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Prédikáció
a gonosz vendégről

A borital ősi témája az irodalomnak. Köteteket írtak hasznáról
(mint Arisztotelész) és ártalmairól (mint Seneca). A túlzott italozást
minden erkölcstan elítélte, s kiváltképp az egyházi irodalom, val
láskülönbség nélkül, állandóan ostorozta a részegeskedőket. Ná
lunk a Guary-kódex nyitja meg a sort, nagyágyúkkal, Szent Ágos
ton és Szent Ambrus részegség elleni szekvenciáinak tolmácsolásá
val, aztán következik az oktató-feddő-elijesztő munkák végtelen
áradata. Köztük sok prédikáció.

Az egyik legjobb Csúzy Zsigmondé (1670-1729). Némelyek né
piesnek mondják irányát, de ez tévedés. Az a cifra, burjánzó, el
csavargó, szófacsaró, néha tudákos, de sokszor zseniális stílus,
amelyet ő kialakított magának, minden, csak nem népies. Legin
kább egyéni.

Az egyház Pünkösd után a hatodik vasárnap olvastalja föl
Márk evangéliumából a csodálatos kenyér- (és hal-)szaporítás tör
tértetét. (Ugyanezt, egy kicsit másképp, János is elbeszéli.) Ezen a
napon az evés-ivásban való mérsékletességről, illetve tobzódásról
szoktak prédikálni. Csúzy is ezt tette.

Miután fölidézte az evangéliumi eseményt, rögtön igen megle
pő - reá nagyon jellemző - profán kitérőt tesz: "Itt magyarok
vagy németek, annál is inkább feneketlen gyomrú udvariak vagy
borcsiszár katonák nem voltak; mert egy jókedvet duzzasztó vagy
részegértő ital nélkül ezek megelégedhettek volna, természet sze
rént csaknem lehetetlen". Maga is értetlenkedni látszik: Miért
nem rendelt Jézus a vendégséghez italt? Rögtön felel is, szokott
okoskodó módján: "Vélném, hogy ott vagy folyóvizek voltanak,
vagy pedig csorgó kifolyó friss források." De nem nyugszik meg
saját magyarázatában, hiszen Jézus a kánai mennyegzőben a vizet
is borrá változtatta, "miért nem itt is?" Az újabb kérdés után
újabb kitérő, Asverus királyról, aki (noha "gyarló és számtalan fo
gyatkozások alá vettetett nyomorút ember vala") azzal hivalko
dott, hogy vendégeit a legfinomabb borral itatta, miért nem tette
ezt a királyok királya, az üdvözítő Jézus? Amikor Csúzy már jól
elszórakoztatott bennünket bölcsködéseivel, s egy kicsit megcsil
lantotta erudícióját. végre kiböki az igazi választ: "Mert talán a
bor, édesdeden itatván magát, könnyen részegséget okoz". Ekkor
írta le először a prédikáció vezérszavát. ilyen kanyargós úton kö
zelítette meg voltaképpeni tárgyát, melyet maximában foglalt
össze: "Gonosz vendég a részegség."
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Amit Csúzy mível ebben a beszédkezdetben, az egyszerű

bibliai történetnek ez a szabados kicirkalmazása, a szakrális és
a profán elemek merész vegyítése, összetéveszthetetlenül egyé
ni színezetet ad művének, Zsúfoltan díszített vagy leleménye
sen szellemes bevezetői mindig hatásosak; ő az exordiumok
mestere.

A folytatás pedig (melyet csekély kihagyásokkal egészében
közlök), a beszéd hagyományosabb törzse további erős bizo
nyítéka Csúzy Zsigmond kiváló írásművészetének.A részegségről

kétféleképpen volt szokás írni: némely szerző a testi, mások a lel
ki károsodást festették le, Csúzy mind a kettőt.

Elsőben is a részegség az embert elmés okosságától megfosztja,
s baromformában öltözteti; nem különben, mint amaz fabulázott
Kirké, aki Ulisses pajtásait ördöngös boszorkánságával sertésekké
változtatta. Melyre nézve a részeges nagyon megbántja mind ma
gát, mind pedig teremtő Istenét. Magát úgyan, hogy ím meg
mocskolja és esztelenné tész i, s ezért is Szent Basilius és Arany
szájú Szent János a részegséget voluntarium daemonem, szántszán
dékkal való ördögnek nevezik. Pogány bölcs Seneca pedig, volun
tariam injaniam, szabad akarat szerént való bolondságnak, tetszett
esztelenségnek.

Ördögnek, mert ugyanis valamint az ördög tulajdon maga go
nosz kevélységével fényesség angyalából, in angeium Satanae se
transformavit, elvetett Sátán angyalává változtatta magát; így szin
te az elmés okossággal, bölcsességgel, tudománnyal és egyéb sok
szép tálentomokkal felékeséttetett ember iszonyú baromformában
öltözik a tobzódó részegség által; és majd hasonló lészen a setét
ség angyalához, tudatlanságának temérdek setétségében tévelyeg
vén; sőt annál is alábbvalóvá lészen, mert (példának okáért) Luci
per természet szerént való tulajdonit, ajándékit el nem vesztette, a
részeg ember pedig mind fellyül vett mennyei kegyelmét, ajándé
kit elveszti, mind pedig természet szerént való elmés okosságát.
(...)

