
memes ; c'est par cetté 
qualité que nous usur-
pons les déferences des 

ro^ J5*^^zz/z^, ^zg z/o/m 
G/^C^ Z/TZűMű^Zg' Zff ; 
fz/zf ̂ gz^zjjg Z/e^fr/^f/z-
^ezY, ̂ zg zzwj y^r ^ro/jf 
j)z^f zzz 6fjfz/?z/?zf/z 
jrAfz/zf ; ^z/* GfZMcÁf , 
(f&f W r zz/zm^r^/zcA az//* 
z//zf jf/^j/ /fg-f/z. JDzff 
/zö/Azg'f ^/w&ra JEAr. 
yz/rrAf zz^, z/TẐZ frAf#f zz/zf 
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Auties hommes ; et c'est 
elte d'ordinaire qui nous 
met plus au-dessus d'eux 
que la naissance, les dig-
nltés, et le mérite mérne. 

Vagyon eggy bizonyos neme az 
emelkedésnek, melly nem függ â  sze
rencsétől; eggy bizonyos felsőség, melly 
bennünket nagy dolgokra látszik el
rendelni ; eggy érdem , mellyet észre
vehetetlenül magunk adunk önnmagunk-
nak. Ez másokat tiszteletre hajt erán-
tunk, 's feljebb emel náloknál, mint â  
hogy^ születés, hivatal, sőt maga az 
érdem is emelhetnének. 

396. ll y a du mérite 
sans élévation , mais il 
n'y a point d'élévation 
saos quelque mérite. 

Van érdem emelkedés nélkül : de 
emelkedés nincs valamelly érdem nél
kül. 

39/. L'élévation est 
au mérite ce que la pa-
rure est aux belles per-
aonaes. 

Az 
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Az emelkedés az az érdemre néz-

ve, a'mi a' szépségre nézve az öltöz
ködés. 

gpg. Ce qol se trouve ^Taj m<z^ ̂  <?#" Ga-
le moins dans la galante- Za^fgrzg a/M w^^Jff/z^/z-
rie, c'est de Tamour. ^ f , M^ — Z z f ^ 

A' mit legkevésbbé találunk-fel â  
szereleme lepdeséseiben az — a' szere
lem. 

gpp* jLafortune se sert Z^wgzZ^/g ^f^^f jzcÁ 
queíquefois de nos défauts ^af G7#c& %/zjr̂ r J%/z^4 
pour nous élerer; et il y «/?% *af gw/?or ^« W/z-
a des per,sonnes iúcom- ^f/z; « ^ ff # W f ^^wzj-
modes, dönt le mérite se- ^^ Z^ff^g j%/zjcAg/z, ab-
roit mai récompensé sí '"^ rgr^^/zjfg jc^/gcAf 
Ton n'étoít bien alse d'a- Wo^/zf w&r^g/z , wf,z% 
theler leur absence. "*** fArg Gf^f/zwarf /;Wf 

A^ szerencse néha hibáinkon kap 
hogy bennünket felemeljen ; ̂s vannak 
holmi alkalmatlanok , kiknek rosszul 
fogna megjutalmaztatni érdemek , ha 
jelen-nem-léteket örömest meg nem vá-
sárlanánk. 

400. II semble qúe la .#% j ^ g W ^ ̂ 7j o^ f̂/f 
nature ait cache dans le Mzfwr zm 7>27ẑ r/z %/zjrgf 
fond de nőire esprit des Cgw^f TWf/zfe % W ŷ /z-
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W e n s et une habililé que 
nous ne connoissonspas: 
les passions seules ont le 
droit de les mettre au 
jour, et de nous donner 
quelquefois des vues plus 
certaines et plus achevées 
que Fart ne pourroit le 
fairé. 

Úgy tetszik, hogy a' természet lei-
keink^ rejtekeiben olly ajándékokat 's 
ösztönöket tett-le, mellyeket magunk 
sem ismerünk. A' passzióké az a' jus, 
hogy őket kinyilatkoztassák, 's élőnk
be bizonyosbb és tőröttebb utat ter
jesszenek, mint a' mesterség tehetne. 

40:. Nous arrivons 
tout nouveaux aux divers 
áges de la vie, et nous y 
manquons souvent d'ex-
péríence malgré le nom-
bre des années. 

Járatlanul lépünk-fel az életnek 
mindenik korába, 's tapasztalás nélkül 
maradunk, bár meddig éltünk is. 

402. Les coquettes se 
font honneur d'étrejalou-
ses de leurs amans , pour 
cacher qu'elles sönt en-
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vieuses des autres*fem-
mes. 

A^ kaczér asszony betsűletet keres 
abban, hogy féltékenynek mutatja ma* 
gát imádója eránt. iNem akarná ma
gát elárulni, hogy irigyen néz más szép 
asszonyokat. 

J#py7zf /zz/r Mz'f&f, g/a/} 
^zr Zfzzfg, ̂z'f <fzz 6^frZz\ 
ffef Acjf $ fo Zac^^rZzcA 
jz'W, aZf (f* ̂  €fzr jg/^jf 
6zff, wg/zfz jfg ̂ zcA 6z)̂ r-

403. II s*en faut bíen 
que ceux qul s'attrapent 
á nos Gnesses nous pa-
roissent aussi ridicules que 
nous nous le paioissons 
á nous-memes quand les 
ünesses des auttes nous 
ont attrapés. 

Koránt se hidd , hogy a' kiknél 
fortélyosabb valál, olly nevetségesek 
neked, mint te vagy az önnmagadnak, 
mikor téged ők szedtek rá. 

4o4. L e plus dange* 
reux ridicule des vieilles 
personnes qui ont été ai-
mables , c'est d'oublier 
qu'elles ne le sönt plus. 

JDzf ^f^ArZzcÁJf^ Za-
cAfrZzrA^zf, 6Z*z"g g/ff ffr-
joTZg^, wf/cAf fAfmazWzf-
6f%fw6r</z^ war^/z, f r ^ 
y^* Áaa/z, zjf ffzf, &M rgr, 
^gffg/z ^z/j jze ff azcAf 

Veszedelmesbb nevetségesség nem 
érheti azokat â  koros személyeket, a' 



tik valaha szépek voltak, mint midőn 
felejtik, hogy nem azok többé. 

40^. N o n * anrions Q # wzzffff/z wzr &/zj 
souvent honle de nos plus «^jr<?r jgAó'/zjff^ Z&z/zfZ. 
belles actions sile mónde Zzz/Zj»f/z JcAá/?zf/z , ẑ f/z/z 
voyoit tous les motifsqu: (fzg IFfZ/ űZ/g z^re Trz^-
les produisent. y^^r/z wzz/jfg. 

Gyakorta pirulnánk legszebb tet
teink miatt, ha a* világ tudná azoknak 
minden indító okait. 

406. L e plus grand uDze Áó'rAj/g *#%/%<&/* 
effortderamitién'estpas J P r ^ W f r / ; ^ zVf /m?6f, 
de montrer nos défauts á fz/zg/M.Frf%/Z6ff z^/zjrgf^-
un ami, c'est de lui fairé Zfr , fo/w&?r/z zAm Jfz/zf 
yoír les siens. ^g/MgrA^ar &% /yzaĉ f/z, 

Nem^az a' legfőbb erőlködése a* 
barátságnak , midőn barátunknak őnn 
hibánkat felfedjük , hanem az, midőn 
az övéket látatjuk vele. 

407. O n n^a guére de Afz'/zgr KWfrfr jPfA^r 
Őéfauts qui ne soient plus fjf jo &^rgr%fzAZz^ , a/^ 
pardonnables que les m o - g&? JMzfzW , ̂ z'g wzr c;z-
yens dönt on se sert pour zt» ̂Wf/z , zA/z zzz verj fe
les cacher. r̂ f/z# 

Hibáinknak eggyike sincs olly bo-
csáthatatlan , mint azon módok, mel-
lyekkel azokat elfedezni igyekszünk. 
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403. Quelque honte jo ̂ ro/jg ̂ ^ a W ^ W r 

que nous ayons méritée, «wf awcA ZK^fz^e/g A<z» 
il est presquetoujoúrs en ^/: ̂<y>i/zff/z;/k/̂ ^ f^znzer 
notre pouvoír de rétablir zff ff f* ff/zjfr̂ r Ggzfffz/f, 
notre réputation. /̂ẑ r̂/z ̂Kfg/g jR̂ /" wz<%&%~ 

Bár melly nagy gyalázatot vont is 
reánk botlásunk, de csakugyan inkáb-
bára magunkon áll, visszaszerzem be
csületünket. 

409. O n n e piait pas J^*^efa#fM&&f&z/z-
long-temps quand on n'a ^ , wf^/z wa/r w^r JEf/zf 
qu'une sorté d'esprit. jfrf ro^ M7ff& Aaf. 

N e m tetszhetik sokáig ̂  â  kinek 
csak eggynemű elmésség jutott. 

410. Les fos* et les JVarr^/z «wf ^"%/^ 
sots ne voient que par jgAf^a/Z^J^rcA jfg J3rz7-
leur humeur. Zg ;Arfj A^morf. 

A' bolond Mihókok és a" fa Jankók 
mindent humorok^ pápaszemén által 
néznek. 

411. I/esprlt nous sert D f r Kfrjfa/z^ ̂ g/z( 
quelquefoís á famre har- MJ%J 0/%̂  A r a ^ ^ , a/&fr«f 
diment des sottises. JífrftcAf f« 6^fAew. 

Az elme gyakorta igen nevezetes 
szolgálatokat tesz körűittűnk, oktalan 
lépéseket tenni. 
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4:2. L a vitracité qui J&f6Aa/%zg'Aezf, ^ f m ^ 
augmente en vieillissant db/w ̂ /fgr Jff^f» ^ro/z&f 
ne ya pas lóin de lafolie. ^a/;g a* JVarr^g^ 

A' hanyatlás^ esztendeivel nőttön-
nevekedő elevenség nem messze jár az 
őrültségtől. 

4:3. E n amour célul ^ g r z/z a*fr Zzf^g zzz-
qui est guéri le premier *rJf#f&fz#fJf, 6/gẑ f zw-
est toujours le mieux //ẑ r a/zz zWff/z ̂ A^zZf. 
guéri. 

