
KOLLÁRICS JOAKIM

Keresztény-világi intések

Valamint a szájíztól, úgyaz emberi ítéletról haszontalan vetekedni.
Annyi különbözó gyomornak ki f6zhetne kellemetes ételt? Bosszan
kodnak csak csekélységért, és sokszor képmutató szolgálat által in
kább tetszik agonoszság, mint ahív szolgálat által a jámborság. Ha
mindenekben el6menete1ed látod is: mégis mind pénzedet, s posztó
dat elveszted, ha mindenekben tetszeni kívánsz.

Ne vigyázz arra: mit vélnek az emberek, de arra, ami igaz. Ne
töródj azon, hogy te irántad rosszul beszélnek azok, akik magok nem
tesznek semmi jót, mások iránt is rosszul vélekednek. Te mindenek
felól jó szándékkal légy, és jól beszélj, mert ugyanis illetlen volna a
rosszak nyomdokát követni. Párducok azok, kiknek fogai soha nem
nyugosznak, hanem vagy esznek, vagy ragodnak. mihelyen eledelek
nincsen legottan ficsorgatják fogaikat, ha jóllaktak, hízelkednek.

Mit árt, hogy téged nem dicsérnek a vizsgáló gáncs mesterek,
midón megérdemled a dicséretet? Ha pedig meg nem érdemled azt,
mit használ, ha dicsérnek? Inkább kívánj lenni diceérendá, mint
dicsért. Meg nem gyógyul azzal a beteg, ha egészségesnek mondatik,
úgy te se lészesz jó csak azért, hogy téged mások jónak mondanak.
Dicséret érdem nélkül kisebbség, ellenben az érdem dicséret nélkül
is töke1etesség, és tisztesség.

Kevés authort számlálhat a mostani világ: magyarázót pedig
számtalan sokat, az authoroknál is okosabbakat, kik mindazokat hi
báknak mondják, melyek az óelméjek képzelgéseknek nem tetszenek.
Megcsonkul az igazság, ha vakmeró, szeles eszű tartja a kettós mér
teKet, hol egyrészról felemeli azt a kedvezés, másrészról pedig le
nyomja a gyúlölség.

Senkit sem tett még naggyá a küls6 országokon a hír, kit eMbb
maga hazájában a cirkáló és vizsgáló mestereknek irégysége meg
nem rostált volna. Ritkán mehet valaki a piacra, vagy tanács-házba,
hogy az útban valami bántó k6ben ne botoljék.

Mennyi hasznot és dicséretet nyersz érdemidért, annyit vélnek
veszteni mások magokéból, azok, kik magok eMmeneteleket mások
kárából gyarapítja1c, mint a tigrisek.
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