Másodszor: A részegség böcsteleníti magát az embert, és gya
kortább véletlen gyalázatban ejti, mert eszén kívöl járván a jó és
gonosz, a böcsös és böcstelen közt választást tenni nem tud. Aho
vá célozott vala bölcs Salomon, mondván: Vinum et mulieres, apos
tatare faciunt sapientes; a bor (tudniillik ha mértéktelenöl iszod) és
a feslett asszonyok az Istentől elszakasztják a bölcseket; és meg
feddik az értelmesseket, azaz oly böcstelenségben ejtik, mellyért
feddést s néha nagy büntetést érdemlenek. Mert valamint a része
ges embemek mintegy dögleletes és igen nehéz szaga vagyon, s
merő (tisztességgel szólván) mint a perváta, dögleletes lehelleti,
úgy vagyon nevezeti a mészkemence gyanánt égő feneketlen gyo
momak. Ezért is, bölcs légy ámbár, akár vitéz, ékes, jeles, deli,
kit mindenik néz, udvari, játszi, nyájas vagy jó mesterember,
de valaki jól ismér, ha jó barátod is, csak azt mondja méltán:
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be kár! igen nagy kár! egyébaránt ez a személy méltó volna bö
csületre, méltó tisztre, tiszteletre s akármelly felsőbb hivatalra,
de mivel gyakortább eszén kívöl jár, mert kupákban botlik, ser
legben fülig esik, azaz tobzódó, részeges és korcsoma-torok
délutáni ember, majd mindennap megissza magát, semmire
kellő, gaz ember.

Nem is ok nélkül ragad pedig ez a gyalázat reá, mert ugyanis
bátor (amint mondám) bölcs vagy próbált, erős vitéz légyen, aki
sokszor ellenség vérével festette fegyverét, mi lehet gyalázatosb,
mint ha csekélyebbtől meggyőzettetik, földhöz verettetik, és mint
esztelen, másoktól hurcoltatik? Sőt még a gyermekektől is kine
vettetik, és bolondnak ítéltetik. Ezért is, ha valaki a rómaiak köz
zül megrészegedett, ottan tiszti től megfosztatott, és a Tanácsból is
kivettetett. A spanyorok pedig (valamint a szent törvény) még bi
zonságnak sem vészik bé soha a részegest, mint becstelen és gya
lázatos személyt. (...)

Magam hallottam, feddvén egy majd mindennap fülig ivó,
egyébaránt tudós és gazdag embert, aléttani, hogy a részegség
nem vétek; ám még Krisztus urunk is (úgymond) vendégesked
vén és Kánában (ahol a vízből is bort csinált) lakodalmaskadván
sokszor volt részeg. Istentelen káromkodás és a gonosz farizeu
soktól kölcsönyözött fondorkodás vala ez, a feddhetetlenre bot
ránkoztató vétket ragasztani és a véghetetlen szentséges jóságra
utálatos gonoszt mázolnil Ha pedig nem vétek abaromformában
öltöztető, szántszándékkal való részegség, hogyan mondja Szent
Pál apostol, hogy a részegeseknek és átkozódóknak nincsen he
lyek mennyeknek országában? Maga pedig édes Üdvözéttőnk

(nem egy, hanem ezer példákkal, sok szép bizonságokat most el
hagyván a Szent Írásból) kegyessen arra int minnyájunkat: Öriz
kedjetek, hogy valamiképpen meg ne nehezedjenek a ti szemeitek
tobzódással és részegséggel, és hirtelen reátok jöjjön ama nap,
mellyen tudniillik (amint ugyanazon részben maga mondja) szo
rongatás lészen a földön, és harag a népen; elhullanak a fegyver
élivel, és fogva vitetnek a pogányokhoz. Hallod, nemcsak örö
kössen. de még idő szerént is melly sanyarúan ostorozza meg
a Fölséges a részegesseket? Ha pedig azokat, akiknek csak a
szívek nehéz valamennyire, mennyivel inkább, akiknek minden
tanjok s egész testek ellankad, és elméjek megkábul a részeg
ségtől. (...)

Harmadszor: A részegség árulója az embernek, mert minden
titkát kijelenti, kinyilatkoztatja, ahová célozott bölcs Salomon,
mondván: Nullum secretum est, ubi est ebrietas; nem lehet ott titok,
ahol a részegség uralkodik. Mert az értelem és okosság minden
ből kikopik: fitogtatja az illyen kincsét, gazdagságát, s egyszer
smind prédára nyújtván okot, még a tarhóját is csak alig fújhatja.
Látjuk, kétszer-háromszor jót hörpent a paraszt a korcsmán, s
kérkedékenséggel kiveti erszénnyét, melynek gyakorta csak helyét
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találja. Így palástolják le sokan részeg szesszel, de iszonyú nagy
károkkal és becstelenségekkel belső fogyatkozásokat, feslett erköl
csöket s gonosz szándékokat; sőt néha házasságtöréseket. gyilkos
ságokat és a természettel tusakodó barom cselekedeteket, mert
ugyanis a borözöntől nagyon megtompulván az értelem, azaz lel
ki szemeiket elfogván a bor-hályog, ottan megjelennek a zabo
látlan érzékenségeknek törvénytelen hajlandósági, s kimutatja
magát a vasszeg a zsákból, a szamár a kesztyűből, azaz amit
álnokúl titkolt és palástolt eddig belül, prodit in apricum, vilá
gosra terjed.