A^ szerelemben az gyógyult-meg 
legigazábban, â  ki leghamarább gyó-
gyúlt-meg. 

414. Les Jeunes fem- Jzzw^g PFg^&r , afz'f 
mes qui ne veulent point /zzcAf Ao^gffg/z, ̂ /2(f <%#-
paroitre coquettes, et les ZzcAg J%fa/z^fr, </zg wzcA^ 
hommes d'un áge avancé Z^cA^r/zcA fcAez/zg/z wof-
qul ne veulent pas étre &/*, á*&r/g/i /zze vo% ̂ r 
ridicules , ne doivent ja- Z,ze6f j^rfcAf^, a/f vo/: 
mais parler de Tamour gz/zf/m J)z/z^g , woraw 
c o m m e d'une chose oú a«c& jzg 2%fiY Áa^^#z 
ils puissent avoir part. A;ó/ẑ /g/z. 

A^ kaczéroknak látszani nem aka
ró asszonyok és a' korba eredt ferjfiak, 
a' kik nem szeretnék nevetségesekké 
tenni magokat, jól cselekszik, ha a' 
szerelem felől nem szóllnak úgy, mint
ha abban nékiek is lehetne részek. 
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4*5' Nous pouv^ns pa-
roitre grands dans un em-
ploi au-dessous de notre 
mérite ; mais nous parols-
sons souvent petits dans 
un emploi plus grand que 
nous. 

MT/r Aó'/z«f/z ^<>A 

j^/z zW; (z6gr o/y fcAgz-
/zf/z wzr ̂ /gz/z z'/z ff^fr , 

A z érdemünk alatt való hivatalok
ban nagyoknak mutathatjuk magunkat: 
de az ollyanban, a' melly nagyobb ná
lunknál, gyakran kissebbeknek tet
szünk. 

416. "Nous croyons sou
vent avoir de la constan-
ce dans les malheurs , 
lorsque nous n'avons que 
de Tabattement; et nous 
les souErons sans oser les 
regarder, c o m m e les pol-
trons se laissent tuer de 

%zg Aa^g/z, zz/e/z/z ff ^/o/f 
jEr/yzaffzz/ẑ  zff, zzW ẑ zr 
^Z/Z^f/Z gf , OÁ/Zf ^ f^f 
^4z^g &zz y2zjjf/z , ̂ e r ^g 
iz/zeA7gzwmzzfAz^ fzcA /zzg-
ffgrAazfg/z /affg/z, ror Zzzzz-

peur de se défendre. 

Gyakran azt hisszük, hogy b^tor 
szívvel viseljük â  csapást, holott el-
csüggedésben vagyunk, ̂s szemébe nem 
mervén pillantani a' veszélynek , úgy 
tűrjük azt mint azok a' gyávák , a' 
kik öszvetett kézzel szenvedik a' nya-
kazást, mert nem merik magokat vé
deni. 



4%/.La conRancefour- Z^fra^/zVA^gz"^ f̂/o'r-
nit plus á la conversatioa ^ r f (#e Ao/zz/grj^fzo/z 
que respriu weAr, aZf ̂Kzz"g. 

A^ bizakodás inkább segéllia'tár-
saságos eggyüttléteket mint az elmés-
ség. 

4%g. Tautes les pas- 7<?̂ g ZgzW^/zjoVza/y^fr-
sions nous font fairé des /gzVf^ a/zf 2% ff&Zf/vz, A^gr 
fautes; mais l'amour nous ^^ Z z g ^ z« Wf/z AzcAfr-
en fait fairé de plus ri- //^ff^/z. 
dicules. 

Minden heves indulat botlásra tud
ja az embert tántorítani: de a'szerelem 
a' legnevetségesebbre tántorítja. 

419. Peu de gens sa- #^vz%» Zgzzfg rgrjff-
vent étre vieux. A^/z a/f z« jgy/z. 

Kevés ember tud lenni öreg. 
420. Nous nous fai- # 7 r jz^c^e^ gz/zr jEA-

sons honneur des défauts rg z/z JP^^/^r/z, <fz'<? ̂/g/zf/z 
opposés a ceuxque nous ^/zfg-^f/zj^^^/z, ̂ ze wzr 
avons : quand nous som^ ẑ zr̂ /zcA ̂ ^z^g/z: w^^/z wz'r 
mes foibles, nous nous JcÁwac^fz/zdf, r&A/^g/zz^zr 
vantons d'étre opiniátres. «/zj ^ r ^arr^őjjp/^W^ 

Büszkélkedünk az olíy hibákkal, 
mellyek ellenkezésben vannak a' mi
einkkel. Ha félénkek *s gyengék va-
gyünk, makacsoknak akarunk látszani. 
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42:. % a pénétration 

a un air de deviner qui 
Matté plus notre vanité 
que toutes les autres qua-
lités de 1'espilt, 

j&Aar/fzc^f ̂ zg&( gz/ff 

Az éles belátás azt sejdíteti raj
tunk, hogy jövendőlés' lelkével bírunk; 
's hiúságunk ebben több öröme* lel, 
mint az elmének minden egyéb tulaj, 
donsásaiban. 

422, L a grace de la 
nouveauté et la longue 
habitude, quelque oppo-
sées qu*elles soient, nous 
empéchent également de 
sentir les defauts de nas 
amis. 

7?gz/& <fer JVfM&fff zz/zaf 
Z a ^ g G^wo^/zÁ^zY , Jo 
jgAr ffg ez/z/z/ẑ r f/z/g'g* 
^e/z jfg^g^, Áz/z^r/z zz/zj 
z/z ̂ ZezcAf/yz G r ^ ^ , ̂ fze 
J^?AZgr zz/zfr̂ r JPrgzzWg zzz 
^f/?zgr^f/z. 

Az újság' kecse és a% hosszas szo
kás^ ámbár egymással egészen ellen
keznek, egyenlően vannak gátlásunk-
ra, meglátni barátink' fogyatkozá
sait. 

423. L a plupart des 
amis dégoútent de Tami-
tié, et la plupart des dé-
vots dégoutent de la dé, 
votion. 

zf/er^/z Jer .FrfzzWjc&<z/% 
a6g7"^rzz/fz^, </zg wifzVz'g/z 
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A'legtöbb barát belé csömörlik a' 
barátságba: a'legtöbb áhítatos az áhí
tatosságba un belé. 

424. Nous pai;donnons 
aisément á nos amis les 
défauts qui ne nous re* 

jTgA/gr a^ zwzjfra ^rf«/z-
^/r, wg/z/z f/f %/zJ /zzc/[f 

gardent pas. ffr&ĉ g/z. 
Könnyen el tudjuk nézni barátink' 

hibájit, mikor nem minket érdekelnek. 
42^;, Les femmes qui 

aiment pardonnent plus 
aisément les grandes in-
discretions que les petites 
inödélités. 

f/af^fgrA^t^A-gzY , <zZf 

A^ lángoló asszony könnyebben 
megbocsátja a' nagy titok' kifeccsenté-
sét mint a* kis hűségtelenséget, 

gm/^/z^ff /zza/z /zzzr /zocA 

426. Dans la vieillesse 
de Tamour, comme dans 
celle de Tagé, on vit en-
core pour les maux, mais 
on ne vit plus pour les 
plaisirs. 

A* szeretet' vénségében , mint az 
élet* agg korában, immár tsak bajainak 
érzése -miatt élünk, nem gyönyörűsé
geinek. 
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4*7, Rien n'empecbe jVü^ff rgrAzM^rf J@ 

tant d'etre naturel que j^Ar , wwgf&bwzWf 2K 

Tenvie de la paroitre. jgy/z, a/f ̂ ^ f r ^ gj $w 

Azt, hogy természetesek legyünk, 

semmi nem gátija annyira, mint annak 

szertelen óhajtása, hogy természetesek

nek tessünk. 

42g. C'est en quelque J?J Áfz/ff ^7efc^Ja^» 

sorté se donner part aux fz^A 7%ffY a/: jcA^Vzf^ 

belles actions que de les ^zW/«/z^^ rfrjf^^f^, 

louer de bon cceur. W6f/:̂  /?%## Jf<? aM/rzr^f^ 

Osztozik az idegen szép tettben, 
ha ki azt szívesen magasztalja. 

42p. La plus véritable JDgr waArg J9gWffJ , 

marque d'étre né avec de ^a/jma/*;?zff #ro/jf*Por-

grahdes qualitéf , c'est z%f/z^^orf^^% ^^ oA-

d'étre né sans envie. /z^ JV^zW^f^orf/f Jgy/f. 

A' legigazibb bizonysága annak , 

hogy ez vagy amaz nagy tulajdonság

gal született, az, ha irigység nélkül szü

letett. 

430. Quand nos amis /f(z&̂ /f %^jrg frgM/z^f 

nous ont trompés, oh ne %/&f ̂ M ^ J f ^ f , Jo ̂ &r/e/2 

dóit qne de FindiFéren- wzr G / # c A # a # # W f 6ff 

ce aux marques de leur zAr̂ /z JPr^zf/z^cAa/^JV^r-

amitié; mais on doittou- jzt̂ frzz/ẑ /z , a6ff ;»<̂  
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jours de la sensibilité á Zf^rfAfr^Wf 6gy zArg/w 
leurs malheurs. Z7^/&r^e 2f̂ »g/z. 

Ha barátom megcsalt, elég hidege 
séget éreztetnem barátsága' biztatásai 
eránt, de nem kell soha örömet, midőn, 
baj érte. 

431. La fortuue et Tku- Zzf/aẐ  « W j&aK/ẑ  r̂ -
meur gouvernent le mon- ĝ(?rg/2 6fíf ̂ d/f. 
de^ 

Szerencse és vak ösztön kormá-
' nyozza a' világot. 

43*. II est plus aisé Ef zjf Zg/rA^r , ẑ<? 
de conoitre Thomme en Jk&#JfAf/z, aZf gf/zg/z ez/z-
général #ie de connoltre W/î /z ̂ fg/zJcAf«, Af/ẑ f/f 
rhomme en partículien z« Zer/zf/z. 

Könnyebb az embert az egész ne-
mében mint eggyenként kitanulni. 

433. On ne dóit pas J#6*% m^/} â /* /̂g 
juger dumérite d'unhom- f/gr̂ zg/zjfg ez/zgf j % ^ . 
me par ses grandes qua- jc&f* /zzcAf /zacA Jgf/z<?̂  
lités, mais par l'usage ^ ^ A ^ J^orgg^/z, jo/z-
qu'il en sait fairé. dbr/z /zacA ̂ f/% Gg^raKcÁf 

jjÂ f/ff/z, ̂f/i gr <fat)o/z 

Az ember' érdemét nem nagy tu
lajdonságaiból kell megítélni, hanem 
árról, hogy azokkal mint tud élni. 
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434. II y a une cer-
taine recqnnoissance vive 
q m ne nous acquitte pas 
seulement des bíenfaits 
que nous avoiis regus , 
mais qui fait mérne que 
nos amis nous doivent en 
leur payant ce que nous 
leur devons. 

& ^z'f&f ̂ z/zg ̂ frf ro/z 

A^^j^f/^^Z , (faj /zzĉ f 
/zar g/M/T/a/ẑ g/zg Gf/ű/Zz^"-
AgzVf/z ^ZfZfA a6fr%f , 
jo/z^rw fog-ar z/Mfrf 
jGjrfw/zdff %wz/z^f, JzrA/^r 
K/zjrg *íc^«7^^r azz ̂ ^Á^/z-
/ze/z, wg/z/z fze azz/%ór^/z, 
M/zjrg G/ázz&z^gr zzz J#vz. 

Van eggy neme az elevenebb há-
ládatösságnak, melly nem egyedül azt 
GzetMe a' mit vett, hanem jólteyőinket 
mintegy kenszerí ti iŝ  adósainknak tar
tani magpkat, midőn nékiek azt adtuk-
meg, â  mit tőlök vevénk. 

435' Nous désirerions *í<rAwgrZzcA zr6r^e7z 
peu de cboses ayec ar- w;r ̂ 4cA^z/z^r A%zcA^y^&f-
deur si nous connoissions rzg" vgr/a/z^g/z * wf/z/z zt/fr 
parfaitement, c^ que nous ##za* ^/z/zf#/z, waf wtr 
désirons. , ^ rfrZa/z^/z. 

!Nem kapnánk holmin olly mohon , 
ha tökélletesen ismernénk a' mit óhaj-
tünk. 

43^. Ce qui fait que 
la plupart defs femmes 
sönt peu touchées de la* 
mitié^ c'est qu'elle est 

^zg jPrfZz/z^JcA^ Zfg'fM , 
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fade quand on a senti ^za// zjf we/z/z ??za^ (f/g 
Tamour. Z z ^ g ̂ g/%^A ^af. 

Hogy sok asszony olly keyés be
cset érez â  barátságban , az onnan jő , 
mert a* barátság a' szerelem után ízet
len. 

437. Dans Tamilié , 
comme dans l'amour, 011 
est souvent plus heureux 
^*ar les choses qu'on lg. 
nőre que par celles que 
Ton sait. 

J)z ̂ gr fy-fK^^fc^a^, 
wz'f z/z ̂ r Z,ff#f , z'jf 
/?%a/z o^^ZácA/zcAgr ^rcA 
Dz/z^e, <fzg ?Mg^ w<;Af 

A^ barátságban, mint a' szerelem
ben, boldogabbak vagyunk holmi által 
a* mit nem tudunk, mint a* mit tudunk. 

438. Nous essayons de 
nous fairé honneur des 
défauts que nous ne vou-
lons pas corri^er. 

zzz /%acAfM, <fzg zez'r/zzĉ f 

Még kérkedni szeretnénk azon hi
báinkkal, mellyekről nem akarunk le
mondani. 

4a^. Les passions les 
plus violentes nous lais-
sent quelquefois du rela-
che, mais la vanité nous 
agite toujours. 

AfzY grAaf/f zz)zJ z'/z rajf-
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A' leghevesbb indulatok is enged
nek néha pihenést, de a' hiúság szün* 
telén hánykódásban tart bennünket. 

^40. Les víeux fous ^Jfg JR&zrr^ j i W w ^ 
sönt plus fous que les ^rrifcAer, eff/%/^f. 
jeunes. 

A^ vén bolondok bolondabbak mint 
a' fiatalok. 

441. Lorsque la for- íf̂ /z/ZK/zf6&fJ (r/&^ 
tuné nous surprend en ff«rcA jEr&f6a/z# %K ff* 
nous donnant une grandé ^^w ̂ roJJfA f ojfg/f #&ff-
placesans nous y ayoir rafcAf, vwf MWJWfAf grff 
conduits par degrés, ou Jf^^^gfJg Áf/zg/z/̂ r̂f , 
sans que nous nous y ogkr wg/z/z K/zJrg ^o^-
soyons élevés par nos es- MKWg'^ « ^ /zz'̂ Â  fcA<?#z 
pérances, il est presque âAzVi g/M̂ or ̂ Ao^g^^a-
impossible de s'y bien ^ ^ : ^^ ^ ^ /^^ **-
soutenir et de paroitre 7%%/W, jfcA^Mf f^^/?%-
digne de l'occuper. W 6 & * z« frA^fg/z g^W 

Midőn â  szerencse valamelly nagy 
polczra emelés által meglep bennünket, 
's nem grádicsonként vitt fel oda^ vagy 
ha reményeink által már élőre nem ha-
tottunk-el reá, csaknem lehetetlen, hogy 
magunkat jól tartsuk benne, *s reá ér
demeseknek tessünk. 
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442$ Notre orgueií 0/í/z///z//zf zz/zfer JYo^& 

>'augoieatc souvent de ce (fzzrc-Á ̂ z'g jpg^/gr a%, ^^ 
que noua retranchohs de %%r a/z zz/zj vgr6gffgr/z. 
nps autres défauts. 

Kevélységünk gyakorta hízik azon 
hibákkal, mellyeket magunkról leve
tettünk. 

443. II n*y a' point A"gz/zg ̂ gj^Azz/gr/zrAgr/z 
de sots si incommodes Zrő/^, a/j ̂ g zz/zf^g/z. 
que ceux qui ont de l'es-
prit. 

jNincs alkalmatlanabb bolond mint 
az elmés bolond. 

444. II n'y a point JEf ̂ z g ^ ̂ gzVzg/z J%̂ /z 
d'homme qui se croie en Jc^g/z f/% ̂ r ffg/f, /fgrz/z 
chacune de ses qualités zr^g/z^ gz/zg/M jgzVzgr ̂ or-
au-dessous de T h o m m e zzY^g Jẑ /z zz/zfgr ^/?z 
du monde qu'il estimé ^Azzz6ff, ^/z gr z/* ^gr 
leplus. ^K^a/M7?%gzJ^/zJcAa^f, 

Nincs ember a* világon, a' ki egy-
gyik vagy másik tulajdonságában ke-
vésbbre becsülje magát mint a' kit a' 
világon legfeljebb becsül. 

445. Dans les grandes J?gy f/zz\fc&fZd&/zzffa 
affaires on dóit moins Gg/gg'g/zAgzYg/z /Mzz/f /?za/z 
s^appliqucr á fairé naitre /Tzz/z^r, JzzcAg/z, /zgzzg Gg-
des occasioas qu*a proR- ff^fvz&gzfg* %zf gr^gz/^^, 
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ter de celles qui se pré- a/j^zf%« /zzzfzf*, ̂ /gj^A 
aentent. ^/-^z'^g/z. 

Fontos alkalmatosságokban nem 
azon keM igyekezni, hogy új alkalma
tosságokat tenyésztessünk, hanem hogy 
használni tudjuk a' mik önnként jőnek. 

446. II n'y a guerc ^ ^ ^ ^ ^zVzr/z # z # , 
d'occaslons o ú T o n fit un zeo wzr #z/zg^ jc^Z^A^/f 
méchant marché de re- TazzJcA /r^/z, zee/z/z tz/zr 
noncer ait bien qn'on dit <̂zJ Gzzff, <&zf /?za/z ro/z 
de nous, á condition de zz/zf jprzcAz", űzz^űf^/z , 
n'en dire point de inal. zz/zf̂ r ̂ /% ^f^/z/zg'f, zf&z/} 

/Mavz ̂ zc^fj J9ó'jfJ ro/z zz/zj 
Jűg^/z JoZA 

Ritka eset, â  hol rossz vásárt fog
nánk csinálni, ha lemondanánk azon jó
ról, mellyet rólunk ez ̂ s amaz mond, 
olly kötés alatt, hogy ne mondják azt 
a* nem-jót, a* mit mondhatnának. 

447. Quelque dispo- *So ̂ g/z^z^f azzcA ̂z'f 
Gition qu'ait le mon d e á M^e& &zz ̂ zZfcAf/z Z/rz"AfZ-
mal juger, il fait encore 7f/z zff^ fr^e/z/z^ jzg ^ocÁ 
plus souvent grace aü o/Y^r ya/fcAff F<Wz'f/zjf 
faux mérite qu'il ne fait #% , c/f Jz'f ̂ f/» wa^r^/z 
injustice au véritable. (//zr̂ ĉ z" fAzz/. 

Bár melly hajlandó â  világ, ha
misanítélni, az csakugyan való, hogy 
többször ád kegyelmet a' nem-való ér-

i,3 
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demhek, mint a' valón követ igazságta
lanságot 

448, O n est quelque-
fois un sot avec de Tes-
prit, mais on ne Test ja-
mais avec du jugement; 

J^z/z Ára/z/z ó/y^rf gz/: 
Tro/?/^ jfyvz zz/ẑf PFzV& Aa-
^ / z ; zẑ gr /zzg zjf/MA/zgz/: 
Zro/T^ Wf/Z7Z /7Z47Z ̂ fJZZ/Z* 
^/z F^rj^/z^ Áaf. 

Az ember néha tacskó minden el
mésségével. De józan ésszel senki nem 
lehet tacskó. 

449- Nous gagnerions 
plus de nous laisser voir 
tels que nous sommes , 
que d'e&sayer de paroitre 
ce que nous ne sommes 
pas. 

#fy ^gwz/z/ze/z, wg/z/z zz/zr 
M/zf 5fzg»ff/z w/g zz/zr fz/zz/, 
zzZf zz/f/z/z wzr jfrg6f/z %zz 
JCÁ^Z/Zg/Z, WfZJ MfZ'f /ZZCÁf 
JZ/Z^. 