Negyedszer: A részegség prédálója az embereknek. 6 mely
sokszor tapasztaljuk, hogy sok gazdag ifjak és jószágos urak vég
ső szegénységre jutnak, mert sokat öntözik a mészkemencét, so
kat hordanak a garatra, s gyakrabban még a lisztet is (amint
szoktukmondani) csapon veszik; s ezért korpára szorulván még
derce nélkül is szűkölködni kénszeréttetnek. Mellyre nézve mon
da bölcs Salomon: Qui diligit vinum et pingvia, non ditabitur; valaki
mérték nélkül szereti a bort és trágyázott asztalt, soha az meg
nem gazdagodik. Sőt megszegényedik, mert az tulajdonok: egy
nap torkig, dosztig lakni, zabálni, s hat egész nap koplalni, mint
némelly mesterlegényeknek és kapásoknak, kik valamit hetet
számra keresnek, vasárnap a hé-kőre mind fölöntik. Eszesben cse
lekedének Nagy Sándor idejében a görögök, akik törvényessen ki
űzték magok közzül, aki torkossággal elprédálta jovát, vagy ép
pen a pervátában vetették. Egy Athénás-béli hasonló korhelt ron
gyosan látván így csúfoltanak ki: Hic a vino deplumatus est; ezt a
bor fosztotta le tollaibul, és mezételenen hatta. Isaiás próféta pe
dig az illyekről, Absorpti sunt a vino, a borba merültek, azt mond
ja: Elnyelettettenek a bortul. S helyessen is, mert aki mértékletlen
nyeli a bort, a bortól nyelettetik, a részegségtől prédáltarik el.
Haec evertit regna, et infensis patefacit urbes inimicis; ez forgatja fel,
ez zurja-zavarja öszve az országokat, és a fene ellenségnek min
denütt ez nyit tágas kaput.

Végre: Gyilkosa embemek a részegség, és hóhéra. Ahová célo
zott Salomon, rnondván: Ingreditur blande, sed in fine mordet ut co
luber; édesdeden csúsz bé, végre pedig megmar, mint a kígyó. Ki
re nézve monda egy tudós bölcs, hogy a szőlő három gerezdet te
rem, egészségnek, hiúságnak és szomorúságnak gerezdét; ezen
okból jól esik, hogy a borisszáknak fáj a feje, s leggyakortább
megcsalja magát, mert egy pontnyi gyönyörűség helyett számta
lan nyavalyát szerez magának, s gyakorta szörnyű halált. Propter
crapulam multi perierunt, qui autem abstinens est, adjiciet vitam; a ré
szegség miatt sokan vesztenek el, aki pedig mértékletes, meg
hosszabbétja életét. Következik: Tehát maga gyilkosa magának!
Melly égben kiáltó vétek. 6 mennyiszer halljuk, ez a lovárul,
amaz a garádicsrul esett le, s nyaka szakadván szörnyű halált
holt. Az pedig itt a legveszedelmesb, hogy minden egyéb vétkek
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között legalkalmatlanabb penitencia-tartásra, s ez nyújt kulcsot fe
ne ellenséginek. azaz majd mindenféle bűnnék és a pokolbéli Sá
tánnak. Ki is lelkében gyilkossan megölvén, teljességgel lefosztja
minden jovaibul és ékességéből. s végre a Gehenna tüzébe taszít
ja. Példánk (hogy ezereket elhalIgassak) a dúsgazdag ebben, és
Boldizsár király, aki noha látta ugyan amaz csodálatos intő írást a
falon: Mane, thecel, phares; megátalkodott mindazáltal, és megtérni
nem akart, s ezért is a boros serlegek közt ölettetett meg Cyrus
tul. Ezen leckére fogadtatnak, kétségkívül iszonyú, mert örök ká
rokka l a mostani részeges boriszákok, kiknek régen megszámlál
tattak s meg is rövidéttettek napjaik, s mikor nem is vélnék, ak
kor vágattatnak ki az élők közzül, és amerre hanyatlanak, örökös
sen oda esnek, hahogy alkalmatos időben meg nem zabolázzák
telhetetlenségeket. 6 ne tobzódjatok tehát, és a borral mértéktele
nöl ne dusáskodjatok, mert abban nemcsak buja fajtalanság fog
laltatik, hanem majd mindenféle gonosz tapasztaltatik, s ezért is
nem akara édes Üdvözéttőnk a mái vendégeknek bort adni. Így ti
is sobrii estate, mindenkor józanok, mindenkor eszessek legyetek,
és figyelmetessek, hogy a mennyei örök vendégségre érdemessek
nek találtassatok. Amen.
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