Többet nyernénk, ha ollyaknak 
mutatnánk magunkat a' millyek va
gyunk, mint midőn azoknak akarunk 
látszani â  mik nem vagyunk. 

450* N o$ ennemis ap-
prochent plus de la véri-
té dans les jugemens 
qu'ils font de nous que 
nous n'en approcbon$ 
nous-niem#$. 

/zzg/z z/z z&rf/z f/rfAfz/g/z 
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Ellenségeink közelebb járulnak 

az igazsághoz, midőn felőlünk ítélnek, 
mint őnnmagunk, 

4^1. II y a plusieurs .Ef^ff^f mfArfre ,##*-
remédes qui guérissent de W , ^ f Zz^^g zzz ^fz/^^ 
1'amour, mais il n'y en a&ff Agz/z ff/zz^gf, ^ f 
a point d'infaillibles» ff/z/̂ A/̂ űr w^re. 

Egynehány szere van a' szerelem
ből való meggyógyúlhatásnak, de csal-
hatatlan nincsen eggy is. 

452. II a'en faut bien íP7r zz/zjjf7i #<ry wff-
qüe nous connoissions ff/# /zzrÂ  , wo^zz a//f 
(out ce que nos passions zz/zfre Z^zW^/fJc^a/Yf/z ẑ/zf 
nous font fairé, z/fr/w<%fw. 

Koránt sem tudjuk, hogy passzió
ink mire nem vihetnek. 

453. JLa vieillesse est Z W ^f/^r z'jf gz/z %y-
un tyian qu& défend sur ra/z# ̂ r ^^y Zg^f/zj^rzz/^ 
peine de ía vie tous les /fdfafyzz^fW/zcAf Kfrg'/zzz-
plaisirs de la jeunesse, ^f/z r^r^zW^. 

Kemény bíró a' vénség; halált 
mond az ifjúság* örömeinek mindég-
gyikére. 

4j4. Le merne orgueil DgrJfZ^g Zz%> %/o^ 
qui nous fait blamer les ^ o / z , ̂ rz^/z^^fg^/zT^A-
défauts dönt nous nous 7^r, ̂ z'g z&zr /zzcAz" Â z-
froyons e^empt* nous ^f/z^ &zz jcArgy^/z ^rz'^r. 

13 + 
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puite á méprlser les ^rwfg'f «^J , Tf^e/z^/ 
bonnes qualités que nous a% rgrccA^g/z. 
n*avons pas* 

Ugyan-az â  kevélysége melly zaj-
gásra fhkaszt bennünket mind azon hi
bák ellen, â  melíyek nem a' mieink, 
arra is indít, hogy becsmelve szóll-
junk azon jó tulajdonságok felől , mel-
lyékkel nem bírunk. 

4j#. II y a souvent O/y zff ff /MfAr *$jfoZ& 
plus d'orgueil que de a/j GKfAdr^íg'^fzY, zz/f/z* 
bonté á plaindre les mai* W r K^jrg f^zWf z/% 6/#-
heurs de nos ennemís : ^Z^c^d Á^Z^^/z. 6/)?% zA-
c'est pour leur fairé sen- /ze» &« 2e^/r, (fa/j «%r 
tir que nous sommes au- &^gr Jfg gr^/%^M jz/z</ , 
dessus d'eux que nous ^ ^ / r wzr z'A/zf/z j^gw^/-
leur donnons des marques Jf «^J^rj JMZfYe ffff. 
de compassion* 

Sokszor inkább kevélységből esik-
meg mint jószívűségből, hogy ellensé
geinket, midőn csapás érte, szánjuk. 
Azért bizonyítunk erántok szánakozást, 
hogy érezzék, hogy mi őnáloknál na
gyobbak vagyunk. 

436, II y a un excés 
de biens et de maux qul 
passe notie sensibilité. 

j%^z6f G^f^J K/fg/^J-
ffj, ŵ zf &6fr w^jgr G^ 
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Van jó is, rossz is , a* mi érzé

kenységünket túlhaladja. 
457. II s'en faut bien J7Jű/z^/a^g/i«r wjAf, 

que rinnocence trouve (&%/} ̂ ^ fT/mr&w&f /»f&r 
antant de protection que j9gJcA&f2fr^Wf <zZf ̂ af 
le crime. Z,affgn 

Ne higyje senki, hogy az ártatlan
ság talál annyi pártfogót mint a* vétek, 

4,58. D e toutes les pas- ZT^f^f AÍ/g/z ̂ gzf/aZf J^. 
sions violente*, celle qui /Mfr/f Z,gzW^/zfcAa//fW , 
sied le moins mai aux JfgAf (f^« ÍFf^gr/r ^ze 
femme*, t'est l'amour, JLzg^g a** wf/wg'Jff/* 

Minden erőszakos indulatok köztt 
a" szerelem áll legkevésbbé rosszul az 
asszonyoknak, 

459$ L a vanité nous jD/g 2%WA:fzf rgrma^ 
fait fairé plü$ de choses ^/w o/Yfr D f ^ g ZK f A^/r, 
contre notre goút que la <*Vf ^g^g/i K/w^r^ Gg-
raison. fcA/waf/i ffwf o^j (ffg Per-

/z«/z/Y. 
A' hiúság többször tétet velünk 

ízlésünkkel ellenkezőt, mint az ész, 

460. II y a de méchan- & ẑ'6( ̂ Afarfzg'g JEf-
tes qualités qui font de #f7ZJcA<z/Yf* , </ff ̂ rofff 
grands talens. 7h/^/zff grjsg^g/f. 
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Némelly rossz tulajdonság nagy ta
lentumokat nemz. 

461. O n ne souhaíte ja jZV/g w^/gfcAf /»(z/zygzf-
mais ardemment ce qu'on r^-, zeaf w%a/z /ẑ r r^r^ 
ne souhaíte que parraison, /f^^/wafjíg' zf/Ág/wcAf. 

Soha sem kívánjuk azt igen mo
hon, a' mit velünk csak az okosság kí
vántat. 

462. Toutes nos qua- yf/Ze %/zfrf v̂ /zZâ g/; 
ütés sönt incerkaines et j r W %«^gwZ/f « W 2wgZ-
douteuses en bien comme y^ZAa/^, Z/w G%fe/z wZf Z/w 
en mai, et elles sönt jBojg/z, ̂ W / ^ J Z a//gff/ggf 
presque toutes á la mer- gW^ZfZ^kr G^Ző^g/zAeZz. 
c: des oceasions. 

Minden tulajdonságaink bizonyta
lanok és kétségesek úgy a* jóban mint 
a' rosszban ; és csaknem mindeggyik 
a% alkalmatosság* játéka. 

463. Dans les premie, ^^y <fgr frfZf^ u&Zf^g 
res passions les femmes Aa&g/g áZe PF^z^r ffg/z 
aiment l'amant; dans les J&^Ma^gr, 6gy ^/fj^Z-
autres elles aiment Ta* ^e/z^/z, ̂ZZf Z^Wf Ztf̂ . 
mour. 

Az első szerelem alatt az asszo
nyok kedveseiket szeretik, a' többi 
alatt a* szerelmet. 
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464. L*orgueil a ses 

btzaireries comme les au-
trés passions: on a honte 
dWoner qu'on ait de la 
jal@usie, et 1'on se fait 
honneur d'en aroir eu et 
d'étre capable d'en avoir. 

A^ kevélységnek úgy vannak fo
nákságai mint minden más passziónak. 
Az ember szégyelli megvallani hogy 
fültékeny, 's tetszik magának, hogy az 
tud lenni. 

46,5. Quelque rare que 
sóit le vérltable amour, 
il est encore moins que 
la veritable amitié. 

6f ;jf, jg wf j/g ̂ j ^o^A 
/wc&f fo fg^r, a/f waAr^ 

Bár melly ritka az igaz szerelem, 
az csakugyan nem olly ritka mint az 
igaz barátság. 

466. Ily apeu de fem-
mes dönt le méxite dure 
plus que la beauté. 

Ritka asszony, â  kinek belső be
cse tovább tart mint szépsége. 



46/. L'envle d'étre 
piaint ou d'&tre admiré 
fait souvent la plus gran-
de partié de notre coaG-
ance. 

A^ biztos szívömlödözéseket gya
korta egyedül az â  kívánság fakaszt
ja, hogy szánattassunk vagy csudáitas
sunk. 

46$. Notre envie du-
re toujours plus long-
temps que le bonheur de 
ceux que nous enyions. 

jfa/î zg' Za/zg'f/", a/f <f<zf 
G/&TÁ: ̂ r^r, <#* wzr ̂ g-

Irigységünk szüntelen tovább tart 
mint azoknak boldogságok , â  kiket 
irigylünk. 

460. L a mérne ferme-
ié qui sert á résister á 
l'amour sert aussi á le 
rendre violent et durable; 
et les personnes foibles 
qui sönt toujours agitées 
des passions n'en sönt 
presque jamais véritable^ 
ment remplies. 

Épen az ^z erő , melly ellent áll 
a' szerelemnek, hevessé és állandóvá 
is teszi azt; 's â  gyenge ember, a' ki 
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mindég játéka a* passzióknak, ritkán 
erez igazit. 

470. I/imaginatlon ne 
sauroit inventer tant de 
diverses contraríetés qu'il 
y ena naturéllement dans 
le cceur de chaque per-
sonne. 

â/z/z wic^/ Jo r W Per-

^g/z, a/f eo/z J\WMr f/& 
(ff^% jfAfra^^ /fi/ff J*f&%-

A^ képzelet nem teremthet annyi 
visszásságot mint a' mennyi kinek-ki
nek szívében természet szerint vagyon. 

4Z%. II n'y a que les 
personnesqui ont de la 
fermeté qui puissent avoir 
une yéritable douceur; cel-
les qui paroissent dpuces 
n'ont d'ordinaire que de 
la foiblesse, qui se conver-
tit aisément en aigreur. 

Egyedül azokban lakhatik igaz sze
lídség , a* kikben élesség is van. A* 
kik szelídeknek látszanak , legtöbb-
nyíre csak erőtlenek, *s hirtelen keser-
nyékké válnak. 

47%. L a foiblesse est 
plus opposée á la vertu 
que le vice. 
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A' lélek' eröWen volta inkább van 
ellenére a' virtusnak mint a' vetek. 

473. Ce qui rend les 
douleurs delahonte.et de 
la jalousie sí aigues, c'est 
que la vanité ne peut 
seryir á les supporter. 

A' mi a' szégyen' és féltékenység' 
kínjait olly élesekké teszi, az az/hogy 
a' hiúság nem hagyja magát azoknak 
elviselésére fordítatni. 

474. L a bienséance est 
la moindre de toutes les 
lois, et#a plas suíyíe. 

M^Af a/f Gffffz gzM^f-

A z illendőség legbátrabb 411 tisz
teink' sorában , 's még is olly gon» 
dosan teljesítetik, mintha legelői ál-
lana. 

475, ̂ ^ esprit drolt a 
moins de peíne de se 
soumettre aux esprits de 
travejs que de les con* 
duire. 
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Az egyenes észnek könnyebb á' vis. 
szás fejnek engedni, mint azt gyeplőzni. 

476. La timidité est 
un défaut dönt il est dan-
gereux de reprendre les 
personnes qu'on en veut 
corriger. 

&rAgc^fgr/zA^zf Zff ff/g 

A^ félénkség olly fogyatkozás, â  
melly miatt nem piríthatjnk-meg nagy 
veszély nélkül azokat, a' kikben azt 
meg akarnánk változtatni. 

477. Rlen n'est plu$ 
rare que lavéritablebon-, 
té: céux mérne qui cro-
ient en avoir, n*ont d'or. 
dinaire que de la com-
plaisance ou de la foi-
blesse. 

[Nincs ritkább dolog az igazi jó-
ságnál; az azokban is, á̂  kik ezt bír
ni látszanak, csak kedvezet és gyen* 
geség. 

478- L'esprit s'attache 
par paresse et par con-
atance á cc q m lui est 
lacile ou agréakle : cetté 
habitude mettoujours des 



bornes á nos connoi&san-
ces; et jamais persoune 
ne s'est donné la peine 
d'étendre et de la con-
duire son esprit aussi lom 
qu'il pouyoit aller. 

jf&zẑ fg' Gr^gdf/g, %/fdf/zzr 
A^f jfcA g//z JMg/ucA (f/g 
j%%Af ^gg'gAg/f , fgf/zg/r 

r̂̂ zfg/z oaffr 2K y^Arf/z , 

A z ész restelkedésből, néha állha
tatosságból, olly dolgokba tapad, mel-
lyek könnyük és kedvesek. Ez a'meg
szokás mindég határt vét ismereteink-
nek, 's nincs ember, a* ki addig igye
kezett volna kivinni 's kiszéleszteni ér
telmét, a' meddig az érhetett vala. 

4%p. O n est d'ordl-
naire plus médisaat par 
vauké que par mali-
ce. 

Közönségesen inkább hiúságból 
mint rossz szívből szóllunk-meg mást. 

4go. Quand on a le 
cceur encore agité par les 
restes d'une passión ̂  on 
est plus prés d'en pren-
dre une nouvelle que 
quand on estentiérement 
guén. 

6k/w JVafA^g/6iAZ gz^gr 
ZfzW<vzfcAa/% wocA z^J?f-

ijf TMa/z /z^Agr a&zra/z, zVz 
fzwg a W r g z^j^//g/z, a/f 
ŵ /z/z ??za^^a/f3^Afg/f zjf. 
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Mikor a' szív valamelly passzió-
nak maradványai által még hányatta
tik , közelebb járunk eggy újba rogy
ni , mint mikor belőle tökélletesen ki
gyógyultunk. 

4#i. Ceux qui out cü ff^r ̂ ^zg'f Z ^ W f ^ 
de grandes passions se Jc&<z/%f/z Áa/,z,ff jgz^^a/z 
trouvent toute leur vie ^^Zf^/zAz/z^z/rcA^/acÁ-
heareux et malheureux 7zc^, z/W K/zĝ /â /̂zcA . 
d'en étre guéris. zz/̂ /̂z #r abwo/z ^A#z7^ 

A' ki hév indulatokkal bírt, sze
rencsés is szerencsétlen is egész életé
ben, hogy belőlök kigyógyult. 

482. II y aencoreplus & # W f <foc6 m ^ f 
de gens sans intér&t qu@ JMf^JfAf/z ô /zf ̂ zg-f/r-
sans envie. /zzz^, <z/f JKfg/î fAf/% o^^^ 

Csak ugyan több ember vagyon 
haszonlesés nélkül mint irigység nél-
kW. 

483- Nous avons plus 7w zz^jfr/w (7gzV/f Tzr^f 
de paresse dans Tesprit wzgÁr ̂ /YfroJJf/z&fff, a/^ 
que dans le corps. f/z zz/zĵ r/w ̂ Tó^fr. 

Lelkünkben még több restelkedés 
űl mint testünkben. 
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484. l»e calme oü Ta* 

gitatioa de aotre humeur 
ne dépend pas tant de ce 
qul nous arrive de plus 
considérable dans la vie, 
que d'un arrangement 
commode ou désagréable 
de petites choses qui ar-
rivent tous les jours. 

zroA/ r@/z ̂ /z& #6 , wa.f 
Z//Zf f/M Zf^f/Z ^/ZfJCÁ^Z-

rzW/zzfAr z;o/z ̂ /g/?z &f#d^y-
ZzcA^/z o^jr 6/r&cAf/ẑ f/z 
Z«J(Z/w/Mf/^K/}g Mg//Z(fr 

A z ember^ csendes vagy nem-csen
des humora nem annyira attól függ, a* 
mi nagy és nevezetes őtet az életben 
éri, mint azon kéjes vagy szorongató 
kis dolgoknak szövedékjétől inkább, 
melly mindennap adja-elő magát. 

485- Quelque méchans 
que soient les hommes, 
ils n*oseroient paroitre 
ennem is de la vertu; et 
lorsqu'ils la veulent per-
sécuter, ils feignent de 
erőire qu'elle est fausse , 
ou ils lui supposent des 
primes. 

jcAg^ azzcA jgy/z /#%f/z , 

űZf fgz/Zifg ^ r Zz^g/z^ 
űff/̂ ff/r̂ ff/z; z/W wf/z/z 
jzg ẑ'gff/̂ g ^̂ ffrá'/zg'f/z , 
JzW/f# JZf JZÍ7Á , ű/f 0& 
jzg joZ^Agy^rzf/gacAf AzW-

Bár melly romlottak is az embe
rek , de úgy mutatni magokat csaku
gyan nem merészük, mint ellenségei! 



a' virtusnak. 'S mikor a' virtust Üldözik, 
azt hazudják , hogy ők azt Virtusnak 
nem látják, vagy vétket kennek teá. 

4g6. O n passesouvent J^/z^f^f o/f roTf^r 
de ramoiir a l'ambition; Z,z'f6f 2ẑ r 7?«Amjg/m^ 
mais on ne revient guére 6^r, ű^r Wfe/z AfÁrí 
d# Tambítion á Famour. ??zű^ ro/z ̂ gr /?z/Á̂ zjf/c/f̂  

Sok ember mégyen-által â  szeret* 
kőzésből ditsőségre-vág} ásra: dicsőség-
re-vágyásból ritka Wr vissza szeretkő* 
zésre. 

4gy. L*extreme avarlcé Aer GezVz <?«/" Jff/zfr 
se méprend presque tou- AőcAfff^ *%w/^ ̂ fAf^i&ff 
jours ; 11 n'y a point de zm^er frrf. Ag/ae Zfz-
passión qui s'éloigneplus ^^j^A^f/zf/gr^f JzcA &/: 
souvent de son but, ni ^r^o/zzArfw Z«/fc^&6fr 
«ur qul le présent aittant Á̂ z/zf ̂ af </ff Gfgv/zwarf 
de poúvoir an préjudice czz/̂  Abjfe/: <fer ZffÁMT^k 
de Tayenir. Jo r W GfwaZf. 

A^ legfőbb pontig ment fösvénység 
csakAem mindég megtéved. Nincs pas
szió , melly gyakrabban essék-el a' ma-
ga czéljától, ̂s â  mosta níiak eggyen 
sincs â  jö vend ő̂  kárával annyi ereje. 

4 88. L'ayarice produ- Dfr CfzYz ̂ gwfrAf o/if 
it *ouv@nt des eEetg con- fÁm f/zf^^f/z^fffffff jEr-
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traires : i l y a un nom-
bre iuEni de gens qui sa-
criRent tout leur biea á 
des espérances douteu-
ses et éloignées; d'autres 
méprisent de grands avan-
tages á venir pour de 
petits intérets préscns. 

r W J^/z^^f/z, ^Kg ;Ar 
^a/zagj ĝr/Ttójg'f/z zwcZ-
^7Aa/z*f/z %/z^ ĝ f/I?r/zff/z 
jRfô zzz/zg'g/z azz/o/)/gr/z , 

^&/z/?^ XbrfAezVg zz/M 
AZdz/zg ̂ 6v»g/fz^<Yr^e r^r-

A* fösvénység sokszor egészen el
lenkező munkákat mivel. Temérdek 
számú emberek minden vagyonjokat 
kétséges és távol reményeknek áldoz-
zák-fel; mások elleni ̂ n megvetik a' 
jövendő tetemes hasznot a' mostaniak-
nak kedvekért. 

480. II semble que les 
h o m m e s ne se trouvent 
pas assez de déíauts: ils 
ea augmenteat encore le 
nombre par de certaines 
quaiités singuliéres dönt 
ils aífectent de se parer; 
et ils les cultivent avec 
tant de sóin, qu'elles de-
viennent á la 5n des dé-
fauts naturels qull ne 
dépend plus d'eux de cor-
ng@r. 

JMi?/z/cÂ /z /zocA wcAf f^^ 
Z^r^g/zzz^ű/z Jf'rAyiyWg/z ; 

aa&Z /zoc& ̂ r c A ^fwzVjf 
JfZ^JŰ/Mg JEz^f/Z^c"Z/f/Z,/7ZzV 
dff/Zf/Z JZg fZCÁ Ű!ZZJ^gA/MÁf 
f ̂ f/I , ZZ/Ẑ f JZg Z^zV^f/Z 6̂ Zf-
jf /yzzf jo %;zW Jo/^yw/f, 

ZzcAg jPfAZgr wfr^/z, <zYe 
ű6a«Z(^f/z /z/zcA^fr fzz'f̂ f 
m^Ar z/z z^rar Gg^/z// 
fW/z. 
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Úgy tetszik, hogy az emberek nem 
lelnek elég fogyatkozást magokon, n^r$ 
bizonyos sajátságok által ̂  m^llyekke) 
magokat piperézik, még nevelik szá~ 
mokat, ̂s ezeket olly gonddal mívelik^ 
hogy yégre természeti fbgyatkozáspk. 
ka válna,̂ ) 's le nem rázhatják többé. 

/ig/z jpgAZfr 6gJJfr gz/zjg-
Af^ , a/J m a ^ ̂ /űw^f, f Jf 
€/ffj; € ^ / J w w g (7)zrgcAf 
Aa6f^, wfwz jfg ro/f *A' 
rip̂ » J9f^fAf?*f^ j^rfcÁ^Tf. 

j/f rfr^/f^^f, g^TZff zA", 

^gg^z* zÁ/zg/% é w ^ J^rtrA* 

Eg^y bizonysága, hogy az embe-
rek a' magok' botlásaikat jobban ált'-
látják, mint véljük, az^ hogy mikor 
tetteik felől szóllanak, mindég igázok 
vagyon. Ugyan-az az önnszeretet, 
melly Őket vakítja, itt meg-nyitja sze^ 

490, Ce quf W t voír 
que les hommes connois-
sent miéiig leurs fautes 
qu'on ne p^n^e^c'est qu*il$ 
n'ont jamais tort qw^pd 
on les enter^d parler de 
leur conduite t le merne 
amour * propre * qui Ies 
aveogle d'ordinaire, les 
éclaire aíors , et leur 
donne des vüés si jus. 
les, qu'il leur fait sup-
primer ou deguiser les 
moindres choses qu: peu-
vént étre condamnées. 

14 
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meket^ ̂ s olly igazán hagyja látni, hogy 
# # g ápfoságosabb környűlállást is, 
mA^r dorgálást érdemiének vagy el-
hallgatják vagy Mszépítve ádják-elő. 

49 r* (I faut que W s 
jeunes gens qul entrent 
dans ie monde soieiít 
honteux ou étourdis ; un 
air ̂  capáble et composé 
gé töúrne d'ordinaire en 
impertinence. 

7%/z^g Zfga^, <fzg 2%-
e ̂ f z/z ̂ r #ro/%f* ^^/^ 
€zzz/Yrgz"g/z , vwgjfgM %#r-

j^afgj M/gjg/f i/e/wa/z. 
ab# ^6-A z/z ̂ fgjf/yt jPaZ-
Zg^fwóA/f^cA f^ Zzz<frz^. 

Fiatal embernek, midőn először 
lép-fel a* világban, szemérmesnek kell 
lenni, vagy hebehurgyának. A^ ki ek
kor csendesen bátor, többnyire szem
telen lesz idővel 

4p2* Les qiierelles ne 
dureroint pas long-temps, 
si le tort n'étoit que d'un 
coté. 

^ f f/)zrgĉ f f/M/Mfr azz/" 
gz/zgr Jgzfg w<%rg. 

A\ versengések nem tartanának sok 
ideig, ha csak aẑ  eggyik felé volna 
a'hiba. 

493. II ne sert de ríea 
(Tétre jeune @aa@ étre bel* 
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le, ni d'etre belle sans % W /gzrÁf Aa&dk ̂  o^W 
étre jenné. jc^óV* «w/f WffAf/*f^fjf. 

Kevésre mégyen vele â  szép as
szony ha fiatal de nem szép, vagy ha 
szép de nem fiatal. 

494. II y a des p^p. jEj#Wfy%#fcÁe#, <#* 
sonnes si légéres et sífri- jo jZacAffg' K/z^^AaZfZof 
voles qu'elles sönt aussl jf/%̂ , ffű/j ffg f6f% ̂  %̂ -̂
éloignées d'avoír de ve- /zf̂  wa^rg ^gA/fr, a/f 
ritables défants que des /r%cA#arf K b r & % g A a ^ ^ 
qualités solides, ^J/iAfÁ. 

Vaaoak olly charakter nélkül való 
emberek, a'kik szint olly kevéssé al-
kálmatosdk igaz fogyatkozásokkal bír* 
ni mint becses tulajdonságokkal. 

4pj. O n ne compte Gfwő^^ZffA jy?rzcAf 
d*ord:naire la premiere m a # â/zzz er^f ro/y dfer 
galanteriedes femme^qne ^rj&^ j&f^f^Áa/? <%/zaf 
lorsqu'elles en oi$t une PPWÁaf, z*<vz/*f/f j^o/% 
geconde. ^ g ^ w ^ f ̂ f6a6f Aaf. 

Közönségesen akkor esik szó az 
az asszonyok-eW csínytalanságok fe
lől, mikor már a* másodikat teszik. 

496. II y a des gens JEf ̂ W f JMö/wcAf/%, 
si remplis deux-mémes , ẑ\? fArgr W^jf jo %W/ 
que^ lorsqn'ils sönt arnou* jz"/%/, </a/f f/g, wg^^ aze 
reux, ils trouvent moyen ZWf/z, JMfYWj?w/gw,Wf 
d'étre occupé de leur ;Arfr Z^zWfAf^^P ^f^ 

14 * 
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passión^ aans Tétre de j ^ a ^ f ^ ^ J^y^^oÁ/zf 
laperaonné qu'üs aiment. gj wzf ^ r JR?rJof% 2« 

Vannak némelly magokkal annyi
ra eltölt emberek, hogy n%|d0n^^eL 
mesék, el tudnak foglalva lenni szerel
mekkél , a' nélkül hogy a' síerötett 
t % 8 ^ e%Mva v^WaK /%/ 
^ ^%. I/amour , tóut 
agréakle qû íl est, piait 
encore plus par les ma-
niéres dönt 11 se inontre 
que par lui^méme. 

Átszerelem, bármellyédes is,niég 
is sokkal VmkábbM 
módjai miatt, mint önn maga miatt. 

fzocA 7?»gAr 6f%rcA <fz<? ^lef-
ff, JÓM jff̂  jz(?Á %g%f, a/f 

4pg. Reű d'esprrt avec 
de la áröRute énnúi^ 
moihs á ía íongbe qne 
beaücoup d'esprit avec du 
travers; ; 

Z^/^pvzzcAf Jo feAr » a/f 

A' nem sok, de igaz elme ke-
vésbbé untatja - meg sokára magát 
mint a* sok, de félszeg. 

4pp. La jálonsie est le 
plus grand de tous les 
manx, et celui qui fait le 
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moins de pitié aux per- #y.fo#f/z, (fzg ej #fr%r-
sonne$ qui le cáusent. ĵ zcAg/z , a/?% ẑ fwfg'jffw 

A' féltékenység mindenkínokköztt 
â  legkínosabb^ és épen azokat nem 
indítja szánákozásra, a? kik annak 
okai. 

^oo. Aprés ayoir par
ié de la fausseté de tant 
de vertus apparentes , il 
est raisonnable de dire 
quelque chose de la faus-
scté du mépris Je la mórt: 
j'entends parler de ce mé
pris dé la mórt que les 
paiens se vantént de tirer 
de leurs propres forces 
sans Tespéránce d'une 
meilleure vie. II y a de 
la différence entre souF-
frir la mórt constamment, 
et la mépriser. Le pre* 
mier est assez ordinaire; 
mais je crois que Tautre 
n'est jamais sincere. 0 # 
a écrit néanmoins tóut 
ce qui peut le plüs per-
suader que la mórt n'est 
poinl un maí; etles hom-
mes les plus foibles, aus-
si bien que les héros, ont 
donné mille exemplescé-

/a/fóAg/z ̂ A^f/z Jo r/g/̂ r 
Tzz^gw^^ ̂ ar^^/ő^f; #7-
jo zff ff ̂ zY/zg", dwcA ef-
waf ro/z (fg/» Z/)ẑ rzz/Z(/d 
^ r P̂ ;vzĉ /zz/ẑ  <fff 7o-
affj zzz j^g/z. " TcA /%gy. 
»g ^z'^^z^^ 'f^r<zc^fzz/z^ 
^ J To^r, zzWcVzt? f/ze /^Z-
/ezz <zzzf z"%r<?r 67z\»g/Zf/z 
Aira/y, ô zzg f & ^ W / z ^ <zá^ 
fz/z ̂ gjjgrgj 2g6^/z , zzz 
/zgA/%e/z jzcA rzzA/zzg/z. & 
z*Jf fz/z Z//zfgrjf%zf^, ^zz 
Tb/fz/z/f f f f ^ ^ z Y <?rz"r<z-
^/ z , zz/ẑ  zVz/z ygrAC^^f/z. 
7̂ /Zf j' & Az^/M/ZCA ̂ ZTZf ZZẐ  
a^gr ^fJ^f , ̂ Zazz^g zcA , 
ápf ^ ^ azz/rzc^fz^ ^g-
TMgy^fJ 7zzrfgJJf/z , z/ẑ /z 
í̂zf A%!!Avz/ZJfg f&T Z7f. 
ĝrrf<fzz/zg' ̂ rj^ó/;/?, zz/TZ 
Zfz ̂ gzz/gzjgzz, ^a/} <fgr 
7b zf W/z (7f6gZ fgy; zzzzzf 
afz'f jr̂ ?í/<?rAf ff/z ̂ 7̂ /zjeAf/z 
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lebre& pour ttabllr cetté 
oplnion. Cependent je 
doute qne personne de 
bon sens Tait jamais crú; 
et la peine que fon pfend 
pour le persúáder aux au, 
trés et á &qi-meme fait 
assez voir que cetté en* 
treprise n'ê st pas aisée. 
O n peut ayoir diyers su-
jets de dégqúta dans la 
vie; mais ann^a, jamais 
raison de mépriser lamort, 
Ceux méqae q m seladon-
nent vplo^^airement ne 
la qpmptent,j%as pour si 
peu de ch#se^ et ils s*en 
étonnent et la re|ettent 
comwe le^ #ntre9 Wr@, 
%u'e%%e vka& á eux par 
une áutre voie que celle 
qu'ils ontcboisie. L'iné-
gaüté que l'pp remarque 
dans lecourage^unnom-
b r e i n W d e yail|lanf hom, 
mes vient de <e que la 
mórt se décoiivse ̂ á r e m r 
ment a leur ifna^ination, 
et y parpff plus prezenté 
en un temps qpren un 
autre, Alnsi U airive qu'a. 
pr^s ayolr méprís^ ce 
qu'ils he connbissoient 
pas, ils craigneat enSn 

f<y ̂ W e & dzg Jf@f^ffg/z* 
^ a ^ A f a w f W &fr&&/Mfe 
JggjK"J/)zWg ^^g^gM, Kű% 
^efe ^Zgy/zzz^ ZM K/zfgr-
jf^^/z ; a#gr (fg/iTZocA 
zwezj^g W',- ^a/j irgv/af 
ff/f ^fgTZ^CÁ WZf ĝfZÂ Z-
dfg/% KgrJfa/z^g gĵ gg'Z/zzzÁ̂  
Aa6g. Dfg j^f^g; (fzg 
/yẑz/z jzgA ^fg^f, Jfg a/z-
/fg/yz v^(f f fcA jg/6ff^Zazz6-
fVcA a# /wggAg/z, &ez^( ̂ Zar 
^g/zK^, <f/z/f (ff'gff Z7)z^r-
/ZgÁ/M%/Z^ JO &%cAf,7ZfC&f 
Jgy. JMa/z &a/z% w%o*cÁgr. 
/g% f/rjű^Ag^ Aiz^g^, f̂gf 
Zg6g#w #6f/vfr&/j# %M 
J0f/z,a^gr w;g gz/ze/z (Zra/zaf, 
(&/: Zb<f %zf DfrfzcAf̂ /z. 
J&Z&rf <fzg *A^ yr#ywff7zg' 
zz/á'̂ /g/z, Aa#g/z zA/z WcAf 
y%r Jo */z6d%&?wff/zaf ; gr 
^zaőAf Jfg 6gff&r&f %#<f 
f zg wgzcÁg/z zA/% azzf, wg/z* 
gr űzz/" gz'̂ g/̂  a/zgfgr/z %Te-
^g Ao<M/Mf , <zZf (fg/Z JZg 
jg/k/z^aA/fg/z, Dz'g î gr* 
jgAzgjgvAgzY, ̂  /7za/z 6gy 
6fg/» ̂ AzfAg gz/zgr JMg^g 
zz/zgrjgAroĝ /zgr JM<z/z/zgr 
^g/»gr^f, ̂ oTM/wf ffa^gr y 
áfa/} jzcA <fgf 7 o ^ zz/zfgr 
vgyjgAzWgTZg^ Ggffa/fg/z 
z#rgf jEzÂ f/ffzf/zg'ĵ r̂ z/? , 
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< e qu*ils connoissent. 11 
faut éviter de l'envisager 
avec toutes ses circon-
tances, si on ne veut pas 
erőire qu'elle sóit le plus 
grand de tous les maux, 
JLe plus habiles et, les plus 
braves sontceux qul pren-
nent de plus honnétes 
prétextes pours'empécher 
de la considérer ; mais 
tout h o m m e qui la sait 
voir telle qu'elle est, trou? 
ve que c'est une chose 
épouvantable, L a néces-
sité de mourir faisoit toute 
la constance des philoso-
phes, Ils croyoient qu'il 
fallolt aller de bonne 
grace oú Ton ne sauroit 
s'empécher d'aller; etne 
pouvant éterniser leur vie, 
il n'y avoit rien qu'ils ne 
fissent pour éternlser leur 
réputation, et sauver du 
naáfrage ce qul en peut 
étre garanti. Conientons-
nous, pour fairé bonne 
*nlne, de ne nous pas di* 
re á nous-mémes tout ce 
que nous en pensons, et 
espérons plus de notre 
temperament que de ces 
foibles raisonnements qui 

zzW z/â zz 6a/<f/z&^f, ̂ /(f 

JC^Zg^Z^ f f , z/^/j JZf Ű/Z. 
/^/z^j z;gra^fg/z, zz/gj jz'e 
/ZZ^Áf ^f/Z7Zg/Z , ZZ/Zff #/» 
J5/Z(fg jc^fz/g^ , w a f jz'f 
Á^/Z/Zf/Z. J ^ Z ^ fMZz/f ^ZjCÁ 
^^z^ffz, z Á^ /%zY a//gzz jgz-
#f/Z ^zWhífJZZ/Zgrf/Z, 0)!Z3ZZ-
JC^ŰfZf/Z , ZZ/g/Z/Z /%<Z/Z JZcA 
zzzcAz" &6f ragzz,gwz wz7//7ű/} 
gr zf̂ zf ̂ ro/j^fg <zz7fr Z/g-
^aZ jgy, J9/g A & ^ v / f / z 
z z W JF/zfJcA/oJJf/z^d/z z/a-
ẑ gjr j z W zfz'g, zzv/c^g zfz'f 
<z/zff<y/zz/z^ ̂ z'/zzfg ror zfz'f 
^«gr^/z7ZgA/?zg^, zz/Tz zA/z 
/zzc^f (z^zzzJf^f/z ; /zz;gr 
/f^fr ^Mg/zf c^, zfgr zA/z z« 
f f Ae/z z;grjfgA/ wz\? f r z J/, 
ĵ /zzfg á, z/zz/} gr fz/z jc^rgcÁr-
Zzc^gj JDz/zg' jgy, Z)ze 
ZVof^zz/g/zz/^gzY &zz*j^r, 
^g/z , /MzzcAfg (/z<? ^a/zzg 
JPfj^z^rWf z/̂ r f A z W o -
/?Ag« <zfzj ; jfg ^7azz#ff/c 
mzzf ̂ zzfer J%7zz"gr AzVz^g-
A«?/z azz /MzzJ^/z, zzfo jz'g 
wz7A^ zf/gg' Á/gz'6f/z ^o/z/z-
/g/z, zzzzzf <fa jz'g z^r jLe-
^g/Z /ZZ*r̂ Z" fZZ/Zg" ̂ ZZ fMfZCÁf/Z 
rgr/?zocA^/z , /Aafg/z jz'cf 
(zZ/ff, zz/Ti z"Arf/» ^({/f 
(/z'gjg 2 % r e zzz rgrjrAa^/z, 
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nous font erőire que nous 
pouvons apprócher de la 
mórt ávéc indiEérence, 
L a glope de m o W r ayec 
(erW^, respéram* d^étre 
regrejté, le desir de lais^ 
ser uné belle réputation» 
rassurance d*étre aífran-
cbi des mlséres de la yie, 
ét de ne dépéndfe p W 
des capri ces delafoftáne, 
sönt des r6méde# qm'ón 
ne dóit pas tejeter; mais 
oh he dóit pas erőire aus-
si ̂u"iís soient infailllbiés. 
lísfbnt pour nous ássu~ 
fer ce qu'úné simpie haie 
fait soúvent á la> güefre 
pour assurer ceux ̂quf doi* 
Yent apprócher d'un l:eu 
d**4kfonüre. Quandön 
en est élóigné, ón s'ima-
giné quelle peut mettre A 
couvert; mais quand on 
en est proche óh tronve 
que c'est un foible secours, 
C*e*t nous öatter , de 
erőire que la niort nous 
paroisse de prés ce que 
nous en avons jugé de 
főin, et que nós sentl. 
mens, qui ne sönt que 
foiblesse, soient d'une 
trempé assez forte pour 

«/z^ rowt ifgÁ^%rKcAt? z^ 
rgj^g/z, w aj /zz'r&f ^faror 
^Mff^frf wfr^g/g <̂z?z/z. 
_#6gvzj%#/* zd/r a/zj g/fo 
<fa/7*zY ,̂  (f<7/f wzr, zz/?z (/zg 
.##*/*» vzgcAf zzz ffr^zg^ 
Af/z, eor «/zj jgz%jf z/gr-
^grg-f/z, w g j wzr Warofz 
AWfg/z, z z W &o^%/z wzr 
JvzeAr p ó ^ w/[jprgrÁóy/?gr. 
^Aé/z <jyar^; a/f ro/z ^ ^ 
fg^waáÁgA M?r/z&^fg/gy-
e/z, ̂ zf %*f ̂ fwgzjg/z wo/-
Zf/z , ̂ ű/k W r «/zf zA/w 
^ W c 6 ^ W z % «&&gr#z Áó/z/z-
fg/z. 2>#r fg«6/?r g/z^. 
jcMofjg/z ^gjfor^g/z %« 
j^X/», Wze /Jfo^Mwz^ ̂ g-
âzzé̂ íf ja^ wf/^fg/z , <&zf 
Kg?*Z(Z^g%W W/ZfM^Za/ZggfZ-
gfg/z JVa^rzz^ZK AzVzffr/af* 
je/z, (fz€ Ggz^z/jÁ^zY vo/z 
</g/z J%2Af*#g'Afzff/z ̂ fgf 
jLg^g/^J ̂  ZZ W %70/Z (fg/M 
Zazz/zz'jfAffz *^)zWg </ff 
A&AzWwa^&gfjnfyf z% jgy/z: 
zzYf j JZXwf ̂ n%^f/»zYW, Wzg 
ma/z Tzz^Af rgrwrr/g/z /Mzz/}. 
jVzzr mzz/f wa/z %zcAz" ̂ Azzz-
6f/z, ^a/f jzg «/z/g^/6ar 
jz/ẑ f. ^Tzr &ra%rÁe/z ( W , 
waf z m Aír^g'g fz/z ^g* 
^zgfwgr ZazgJ!z o/z* &zzr ^ 
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ne point souffrir d'attein-
te pai la plus rude de 
toutesles épreuves. C'est 
áussi mai connoitre les 
efTets de i'amour-propre, 
que de penser qu'il pilis
sé nous aider á compter 
pour rien ce qui le dóit 
nécessairement détruire ; 
etla raison, dans laquel-
le on croit trouver tant 
de ressources , est trop 
foible en cetté rencontre 
pour nous persuader ce 
que nous voulons. C'est 
elle au contraire qui nous 
trahit le plus souvent, et 
qui, au lieu de nous in-
spirer le mépris de la 
mórt, sert a nous décou-
vrir ce qu'ellea' d'affreux 
et de terrible. Tout ce 
qu'elle peut fairé pour 
nous est de nous conseil-
ler d'en détourner les yeux 
p^ur les arreter sur d'au-
trés objets. Catonet Bru-
tus en choisirent d*i*lus-
#res. U n laqúáis se con-
tenta ilya'quelqnetemps 
de danser sur récbafaud 
oú il alloit &tre roué. 
Ainsi, bien que les mo-
tifs soient diíférens, ils 

fMZZJJf^. Jff f?ZZZ/Z WfZf 
z/zz^o/z, fo ^/zzz/6z" /yzzz/z , 
gr ^cA"g ; A#fMf7zf 7wa/g 
ű&f r /zzz^f r, f o ̂ ?/zz/<ff ??zzz/z 
jgzVzr ̂ & z ^ JfAr W z 6 * a c & . 
JEf ̂ f(/}f z/7z.f j c ^ m f W ^ / / z , 
z#f;z# zz/zz" ̂ Zzzzz^^/z , ̂ 4 A 
abf Tozf zz/zf z/z ̂ r JVá6f 
f^f/z zfzzj jgy, zz/zzf er z//ẑ  
z/z zfgr T^r/zg ac&ez/zf, zz/zzf 
(fzz/j z/^zjrg G f ^ K Á Z f , zfzf 
Tzzzr jJcAz^arÁAgzff/z jz/zzz\ 
Jfar& ^ f ^ z z ^ zz/á'rgM, zz?» 
(ff/yz Af^fz^j/f/z ű/Zfr yfyz-
^ r z ^ , fff/?% w z r azzjgfjt7f3f 
zz/̂ rz/g/z ^ó/zVzg/z, /zzcAz" zz% 
fr/z^r^M. ./fzzcA ^gz/}f gf 
zfzg ^ z r Á z z ^ e / z z/er JEz-
^g/z/zf^g jcA/gc^f ^f/z/z^/z, 
Wf/ZM ma/z ^/azz^f , z/zz/f 
jz'f zz^f A z ? ^ ^ ̂ ó'/z/zfd, y % r 
TZZCÁfj ZZZ ZZC/ZẐ g/Z, ZZ/ZZJ JZf 
/zofAzz/f/zz/zg" r^r/zzcA^/z 
TMzz/}; zz/zz/ z/z'g Pf/vzzz/z/z\ 
z/z wg/cÁgr mzz/z Jo r z W 
^TzzZ/j^zzfZ^/z^9/z^/z joZZ, 
ZJ^ Z^ (fzgJf/?Z fűZVd 2ZZ 
JC^WZZCÁ, ZZ7ZJ ZZZ &6f7Tf-
z/f/Z, ZZ/ZZJ ZZ/Zr #fZVZ7MOC&-
ff/z. 6z<? fAZzjcAf zz/zj z;zgA 
??zgÁr zz/yz ó^gj/d/z zz/Z(7 , 
j f ^ f zz/zj KfrfzcA^zz/zg' z/̂ f 
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produiseat le» a^emes ef. 
fets ; de s(*te qu'il est 
vral quq,^q^elque dispro-
portion ̂ u'il y ait entre 
les grands hommem et les 
gea$ du commun , on a 
#a miHefois les uus et 
les aútres recevoir la mórt 
d'üu merne v:@age; mais 
c'a toujourg été avec cet
té diEérence, que, dans 
le mépris que les grands 
hommea font paroitre 
pour la mórt, ĉ est Ta-
mour de la gloire qui leur 
en óte la Yue; et dans les 
^eus du commun* centest 
qu'un effet de leur peu 
de lumiei;es qul les em-
peche de cpuuoitre la 
grandeur de leur mai, et 
leur laisse la liberté de 
penser á autre chose. 

/kr #aj 6&»/z ^a/zw, w^ , 

^ ^ ^ % ^ ffcA z^r A«r-

&erz*tr. J^ng^r /#/ ̂ j a& 

f̂er f/^ff^r^ff^ «/zfgr 

gfz^f^f, jR«^f«fÁ^ z'A/% 

zf«(f ̂i/jr ff ̂ gy ^ w ^ , 
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%%(/ gÁMg/: freyAezf #f/]p. 

Minekutána olly sok virtus' ál 
színe felől szóllottunk , illő, hogy 
a" halár megvetésének hibás okai 
felől is mondjunk valamit. Értem azt 
a' halár megvetését, mellyet a'haj
dani Bölcsek, a' mint dicsekszenek, 
eggy jobb élet' reménye nélkül, önn 
magokból merítettek. Külömböző két 
dolog, a* halált bátor lélekkel 
tűrni és megvetni. A z elsőbb elég
gé közönséges , de az utolsóbb , én 
leg alább úgy hiszem; soha sem, 
volt való. Kimerítették az elhite-
tés* minden mesterségét, hogy meg
mutattassak hogy a' halál nem baj; 
's a? leggyávább emberek; mint szin
tén az első karbeli hérósok , ezer 
nevezetes példát adtának ennek meg
bizonyítására. Mindazáltal nagyon 
kétlem ;! hogy azt józan - fejű em
ber valaha hitte légyéit A& a' ne-
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hézség , a? mellybe azt magunkkal 
és másokkal elhitetni kerül ̂  eléggé 
mutatja , hogy &' szándék nem kön
nyű; Sok-okaink lehetnek , hogy 
az életet meg-úhjuk: de nincs eggy 
is, hogy a? halált megWsükl A' 
h^lák még azok sem aéz&k csekély
ségnek, a' kik önnként adják reá 
magokat ; elrettennek tgle , i's kike
rülik) midőn más útoip közelíti fe-
lejek mmt áh melyet máígok; válasz, 
tottak. Az â  MAömbségj) éielly an
nyi nagylelkűi ember' báWáágán ta
pasztalatik ;, önnian jő i,: mivel â  ha
lai azi J o í tW^zeletdknek D (külómböző 
alakok alatt ̂  %még pedi^ aiâ d távo-
labb% majd r^özelebb'; jélá%. meg. 
így $zokott nlegesni, hogy* a' mit 
nem ismeMqk) eleintén meg w vetet
ték, 's utódára rettegik a^ mit is
merek; Ktrűlni kell látását minden 
k%9iyulállásái^al% ha néih) akarjuk 
hi^ni, hogy nálánál nincsen nagyobb 
rossz. A* legokosabbak , legbátrab
bak a' legdíszesbb sz^mkötényt ve-
szik-fel) hogy ne láthassák: de min-
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den megvallja ̂  ha a? maga valósá
gában tudja látni, hogy ő a\ legir-
tóztatóbb dolog a" világon. A% Phi- \ 
losophusoknak' minden állhatatossá; 
gok azon kéntelenség' érzéséből ák 
lőtt , hogy meg kelletik halni. Azt 
tartották, hogy minthogy menni kell, 
jobb lesz szép szerével menni ; 's 
nem tehetvén élteket örökké - tartó
vá , mindent elkövettek, hogy ne
veket tehessék azzá, *s a' hajótörés
ből még: menthessék a* mi megtar
tathatott Elégedjünk-meg tehát, ve
le , ha el akarjuk kerülni a* gyá-, 
va nyifbgást, hogy ne mondogassuk 
magunknak mit tartunk'róla, 's vár
junk többet a' Vér' felheyűleteitől mint 
azon nyavalyás okoskodástól^ M # y 
azt hitégetWl velünk, hogy halni le
het hideg vérrel. A' bátor kimúlás' 
dicsősége, aanak reméllése hogy ben
nünket sifa#i fognak > annak óhaj-
tása hogy Ragunk után ragyogó ne-t 
vet hagyhassunk , az a' bizonyosság 
hogy megszabadulunk az élef nyo*. 
moruságai és a' sors' vak játszisága 
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alól, olly vigasztalások, a\mellyek 
megérdemlik , hogy becsben tartás* 
sanak: de épen ne higyjük, hogy csal
hatatlan vígasztalások. Ügy önte
nek belénk;jbátorodást, mint egy 
nyomorult vesszősövény nyújt azt â  
háborúban a' seregnek , midőn lövés 
felé vezettetik ; messzéről nézvén & 
úgy tetszik , hogy védelmekre lesz , 
de közelébbre érvén felé , látják , 
hogy semmi haszna nincs. Megcsal
juk magunkat , midőn azt hisszük, 
hogy a' halál közelről is az , a* 
minek távolról tetszett, és hogy ér
zéseink , mellyek merő gyengeségek, 
nem engednek leroskadnunk a' ben
nünket érhető csapások' legrettene-
tesbbike alatt. A z önnszeretef ere-
jéről is hibásan itél pedig, a' ki azt 
gondolja, hogy az csekélységnek fog
ja azt, a' mi őtet elsemmíti , nézet
hetni. Osztán az értelem is* melly-
től olly sok vigasztalást várunk , 
gyenge ̂  ezen ellenkezésben velünk 
elhitetni a' mit olly igeh óhajta-
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nánk. Sőt inkább ő csal-meg legtöbb-
szőr, 's a" helyett hogy bennünket 
a' halált megvetni tanítana, ő mu* 
tatja-ki) mi benne a' legiszonyato-
sabb és rettentőbb. Mind az , a" mit 
ő minekünk javunkra tehet , abból 
áll, hogy szemeinket róla elvonni 's 
más tárgyakra erányozni tanácsolja. 
Cátó és Brútus igen ragyogó tár
gyakat választottak. Eggy cseléd 
nem régiben azt látta a' legjobbnak, 
hogy végigtánczolja a' hóhérpolczot, 
a' hol kerékbe töretett. így eszköz-
lenek a' külömböző indító okok gya
korta ugyan-a&on eggy munkát. . Igaz 
tehát, hogy, bá% melly nagy légyen a* 
külömbség a^^Wtr és alacsony lel-
kek között, ezer példáját lehetett 
látni, hogy mind ezek mind ama
zok bátran mentek a* halálnak; de 
mindég azon eggy külömbséggel, hogy 
azon megvetésben, mellyet a' nagy 
ember mutat a' halál eránt , azt 
annak szeme elől a' dicsőségre-vá
gyás vonta* el; a' köz-embernél pe. 
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díg a' lélek' kurta - látása cselekedte, 
hogy nem érzette a' rossz' nagy vol
tát, 's így szabadsága maradt egyéb-
ről gondolkozni. 

B É C S B E N 
# E M E S H A Y K U L A N T A J L N A 1 , 
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